
AKTUALIZAČNÍ  SEMINÁŘ  PRO  
SVÁŘEČSKÝ DOZOR 2015 

Program semináře: 1.den 10.12.2015 

9.00 – 9.45  Ing. Pavel Flégl, SVV Praha s.r.o.: Ocelové svařované konstrukce   
  podle různých norem a cesta ke sjednocení požadavků v oblasti 
  stavebních konstrukcí 

9.45 – 10.45  Ing. Stanislav Němeček, Ph.D., MATEX PM: Laserová  (r)evoluce  

10.45 – 11.00 Přestávka 

11.00 – 11.45 Ing. Jiří Sís, SVÚM a.s.: Materiálové vlastnosti svarových spojů 

11.45 – 12.30 Ing. Josef Pajer: Odlitek, nebo svařenec? 

12.30 – 13.30 Přestávka na oběd 

13.30 – 14.30 Ing. Petr Port: Výrobní dokumentace svařovaných konstrukcí z 
  pohledu požadavků systémových a výrobkových norem 

  

Určeno pro:  absolventy kurzů IWE, IWT, IWS, IWP, kteří na základě výrobkových 

norem a dalších doporučení TP CWS ANB mají za povinnost zúčastnit se 

pravidelného doškolování nutného k udržení své odborné způsobilosti svářečského 

dozoru 

Termín: 10.12. – 11.12.2015  

Místo  konání semináře: Konferenční centrum VŠCHT Praha, areál VŠ kolejí  

Sázava,  

K Verneráku 950, Praha  4 – Kunratice 

Cena: 4 800,-Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů)  

Zvýhodněná cena: 4 300,- Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních 

materiálů, platí pro absolventy kurzů EWE, EWT, EWS, EWP, které organizuje SVV 

Praha) 

Variabilní symbol: 101215 

Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře, které je nutné k udržení 

své odborné způsobilosti svářečského dozoru 

 

Experti ve světě spojování materiálů 
Experts in the Material Joining World 



14.30 – 15.00 Ing. Michal Michajlec, WELDIA CZECH s.r.o., Weld designer: 
  Obrázky pro WPS, BPS, betonáře a NDT 

15.00 – 15.45 Ing. Jaroslav Kec: DÚ Certifikační orgány výrobců podle normy 
  ČSN EN 15 085 - prověřování a uznávání Drážním úřadem  

Od 17.00  Setkání absolventů a účastníků semináře s lektory a odbornými 
  experty (salonek restaurace Labuť, Thomayerova 751/3, Praha 4)  

2.den: 11.12.2015 

9.00 – 9.45 Ing. Miroslav Trávníček, CLOOS Praha s.r.o.: Novinky  
  v automatizovaném svařování - CLOOS 

9.45 – 10.30 Prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D., DFJP, Univerzita Pardubice: 
  Hodnocení lokálních statických a dynamických parametrů  
  svarových spojů 

10.30 – 11.30 Prof. Ing. Libor Beneš,ČVUT: Specifika svařování vysokopevných 
  ocelí 

11.30 – 11.45 Přestávka  

11.45 – 12.15 Ing. Jaroslav Brabec, Schäfer Menk s.r.o.: Kvalifikace postupu 
  svařování podle ČSN EN ISO 15614-1 pro jemnozrnné ocele 
  s vyšší mezi kluzu S1100QL  

12.15 – 13.00 Ing. David Hrstka, Ph.D., SVV Praha s.r.o.: Zkušenosti se  
  zavedením normy ČSN EN ISO 9606-1 do praxe 

13.00 – 13.15 Diskuse, závěr semináře  

Anotace přednášek: 

Ing. Pavel Flégl: Ocelové svařované konstrukce podle různých norem a cesta ke 
sjednocení požadavků v oblasti stavebních konstrukcí   

Celistvost a spolehlivost svařovaných konstrukcí závisí na správné volbě a aplikaci kritérií 
hodnocení. Cílem přenášky je porovnání mezi inspekcemi a NDT protokoly v normách 
používaných v Evropě, Japonsku, Austrálii/Novém Zélandu, Kanadě, USA a podle normy ISO 
3834. Snahou odborníků v této oblasti, kteří působí v různých komisích pro tvorbu norem, v IIW, 
EWF atd. je vytvoření jednotné normy s celosvětovou platností. Trendy předpokládaného vývoje 
by měla přednáška objasnit 

Ing. Stanislav Němeček, Ph.D.: Laserová  (r)evoluce  

Příspěvek popisuje vývoj laserů v posledních deseti letech, zejména ve zlepšení kvality paprsku 
a neustálého zvyšování výkonu. Porovnává lasery různých výrobců s ohledem na využití v 
různých průmyslových sférách. Více než 70% výkonových laserů je aplikováno v dělení 
materiálu, kde vláknové lasery vytlačují CO2 plynové lasery. Ve svařování není potenciál laserů 
zdaleka využitý a příspěevk se zabývá novými aplikačními možnostmi i důvody, které využití 
omezují. Množí se počet svařovacích systémů hybridních i s přídavným drátem, v příspěvku 
bude diskutován rozdílný přístup a nové možnosti, které přídavný drát u laserového svařování 
přináší. Budou zmíněny i další možnosti uplatnění laserů, například v často diskutované aditivní 
výrobě.  

 



Ing. Jiří Sís:  Materiálové vlastnosti svarových spojů 

Cílem přednášky je stručnou formou shrnout materiálové vlastnosti svarových spojů. 
Zaměření se týká nejenom vlastností, které jsou standardně požadovány při certifikačních 
procesech, ale také vlastností, které obvykle sledovány nejsou – např. únava, korozní 
odolnost, vnitřní pnutí v materiálu. Vlastnosti spojů budou ukázány na konkrétních příkladech 
výsledků naměřených ve SVÚM v posledních letech. 

Ing. Josef Pajer: Odlitek, nebo svařenec? 

Existuje celá řada svařovaných součástí zhotovených z ocelových odlitků, případně z hutního 
materiálu. Co je výhodnější ? Příspěvek je zaměřen na možnosti použití odlitků z lité oceli a 
uvádí zejména možnosti výběru materiálu podle účelu použití s využitím různých 
mezinárodních, národních a firemních norem. Protože i ocelové odlitky se svařují, jsou dále 
specifikovány některé odlišné požadavky na svařování a hodnocení kvality ve srovnání se 
svařováním běžných tvářených ocelí. Na řadě příkladů bude ukázáno úspěšné použití odlitků 
z lité oceli i na dynamicky namáhaných konstrukcích. 

Ing. Petr Port: Výrobní dokumentace svařovaných konstrukcí z pohledu požadavků 
systémových a výrobkových norem 

Rekapitulace požadavků norem ČSN EN ISO 3834-1,2,3,4, ČSN EN ISO 14731, ČSN EN 
15085-3 a dalších. Doplnění před zahájením výroby. Definice požadavků na kvalitu svarů a 
svařenců na výrobních výkresech. Názvosloví. Příklady z praxe. 

Ing. Michal Michajlec, WELDIA CZECH s.r.o .: Weld designer: Obrázky pro WPS, BPS, 
betonáře a NDT 

Profesionální a zároveň cenově dostupná aplikace pro kreslení obrázků pro technickou 
dokumentaci.  Weld designer umí kreslit obrázky nejen pro postupy svařování WPS, ale také 
pro postupy pájení BPS, lepení, betonářské výztuže, NDT a volné kreslení zejména pro účely 
prezentace, odborných článků aj. 

Ing. Jaroslav Kec: Certifikační orgány výrobců podle ČSN EN 15 085 - prověřování a 
uznávání Drážním úřadem. 

Z pověření ministerstva dopravy uznává Drážní úřad certifikační orgány k certifikaci výrobců 
podle ČSN EN 15085-2. Na podkladě novelizace norem a směrnice Evropské komise pro 
svařování železničních vozidel (ECWRV) je zpracována novelizace metodického pokynu, 
stanovujícího podmínky, které musí splnit CO a jeho auditoři před vlastním prověřováním i 
v průběhu platnosti osvědčení o uznání a při prodlužování jeho platnosti. 

Ing. Miroslav Trávníček,: Novinky v automatizovaném svařování  - CLOOS 

Přednáška bude věnována moderním trendům v robotickém svařování se zaměřením na 
TANDEM technologie, představení koncepce robotických systémů All in One  a kompaktních 
cel. Budou představeny a popsány i další svařovací metody CLOOS, jako například Speed 
Weld, Cold Weld a další. Dále bude v přednášce představen programovací software 
RoboPlan, část bude věnována senzorice. Zmíněn bude také automatický systém SpareMatic, 
zajišťující výměnu proudové a plynové trysky. 

Prof. Ing. Eva SCHMIDOVÁ, Ph.D., Hodnocení lokálních statických a dynamických 
parametrů svarových spojů 

Přednáška bude věnována novým možnostem zkoušení vlivu svařování na výchozí 
mechanické parametry svařovaných materiálů, zejména pokles dynamické pevnosti, změny 
lomového chování, spojené s poklesem houževnatosti, apod. Hodnocení lokálních 
mechanických vlastností v různých podmínkách zatížení je v současnosti rozhodujícím 
předpokladem správné predikce  pevnosti spojů pomocí numerických analýz, rovněž 
optimalizace svařovacích postupů.   

 



Představeny budou vypovídající možnosti i problémy dynamických tahových zkoušek, 
instrumentovaných indentačních zkoušek apod. Dále budou diskutovány strukturní a fázové 
změny, které vedou k degradaci výchozích mechanických parametrů. Tyto procesy budou 
prezentovány na konkrétních vybraných příkladech z výrobní praxe, se zaměřením na 
strukturně heterogenní svarové spoje.  

Prof. Dr. Ing. Libor Beneš:  Specifika svařování vysokopevných ocelí  

Presentace se zabývá stručnou specifikací vybraných vysokopevných ocelí, s důrazem na 
jejich hlavní benefity - v podobě vysokých hodnot pevnostních charakteristik, zejména pak 
s ohledem na možnosti aplikací v konstrukci karoserie osobních vozidel. Jednotlivé aspekty 
jsou následně ilustrovány u materiálových a technologických parametrů pro odporové bodové 
svařování vybraných vysokopevných plechů (martensitická ocel typu 22MnB5). Z pohledu 
(výrobcem) aplikovaného tepelného zpracování jsou u jednotlivých popisovaných ocelí určité 
rozdíly, protože některé plechy jsou dodávané jako tzv. TRIP oceli, jiné jako mikrolegované, 
další mohou být zpracovávané termomechanicky, resp. klasickým postupem tváření plus 
tepelného zpracování (žíhání). Tyto rozdíly ale není nutné podrobovat zvláštnímu zkoumání, 
pokud oceli splňují dané požadavky na mechanické parametry. Záleží zejména na tom, zda 
jsou ve výrobních programech uváděné jako tzv. ploché výrobky a v jaké cenové úrovni se 
dodávají, což lze dohledat vždy v katalozích hutních podniků či obchodních firem. Závěrem je 
akcentována skutečnost, že realizovaný proces svařování, zejména pak volba vhodné 
technologie (velikost vneseného tepla), má u těchto materiálů zásadní vliv na konečné 
vlastnosti svarového spoje. 

Ing. Jaroslav Brabec: Kvalifikace postupu svařování podle ČSN EN ISO 15614-1 pro 
jemnozrnné ocele s vyšší mezi kluzu S1100QL – Schäfer Menk s.r.o.  

Přednáška bude věnována technickým řešením problematiky svařování jemnozrnných ocelí 
s důrazem na teplotu ochlazování t8/5, jeho výpočtem a praktickým ověřením. Volba rozsahu 
kvalifikace WPQR. 

Ing. David Hrstka, Ph.D.: Zkušenosti se zavedením normy ČSN EN ISO 9606-1 do praxe 

Od 1.11.2015 platí norma pro zkoušky svářečů  pouze norma ČSN EN ISO 9606-1. 

Posluchači budou seznámeni se zkušenostmi se zaváděním této normy do praxe.  

ORGANIZAČNÍ INFORMACE 

SVV Praha s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4, tel.: 244 471 865,   fax: 261 062 108, 
739 592 659, email: vrablikova@svv.cz, Bankovní spojení: ČSOB, a.s., div. Poštovní 
spořitelna, č.ú.: 2015361/0300, IČ: 45 80 89 45, DIČ: CZ 45 80 89 45 

Přihlášky přijímáme pouze písemně. Můžete je zaslat faxem na fax.č.: 26 106 2108,  
vrablikova@svv.cz  nejpozději 7 dnů před konáním akce. Účastník svým podpisem 
souhlasí s poskytnutím osobních dat za  účelem vedení nezbytné evidence. Společnost 
SVV Praha s.r.o. nebude tyto informace poskytovat třetím  osobám a vede tyto informace 
jako velmi důvěrné. 

Účastnický poplatek za seminář je nutné uhradit minimálně 7 dní před zahájením semináře 
nebo hotově  v den konání akce. Daňový doklad bude vystaven dle zákona o DPH č. 
235/2004 Sb.,§21 a §26 po přijetí  platby.  Číslo našeho účtu je 2015361/0300 u ČSOB, 
a.s., div. Poštovní spořitelna, IBAN: CZ70 0300 0000  0000 0201 5361, BIC: CEKOCZPP. 
Je nutné uvádět variabilní symbol, který je vyznačen v podrobných  informacích o 
školeních. 

Pro zahraniční (EU) účastníky kurzů a seminářů, pokud je firma plátcem DPH, platí cena 
bez DPH (dle § 9, zákona 235/2004 Sb. je místem daňového plnění strana odběratele). 
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