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Svařování švové

• Cu elektrody mají tvar kotouče.

• Lze svařovat průběžně.

• Svary přeplátované nebo tupé.

• Přítlačné válce zajišťují posuv.

Použití:

• Svařování trubek.

• Svařování konzerv.



Příklad švového přeplátovaného spoje



Bodové svařování

Součásti se přeplátují a sevřou mezi

2 elektrody.

Po průchodu proudu v místě spoje

vzniká velký přechodový odpor,

spoj se ohřeje na svařovací teplotu.

Tlakem elektrod dojde ke svaření.

Elektrody jsou z Cu chlazené

vodou.



Svařování výstupkové

• Je nejproduktivnější metoda odporového svařování. 

• Svařovací stroje – lisy jsou automatické, počítačem řízené.

• Výstupky na plechu se zhotovují většinou lisováním. 

• Ve výstupcích se soustřeďuje tlak i svařovací proud. 

• Svařování uhlíkových a slitinových ocelí.



Svařování švové mezi 2 kladkami

• Plechy jsou přitlačovány

otáčejícími se kladkami -

elektrodami z Cu.

• Procházející impulzní

svařovací proud vytváří

bodové svary s takovou

hustotou, že se

překrývají a tvoří švový

svar.



Úkoly:

• Jaký způsob svařování je

znázorněn na obrázku?

• Popište podrobně celý

postup svařování, včetně

přípravy polotovaru.

• Co se tímto způsobem

vyrábí?

• Nakreslete schéma

bodového svařování a

uveďte příklady jeho

použití v průmyslu.
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