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Názvosloví tupého spoje

Svarová plocha

Otupení

Styčná 

mezera

Úhel rozevření

Úhel zkosení

Kořenová 

vrstva

Svarové vrstvy

Krycí vrstva



Příprava svarových ploch











Názvosloví koutového spoje

Kořen svaru

Přechod do ZM

Povrch

svaru

Přechod
Výpočtová 

tloušťka

Zdánlivá velikost svaru

Mezera
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Struktura tavného svaru

TOZ

Svarový kov

TOZ
Základní

materiál

Hranice 

natavení
Původní úprava

svarových ploch

Svařování jako tepelně deformační

proces působí v materiálu rozsáhlé

změny ve struktuře a jeho složení !

Směs nataveného základního

a přídavného materiálu



statika

dynamika







Svařované konstrukce
princip návrhu

• Plnostěnné

• Příhradové

• Plášťové

• Skříňové

• Komůrkové

• Skořepinové



Plnostěnná konstrukce



Plnostěnná konstrukce
ukázka a popis svarů

Tyto konstrukce se skládají z válcovaných profilů, pásů, plechů 
složených tak, že profil nosné části je otevřený I, U, popřípadě H. 
Klasickým příkladem je plnostěnný nosník.

1 – příčná výztuha

2 – podélná výztuha

3 – ke zvýšení únosnosti ve vzpěru



Plnostěnná konstrukce
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Skříňová konstrukce
příklady provedení



Skříňová konstrukce
příklady provedení



Komůrková konstrukce
příklady

Trojúhelníky

Čtyřstěny

Kvádry



Skořepinová konstrukce

Most Loď Vagón

Prostorově tuhá velmi lehká konstrukce. Základem je rám typu skříňové 

konstrukce s přivařenými bočnicemi skříňových profilů. 

Krycí plechy jsou tenké, zesílené výztuhami. 

Často se vyrábí z Al slitin.



Příhradová konstrukce
geometrické tvary a příklady průřezů profilů

Konstrukce jsou sestaveny z prutů. Prut je tvořen jedním nebo dvěma profily. 

Používají se při stavbě jeřábů, hal, mostů, střech atp.

Jsou svařeny z válcovaných profilů L, T, U, I nebo trubek. Trubky mají 

vysokou stabilitu při namáhání vzpěrem ve všech směrech ale jsou dražší.
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Prolamovaný nosník



Svařované  uzly

a) Správné řešení

b) Nesprávné řešení







Historie

ČSN               (01 3155)              A5

ČSN EN         (1998)                    55 stran

ČSN EN ISO  (2014)                    86 stran (včetně NA) 

Související normy:

ČSN EN ISO 5817

ČSN EN ISO 9692

----------------------------------------------------------------------

ISO 4063; ISO 6974 atd.



Varianty-způsoby značení

A  - ISO

B  - dle norem tichomořského regionu

Pozn.: 

Není-li uvedeno (v textu normy) ani A a ani B jsou 

povoleny oba způsoby značení.



















Kde není doplňková značka, povrch konvexní 

v mezích dne ISO 5817, res. ISO 10042



ČSN EN 22553

ČSN EN ISO 2553





























































































Problémy při návrhu a zatěžování  
svařovaných ocelových konstrukcí

• ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí

• Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce

• Projektování konstrukcí  Eurokódy: Navrhování 
ocelových konstrukcí řada norem EN 1993

• Uvažovat zatížení: od vlastní tíhy, od větru, sněhu, požáru, 
seismicke atd.

• Kvalifikovaní pracovníci(svářeči, NDT personál, dozor atd.)

• WPS, WPQR..atd. norma obsahuje 176 str. !!!


