
CAD 2|202018

CAD/CAM|DŘEVOOBRÁBĚNÍ

3D konstruování snadno a rychle
Modelovací síla softwaru Solidworks ho èiní 
ideálním nástrojem i pro nároèné designové 
tvary a sestavy.

Pomocí SWOOD Design lze navrhovat náby-
tek, jeho nejrùznìjší sestavy a rozmìrové varian-
ty. K tomu se používají inteligentní knihovní prvky, 
desky (s kontrolou smìru vláken), spojovací prv-
ky, kování, mechaniky, napø. zásuvkové pojezdy 
od rùzných dodavatelù, povrchové materiály (la-
mino, dýha) a další. Vše probíhá automaticky, díly 
se samy pøizpùsobují rozmìrùm nebo nacházejí 
správné vzdálenosti dle vámi zadaných parame-
trù. Když jsou knihovny správnì pøipraveny, lze 
snadno zamìnit napø. poèty zásuvek, velikost, typ 
dvíøek, spojovací prvky atd. S knihovnami, které 
zpravidla bývají ušité na míru uživateli, se pracuje 
intuitivnì systémem drag&drop. 

Nábytkové prvky nejen ze 
dřeva – svařované konstrukce
Funkce pro tvorbu svaøencù nebo ocelových 
konstrukcí jsou obsaženy v rámci základu So-
lidworks. Program automaticky vygeneruje návrh 
svaru ve 3D a také tabulku jednotlivých pøíøezù 
a jejich vlastností. Pøíøezy lze oøezávat a prodlu-
žovat, doplòovat o výztuže, záslepky, díry èi další 
komponenty. Asociativita pak zajistí aktuální po-
zice a rozpisku pøíøezù ve výkrese.

Automatické obrábění 
s možností až 5osého obrábění
Dalším modulem, který obsahuje balíèek SWO-
OD, je SWOOD CAM. Tento modul zabývající se 
obrábìním pracuje se všemi CNC stroji spe-
cializovanými na opracování døeva ve výrobì 
nábytku. Disponuje specifickými technologiemi 
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pro tuto výrobu, s vícenásobnými vøeteny a hla-
vami, vrtacími agregáty, regulací rychlosti 
podle smìru vláken, frézováním drážek nebo 
øezáním pilou. Typický je výstup na CNC stroje 
typu HOUFEK Orion èi Scorpion, Homag, Biesse, 
Holzher, CMS, SCM, MASTERWOOD a dalších 
s možností výstupu vakuového upínání èi lase-
rového zamìøení. Automatické rozpoznání typu 
geometrie a styl použití drag&drop pak dìlají 
z programování elegantní záležitost.

Automatická tvorba 
výstupních dokumentů
Dùležitou èástí SWOOD je pøíprava výroby, te-
dy výrobní dokumentace, seznam polotovarù 
k objednání, data pro olepovaèky, export dat 
pro optimalizaci øezù na pile nebo pøidìlení 
èarového kódu. To vše vysoce automatizuje 
proces návrhu a výroby. Pro potøeby zákazní-
ka pomáhá interaktivní návrh ve 3D, pokroèilá 
vizualizace èi rychlá tvorba detailní výkresové 
dokumentace. Jakmile je zakázka pøipravena, 
lze stiskem jednoho tlaèítka doslova spustit 
výrobu – vše se rozpadne na jednotlivé kusy 

materiálu s dokumentací, výrobní programy, 
objednávkové formuláøe a pøípadnì další typy 
požadované dokumentace.

Komplexní software Solidworks
Souèásti softwaru Solidworks využívající se pro 
døevozpracující prùmysl jsou napø. pevnostní vý-
poèty, vizualizace, tvorba montážních návodù, 
o kterých se mùžete dozvìdìt v pøíštích èláncích 
nebo na www.solidvision.cz.

Nová verze SWOOD 2020 a novinky, 
které vás nenechají spát
Nejžhavìjší novinkou nové verze SWOOD 2020 
v oblasti CAM je plná simulace obrábìní (viz 
obrázky vedle). Více informací o simulaci a dal-
ších novinkách najdete v dalším èlánku na téma 
SWOOD 2020. 
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