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Název zpracovaného celku: 

SVAŘOVANÉ SESTAVY (cvičení) 

 

Svařované sestavy (cvičení) 
 
Autodesk Inventor umožňuje efektivní tvorbu svařenců. Postup od návrhu svarků až po vydání výrobní 
dokumentace vychází z obecných zásad pro jejich tvorbu, pravidel technického kreslení a firemních 
zvyklostí. Proto si nejdříve tato pravidla na následujícím příkladu zopakujeme: 
 
TATO RUČNÍ KLIKA JE SVAŘENA ZE 3 DÍLŮ. 
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Z HLEDISKA TECHNICKÉHO KRESLENÍ SE JEDNÁ V PODSTATĚ O VÝKRES SESTAVENÍ, 
DOPLNĚNÝ ÚDAJI PRO SVAŘOVÁNÍ A PŘÍPADNÉ NÁSLEDNÉ OBRÁBĚNÍ. 

 
VÝKRES SVARKU PRO SVAŘOVÁNÍ A OBRÁBĚNÍ OBSAHUJE: 

• Zobrazení a kótování po úplném dokončení (obrobení). 
• Strukturu povrchu, pokud se povrch upravuje (obrábí) po svařování. 
• Čísla položek (pozic) jednotlivých dílů. 
• Údaje pro svařování. 
• Seznam položek (kusovník). 
• Vyplněné popisové pole a doplňkové údaje nad popisovým polem. 
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VÝKRES SESTAVENÍ MUSÍ BÝT DOPLNĚN O VÝKRESY  JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ SVARKU. ÚDAJE 
PRO VÝROBU JEDNOTLIVÝCH DÍLCŮ JSOU UVEDENY NA JEJICH VÝKRESECH.  
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VÝŠE UVEDENÁ PRAVIDLA MOHOU BÝT V URČITÝCH KONKRÉTNÍCH PŘÍPADECH 
MODIFIKOVÁNA: 
 
V SÉRIOVÉ VÝROBĚ A U SLOŽITĚJŠÍCH SVARKŮ SE ČASTO KRESLÍ ZVLÁŠŤ VÝKRES SVARKU 
PRO SVAŘOVÁNÍ A VÝKRES SVARKU PRO OBRÁBĚNÍ. 
 
V KUSOVÉ VÝROBĚ A U JEDNODUCHÝCH SVARKŮ SE ZASE VELMI ČASTO POUŽÍVÁ JEDINÝ 
VÝKRES, TZV. SVAŘOVACÍ SESTAVENÍ, KTERÉ OBSAHUJE VEŠKERÉ POTŘEBNÉ ÚDAJE: 
 

 

Zadání: 
 
Vytvořte model jednoduché svařované kliky podle předchozích výkresů. Pro účely prezentace, určení 
hmotnosti a kvůli pevnostní analýze opatřete model potřebnými svary. Vypracujte výrobní výkresovou 
dokumentaci podle platných pravidel pro kreslení svařenců. 

Postup vypracování 

Obecné zásady před zahájením vlastní práce 
V Inventoru se v podstatě vždy jedná o několik vzájemně provázaných souborů a v případě použití 
Obsahového centra i automaticky generovaných složek. Nezapomeňte tedy založit nový projekt a s ním 
samostatnou složku pro tuto akci. Zabráníte tím problémům s dohledáváním souborů.  
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Modelování jednotlivých dílů 
Vytvořte běžnými modelovacími postupy díly „rameno.ipt“, „naboj.ipt“ a „trubka.ipt“. Samozřejmě je možné 
modelovat díly přímo z prostředí sestavy (viz níže), případně i využít výhod adaptivity. 

Založení sestavy 
Pro sestavu svařence Inventor obsahuje speciální šablonu „Svařenec.iam“. Začít ovšem můžete i z běžné 
šablony sestavy „Norma.iam“ a tuto následně na svařenec převést: 

 
Opačný převod ze svařence na běžnou sestavu již není možný, o čemž budete programem informováni. 
Následně máte možnost nastavit doplňující údaje, zejména normu a materiál svarových housenek: 
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Načtení a zavazbení dílů 
Provedete běžným způsobem, stejně jako u jakékoliv jiné sestavy. 

Režimy práce se svařencem 
Po převodu na svařenec se aktivuje karta „Svar“, kde se můžete přepnout do tří režimů: 

 Příprava – slouží pro úpravu svarových hran před svařováním. 

 Svary – umožňuje vytvářet a editovat svarové housenky. 

 Obrábění – k opracování již svařených kusů najednou i přes svarové housenky. 
Tyto režimy můžeme později přepínat i jako stavy výrobku ve výkresové dokumentaci. 

 
Naše klika je jednoduchý výrobek z předem připravených dílů. Úprava svarových hran je již zanesena na 
jejich výkresech, stejně tak není požadováno obrobení po svaření. Proto můžete hned využít režim 
„Svary“ k tvorbě svarových housenek. Tímto úkonem se stanou aktivními příkazy „Zaoblit“, „Drážkový“ a 
„Kosmetický“ (ve verzi Inventor 2011). 
Pozor !! Jedná se o chybný překlad, ve skutečnosti čtěte: 
„Zaoblit“ jako „Koutový“ 
„Drážkový“ jako „Tupý“ 
„Kosmetický“ jako „Symbolický“ 

Tvorba svarů 
Inventor umožňuje symbolické znázornění svaru silnou barevnou čárou (příkaz „Symbolický“), nebo 
realistické zobrazení. My zvolíme virtuální realitu. 
 
Tak jako při skutečném svařování existují v principu dva typy svarů, tak i v Inventoru vybíráme mezi 
svarem koutovým a tupým. 
 
Koutovým svarem výšky 2mm je k rameni poz.1 připojena trubka poz. 3.  
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Po spuštění příkazu „Koutový“ (chybně „Zaoblit“) ukážeme postupně na plochu povrchu trubky … 

 
… a po přepnutí na tlačítko druhé plochy na plochu ramene: 

 
Zbývá vyplnit údaje o rozměru svaru, způsobu jeho měření, povrchu (rovný, vydutý, vypouklý), případně 
další volby a svar je hotov. Objeví se jako položka pod „Svary“ ve stromu prohlížeče. 
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Náboj poz. 2 je k rameni poz. 1 připojen koutovým svarem výšky 2 a z druhé strany ½ V svarem na 
zkosené plošce náboje. 

 
Koutový svar proveďte obdobně, jako předtím u trubky madla: 

 
K vytvoření ½ V svaru použijeme volbu „Tupý“ (chybně „Drážkový“): 
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Vybereme postupně příslušné plošky na rameni jako „Sadu ploch 1“ …  

 
… a plošky na náboji jako „Sadu ploch 2“: 

 
Nesmíme zapomenout zaškrtnout „Radiální výplň“, případně ukázat směr vyplnění mezi oběmi sadami 
ploch: 
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Uložení sestavy 
Před uložením nezapomeňte ukončit speciální režimy („Příprava“, „Svary“, „Obrábění“)!!! 

Tvorba sestavného výkresu svařence 
Práci začněte otevřením výkresové šablony. Použijte jako vždy školní šablonu, ve které už máte 
nastaveny naše standardy a zvyklosti: 

 
Běžným způsobem načtěte základní pohled a promítnuté pohledy. V nastavení pohledů přepněte stav 
modelu na „Příprava“, protože ve výrobní dokumentaci svařenců se svary nezobrazují: 

 
Pokud byste zobrazovali realitu, nebo kreslili zvlášť výkres pro svařování a zvlášť pro obrábění, pak by 
jste použili ostatní možnosti zobrazení stavu. 
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Značky svarů vytvořte pomocí příslušného příkazu na kartě „Poznámka“. Vyplňte všechny náležitosti 
značky podle norem: 
 

 
 
Nakonec nezapomeňte doplnit do kusovníku fiktivní položku druhu svarového kovu včetně hmotnosti: 
 

 

Doplňující tipy ke tvorbě svařenců 
Příkazem „Housenka-zpráva“ můžete vygenerovat soubor Excelu, kde je podrobná statistika svarů 
v sestavě (délky, hmotnosti, …): 
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Příkazem „Symbol“ můžete ke svarům v modelu připojit značky: 

 
 
Příkazem „Výpočet svaru“ spustíte pevnostní výpočet: 
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Zadání k samostatné práci 

Zadání č.1 
Proveďte v Inventoru tupý svarový spoj dvou stejných trubek kruhového průřezu. Volte ocelové bezešvé 
trubky TRKR 76x6,3 dle ČSN 42 5715. Typ svaru a úpravu svarových ploch vhodně volte podle tloušťky 
stěny (pomocí Strojnických tabulek) s tím, že svar bude proveden v plné tloušťce materiálu. Na výkresový 
list umístěte stínovaný pohled na model sestavy se svarem a podélný řez trubkami v místě svaru ve stavu 
před svařováním. Doplňte značku svaru. 

Zadání č.2 
Proveďte v Inventoru tupý svarový spoj dvou stejných trubek kruhového průřezu. Volte ocelové bezešvé 
trubky TRKR 76x10,0 dle ČSN 42 5715. Typ svaru a úpravu svarových ploch vhodně volte pomocí 
Strojnických tabulek s tím, že svar bude proveden do poloviny tloušťky stěny. Na výkresový list umístěte 
stínovaný pohled na model sestavy se svarem a podélný řez trubkami v místě svaru ve stavu před 
svařováním. Doplňte značku svaru. 

Zadání č.3 
Vypracujte v Inventoru modely tupých jednostranných svarů podle přehledné tabulky ve Strojnických 
tabulkách. Modely doplňte charakteristickými řezy ve stavu před svařováním i po něm. 

Zadání č.4 
Vypracujte v Inventoru modely tupých oboustranných svarů podle přehledné tabulky ve Strojnických 
tabulkách. Modely doplňte charakteristickými řezy ve stavu před svařováním i po něm. 

Zadání č.5 
Vypracujte kompletní výkresovou dokumentaci stojánku dle sestavného výkresu. Nezakótované rozměry 
vhodně volte sami. 
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Zadání č.6 
Vypracujte kompletní výkresovou dokumentaci šroubu s okem dle sestavného výkresu. Nezakótované 
rozměry vhodně volte sami. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Testové úlohy a cvičení jsou autorsky vytvořeny pro učební materiál. 

Ke tvorbě tohoto cvičení byl použit program Autodesk Inventor 2011, jehož licenci legálně vlastní SPŠ 
Ostrava-Vítkovice. 

 
 


