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TechnologiTechnologiččnost  svanost  svařřovaných  konstrukcovaných  konstrukcíí

OsnovaOsnova

Typy svarových spojTypy svarových spojůů
Druhy svaDruhy svařřovaných konstrukcovaných konstrukcíí
OznaOznaččovováánníí svsváárrůů na výkresechna výkresech
Polohy svaPolohy svařřovováánníí
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Typy svarových spojTypy svarových spojůů

Podle Podle úúččeluelu

a) nosna) nosnéé
b) tb) těěsnsnííccíí
c) stehovc) stehovéé
d) spojovacd) spojovacíí

Typy svarových spojTypy svarových spojůů

Podle vzPodle vzáájemnjemnéé polohy svapolohy svařřovaných souovaných souččááststíí

a)a) tuptupéé

b)b) ppřřeplepláátovantovanéé
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Typy svarových spojTypy svarových spojůů

Podle vzPodle vzáájemnjemnéé polohy svapolohy svařřovaných souovaných souččááststíí

c) rohovc) rohovéé

Typy svarových spojTypy svarových spojůů

Podle vzPodle vzáájemnjemnéé polohy svapolohy svařřovaných souovaných souččááststíí

d) typu d) typu „„TT““

e) ke) křříížžovovéé
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Polohy ve svaPolohy ve svařřovováánníí
podle podle ISO 6947ISO 6947

PA

PB

PC

PD

PE

PG

PF

Popis svarovPopis svarovéého spojeho spoje
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ZnaZnaččka svaruka svaru

111 (ČSN EN ISO 4063)

E – 42 3 1NiB 4 5 H5 (EN 439)

PA (ISO 6947)

B (ČSN EN ISO 5817)

8    V    6 × 50

Velikost 
svaru

Doplňková značka Počet svarů

Délka svaru

Základní značka
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Značky svarů

U svar5.

½ V svar3.

V svar2.

I svar1.

Y svar4.

ZnačkaZobrazeníPojmenování spojeČíslo

Značky svarů

Oboustranný
½ U svar11.

Oboustranný 
½ V svar (K svar)10.

Návar8.

Bodový svar7.

Koutový svar6.

Oboustranný V 
svar (X svar)9.

ZnačkaZobrazeníPojmenování spojeČíslo
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Značky svarů

Odnimatelná podložka

Přivařená podložka

Podvaření

Opracované přechody

Vydutý

Převýšený

Plochý

ZnačkaTvar povrchu spoje

SvaSvařřovanovanéé konstrukcekonstrukce
princip nprincip náávrhuvrhu

PlnostPlnostěěnnnnéé
PPřřííhradovhradovéé
PlPlášášťťovovéé
SkSkřřííňňovovéé
KomKomůůrkovrkovéé
SkoSkořřepinovepinovéé
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DeskovDeskováá konstrukcekonstrukce

PlnostPlnostěěnnnnáá konstrukcekonstrukce
ukukáázka a popis svarzka a popis svarůů

Tyto Tyto konstukcekonstukce se sklse skláádajdajíí z vz váálcovaných profillcovaných profilůů, p, páássůů, plech, plechůů
slosložžených tak, ených tak, žže profil nosne profil nosnéé ččáásti je otevsti je otevřřený I, U, popený I, U, popřříípadpaděě H. H. 
Klasickým pKlasickým přřííkladem je plnostkladem je plnostěěnný nosnnný nosníík.k.

1 – příčná výztuha

2 – podélná výztuha

3 – ke zvýšení únosnosti ve vzpěru
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SkSkřřííňňovováá konstrukcekonstrukce
ppřřííklady provedenklady provedeníí

KomKomůůrkovrkováá konstrukcekonstrukce
ppřřííkladyklady

Trojůhelníky

Čtyřstěny

Kvádry
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SkoSkořřepinovepinováá konstrukcekonstrukce

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.

PPřřííhradovhradováá konstrukcekonstrukce
geometrickgeometrickéé tvary a ptvary a přřííklady prklady průřůřezezůů profilprofilůů

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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PPřřííhradovhradovéé konstrukcekonstrukce
uklukláázkazka konstrukonstruččnnííhoho uzluuzlu

SvaSvařřenenéé uzlyuzly

a) Správné řešení

b) Nesprávné řešení
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SvaSvařřenenéé uzlyuzly
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