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1. Meziatomové síly a vazby jako základní předpoklad pro vytvoření svarového spoje. Vznik 

svarového spoje kovových materiálů. Princip vytvoření svarového spoje při tavném a 

tlakovém svařování. 

2. Základní zdroje tepla používané při svařování. Teplotní cyklus svařování a vznik TOO. 

Základní charakteristiky teplotních cyklů při svařování a jejich vliv na vlastnosti TOO. Měření 

a výpočet teplotních cyklů při svařování. 

3. Vlastnosti jednotlivých pásem TOO svarových spojů. Precipitační procesy v TOO svarových 

spojů. Růst zrn a působení vměstků v TOO svarových spojů. Vlastnosti TOO jako celku a 

optimalizace svařovacích parametrů. 

4. Úloha strusek při tavném svařování a fyzikální vlastnosti strusek. Legování svarových kovů. 

Rafinace svarových kovů. Dezoxidace svarových kovů. Denitrifikace svarových kovů. 

5. Absorpce kyslíku, dusíku a vodíku ve svarovém kovu. 

6. Vznik svarové lázně a krystalizace svarového kovu. Segregace, likvace a strukturní přeměny 

ve svarových kovech. Vlastnosti svarových kovů. 

7. Rozdělení deformací a pnutí ve svarových spojích. Podélná a příčná napětí v tupých 

svarech. Podélné, příčné a úhlové deformace svarových spojů. Metody používané ke snížení 

napětí a deformací ve svarových spojích. 

8. Trhliny v oblasti svarových spojů. Trhliny ve svarovém kovu. Trhliny v základním materiálu. 

Trhliny za tepla. Metody hodnocení náchylnosti ocelí na vznik teplých trhlin. 

9. Praskavost svarových spojů za studena. Metody výpočtu teploty předehřevu. Metody 

hodnocení náchylnosti ocelí k praskání za studena. 

10. Lamelární praskání. Žíhací trhliny. Podnávarové trhliny. Korozní praskání. 

11. Svařitelnost. Veličiny ovlivňující svařitelnost. Svařitelnost nelegovaných konstrukčních ocelí. 

Svařitelnost mikrolegovaných ocelí. Svařitelnost nízkolegovaných ocelí. 

12. Svařitelnost vysokolegovaných ocelí. Feritické chromové oceli. Martenzitické oceli. CrNi 

austenitické oceli. 

13. Svařitelnost hliníku a jeho slitin. Svařování titanu a jeho slitin. 

14. Termické dělení materiálu. Tepelné dělení materiálu kyslíkem - podmínky řezatelnosti. 

Dělení materiálu plazmatem. Dělení materiálu laserem. 



15. Tepelné zpracování svarových spojů. Parametry tepelného zpracování. Místní tepelné  

zpracování. 

16. Teoretické základy pájení materiálu. Vady pájených spojů. Vlastnosti pájených spojů. Pájky a 

tavidla. Zkoušky pájitelnosti. 

17. Tavné technologie svařování: svařování el. obloukem obalenou elektrodou, svařování 

v ochranných atmosférách, svařování automatem pod tavidlem. 

18. Tlakové technologie svařování: svařování el. odporem, svařování třením. 

19. Svařování koncentrovanou energii: svařování plasmou, laserem, svařování elektronovým 

paprskem. 

 20. Zkoušky svarových spojů. Destruktivní a nedestruktivní zkoušky. 

 


