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Anotace: 
Svařované konstrukce prutové, nastavení knihovny svařovacích profilů, využití prvku vložit profil. 

DUM je určen pro žáky 3. ročníku oboru strojírenství. 



Svařované konstrukce prutové 

Vytváříme stejně jako svařované konstrukce deskové v prostředí dílu. Pro modelování 

jednotlivých částí svařenců navíc využíváme předem připravených knihoven tvarů a 

velikostí normalizovaných profilů. Tyto pak můžeme dle potřeb editovat, či doplňovat. 

Nástroje vhodné pro tvorbu takovýchto svarků, jsou opět k dispozici v panelu nástrojů 

svařování (viz obr. 1). 

 

 

 

Obr. 1 Panel nástrojů svařování.  
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Nastavení knihovny svařovacích profilů – provádíme v nabídce „Nástroje - Možnosti“ 

a to výběrem příslušného adresáře. 
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Položka pro definici 

svařovacích profilů. 

Doplnění vhodného 

adresáře s knihovnou. 

Volba možností systému 

vedoucí k definici knihovny. 

Tlačítkem „OK“ nastavení potvrdíme. 



Vložit profil – je prvek umožňující přiřadit určitým trasám normalizované profily. Výběr 

tras provádíme po skupinách. Můžeme upravovat napojení vložených profilů, jejich 

polohu a natočení vůči vybrané trase. 
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Zadání profilů svařovaného rámu. Výběr normy, typu a 

rozměru  profilu. 

Výběr normy, typu a 

rozměru  profilu. 

Výběr normy, typu a 

rozměru  profilu. 

Zadané skupiny profilů. 

Trasy aktivních skupin. 

Technologické mezery 

mezi profily. 
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Úprava napojení profilů v rámci skupiny. 

Aktivaci úpravy provedeme levým 

tlačítkem myši v místě editačního 

uzlu napojení profilů. 

Zpracování napojení profilů je možné 

při zadání skupiny i deaktivovat. 

Takto vyřešená napojení můžeme 

posléze upravit příkazem 

„Ořezat/prodloužit“ (viz následující). 
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Zrcadlení nepravidelných profilů. 

Zarovnání profilů dle vybrané entity. 

Vybranou entitou může být čára skici, nebo i hrana již existující části modelu. 
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Změna umístění profilů vzhledem 

k definičním čarám úseků trasy. 

Natočení profilů. 

Všechny předešlé manipulace s profily je možné navzájem kombinovat. 

Změnu provádíme 

zadáním vhodného bodu. 

Úseky trasy. Úseky trasy. 



Vytvořte svařovanou sestavu rámu dle předlohy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svařované konstrukce prutové I – příklad k procvičení 
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PR OBD 40x30x4 

ČSN 425720 

L 40x25x4  

ČSN 425545 



Pro tvorbu digitálního učebního materiálu byl použit následující software: 

 

Microsoft Office PowerPoint 2007 SP3 MSO, Microsoft Corporation. 

SolidWorks 2011 SP5.0, studijní edice pro školní rok 2011-2012, Dassault Systemes. 

Výstřižky 6.1.7601, Microsoft Corporation.  

Použité zdroje 
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