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Výuka kurzu ručního plamenového svařování kyslíko – acetylenovým 
plamenem,   kurz 311 W01 
 
P.č. Obsah Čas 
 Teoretická příprava 

(jedna vyučovací hodina trvá 45 minut) 
40 hodin 

1. Bezpečnostní opatření 
      -   výklad norem ČSN 05 0600, ČSN 05 0601, ČSN 05 0630 
hygiena práce, zplodiny při svařování, zdravotní rizika 
zásady požární bezpečnosti (Vyhláška 87/2000 Sb.) 

7 hodin 

2. Nauka o materiálu 
oceli, základní a legující prvky, mechanické vlastnosti 
základní skupiny ocelí a jejich vlastnosti 
značení ocelí a jejich svařitelnost 
tepelné zpracování ocelí 

6 hodin 

3. Přídavné materiály 
-     volba přídavných materiálů, označování 
      -     rozměry drátů 

2 hodiny 

4. Technické plyny, zařízení pro plamenové svařování 
technické plyny a jejich vlastnosti 
lahve na plyny, jejich označování, zvláštnost lahve na acetylen 
láhvové ventily, redukční ventily, funkce, připojení 
hadice, hadicové svorky, pojistky, barevné označení hadic, průměry minimální a 
maximální 
suché předlohy a zpětné ventily, funkce a popis činnosti 
svařovací hořáky – rozdělení 
konstrukční řešení injektorového hořáku, označování, volba nástavců 

6 hodin 

5. Technologie svařování 
princip svařování kyslíko – acetylenovým plamenem 
druhy plamene a jejich použití, svařovací kužel, redukční oblast 
správné nastavení plamene 
svařování vpřed a vzad, použití, výhody a nevýhody jednotlivých způsobů 
zpětné šlehnutí, příčiny, předcházení 
příprava materiálu před svařováním 
stehování, nastavení kořenové mezery  
svařování kořenové, výplňových a krycích housenek, vedení hořáku 
chyby při svařování, příčiny chyb a jejich odstranění 

5 hodin 

6. Řezání kyslíkem, zařízení, technologie, podmínky řezatelnosti, vady 1 hodina 
7. Deformace a pnutí 

pnutí a deformace, příčiny vzniku, vztah mezi pnutím a deformací 
druhy deformací 
postupy na zmenšení pnutí a deformací ve svarech, menší tepelný výkon, postup 
svařování, upnutí, žíhání  na snížení pnutí apod. 

3 hodiny 

8. Zkoušky svarů a vady ve svarech 
destruktivní zkoušky - rozlomením,lámavosti, tahem,rázem, makro a mikro výbrusy 
nedestruktivní zkoušky - vizuální, magnetická, kapilární, ultrazvukem a 
prozařováním 
přehled vad ve svarech 

4 hodiny 
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příčiny vzniku jednotlivých typů vad 
9. Předpisy a normy pro svařování 

norma ČSN 05 0705, označení zkoušek 
norma ČSN EN 25 817, zkušební vzorky, rozměry a příprava, kriteria hodnocení 
polohy při svařování, označování svarů na výkresech, označování metod svařování 
platnost zkoušky, rozsah oprávnění 
opakovací zkoušky 

6 hodin 

 B. Praktická příprava 
(jedna hodina praktického výcviku trvá 60 minut) 

200 hodin 

               
1. 

Seznámení se zařízením a pracovištěm 
provede se přímo na pracovišti svářečské školy, kde probíhá praktický výcvik ve 
svařování 

2 hodiny 

2. Praktický výcvik v natavování, návary a lemový spoj v poloze PA 4 hodiny 
3. Praktický výcvik ve zhotovení koutového svaru v poloze PA a PB 8 hodin 
4. Praktický výcvik ve svařování koutového svaru v poloze PF a PD 8 hodin 
5. Praktický výcvik ve svařování tupého I svaru v poloze PA 12 hodin 
6. Praktický výcvik ve svařování tupého I svaru v poloze PF 12 hodin 
7. Praktický výcvik ve svařování tupého I svaru v poloze PF 17 hodin 
8. Praktický výcvik ve svařování tupého I svaru v poloze PE 9 hodin 
9. Praktický výcvik ve svařování tupého V svaru v poloze PA postupem vzad 9 hodin 
10. Praktický výcvik ve svařování tupého V svaru v poloze PF postupem vzad 14 hodin 
11. Praktický výcvik v ručním řezání a řezání přenosným dílenským strojkem 10 hodin 
12. Svařování trubky v poloze PF vše postupem vzad 48 hodin 
13. Svařování trubky v poloze PC vše postupem vzad 47 hodin 
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1. ÚVOD 
 
Svařování je proces, při kterém vznikají nerozebíratelná spojení sváry.YDÁNÍ SE SOUBOREM 

TESTOVÝCH OTÁZE 
     Tento učební dokument je určen pro výuku v základním kurzu ručního plamenového svařování  kyslíko-
acetylenovým plamenem (ZK 311 W01). V celém materiálu  je dbáno na aplikaci evropských technických 
norem. Plamenové svařování si stále udržuje svoji důležitou roli. V mnoha oborech je to stále metoda 
nenahraditelná. Celá řada profesí, např. instalatér, zámečník, topenář, kovář, karosář, potrubář musí ovládat 
tuto metodu svařování na vysoké úrovni. Podobně při kusové výrobě, opravách a dílenském svařování, 
především trubek, hraje plamenové svařování stále velmi významnou úlohu. 
V učebním materiálu jsou uvedeny informace nad rámec osnov je velmi vhodné pro některé již výše uváděné 
profese. Záleží na vyučujícím, jaké doporučení dá studujícímu (např. svářeč v základním kurzu nemusí znát 
učivo, určené pro zkoušku podle ČSN EN 287-1. Tento materiál plamenového svařování klade důraz i na 
znalosti o vadách ve svarech (dle klasifikace EN ISO) a jejich příčinách, metodách jejich zjištění, 
destruktivních zkouškách, označování ocelí dle EN a na základní znalosti o požadavcích na jakost ve 
svařování. 
 
Polohy svařování 
  
Označování poloh svařováni podle ČSN EN ISO 6947 Svařování - Pracovní polohy- 
Definice  úhlů sklonu a otočení. Systém označováni je zřejmý z obrázku. 
 

 
 
 

Pojmenování Symbol 
Poloha vodorovná shora PA 
Poloha vodorovná šikmo shora PB 
Poloha vodorovná PC 
Poloha vodorovná šikmo nad hlavou PD 
Poloha vodorovná nad hlavou PE 
Poloha svislá nahoru PF 
Poloha svislá dolů PG 
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Svařování nahoru k vrcholu svaru H-L045 
Uhel sklonu 45°  
Svařování od vrcholu svaru dolů J-L060 
Uhel sklonu 60°  

           
      Aby se předešlo eventuálnímu nedorozumění ve slovním pojmenování poloh, jeví se jako 
      nejvhodnější používat jejich symboly. 
 

1.1. Svařování plamenem 
 
Svařování plamenem nebo plamenové svařování, zastarale autogenní svařování, patří mezi tzv. tavné 
metody svařování. Metoda využívá teplo dodávané spalováním směsi hořlavého plynu a kyslíku nebo 
vzduchu pro natavení svarových ploch a roztavení přídavného materiálu. Nejvhodnější pro svařování ocelí je 
kyslíko-acetylenový plamen, jiné směsi hořlavých plynů a kyslíku nebo vzduchu se používají pro kovy s nižší 
teplotou tavení. S drobnými rozdíly ve vybavení a použití směsi plynů se podobná technika využívá i při 
plamenovém řezání kovů kyslíkem. 
 

 
 Plamenové svařování automobilové karoserie se svařovacím drátem 
 
Historie 
 
Prvním krokem k plamenovému svařování byl vynález hořáku pro kyslíko-vodíkový plamen americkým 
chemikem Robertem Harem v roce 1801. 
Vlastnosti acetylenu jako plynu sice popsal již v roce 1836 Angličan Edmund Davy, ale až francouzský 
chemik Marcellin Berthelot mu dal název acetylen a zavedl jej do technické praxe v roce 1860. Objev 
postupu průmyslové výroby karbidu vápníku v roce 1892 Francouzem Henrim Moissanem umožnil 
zkonstruovat první vyvíječe acetylenu pro komerční účely. V následujících letech francouzský chemik Henry 
LeChatelier zkoumal fenomén hoření kyslíko-acetylenové směsi. 
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Po vynálezu svařovacího hořáku Charlesem Picardsem v roce 1901 v Paříži, bylo v roce 1903 kyslíko-
acetylenové svařování představeno komerčně. Přesně o deset let později Percy Avery a Carl Fisher 
představili první tlakovou láhev pro acetylen. 
 
Charakteristika 
 
Zdrojem tepla plamenového svařování je spalování hořlavého plynu ve směsi s kyslíkem nebo vzduchem. 
Pro svařování se nejčastěji používá směs acetylenu a kyslíku, protože tato směs ve správném poměru 
umožňuje dosáhnout teploty plamene až okolo 3200 °C, která je dostatečná i pro svařování ocelí. Jako 
hořlavý plyn lze využít pro svařování i vodík nebo propan, ale teplota plamene je nižší. U směsi kyslíku a 
vodíku nebo propanu může dosáhnout maximálně 2500 °C. To stačí ke svařování kovů s nižším bodem 
tavení jako je hliník, hořčík nebo olovo. Ve směsi s kyslíkem se další hořlavé plyny, např. propan, butan nebo 
metan používají spíše pro pájení, tepelné zpracování svařenců a pro čištění povrchů plamenem. Přestože se 
jedná o jednu z nejlevnějších metod svařování, její význam ustupuje a v současné době se používá zejména 
v opravárenství, při renovacích, při klempířských a instalatérských pracích apod. 
Kyslíko-acetylenový plamen 

 
 
Náčrtek kyslíko-acetylenového plamene: (a) svařovací kužel, (b) závoj, (c) chvost 
Hoření kyslíko-acetylenového plamene probíhá obvykle ve dvou fázích. V první fázi dochází k 
nedokonalému spalování na povrchu vnitřního plamenu, tzv. svařovacího kužele (a) , při němž se acetylen 
rozkládá na vodík a uhlík, který se spaluje na oxid uhelnatý. Vnitřní plamen má redukční účinky.  
C2H2 + O2 → 2CO + H2 + teplo 
Ve druhé fázi dochází ke spalování ve vnějším plameni (b), kde si plamen k reakci přibírá kyslík z okolní 
atmosféry. Vnější plamen má výrazné oxidační účinky. 
2CO + H2 + 3O → 2CO2 + H2O + teplo 
Kyslíko-acetylenový plamen se při použití směsi kyslíku k acetylenu v poměru 1,2 až 1:1 nazývá neutrální 
plamen, protože jeho chemické složení téměř nebo vůbec neovlivňuje tavnou lázeň. Tento typ plamene se 
používá při svařování ocelí.  

 Použití oxidačního kyslíko-acetylénového plamene 
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Při vyšším poměru acetylenu ke kyslíku se tvoří tzv. redukční plamen, charakterizovaný přebytkem uhlíku a 
maximální teplotou okolo 3040 °C. Vlivem redukčního plamene dochází k nauhličení svarové lázně. Při 
svařování ocelí nauhličení způsobí zvýšení tvrdosti při současném zkřehnutí svarového kovu. Zvýšení 
tvrdosti povrchu oceli, tzv. cementování, se využívá pro výrobu otěruvzdorných ocelí. Dále se redukční 
plamen používá pro svařování hořčíku, hliníku a jejich slitin, protože na rozdíl od kyslíku se uhlík v hliníku ani 
hořčíku nerozpouští. 
 
Vyšší teploty plamene lze dosáhnout při vyšším obsahu kyslíku ku acetylenu při použití oxidačního plamene 
v poměru zhruba 1,5:1. Oxidační plamen ale není vhodný pro svařování ocelí ani hliníku, neboť vyšší obsah 
kyslíku způsobuje zkřehnutí svarového spoje. Používá se jen pro svařování některých mosazí a bronzů.  
 
Poměr kyslíku a acetylenu lze zjišťovat podle vzhledu plamene. U neutrálního plamene je svařovací kužel 
ostře ohraničený a oslnivě bílý. U redukčního plamene je svařovací plamen oslnivě bílý a překrytý bělavým 
závojem s redukčním účinkem. Čím více acetylenu směs obsahuje, tím je bělavý závoj delší. U oxidačního 
plamene je svařovací plamen velmi krátký a modrofialové barvy.  
Kromě správného poměru směsi plynů je třeba ještě správně nastavit intenzitu plamene, tedy výstupní 
rychlost plamene. Měkký plamen, tj. plamen s malou výstupní rychlostí od 70 do 100 m/s, je nestabilní a 
může způsobit tzv. zpětné šlehnutí plamene. Používá se především pro pájení. Pro svařování se používá 
střední plamen s výstupní rychlostí od 100 do 120 m/s. Ostrý plamen s rychlostí vyšší než 120 m/s se pro 
svůj dynamický účinek používá pro bodový ohřev, rovnání nebo čištění.  
 
Kyslíko-vodíkový plamen 
 
Kyslíko-vodíkový plamen dosahuje zhruba 2500 °C při takovém poměru obou plynů, který se hodí pro 
svařování hliníku, hořčíku a jejich slitin nebo olova. Pro dosažení vyšší teploty je nutné zvýšit podíl 
dodávaného kyslíku, takový plamen však již není vhodný pro svařování ocelí.  
K hoření kyslíko-vodíkového plamene dochází při poměru kyslíku a vodíku v poměru 1:2[6] (1:4[15]). 
2H2 + O2 → 2H2O + teplo 
Kyslíko-vodíkový plamen lze použít jak pro pájení, tak také při žárovém stříkání kovů.  
Jednou z největších nevýhod kyslíko-vodíkového plamene je špatná viditelnost plamene, takže nastavení 
správného poměru plynů podle vzhledu plamene je obtížné.  
 
Použití dalších hořlavých plynů a směsí 

 Kyslíko-butanový plamen s přebytkem kyslíku 
 

 Kyslíko-butanový plamen s přebytkem butanu 
 
Další hořlavé plyny, jako např. metan, propan nebo butan, nejsou pro svařování ocelí příliš vhodné, protože 
poměr plynů pro dosažení vyšší teploty znamená oxidační typ plamene, kdežto při redukčním typu plamene 
není možné dosáhnout požadované teploty. Proto se ostatní plyny používají spíše pro svařování 
nízkotavitelných kovů a slitin, při pájení, ohřevu a dohřevu ocelových svarových spojů a při kyslíkovém 
řezání.  
Hoření kyslíko-metanového plamene lze zapsat následující rovnicí: 
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + teplo 
a hoření kyslíko-propanového plamene: 
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C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O + teplo. 
 
Směs vzduchu a acetylenu lze také použít, ale spíše pro pájení, protože teplota plamene je podstatně nižší 
než u kyslíko-acetylenového plamene. Spalování probíhá na principu Bunsenova kahanu, kdy si acetylen 
proudící tryskou nasává potřebné množství vzduchu z okolí.  
 
Přídavný materiál a tavidla 
 
Jako přídavný materiál se používají svařovací dráty stejného nebo podobného chemického složení jako 
svařovaný základní materiál. Na kvalitě přídavného materiálu závisí i kvalita hotového svaru. Ocelové 
svařovací dráty bývají poměděné kvůli ochraně proti korozi. Průměry svařovacích drátů odpovídají tloušťce 
svařovaného základního materiálu. Pro rafinaci svarové lázně se ocelové svařovací dráty legují manganem a 
křemíkem. Pro svařování litiny se většinou používají tyčky z obdobného materiálu se zvýšeným obsahem 
grafitizačních přísad (cca 3,5 % křemíku). Přídavný materiál pro měď je legován stříbrem nebo fosforem pro 
zvýšení svařitelnosti. Hliník pro svařovací dráty má být velmi čistý nebo legovaný titanem, pro hliníkové 
slitiny má chemicky obdobné složení jako základní materiál.  
Při svařování kovů s vyšší afinitou ke vzdušnému kyslíku je nutné použít tavidla, které zabrání přístupu 
kyslíku k roztavenému kovu. Tavidlo také napomáhá k roztavení vrstvy oxidů na povrchu kovů, např. Al2O3. 
Tavidla se používají u mědi, hliníku, bronzu, mosazi, niklu, elektronu, zinku a dalších.  

  
Svařování měděné trubky 
 
Technologie 
 
Technika svařování 
 
Svařování plamenem je jedna z nejnáročnějších metod svařování a vyžaduje značnou zručnost svářeče, 
který musí hořákem v jedné ruce nahřívat svarové plochy základního materiálu a druhou rukou přidávat do 
svarové lázně přídavný materiál, tj. svařovací drát. Při svařování se postupuje buď technikou vpřed (vlevo) 
nebo vzad (vpravo). 
Při svařování vpřed je svařovací drát veden před hořákem ve směru svařování, sklon hořáku a drátu je 
přibližně 45°. Tento postup je jednodušší na provádění i naučení, ale hrozí riziko rychlého chladnutí svaru, 
jeho následného zkřehnutí, vzniku vnitřních napětí a neuspokojivých mechanických vlastností svarového 
kovu. Proto se doporučuje používat pouze u tenkých plechů, u měděných a mosazných plechů nebo šedé 
litiny.  
Při svařování vzad plamen nejenom roztavuje základní materiál a svařovací drát, který se vkládá za hořák, 
ale jeho chvost (c) navíc chrání tuhnoucí lázeň před okolní atmosférou a zpomaluje chladnutí. Tím lze 
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dosáhnout kvalitně provedeného svaru při zaručeném provaření kořene, menších vnitřních napětí a 
deformací po svařování.  

 Vyvíječ acetylenu 
 
Typy svarů 
 
Pro plamenové svařování se přednostně používají lemové svary pro tloušťky plechu od 0,2 do 2,0 mm a tupé 
svary I pro tloušťky plechu od 1 do 4 mm. Pro větší tloušťky až do 12 mm se vyžaduje úprava svarové 
plochy, tedy tupé svary V a X. Koutové svary se touto metodou svařovat nedoporučuje a je vhodnější je 
nahradit svary tupými.  
 
Vybavení 
 
Svařovací zařízení pro svařování plamenem se skládá ze zásobníků plynů, redukčních ventilů, pojistek proti 
zpětnému šlehnutí, hadic a hořáku. 
Jako zásobníky se dříve používaly vyvíječe acetylenu, které se dnes užívají spíše sporadicky. Pro provozy s 
velkou spotřebou plynů se používají centrální rozvody plynů. Nejflexibilnější způsob je použití tlakových lahví 
jak pro hořlavé plyny, tak i pro kyslík.  
Redukční ventily snižují tlak plynu ze zásobníku na tlak pracovní, který je používán pro svařování, a zároveň 
jej udržují na konstantní úrovni.  
Pojistky proti zpětnému šlehnutí se umísťují mezi hořák a redukční ventil tak, aby zabránily proniknutí 
plamene do redukčního ventilu a zásobníku plynu při zpětném šlehnutí plamene.  
Vysokotlakými hadicemi se zásobuje svařovací nebo řezací hořák od zásobníku plynů. Pro hadice se 
používají pryžové materiály s textilní kostrou. Modrou barvou se zpravidla označují hadice dodávající kyslík a 
červenou hadice pro acetylen nebo jiné hořlavé plyny.  
Nejpodstatnější částí jsou hořáky, které používají buď nízkotlaké nebo vysokotlaké. Nízkotlaké hořáky 
používají zařízení nazývané injektor, kde proudící kyslík o vyšším tlaku (250 kPa) nasává acetylen o 
podstatně nižším tlaku (cca 2 kPa). Vysokotlaké hořáky se používají v kombinaci s rozpuštěným acetylenem 
v tlakové láhvi při tlaku cca 0,8 MPa. Ve svařovacím hořáku pak dochází k míšení plynů. Použití daného typu 
hořáku závisí na typu a velikosti svaru, poloze svařování, použitém plameni a svařovaném materiálu. 
 

1.2. Bezpečnost při svařování 
 
Při používání plamenového svařování je nutné velmi důrazně dbát na bezpečnost provozu, zvláště při 
manipulaci s lahvemi, hadicemi a hořáky. Je nutné kontrolovat zda nedochází k přehřátí hořáků, které se 
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ochlazují ponořením do vody, a zpětnému šlehnutí plamene nebo přehřátí lahví s hořlavými plyny i kyslíkem, 
kdy je nutné lahve uzavřít a urychleně opustit prostor, případně zajistit vzdálené chlazení.  

 Ochranné svářečské brýle 
 
Svářeč musí být vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky, mj. i ochrannými brýlemi, pro které 
dostačuje nižší stupeň ztmavení než jaký se požaduje pro obloukového svařování.  
 
Bezpečnostní ustanovení pro plamenové svařování kovů a řezání kovů kyslíkem 
(ČSN 050600,ČSN 050601,ČSN 050610) 
 
Pro snížení nebezpečí vzniku úrazů při svařování byla zpracována řada českých norem, které stanoví 
bezpečnostní požadavky při svařování jednotlivými metodami. Vybrané články a kapitoly těchto norem byly 
při schvalování určeny příslušnými neopomenutelnými orgány schvalovacího řízení (ČUBP, MVČR atd.) jako 
závazné pro všechny pracovníky oboru svařování, to znamená, jak pro svářeče, tak i pro řídící pracovníky ve 
výrobě a zaměstnavatele. 
 
V této příručce jsou uvedeny bezpečnostní opatření pro obsluhu, seřizování, programování, údržbu a opravy 
zařízení na plamenové svařování kovů a řezání kovů kyslíkem (dále jen plamenové svařování), bez ohledu 
na stupeň automatizace. Platí i pro další způsoby zpracování kovů, u kterých použitý plamen vzniká 
spalováním hořlavého plynu s kyslíkem, nebo se stlačeným vzduchem (pájení, nahřívání,žíhání, kalení, 
rovnání apod.). 
 
Svářečské práce mohou vykonávat jen pracovníci, kteří mají platné oprávnění. 
 
Jsou to: 

- pracovníci, kteří mají platný svářečský průkaz nebo platný průkaz zaškoleného pracovníka s 
uvedením příslušného druhu a rozsahu oprávnění podle platných předpisů (viz ČSN 05 0705). 

- pracovníci, kteří mají na programování, seřizování, údržbu a opravy mechanizovaných a 
automatizovaných svařovacích zařízení příslušnou odbornou kvalifikaci a mají písemné pověření 
zaměstnavatele pro výkon uvedených prací, dané pracovní smlouvou. 

- pracovníci s vyšším odborným vzděláním při řešení výzkumných a vývojových úkolů z oboru 
svařování, mají-li písemné pověření zaměstnavatele (ne starší než 2 roky) a prokazatelně 
ovládají bezpečnostní ustanovení pro příslušnou metodu svařování. 

- pracovníci, kteří jsou ve výcviku pod přímým odborným dozorem instruktora svařování. Dále žáci 
středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování, kteří po absolvování základního 
výcviku ve svařování, při zdokonalování svých dovedností, vykonávají svářečské práce pod 
přímým dozorem mistra odborné výchovy. Tito pracovníci nesmějí vykonávat práce se 
zvýšeným nebezpečím. 
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Svářečský průkaz nebo průkaz zaškoleného pracovníka je platný, když obsahuje : 
 

- -potvrzení svářečského technologa pověřeného zkušební organizací (platné razítko)o vykonání 
periodického přezkoušení z bezpečnostních ustanovení podle příslušných předpisů, přičemž 
potvrzení není starší než 2 roky, 

- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilostí, přičemž lékařské prohlídky se provádí nejméně jednou 
za 5 let, u pracovníků starších 50-ti let nejméně jednou za 3 roky, pokud zaměstnavatel neurčil, 
podle pracovních podmínek na příslušném pracovišti, jiný interval lékařských prohlídek; 

- potvrzení zaměstnavatele ve svářečském průkazu, resp. průkazu svářečského dělníka. Tímto 
potvrzením zaměstnavatel přijal pracovníka i pro výkon svářečských prací a pověřuje pracovníka 
vykonávat 
tyto práce v rozsahu jeho platného oprávnění. 

 
Jiným osobám je svařování a jakákoliv manipulace se svařovacím zařízením zakázána ! 
 
Názvosloví 
V normách bezpečnostních ustanovení pro svařování kovů jsou používány definice, z nichž některé 
uvádíme: 
 
Svářečské pracoviště 
je pracovní prostor určený pro svařování a k umístění svářečského případně dalšího technologického 
zařízení, technologických stanovišť a manipulačních ploch pro operace související se svařováním, 
vykonávaném stále nebo jen přechodně, bez ohledu na zajištění pracovního klimatu (např. v terénu, v hale 
apod.); 
 
Mez výbušnosti 
je mezní hodnota fyzikálních parametrů nebo koncentrace, při níž je možný výbuch určitého druhu v daném 
systému. Může být dolní a horní mez výbušnosti; 
 
Nebezpečná koncentrace pro výbuch 
je koncentrace směsi hořlavých plynů, par nebo prachů se vzduchem nebo jiným oxidačním činidlem, 
představující 50 % hodnoty dolní meze výbušnosti; 
 
Prostor s nebezpečím požáru 
je prostor, ve kterém se vyskytují pevné hořlavé hmoty, hořlavý prach, hořlavé kapaliny, hořlavé plyny a 
výbušniny, nebo látky obsahující výbušniny; 
 
Prostor s nebezpečím výbuchu 
je prostor, ve kterém se může vyskytovat za normálního provozního stavu nebezpečná koncentrace pro 
výbuch; 
 
Přilehlé prostory 
jsou prostory spojené s místem svařování dveřmi, otvory, kanály ap. 
 
Aerosol 
vytváří rozptýlené tuhé nebo kapalné částice ve vzduchu, se zanedbatelnou pádovou rychlostí. Mezi 
aerosoly jsou zařazeny i svářečské dýmy. 
 
Nejvyšší přípustná koncentrace škodlivin v pracovním prostředí (NPK-P) 
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je koncentrace plynů, par a aerosolů v pracovním ovzduší, vztažená na osmihodinovou a kratší pracovní 
dobu, o které se podle současných vědomostí opodstatněně předpokládá, že nepoškozují zdravotní stav 
osob, které jsou vystaveny jejímu působení, přičemž v celosměnovém průměru se nesmí překračovat NPK-P 
označené jako průměrné a hodnoty označené jako hraniční se nesmí překračovat v žádném případě. 
 
Prostor s nebezpečím otravy 
je prostor, ve kterém se nachází prostředí se značně překročenou NPK-P, případně ve kterém jsou 
překročeny hraniční hodnoty inkriminovaných škodlivin; 
 
Prostor s nebezpečím zadušení 
je prostor, ve kterém je nedostatek vzduchu (např. vzduch je vytěsněn jiným plynem - oxid uhličitý, argon, 
dusík), nebo obsah kyslíku ve vdechovaném vzduchu poklesne pod 16 %, dále je to každý prostor, ve 
kterém je znemožněna vazba kyslíku na červené barvivo nebo jeho odevzdávání tkáním (např. při 
vdechování oxidu uhelnatého nebo kyanovodíku); 
 
Dýchací zóna 
je prostor ve výšce dýchacích cest podle pracovní polohy vzhledem na vykonávanou práci; 
 
Bezpečnostní opatření 
jsou technické a organizační činnosti a jejich výsledky na zajištění nebo zvýšení bezpečnosti při práci; 
 

1.3. Nebezpečí při plamenovém svařování a řezání kyslíkem 
 
Druhy nebezpečí 
Svářečské pracoviště musí být řešeno tak, aby nedošlo k: 

- požáru nebo výbuchu; 
- úrazům: 

o elektrickým proudem; 
o rozstřikem jisker, roztaveného kovu a strusky; 
o pohybujícími se předměty a částmi zařízení; 
o popálením; 
o plamenem a požárem; 
o výbuchem; 
o poškození zdraví rizikovými specifickými faktory - působením svářečských aerosolů, 

záření, hluku; 
o poškození zdraví rizikovými nespecifickými faktory - neúnosnými mikroklimatickými 

podmínkami, případně nadměrnou fyzickou a neuropsychickou zátěží 
a nevyhovujícím osvětlením. 

 
Volba bezpečnostních opatření 
 
Bezpečnostní opatření se musí volit podle povahy prací prováděných na svářečském pracovišti, s ohledem 
na časový rozsah práce (stálé nebo přechodné pracoviště), na stupeň automatizace svařovacího 
procesu, na možnosti zabezpečení nezávadných pracovních podmínek (např. v hale, v terénu, v 
podmínkách se zvýšeným nebezpečím apod.). Úrazům nebo poškození zdraví se musí zamezit příslušnými 
bezpečnostními opatřeními. Jsou to: 

- bezpečnostní prostředky chránící před nebezpečím úrazu, působení škodlivin apod.; 
- výstražné prostředky a signály upozorňující na nebezpečí; 
- osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP); 
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- doplňková opatření při zvýšeném nebezpečí. 
Výběr bezpečnostních opatření musí odpovídat druhu nebezpečí, pravděpodobnosti vzniku úrazu, resp. 
poškození zdraví a stupni jejich závažnosti. Bezpečnostní opatření nesmí být ve vzájemném rozporu (např. 
větrání a teplota, větrání a přípustná hladina hluku apod.). 
 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
 
Aby se zabránilo úrazům elektrickým proudem, musí se vyloučit dotyk pracovníka s živými částmi zařízení, 
nebo použít bezpečné jmenovité napětí z hlediska nebezpečnosti prostoru. Při plamenovém svařování se 
jedná většinou o přenosné osvětlení pracoviště a elektrické ruční nářadí. Pro prostory nebezpečné (s 
prostředím horkým, vlhkým, venkovním, s vodivým okolím, prašným s vodivým prachem, s otřesy, s 
nebezpečím mechanického poškození) je bezpečné napětí střídavého proudu do 25 V, bezpečné napětí 
stejnosměrného proudu do 60 V. Pro prostory zvlášť nebezpečné (s prostředím mok- rým, uzavřené kovové 
nádoby) je nutno použít napětí nižší - pro střídavý proud 12 V, pro stejnosměrný proud 25 V. 
 
Ochrana před úrazem pohyblivými částmi zařízení 
 
Vstup obsluhy do vymezeného nebezpečného prostoru, svařovacího zařízení (např. při nastavování 
zařízení, doplňování zásobníků, upínání dílů, výměna svarků/svařenců/ apod.) je přípustný až po přerušení 
přívodu pohonné energie do části zařízení, která může obsluhu ohrozit, nebo po uvedení části zařízení do 
stavu určeném na to programem. 
Obsluha může začít práci na automatizovaném svařovacím zařízení až se přesvědčí, zda ve vymezeném 
nebezpečném prostoru nejsou osoby nebo nežádoucí předměty. 
 
 Ochrana před popálením 
 
Svářeč před začátkem práce zkontroluje, zda jsou v místě svařování odstraněny hořlavé látky, zda je 
zamezen vznik požáru nebo výbuchu a zda na svářečském pracovišti a v jeho okolí je zabezpečena 
předepsaná ochrana osob. Před popálením se svářeč chrání osobními 
ochrannými pracovními prostředky. 
 
Ochrana před úrazem rozstřikem kovu a úlomky strusky 
Proti rozstřiku jisker, roztaveného kovu a strusky a proti úlomkům tuhé strusky při jejím odstraňování z 
povrchu svaru musí být zrak, tvář a ostatní části těla pracovníka na svářečském pracovišti chráněny 
předepsanými osobními ochrannými pracovními prostředky. 
 
Ohrožení zdraví škodlivinami 
 
V dýchací zóně pracovníka nesmí škodliviny překročit přípustné množství podle příslušných předpisů. Sací 
nástavce místního odsávání se umístí tak, aby odsávané škodliviny neprocházely dýchací zónou pracovníka. 
 
JE ZAKÁZÁNO PŘIVÁDĚT NA PRACOVNÍ MÍSTO SVÁŘEČE MÍSTO VZDUCHU KYSLÍK! 
 
Záření 
 
Před škodlivým účinkem záření (vysokofrekvenčního, infračerveného, viditelného, ultrafialového, ionizujícího) 
vznikajícího při svařování, musí být pracovník na svářečském pracovišti chráněný osobními ochrannými 
pracovními prostředky a osoby v okolí pracoviště musí být chráněny zástěnami (např. clonami, kryty, závěsy 
apod.). Zástěny zajistí zaměstnavatel. 
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Na pracovišti odpovídá svářeč za takové rozestavení zástěn, které zajistí účinnou ochranu osob v okolí 
svářečského pracoviště. 
 
Zástěny chránící před zářením musí být z nehořlavého materiálu nebo obtížně hořlavého materiálu. 
 
Pokud opatření podle předcházejících odstavců jsou nedostatečná, musí pracovníci pracoviště používat 
doplňkové osobní ochranné pracovní prostředky v potřebném rozsahu. 
 
Hluk 
 
Před škodlivým účinkem hluku vznikajícího na svářečském pracovišti a v jeho okolí, musí být pracovník 
chráněn OOPP, nebo umístěním zdroje hluku mimo pracoviště. 
  
Mikroklimatické podmínky 
 
Před překročením únosných mikroklimatických podmínek musí být pracovník na svářečském pracovišti 
chráněný prostředky proti šíření tepla sáláním (např. zástěnami apod.) a vhodným oděvem. 
 
Práce se zvýšeným nebezpečím 
 
Charakteristika prací se zvýšeným nebezpečím 
 
Práce se zvýšeným nebezpečím jsou takové práce, během kterých hrozí: 

- zvýšené nebezpečí úrazu; 
(elektrickým proudem, popálením, zadušením, otravou), 

- trvalé poškození zdraví; 
(svářečským aerosolem, zářením, hlukem atd.), 

- nebezpečí požáru nebo výbuchu. 
 

Jsou to zejména práce: 
 
a) v uzavřených a těsných prostorech; (např. tlakové nádoby,kotle,nádrže podpalubí lodí apod.); Za těsný a 
uzavřený prostor je možno považovat prostor bez přirozeného odvádění vzduchu, s objemem vzduchu 
menším než 100 m3, nebo nejméně s jedním rozměrem (délka, šířka, výška, průměr) menším než 2 metry. 
 
b) v mokrých, vlhkých nebo horkých podmínkách snižujících elektrický odpor ochranného oděvu, pomůcek i 
pokožky lidského těla; 
 
c) na nádobách, potrubích a zařízeních, které jsou znečištěné. obsahovaly, nebo je podezření že obsahovaly 
látky ohrožující zdraví, včetně žíravin a toxických látek; (např. po odmašťování rozpouštědly na bázi 
halogenových a alifatických uhlovodíků, jako je trichloretylén apod.); 
 
d) v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu; 
 
e) na nádobách, potrubích a zařízeních pod tlakem, nebo které obsahovaly hořlavé, nebo hoření podporující 
látky, nebo uvnitř těchto nádob, potrubí a zařízení; 
 
f) pod vodou; 
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Vzhledem k charakteru práce je nutno velmi pečlivě dodržet pří- slušné předpisy - Vyhláška ČÚBP č. 
48/1982 Sb. 
 
g) v pracovním ovzduší s překročením průměrných hodnot NPK-P, nebo s překročením přípustného 
množství svářečských dýmů v pracovním ovzduší, přičemž není překročena ani pro jednu škodlivinu mezní 
hodnota NPK-P; 
Přípustné hodnoty jsou uvedeny v přílohách ČSN 05 0600. 
 
h) v prostředí s vyšší intenzitou záření než je hygienicky přípustná pro vysokofrekvenční záření, infračervené 
záření, viditelné záření, ultrafialové záření a ionizující záření; 
Přípustné hodnoty jsou uvedeny v přílohách ČSN 05 0600. 
 
i) na pracovišti s lasery třídy Illb a IV, nebo s elektronovým svařováním v atmosféře, pokud technická 
opatření nevylučují nebezpečí zasažení pracovníka přímým nebo odraženým 
paprskem; 
Přípustné hodnoty jsou uvedeny v přílohách ČSN 05 0600. 
 
j) práce, u kterých ekvivalentní hladina hluku překračuje nejvyšší přípustnou hladinu hluku. 
Přípustné hodnoty jsou uvedeny v přílohách CSN 05 0600. 
 
Mezi práce se zvýšeným nebezpečím se mohou zařadit i takové práce, u kterých největší přípustná 
dlouhodobá rovnoměrná zá- těž pracovníků překračuje stanovené limity. 
 
Před začátkem svářečských prací se musí vyhodnotit zda v prostorech, ve kterých se bude svařovat, stejně 
jako v přilehlých prostorech (nad, pod a vedle) nepůjde o práci se zvýšeným nebezpečím. 
 
Příkaz na provedení prací se zvýšeným nebezpečím 
 
Při provádění prací se zvýšeným nebezpečím se může svařovat jen po vydání písemného příkazu a po 
provedení nařízených doplňujících bezpečnostních opatření uvedených v tomto příkazu. 
 
Když se změní podmínky práce, nebo se změní určení pracovníci, musí se vystavit příkaz nový. 
 
Vždy před zahájením svářečských prací, mimo prací prováděných ve schválených svařovnách, je povinností 
zaměstnance, který zadává svářečské práce, požádat příslušného zplnomocněného pracovníka určeného 
pro dané pracoviště o vyhodnocení, zda v prostorech, ve kterých se bude svařovat, jakož i v prostorech 
přilehlých (nad, pod a vedle místa svařování), nepůjde o práci se zvýšeným nebezpečím. 
 
Za vystavení písemného příkazu a za provedení doplňujících bezpečnostních opatření 
odpovídá zplnomocněný pracovník. 
 
Zplnomocněný pracovník musí být písemně jmenován ředitelem závodu nebo vedoucím příslušné 
organizace, u které se budou práce provádět. Pokud mají být prováděny svářečské práce v místech, kde 
není jmenován zplnomocněný pracovník (v obytných domech, skladech, kancelářích apod.), může být 
písemně pověřen výkonem funkce zplnomocněného pracovníka s pravomocí a plnou odpovědností za 
bezpečné provedení práce ve výjimečných případech i samotný svářeč. Takto pověřený pracovník musí 
splňovat odborné předpoklady pro výkon této funkce. 
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Doplňující bezpečnostní opatření, v případě nutnosti, stanovují v příkazu pracovníci s odbornou způsobilostí 
v příslušné oblasti. (Bezpečnostní technik, technik požární ochrany, odborný pracovník 
oboru elektro apod.) 
 
V příkazu musí být vymezena doba platnosti a stanovený dohled 
dalších pracovníků (včetně asistenční hlídky) na zajištění ochrany před zvýšeným nebezpečím. 
Písemný příkaz může být pro opakovanou činnost nahrazen pracovním postupem, který však nesmí být v 
rozporu s bezpečnostními ustanoveními pro svařování kovů podle CSN. 
 
Bezpečnostní opatření pro práce v uzavřených a těsných prostorech 
 
Při svářečských pracích se zvýšeným nebezpečím otravy a zadušení se musí v pracovním prostoru zajistit 
odsávání a přívod čerstvého vzduchu tak, aby v žádném případě nepřekročily stanovené NPK-P. 
 
Bezprostředně před začátkem práce nebo po pracovní přestávce, nebo pokud je to potřebné i během 
svařování se zvýšeným nebezpečím otravy a zadušení, se musí provést rozbor ovzduší a musí se provést 
opatření, aby koncentrace plynů, par nebo aerosolů nedosáhla nebezpečnou koncentraci z hlediska otravy a 
zadušení. 
Při svářečských pracích se zvýšeným nebezpečím otravy a zadušení musí být vždy se svářečem ještě další 
pracovník. Svářeč pracující v tomto prostoru musí mít dostatečnou ochranu, aby byl v nevyhnutelném 
případě bezpečně z prostoru vyproštěn. Druhý pracovník se zdržuje mimo nebezpečný prostor, trvale 
kontroluje činnost svářeče a je připraven při ohrožení svářeče zasáhnout. Pokud druhý pracovník nemůže 
zvládnout bez přerušení dozor nad svářečem, musí být přítomen další pracovník. 
Pokud nejsou bezpečnostní opatření pro svářečské práce se zvýšeným nebezpečím otravy a zadušení 
dostatečné, musí se přivádět čistý vzduch do dýchací zóny svářeče. Tepelně-vlhkostní vlastnosti čisté- 
ho vzduchu se musí upravovat a přizpůsobovat osobním potřebám svářeče. 
S nádobami, potrubími a zařízeními, u kterých se nedá spolehlivě zjistit, zda jejich předcházející obsah není 
nebezpečný, se musí zacházet tak, jakoby měly nebezpečný obsah. Bezpečnostní ustanovení uvedená v 
předcházejících odstavcích platí i pro svařování na povrchu uvedených nádob, potrubích a zařízeních, 
zejména tehdy, mohou-li vzniknout plyny nebo páry škodlivé zdraví (např. z nátěrů barev obsahujících 
sloučeniny olova, při plamenovém svařování, při svařování hliníkových nádob oxidy dusíku apod.), nebo 
když mohou do nich vnikat svářečské plyny a když je nutno při práci nebo ihned po jejím skončení vstoupit 
do nádoby. 
 
Bezpečnostní opatření pro práce v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu. 
 
Vzniku požáru nebo výbuchu v místech svařování a v přilehlých prostorech (pod, nad a vedle) se musí 
zabránit odstraněním hořlavých a výbušných látek nebo zakrytím hořlavin nehořlavou látkou 
a vyvětráním pod nebezpečnou koncentraci.  Před začátkem práce se zvýšeným nebezpečím požáru nebo 
výbuchu se musí těsnost hadic, spojů a příslušenství přezkoušet vodou s pěnotvomým prostředkem 
neobsahujícím mastnoty, např. mýdlovou vodou. 
Při svařování nádob, potrubí a zařízení se z povrchu a z vnitřku svarků musí odstranit hořlavé a výbušné 
látky, aby při svařování nevzplanuly, pokud pro zvláštní případy nestanoví právní předpis nebo ČSN jinak. 
Při svařování se musí dbát na to, aby při zapalování plamene nenastala nebezpečná koncentrace plynu z 
hlediska výbuchu, požáru, otravy nebo zadušení.Vždy při přerušení svařování se musí zabránit vytvoření 
výbušné směsi. V uzavřených a těsných prostorech se nesmí umísťovat lahve se svářečskými plyny. Při 
každém zhasnutí plamene a při opuštění pracoviště se musí z takových prostorů odstranit hořáky a hadice 
přívodu plynů. 
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Místo svařování a přilehlé prostory musí být kontrolovány z hlediska nebezpečí požáru nebo výbuchu i 
znečištění ovzduší nejen po dobu práce a při jejím přerušení, ale i po skončení svařování nebo řezání 
po nezbytnou dobu chladnutí svarku nebo materiálu, nejméně však 8 hodin. 
Bezprostředně před začátkem práce nebo po pracovní přestávce, nebo pokud je to potřebné i během 
svařování se zvýšeným nebezpečím požáru nebo výbuchu, se musí provést rozbor ovzduší a musí se pro- 
vést opatření, aby koncentrace plynů, par nebo aerosolů nedosáhla nebezpečnou koncentraci z hlediska 
vzniku požáru nebo výbuchu. 
 
Při svářečských pracích se zvýšeným nebezpečím požáru nebo výbuchu musí být vždy přítomny alespoň 
dvě osoby. Svářeč pracující v tomto prostoru musí mít dostatečnou ochranu, aby byl v nevyhnutelném 
případě bezpečně z prostoru vyproštěn, přitom zařízení na vyproštění svářeče musí být nehořlavé. Druhý 
pracovník se zdržuje mimo nebezpečný prostor, trvale kontroluje činnost svářeče a je při- 
praven při ohrožení svářeče zasáhnout. Pokud druhý pracovník ne- 
může zvládnout bez přerušení dozor nad svářečem, musí být přítomen další pracovník. Druhý, příp. třetí 
pracovník musí mít tvář a ruce chráněné proti popálení. 
 
Bezpečnostní opatření pro práce se zvýšeným nebezpečím záření, se zvýšeným nebezpečím hluku a 
bezpečnostní opatření pro práce v neúnosných mikroklimatických podmínkách spočívají v důsledném 
využívání osobních ochranných pracovních pomůcek, včetně pomůcek doplňkových, využívání dalších 
ochranných prostředků a příslušných organizačních opatření pro průběh těchto nebezpečných prací. 
 

1.4. Rozvod plynů, lahve na plyny, příslušenství 
 
Rozvod plynů 
 
Pro rozvody kyslíku, acetylénu, propan-butanu a dalších plynů platí příslušné normy a předpisy. Tlakoměry a 
ventily na svářečském pracovišti se mohou použít jen pro plyny, pro které byly vyrobeny a pro způsob použití 
určený příslušnými předpisy. 
Při používání hořlavých plynů a kyslíku na svářečském pracovišti se musí odstranit netěsnosti a zabránit 
unikání plynů zejména do uzavřených prostorů, aby se nemohla vytvořit výbušná směs. 
Netěsnosti spojů a příslušenství se zjišťují vodou s pěnotvorným prostředkem neobsahujícím mastnoty, např. 
mýdlovou vodou. 
 
Odběr plynu z centrálního rozvodu je povolen: 
- z acetylénového potrubí jen v tom případě, že potrubí je pod tlakem; 
- z kyslíkového potrubí jen v tom případě, že přetlak v potrubí je stejný nebo větší, než předepsaný přetlak 
pro plamenové svařování. 
 
Doprava a umístění plynových lahví na pracovišti 
 
Lahve na plyny po dopravě na pracoviště uzavřenými vozidly se musí před zahájením svařování nebo řezání 
vyložit. Tento požadavek se nevztahuje na pojízdné dílny nebo laboratoře, u nichž jsou 
splněny následující podmínky: 

a)  podlahy v prostoru umístění lahví je větrací otvor velikosti nejméně 100 cm a další otvor nejméně 
100 cm v horní části konstrukce skříně vozidla tak, aby bylo zajištěno dostatečné větrání části 
prostoru, v němž jsou umístěny lahve. Všechny větrací otvory musí zabraňovat vnikání nečistot při 
jízdě vozidla a musí být chráněny mřížkou nebo sítí s velikostí ok nejméně 3x3 mm a nejvýše 10x10 
mm. Otvory pro větrání nesmí být uzavíratelné; 
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b) lahve jsou samostatně uchyceny zařízením, které umožňuje snadné uvolnění a které slouží k 
zajištění stability lahví (při provozu lahví, při brždění vozidla, při jízdě v zatáčkách apod.); 

c) lahve na plyny jsou umístěny u vstupu do úložného prostoru vozidla, nebo ve zvláštním odděleném 
prostoru přístupném přímo zvenku 

d) ve skříni vozidla nesmí být volně uloženy lehce vznětlivé látky; 
e) ventily tlakových lahví musí být při převozu uzavřeny a musí být na nich ochranné kloboučky; 
f) při použití i převozu tlakových lahví nesmí být vnitřní teplota prostoru, kde jsou umístěny lahve, vyšší 

než 50 °C; 
g) při odběru plynu během svařování nebo řezání nesmí být prováděny žádné práce uvnitř prostoru 

vozidla; 
h) ve vozidle nesmí být více než 2 lahve, ze kterých se odebírá plyn a 2 lahve zásobní; 
i) vozidlo musí být vybaveno minimálně 1 ks hasícího přístroje (práškový, hmotnost hasiva 6 kg) 

umístěného tak, aby byl dosažitelný zvenku. 
 
Je zakázáno nosit lahve za ochranný klobouček mimo lahví na propan-butan, kde klobouček slouží pro 
uchopení, a lahví, které mají otevřený ochranný klobouček lahvového ventilu pevně přichycený 
k lahvi na plyny. Pokud se pracuje s více soupravami pro plamenové svařování, musí být lahve pro jednotlivé 
soupravy vzdálené od sebe nejméně 3 m, nebo musí být odděleny nehořlavou pevnou stěnou, která musí 
přesahovat výšku soupravy o 0,2m a šířku lahve o 0,lm. Přepouštět propan-butan a jejich směsi, chlor a 
acetylén rozpuštěný pod tlakem je dovoleno jen v oprávněných organizacích. 
 
Zacházení s lahvemi 
 
Nové značení lahví podle evropské normy ČSN EN 1089 "Lahve na přepravu plynů - Označování lahví 
(kromě lahví na LPG)" složená ze tří částí - Značení ražením, Informační nálepky a Barevné značení je 
uvedena v Příloze B na straně 41 a dalších. 
Lahve se musí vždy umístit tak, aby byl k nim volný přístup a musí se zajistit proti převržení, pádu nebo 
skoulení stabilními nebo přenosnými stojany, třmenem, řetízkem, objímkou nebo kovovým pá- 
sem, každá samostatně tak, aby v případě potřeby bylo možno lahve rychle uvolnit. Lahve se nesmí umístit 
tam, kde by je mohla převrhnout pohybující se část svařovacího zařízení, jeřáb nebo břemeno 
dopravované jeřábem nebo jinými dopravními prostředky. 
Pokud vzniknou pochybnosti zda láhev obsahuje plyn, pro který je určena, nebo se na ní zjistí nedostatky, 
nesmí se použít a musí se vrátit do plnírny s uvedením nedostatků. Umístění lahví od topných těles a 
sálavých ploch musí být takové, aby povrchová teplota nádob nepřekročila 25 °C u metylchloridu a 50 °C u 
ostatních plynů. Od zdrojů otevřeného ohně musí být lahve vzdáleny nejméně 3 metry. 
 
V jedné provozní místnosti umístěné ve vícepodlažním objektu může být nejvýše 12 lahví (přepočteno na 
lahve s vnitřním objemem 50 litrů) stejného nebo různého druhu plynu. Jestliže požární úsek obsahuje více 
provozních místností, nesmí být celkový počet lahví v jednom požárním úseku větší než 24 lahví 
(přepočteno na lahve s vnitřním objemem 50 litrů). jedné provozní místnosti umístěné v jednopodlažním 
objektu není pro nejedovaté a nežíravé plyny počet lahví omezen, pokud mezi jednotlivými skupinami lahví 
(u hořlavých a hoření podporujících plynů maximálně 6 lahví, u ostatních plynů maximálně 
24 lahví) je vzdálenost alespoň 10 metrů. Při dodržení bezpečnostních a požárních předpisů může být v 
budově umístěn větší počet lahví jen v případech: 
a) ve svářečské škole s větším počtem pracovišť pro výuku plame- nového svařování; 
b) v provozu, kde technologie výroby vyžaduje větší počet lahví a není možný rozvod plynů. 
 
Zvýšený počet lahví stanoví zaměstnavatel, u kterého se svářečské práce provádějí. V uvedených případech 
musí být způsob evakuace lahví stanoven v evakuačním plánu. 
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Místnosti a prostory, kde jsou umístěny provozní a zásobní lahve musí být větratelné z hlediska požadavků 
na požární a hygienické předpisy a ve vztahu k druhům skladovaných plynů. 
Zakazuje se umísťovat provozní a zásobní lahve v bytech, ve sklepích a suterénních prostorách, v 
průchodech a průjezdech, na únikových cestách a schodištích, na půdách, v kancelářích, šatnách, 
kuchyních, jídelnách, sociálních zařízeních, garážích, kotelnách, světlících, v objektech s hořlavými 
konstrukcemi, v nevětraných a obtížně přístupných prostorech a na veřejně přístupných místech. Když 
vznikne požár na pracovišti, kde jsou umístěny lahve na svářečské plyny, nebo jsou v nebezpečné blízkosti 
takového prostoru, musí se lahve neodkladně odstranit. Nejdříve se odstraní plné lahve na hořlavé plyny.  
 
Pokud není možno lahve včas odstranit, musí se hlásit jednotce požární ochrany, jaké lahve se nacházejí 
v hořícím nebo v ohroženém prostoru. Pro umístění lahví ke svařování plamenem a řezání kyslíkem platí 
vyhl. MV č. 87/2000 Sb. Po delším přerušení svařování při opětovném zahájení práce se svá- řeč přesvědčí, 
zda jsou ventily na svařovacím hořáku uzavřeny, zda jsou povolené regulační šrouby redukčních ventilů a až 
potom může otevřít lahvové ventily. Kyslíkový lahvový ventil se nesmí otevírat 
prudkým trhnutím. Při odběru acetylénu z lahve je svářeč povinen láhev kontrolo- 
vat, zda se nezahřívá. Pokud se láhev ohřívá a dojde k ohřátí nad 50 °C, musí se okamžitě začít chladit. V 
lahvích na rozpuštěný acetylén musí po vyprázdnění zůstat přetlak, jehož velikost závisí na teplotě vnější 
atmosféry podle následující tabulky: 
 
Teplota Pod 0 °C Od 0 °C

do +15 °C 
Od +15 °C
do + 25 °C 

Od + 25 °C
do+  35 °C 

Přetlak v lahvi [MPa] 0,02 0,05 0,10 0,15 
 
Ventily lahví je nutno otevírat pomalu rukou, bez použití nástroje. Lahve, které se nedají takto otevřít, se 
nesmí použít. Takové lahve se vrátí do plnírny při dodržení bezpečnostních předpisů pro dopravu. Před 
otevřením lahvového ventilu, pokud je na lahvi připojený redukční ventil, je potřebné zkontrolovat, zda jsou 
uzavřeny výstupní ventily (např. hořáku) a zda je povolen regulační šroub redukčního ventilu. Pokud se při 
otvírání lahvového ventilu zjistí únik plynu netěsností kolem vřetene lahvového ventilu, je nutno dotáhnout 
matice ucpávky. Když to nepomůže, musí se láhev vyřadit z provozu 
a vrátit do plnírny při dodržení bezpečnostních předpisů pro dopravu lahví. Po otevření lahvového ventilu se 
přezkouší těsnost redukčního ventilu zkouškou vysokotlaké části. Pokud se zjistí při zkoušce vysokotlaké 
části netěsnosti, (vadné těsněni..) poruchu odstraníme, pak provedeme zkoušku škrtící části redukčního 
ventilu. 
 
Závity lahvových ventilů a jejich příslušenství je nutno chránit před znečištěním a poškozením. K lahvovým 
ventilům se nesmí připojit matice s poškozenými závity a matice s jinými závity. Zjištěné poruchy neodkladně 
odstraníme. 
 
Mazání kyslíkových lahvových ventilů a jejich příslušenství se zakazuje. 
 
Při delším přerušení svařování se musí uzavřít lahvové ventily, vy- pustit plyny z hadic a povolit regulační 
šrouby redukčních ventilů. 
Na přechodném pracovišti po skončení práce nebo pracovní směny 
se musí lahve odvézt na vyhrazené místo a zabezpečit před manipulací nepovolaných osob. Prázdné lahve 
se musí označit bílou křídou nápisem "PRÁZDNA" a odvézt z pracoviště do skladu. 
Urychlené vyprazdňování lahví na stlačený plyn se nesmí urychlovat bezprostředním ohříváním otevřeným 
ohněm. Je povoleno použití jen takového způsobu ohřevu (např. nízkoteplotními zářiči s povrchovou teplotou 
pod 100 °C, teplým vzduchem nebo vodní lázní). 
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Pozor! Lahve na propan-butan nesmí přijít do styku s vodou! Při tomto ohřevu nesmí povrchová teplota 
převýšit u lahví s oxidem uhličitým + 30 °C a u lahví s ostatními plyny + 40 °C. 
Přepouštění zkapalněného oxidu uhličitého z jedné lahve do druhé je zakázáno. 
 
Vyprázdněné lahve na plyny, mimo acetylénu, musí mít ještě zůstatkový přetlak nejméně 0,05 MPa. 
 
Po vyprázdnění lahve se lahvový ventil uzavře a na něj se na- šroubuje ochranný klobouček. Na lahvích s 
hořlavými plyny se přípojka ventilu pojistí uzávěrovou maticí s těsněním, mimo lahví na 
acetylén a vodík. 
 
Ochranné kloboučky se po odšroubování musí uložit tak, aby byly chráněny před znečištěním a zamaštěním. 
Před našroubováním se musí závity ochranných kloboučků a závity lahvových ventilů pro- 
hlédnout, zda jsou čisté a nepoškozené. Zjištěné chyby se musí ne- odkladně odstranit. Ochranné kloboučky 
se musí rukou pevně přitáhnout. 
 
Těsnění lahví na kyslík (je fíbrové) nesmí být znečištěno tuky a mastnotami a nesmí být zhotoveno z 
materiálu, který může obsahovat třeba jen nepatrné množství tuku (např. kůže). Zamrzlé redukční ventily a 
rozvody plynů se rozmrazují horkou vodou nebo jiným vhodným ohřevem do teploty 200 °C, ale nikdy ne 
plamenem. 
 
Hadice 
 
Hadice se mohou používat jen pro plyn, pro který jsou určeny výrobcem. Značení hadic a požadavky na 
pryžové hadice podle nové normy ČSN EN 559 (05 4240) "Zařízení pro plamenové svařování - pryžové 
hadice pro svařování, řezání a příbuzné procesy" jsou uvedeny dále. Tento předpis se nevztahuje na hadice 
používané pro vysokotlaký acetylén (více než 0,15 MPa -1,5 bar) 
 
VNITŘNÍ PRŮMĚR HADIC: 
 4,0 mm  10,0 mm 
5,0 mm  12,5mm 
6,3 mm   16,0mm 
8,0 mm   20,0 mm 
 
BAREVNÉ OZNAČENÍ HADIC: 
 
Materiál obalu hadice musí být zbarven v celém objemu a sloužit k rozpoznání, pro který plyn je hadice 
určena - viz následující tabulka 1: 
 
TABULKA 1 
Plyn Barva obalu 

Acetylén a jiné hořlavé plyny (s výjimkou
LPG, MPS a zemního plynu). Vhodnost použití
hadice pro vodík je nutno konzultovat
s výrobcem. 

červená 

Kyslík (též pro směsi vzduch/kyslík s obsahem
kyslíku větším než 20 %). 

modrá 

Vzduch, dusík, argon, C02 černá 

LPG, MPS, zemní plyn. oranžová 
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ZNAČENÍ HADIC: 
Obal hadice musí být průběžně a trvanlivě označen nejméně na každých 1000 mm následujícím označením: 
 

a) číslem této evropské normy: EN 559 
b) nejvyšším jmenovitým pracovním tlakem v MPa a v závorce v 

barech; 
c) jmenovitým vnitřním průměrem; 
d) značkou výrobce nebo dodavatele (v příkladu uvedeno jako 

XYZ); 
e) rokem výroby. 

 
PŘÍKLAD: EN 559 - 2 MPa (20 bar) - 10 - XYZ - 94 
Značení a požadavky na termoplastové hadice jsou uvedeny podle ČSN EN 1327 (05 4227)"Zařízení pro 
plamenové svařování - termo- plastové hadice pro svařování a příbuzné procesy" jsou uvedeny dále. Tento 
předpis se nevztahuje na hadice pro zkapalněné zemní plyny (LPG) v kapalném skupenství a pro acetylén. 
 
VNITŘNÍ PRŮMĚRY A BARVY 
 
Vnitřní průměry a barvy termoplastových hadic pro hořáky kyslík/hořlavý plyn a hořáky vzduch/hořlavý plyn 
jsou uvedeny v tabulce 2. 
 
TABULKA 2 
Plyny Použití Barva 

obalu Vnitřní průměry 
pro hořáky
kyslík/hořlavý 
plyn 

Vnitřní průměry 
pro hořáky
vzduch/hořlavý 
plyn 

Vodík1' nebo
jiné hořlavé
plyny s výjimkou
acetylénu 

3,2 a 4,0  červená 

LPG2) nebo MPS3' 3,2 a 4,0 3,2; 4,0; 5,0 oranžová 

Kyslík4' 3,2 a 4,0  modrá 

" Vhodnost hadice pro použití vodíku musí být konzultována výrobcem 
 
Vnitřní průměry a barvy hadic pro obloukové svařování 
 
TABULKA 3 
Plyny Obloukové svařování 

(ochranná plynová atmosféra) 
Vnitřní průměry 

Barva 
obalu 

Jiné nehořlavé plyny
a směsi plynů,
s výjimkou kyslíku,
např. směsi argon/C02 

3,2; 4,0; 5,0
6,3; 8,0; 10,0 

černá 
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BAREVNÉ OZNAČOVÁNÍ 
 
Materiál obalu hadice musí být zbarven v celém objemu a označen podle TABULKY 1 a TABULKY 2 a 3, 
aby se rozpoznalo, pro který plyn je hadice určena. 
 
ZNAČENÍ 
Obal hadice musí být spojitě a trvanlivě označen nejméně každých 1000 mm následovně: 

a) číslem této evropské normy: EN 1327; 
b) nejvyšším jmenovitým pracovním tlakem v megapascalech (MPa) a v závorce v barech; 
c) jmenovitým vnitřním průměrem v milimetrech; 
d) jménem výrobce nebo značkou dodavatele; 
(v příkladu uvedeno jako XYZ); 
e) čtvrtletím (Q) a rokem výroby, s použitím dvou posledních číslic. 

 
PŘÍKLAD: EN 1327 - 2 MPa (20 bar) - 6,3 mm - XYZ - IQ 92 
Připevnění hadic na hadicové přípojky nebo hadicové spojky musí být provedeno pro tento účel vyrobenými 
sponami. Hadice se musí chránit před mechanickým poškozením a znečištěním mastnotami. Hadice a spoje 
musí být těsné. Před začátkem práce s nebezpečím požáru nebo výbuchu, nebo práce v uzavřených a 
těsných prostorech se musí kontrolovat těsnost spojů a příslušenství vodou s pěnotvorným prostředkem 
neobsahujícím mastnoty, např. mýdlovou vodou. 
 
Pokud se zjistí netěsnost, musí se poškozená hadice (příp. její část) 
ihned vyměnit nebo netěsný spoj utěsnit. Nejméně jednou za tři měsíce se musí přezkoušet nejvyšším 
pracovním přetlakem plynů při ponoření do vody, nebo vodou s pěnotvorným roztokem neobsahujícím 
mastnoty: 
-těsnost hadic; 
-těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny a kyslík, 
jakož i při přemístění hadic z rozvodu na lahve a naopak. 
 
Nejvyšší pracovní přetlak plynů pro zkoušku těsnosti spojů při svařování je pro hadice na acetylén 0,15 MPa, 
pro hadice na kyslík 0,8 až 1,5 MPa, pro hadice na plyny při svařování a řezání plazmou 0,4 
až 0,6 MPa. Svářeč nesmí mít při svařování hadice zavěšené přes rameno ani omotané okolo těla nebo 
okolo držadla vozíku svařovacího zařízení. Svářeč nesmí držet hořák za hadice v místě upevnění hadice na 
hořák. 
 
Když je nutno při svařování protáhnout hadice přes přechody, musí se chránit krytem odolným proti tlaku, 
nebo zavěsit na vhodné závěsy ve výšce, ve které jim nehrozí poškození. Hadice pro plamenové svařování 
nesmí být kratší než S metrů. Vzdálenost mezi spojkami nesmí být menší než 5 metrů. 
 
Nebezpečí vznícení nebo výbuchu plynů 
 
Když se vznítí plyn unikající netěsnostmi redukčního ventilu, lahvového ventilu nebo hadice, musí se lahvový 
ventil ihned uzavřít a plamen uhasit. Na uhašení plamene musí mít svářeč dopředu připravený sněhový 
hasící přístroj a na uzavření lahvového ventilu rukavice z nehořlavého materiálu. 
Pokud dojde k ohřátí lahve nad 50 °C, musí se okamžitě začít s chlazením. Lahve na hořlavý plyn, které byly 
vystavené působení ohně nebo ohřevu, se musí zřetelně označit nápisem "OHŘÍVANÁ" 
a odstranit z provozu. Plnírně se o tom musí podat písemná zpráva. 
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Bezpečnostní předlohy a acetylénový rozvod 
 
Pro montáž, provoz a údržbu vodních předloh a acetylénového potrubí a pro montáž suchých předloh platí 
příslušné předpisy. Pro provoz a údržbu suchých předloh platí návod pro obsluhu. Na jednu předlohu se 
může připojit jen jeden samostatný hořák, nebo jedno zařízení s více hořáky, např. vícehořákový řezací stroj. 
Výkon připojeného samostatného hořáku nebo vícehořákového zařízení nesmí být větší než je výkon 
předlohy. Vzdálenost bezpečnostních předloh od plamene musí být nejméně: 
u vodních předloh 3 metry; 
u suchých předloh 1 metr. 
 
Před začátkem práce se musí svářeč přesvědčit, zdaje vodní předloha naplněna vodou a případně ji doplnit 
na předepsaný stav. Při kontrole stavu nebo při plnění předlohy musí být uzavírací ventil přívodu plynu 
uzavřený a ventil na odběr plynu otevřený. Jestliže plamen při zpětném šlehnutí vnikne až do vodní 
předlohy, musí se hned uzavřít uzavírací ventil přívodu plynu. Vodu v nízkotlaké vodní předloze musí svářeč 
ihned po uhašení plamene doplnit na předepsaný stav. Ve vysokotlaké vodní předloze musí pověřený 
pracovník nahradit poškozenou membránu novou, která je zhotovena stejně jako původní a doplnit vodu na 
předepsaný stav. 
 
Těsnost membrány musí svářeč kontrolovat každé tři měsíce. 
 
Před zapálením hořáku po zpětném šlehnutí i na začátku práce se na krátký čas nechá protékat acetylén 
předlohou, acetylénovou hadicí a hořákem. Tento postup se nesmí provádět v nádobách, uzavřených 
prostorech a na místech s nebezpečím požáru nebo výbuchu. Zamrzlé vodní předlohy se rozmrazují horkou 
vodou nebo jiným vhodným ohřevem do teploty 200 °C, nikdy ne plamenem. Proti za- mrznutí vody v 
předlohách se přidá do vody glycerin, glykoly nebo jiné prostředky, které nevytváří s acetylénem nebezpečné 
sloučeniny a které snižují bod tuhnutí vody. 
 
Svařovací zařízení 
 
Materiály částí zařízení pro plamenové svařování a rozvodu plynů nesmí obsahovat látky, které tvoří s 
plynem nebezpečné sloučeniny. Svařovací a řezací nástavce musí být k rukojeti dostatečně dotáhnu- 
té, aby mezi těsnícími plochami nepronikal kyslík nebo vzduch do přívodu acetylénu. Skříně na úschovu 
používaných svařovacích přístrojů, ventilů a hadic musí být dostatečně větrané. 
 
Před připojením redukčního ventilu na kyslíkovou láhev se na chvíli (asi na 1 sec) otevře lahvový ventil, aby 
se z jeho hrdla odstranila případná nečistota, přičemž nikdo nesmí stát před uvedeným hrdlem. Odfoukávání 
nečistot z hrdla acetylénové lahve je zakázáno! Případné nečistoty se odstraní mechanicky). Před připojením 
redukčního ventilu na láhev se zkontroluje, zdaje v přípojce těsnění a sítko a zda je jejich stav vyhovující. Na 
utěsnění redukčních ventilů se může použít jen těsnění dodávané nebo určené výrobcem redukčního ventilu. 
Na jeden redukční ventil na hořlavý plyn je možno připojit jen jeden samostatný hořák nebo jedno zařízení s 
více hořáky (např. vícehořákový řezací stroj). 
 
Při připojení nepoužívaného injektorového hořáku na kyslíkovou hadici je nutno se přesvědčit o nasávacím 
účinku hořáku. 
 
Při zhasínání plamene se nejprve uzavře ventil hořlavého plynu a potom kyslíkový ventil. O zhasnutí 
plamene se svářeč přesvědčí tak, že znovu otevře acetylénový ventil. Pokud vyšlehne plamen z hořáku 
,acetylénový ventil netěsní. Plamen se uhasí (odfoukne) otevřením kyslíkového ventilu. Po uzavření 
kyslíkového ventiluje třeba se znovu přesvědčit o zhasnutí plamene. Když se při práci přehřeje nástavec 
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hořáku a hořák "střílí", je nutno plamen okamžitě zhasnout a hořák ochladit - nejvhodněji v nádobě s vodou. 
V práci je možno pokračovat až po profouknutí hořáku kyslíkem. Pokud po zpětném šlehnutí plamene do 
hořáku nastane uvnitř hoření, je třeba okamžitě na hořáku uzavřít ventily hořlavého plynu a kyslíku. Potom 
se hořák ochladí - nejlépe v nádobě s vodou. Když se porucha opakuje vícekrát, hořák se musí vyřadit z 
používání. Jakmile vnikne zpětné šlehnutí plamene do hadice na hořlavý plyn a redukčního ventilu, je třeba 
ihned uzavřít lahvový ventil na lahvi s hořlavým plynem a potom na lahvi s kyslíkem. V případě nebezpečí je 
možno zastavit přívod plynu zlomením hadice. Před opětovným zapálením hořáku se musí odstranit příčina 
zpětného šlehnutí. 
 
Svařovací a řezací dýzy se mohou čistit jen nástrojem podle doporučení výrobce. 
 
1.5. Svářečská pracoviště 
 

 
 
Svářečské pracoviště je pracovní prostor určený pro svařování a na umístění svářečského případně dalšího 
technologického zařízení, technologických stanovišť a manipulačních ploch pro operace související se 
svařováním, vykonávaném stále nebo jen přechodně, bez ohledu na zajištění pracovního klimatu (např. 
v terénu, v hale apod.). 
 
Prostor a plochy stálého svářečského pracoviště 
 
Pracovní a manipulační prostor svářečského pracoviště musí umožnit bezpečně svařovat; sestavovat svarky, 
přisunovat materiál, odkládat svarky, nastavovat a programovat zařízení, provádět údržbu, případně 
manipulovat a upevnit lahve na plyn, bez překážek v přístupu a bez zaujímání fyziologicky namáhavých 
poloh. 
 
Na trvalý výkon práce jednoho svářeče musí být nejméně 15 m3 volného nezastavěného prostoru a nejméně 
2 m2 volné podlahové plochy (kromě odkládacích ploch a spojovacích cest) podle povahy svářečských prací. 
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Bezpečnostní opatření na svářečském pracovišti se musí volit podle povahy prací prováděných na tom-to 
pracovišti, s ohledem na časový rozsah práce (stálé nebo přechodné pracoviště) a na možnosti zabezpečení 
nezávadných pracovních podmínek (např. v hale, v terénu, v podmínkách se zvýšeným nebezpečím apod.). 
 
Pracoviště ručního svařování, kde to charakter výroby dovoluje, se doporučuje umístit v kabině vybavené 
prostředky chránícími svářeče a okolí pracoviště před nebezpečími svařování. 
Přechodné svářečské pracoviště vybaví zaměstnavatel přenosnými zástěnami a závěsy na ochranu svářeče 
a okolí pracoviště před ne- bezpečími svařování. 
Kabiny musí být vysoké nejméně 2 metry a zhotovené z nehořlavého nebo obtížně hořlavého materiálu. 
Mezi stěnou kabiny a podlahou musí být mezera 0,15 až 0,20 metru (na proudění vzduchu do kabiny). 
Podlaha svářečského pracoviště musí být z nehořlavého materiálu. Podlaha musí odolávat mechanickým a 
jiným vlivům bez tvoření prachu (např. dlažba teraso). Povrch podlahy musí být rovný, v místě 
pohybu pracovníků nekluzný a změna úrovně podlahy musí být pro- 
vedena pozvolně (max. pod úhlem 15°). 
 
Stěny a strop musí být vyrobeny z nehořlavých nebo obtížně hořlavých látek. Materiál musí mít vhodné 
tepelné a zvukové izolační vlastnosti, musí zabraňovat šíření škodlivin do okolí bez jejich ab- 
sorbování a musí odolávat fyzikálním, chemickým a jiným vlivům. Stěny a strop svářečského pracoviště 
svým tvarem a povrchovou úpravou musí snížit průnik a odraz záření na pracovištích. Plochy zařízení a 
ochranné prostředky (závěsy, odsávací nástavce apod.) musí tvarem, umístěním a barevnou úpravou ze 
strany záření (s co nejmenším koeficientem odrazu světla, tj. bez lesklého povrchu) sní- 
žit odraz záření na pracovišti. Součástí svářečského pracoviště je i hasící přístroj (sněhový nebo 
práškový). 
 
Provoz svářečského pracoviště 
 
Pracoviště se musí udržovat v pořádku, aby svařovací zařízení a příslušenství nemohlo být příčinou úrazu 
(např. zakopnutí, poranění nástroji apod.). Zařízení nesmí být znečištěno prachem, nesmí být na něm uložen 
hořlavý a výbušný materiál, případně látky poškozující zdraví. Pro svařování se může použít pouze takové 
svařovací zařízení a příslušenství, které byly výrobcem určeny a vyrobeny pro požadovaný způsob použití 
vyhovující bezpečnostním ustanovením, bylo schváleno a je udržováno podle příslušných předpisů. (Návod 
pro obsluhu a údržbu zařízení). 
 
Svářeč musí zařízení a příslušenství obsluhovat podle návodu výrobce pro obsluhu. 
 
Před začátkem práce na svařovacím zařízení musí svářeč: 

- zkontrolovat čistotu, neporušenost a těsnost připojení vnějších 
přívodů svařovacích plynů (hořáky, hadice a jejich spoje, bezpečnostní předlohy, redukční 
ventily apod.); 

- zkontrolovat funkci nástrojů, zařízení a manipulačních prostředků; 
- zkontrolovat, zda se na svářečském pracovišti nenacházejí předměty ohrožující bezpečnost; 
- zjištěné nedostatky podle možnosti okamžitě sám odstranit, nebo se svým nadřízeným provést 

opatření pro zajištění bezpečnosti práce. 
 
Při přerušení práce a odchodu pracovníků z pracoviště je nutno uzavřít ventily na svařovacím hořáku, povolit 
regulační šrouby redukčních ventilů, uzavřít lahvové ventily a provést opatření proti neoprávněnému použití 
svařovacího zařízení. 
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Pokud se v provozu zjistí, že zařízení ohrožuje život nebo zdraví pracovníků, musí se ihned odpojit a zajistit 
proti použití. Není-li za- řízení zajištěno proti použití, musí být označeno nápisem 

 
"PORUCHA". 
 

Vadné zařízení a příslušenství se musí z používání ihned vyřadit. 
Díly připravené pro svařování musí být v okolí svaru suché a čisté, zbavené látek, ze kterých se při 
svařování vyvíjejí škodliviny nebo hořlavé látky. 
 

1. 6. Údržba a opravy svařovacích zařízení 
 
Údržba, opravy a periodické prohlídky svařovacích zařízení a příslušenství se musí provádět pověřenými 
pracovníky podle pokynů výrobců, především z hlediska bezpečnosti práce. 
Musí být zajištěna čistota, pevnost a těsnost připojení vnějších přívodů energie (hadice). Poškozené přívody 
se nesmí používat. 
Zplodiny svařování usazené na zařízeních se musí odstraňovat, aby se zajistila nezávadná činnost zařízení. 
 
 

1. 7. Osobní ochranné pracovní prostředky 
 
Pracovníci svářečských pracovišť musí být vybaveni předepsanými  osobními ochrannými pracovními 
prostředky. Ve speciálních případech se používají další osobní ochranné pracovní prostředky. 
Osobní ochranné pracovní prostředky nesmí být znečištěny olejem, tukem nebo jinými lehce zápalnými 
látkami. 
Podrobný rozsah předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků pro plamenové svařování a 
řezání kyslíkem je uveden v Příloze C na straně 49 a dalších 

 
Zpětné šlehnutí plamene 
 
Zpětné šlehnutí kyslíko-acetylenového plamene je fenomén při němž dojde ke vniknutí plamene do 
svařovacího hořáku, kde dojde k nežádoucímu zapálení a hoření směsi plynů. Při nesprávném postupu 
svářeče může dojít k vniknutí plamene do hadic případně do zásobníků plynů. Zpětné šlehnutí se projevuje 
třaskavým zvukem periodicky či neperiodicky se opakujícím nebo hvízdáním v injektoru hořáku. 
Příčiny vzniku zpětného šlehnutí lze nalézt při výstupní rychlosti plamene nižší než je 70 m/s, nečistotách v 
injektoru hořáku, hadicích, znečištěné trysce hořáku, poškozeném hořáku nebo redukčním ventilu. Viníkem 
vzniku zpětného šlehnutí často bývá přehřátý hořák nad teplotu 350 °C, která je teplotou vznícení kyslíko 
acetylenové směsi.  
Zpětnému šlehnutí lze zabránit dodržováním zásad používání funkčního, pravidelně čištěného vybavení, tj. 
hořáku, hadic, redukčního ventilu, pravidelným chlazením hořáku (zvláště při svařování koutových svarů) 
ponořením do vody, správným seřízením plamene resp. jeho výstupní rychlosti a v neposlední řadě použitím 
pojistek zpětného šlehnutí.  
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2. DEFINIČNÍ VYMEZENÍ PLAMENOVÉHO SVAŘOVÁNÍ 
 
Definice plamenového svařování: 
 
Tavné svařování, při kterém teplo potřebné ke svařování se získává 
spalováním hořlavého plynu s kyslíkem (viz obr. 1). 

 
 
 
Obr. 1 - Plamenové svařování                 2 - svar 
1 - svařovaný materiál                              4 - plamen 
3 - přídavný materiál                              6 - svařovací hořák 
5 - hořlavý plyn a kyslík 
 
Plamenové svařování je proces, který využívá tepla spalováním hořlavého plynu, smíšeného s kyslíkem ve 
zvláštním hořáku. Nejčastěji se jako hořlavý plyn používá acetylen, poměrně zřídka další plyny např. vodík, 
propan, propan-butan, svítiplyn, zemní plyn atp. Plamenové svařování patří mezi „tradiční" metody 
svařování, a je stále rozšířené. Přestože bylo v posledních 40-ti letech z důvodu ručního vedení hořáku a 
malého výkonu natavení vytlačováno především obloukovým svařováním v různých modifikacích, má stále 
své významné místo v technické praxi. Používá se především při opravách, kusové výrobě, při navařování a 
při dílenském svařování. /1./ 
Plamenové svařování, při kterém se používá jako hořlavý plyn acetylen, se označuje jako proces (311) 
podle normy ČSN EN IS04063. Při použití vodíku, jako hořlavého plynu se jedná o proces 
(313). 
 
3. POŽADAVKY NA ZNALOSTI SVAŘOVACÍ TECHNOLOGIE PRO KYSLÍKO-ACETYLENOVÉ 
SVAŘOVÁNÍ PODLE REVIDOVANÉ NORMY ČSN 05 0705 A OSNOV PRO ZAŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ A 
ZÁKLADNÍ KURZY SVÁŘEČŮ KOVŮ 
 
Jedná se o znalosti získané v rámci teoretické přípravy v Základním kurzu ručního plamenového svařování 
kyslíko-acetylenovým plamenem  ZK-311 WO1. 
 
1.Bezpečnostní ustanovení 
2.Nauka o materiálu 
3.Přídavné materiály 
4.Technické plyny, zařízení pro plamenové svařování 
5.Technologie svařování 
6.Řezání kyslíkem, zařízení, technologie, podmínky řezatelnosti, 
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vady 
7.Deformace a pnutí 
8.Zkoušky svarů a vady ve svarech 
9.Předpisy a normy pro svařování 
 
 
3.1 Požadavky na znalosti svařovací technologie pro kyslíko- acetylenové svařování podle ČSN EN 
287-1, příloha C 
 
Zkouška odborných znalostí je doporučena, není ale povinná. Konkrétní používané otázky vhodné pro 
příslušnou zkoušku svářeče musí být napsány individuálně v každé zemi, ale musí zahrnovat 
oblasti uvedené v příloze C.2 uvedené normy. Zkouška odborných znalostí je omezena na materiály 
používané při svařování danou svařovací metodou.                                                                                    
 
Pro kyslíko-acetylenové svařování předpokládá znalosti                                                                      
 
a) svařovacího zařízení 
b) metod svařování 
c) bezpečnostních opatření 
d) přípravy svarových spojů a provedení svaru 
e) vad svarů 
f) oprávnění svářeče (svářeč musí znát rozsah svého oprávnění 
 
4. PLYNY PRO PLAMENOVÉ SVAŘOVÁNÍ 
 
4.1 Acetylen 
 
Acetylen je bezbarvý plyn, lehčí než vzduch, s hustotou 1,095 kg/m3. Chemická značka je C2H2. Molekula 
acetylenu ze dvou atomů uhlíku, které jsou navzájem spojeny trojnou dvou symetricky uspořádaných atomů 
vodíku (viz obr. 2). 
 

 
 
      H -   C = C - H 
 
Obr. 2 - Molekula acetylénu C2H2 

 
Vlastnosti acetylenu jsou v tabulce 1 
 
    Tabulka 1 

Chemický vzorec C2H2 
Způsob skladování pod tlakem rozpuštěný

v acetonu 
Bod varu (°C) -84 
Hustota (kg.nť) při 15°C a tlaku
1 bar 

1,09 

Výhřevnost (MJ.rrr3) 56,5 
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Teplota neutrálního plamene (°C) 3 106 
Meze výbušnosti se vzduchem
(obj. %) 20°C 

1,5 až 80,5 

 
* Výrobci zařízení uvádějí jednotky tlaku v barech i megapascalech    (MPa), přičemž platí: 1 MPa= 10 barů. 
Acetylen je endotermická sloučenina. Je velmi nestálý. Při neopatrné manipulaci s acetylenem může dojít k 
výbušnému rozkladu acetylenu. 
Výchozí surovinou pro výrobu acetylenu je karbid vápenatý CaC2,který se vyrábí tavením páleného vápence 
s koksem nebo antracitem v elektrické peci. Probíhá reakce: 
 
CaO + 3 C + Q (teplo) = CaC2 + CO 
 
Výroba acetylenu je založena na rozkladu karbidu vápenatého ve vodě ve speciálních vyvíječích. 
Výrobu lze popsat chemickou rovnicí: 
 
CaC2 + 2H20 = Ca(OH)2 + C2H2 + Q (teplo) 
lkg0,156kg 1,156kg 344,51 1766,5kJ 
 
Acetylen, jak už bylo zmíněno, vzniká reakcí vody s karbidem vápníku. Vzniklý surový plyn však obsahuje 
různé nečistoty, které se průchodem technologickým zařízením postupně odstraňují.
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Výroba acetylenu probíhá proto v několika fázích (6): 
 
a) rozklad acetylenu ve vyvíječi 
b) čištění plynu 
c) komprimace a sušení 
d) plnění acetylenu do lahví a svazků lahví 
 
4.2 Kyslík (O2) 
 
Plyn podporující hoření. Spolu s hořlavým plynem tvoří směs používanou pro svařování a příbuzné procesy. 
Zkapalňuje při -182,95 °C. Kapalný kyslík je modrá, průhledná kapalina. Měrná hmotnost kyslíku je 1,13 
kg.dm3. 
 
4.2.1 Výroba kyslíku 
 
Kyslík se pro průmyslové účely vyrábí destilací kapalného vzduchu. 
Kapalný vzduch se dělí na dvě hlavní složky: dusík (přibližně 79 %) a kyslík (přibližně 21 %). Argonu je asi 1 
%. Přitom se využívá rozdílných teplot varu kapalného kyslíku, tj. -182,95 °C, a kapalného dusíku, tj.-195,8 
°C 
 
Dnes je běžná i možnost dodání kyslíku v kapalném stavu cisternou, kontejnerem i v Dewarových nádobách 
s různou kapacitou. 
 
4.3 Ostatní hořlavé plyny 
 
Pro svařování a příbuzné procesy lze použít i jiný hořlavý plyn než je acetylén. Zde je uváděn jen základní 
přehled. 

 
1) Vodík  

- obvykle používán pro řezání kyslíko-vodíkovým plamenem 
2) Propan-butan  

- nejčastěji k ohřevu a pájení, pro svařování jen výjimečně 
3) Metylacetylen 

- propadienové směsi - MAPP, Tetren, Apachi -   nejteplejší plamen po acetylenu, snížená 
výbušnost 

4) Etylen  
- někdy používán k řezání, skoro stejně výhřevný jako     acetylén, ale menší podíl v primárním 
plameni 

5) Zemní plyn  
- pro nahřívací plamen při kyslíkovém řezání 

 
5. TLAKOVÉ LAHVE 
Tlakové lahve jsou nejčastěji používány pro dopravu a práci s 
plynem. Nejčastěji má tlaková láhev objem 50 litrů. Základem tlakové 
lahve je bezešvá ocelová trubka s tloušťkou stěny 5 až 8 mm. Tlaková 
láhev má tyto části: 

a) těleso lahve 
b) hrdlový kroužek 
c) lahvový ventil 
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d) patku (jen u lahví s vypouklým dnem) 
e) ochranný klobouček nebo ochranný kryt 

 
5.1 Acetylenová láhev 
 
Acetylenová láhev má oproti ostatním několik zvláštností. Je to dáno především vlastnostmi acetylenu, který 
je labilní a nesmí se příliš stlačovat, kdy je nebezpečí rozkladu a následně výbuchu. Tlak v 
acetylenové lahvi je max. 1,5 MPa. Acetylenová láhev je dále naplněna čistým acetonem (cca 40 % 
objemu ). Acetylen je rozpuštěn v acetonu. V jednom litru acetonu je rozpuštěno při tlaku 1,5 MPa 300 až 
400 litrů acetylenu.  
 
5.2 Barevné značení tlakových lahví 
 
Tlakové lahve musí mít předepsané barevné označení. Od června roku 1998 je platná nová evropská norma 
ČSN EN 1089-3, která upravuje barevné značení tlakových lahví jinak, než bylo u nás dlouhé 
roky zvykem podle ČSN 07 8509. Dnes již barevné značení je 
výhradně podle ČSN EN 1089-3. 
Jednoznačné a závazné označení obsahu plynu je provedeno informační nálepkou na horní části lahve. Tato 
nálepka s označením nebezpečného zboží splňuje požadavky dopravních předpisů (ADR) a 
obsahuje např. pro technický kyslík následující údaje (viz obr.6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aby nedocházelo k omylům při přechodu na nové barevné značení, má nové značení písmeno „N". Velké 
písmeno „N“ upozorňuje na barevné značení podle nové normy a je na horní zaoblené části lahve provedeno 
dvakrát, na protilehlých stranách lahve. Barva značení „N" je bílá, černá nebo modrá. 
Aby nedocházelo k omylům při přechodu na nové barevné značení, má nové značení písmeno „N".
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5.3 Obsluha lahví a jejich příslušenství (5) 
 
Ventily lahví se musí otevírat pomalu rukou bez použití nářadí. Lahve, které se nedají takto otevřít se 
musí vrátit do plnírny. Lahve na tlakové plyny se kromě acetylénu vyprazdňují do 
zbytkového přetlaku nejméně 0,05 MPa. Pro acetylen platí následující 
tabulka 2. 
 
Tabulka 2 

Teplota 
okolí 

Pod 0 °C 0 až + 15°C +15 až
+25°C 

+25 až
+35°C 

Přetlak v
lahvi MPa 

0,02 0,05 0,10 0,15 

 
Po vyprázdnění lahve se lahvový ventil uzavře a nasadí se na něj klobouček (podle konstrukce lahve). 
Ochranné kloboučky se po odšroubování musí uložit tak, aby byly chráněné před znečištěním a 
mastnotami. 
Prázdné lahve se musí označit „PRÁZDNÁ" a odvézt z pracoviště do skladu. 
Po skončení práce nebo pracovní směny na přechodném pracovišti se musí lahve odvézt na 
vyhrazené místo a zabezpečit proti manipulaci nepovolanými osobami. 
Před otevřením lahvového ventilu, pokud je na lahvi nasazený redukční ventil: se musí zkontrolovat, 
zda jsou uzavřeny výstupní ventily (např. hořáků) se musí zkontrolovat, zda je povolen regulační šroub 
u redukčního ventilu 
Přepouštění kapalného oxidu uhličitého z jedné lahve do druhé je zakázáno. Přepouštět propan butan 
a jejich směsi, chlor a acetylen rozpuštěný pod tlakem je dovoleno jen v oprávněných organizacích. 
Pro přepouštění ostatních nezkapalněných plynů (např. kyslíku) z jedné lahve do druhé bez použití 
kompresoru není třeba zvláštního oprávnění. Musí však být použito jen zařízení vyrobeného 
oprávněnou organizací. 
 
5.4 Přeprava plynových lahví 
 
S plynovými lahvemi se musí zacházet velmi opatrně. Nesmí se házet ani valit po jejich plášti. Při 
dopravě vozidly musí být lahve, plné i prázdné chráněny před působením slunečního záření. V 
osobních a dodávkových vozidlech je dovoleno dopravovat lahve do součtu náplně 33 kg. Dopravovat 
větší množství je dovoleno pouze ve vozidlech, u nichž je prostor řidiče oddělen pevnou stěnou od 
prostoru pro náklad. 
Kyslík se nesmí dopravovat společně s mastnými látkami (např. tuky, oleji, mazadly apod.). 
Při dopravě nákladními výtahy musí být lahve zajištěny proti 
převržení nebo samovolnému posunutí. 
Pro práci s lahvemi uloženými na vozidle platí další předpisy. 
 
6. LAHVOVÉ VENTILY 
 
Tlaková láhev má v horní zesílené části našroubován lahvový ventil, který umožňuje plnění lahve, 
odběr plynu a uzavření lahve. Lahvový ventil se připojuje k lahvi kuželovým závitem W 28,8. Lahvový 
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ventil (mimo acetylénového) má závitovou přípojku, do které se připojuje redukční ventil podle druhu 
plynu. Připojovací rozměry sroubení a materiál lahvových ventilů udává tabulka 3. 
 
Tabulka 3 

Plyn Materiál ventilu 1 Šroubem' 
Kyslík Mosaz W pravý

vnější 21 8 
Acetylen Ocel třmen 
Argon Mosaz W pravý

21,8 
co2 Mosaz trubkový 

G-3/4" 
Vzduch Mosaz G-5/8" 
Vodík Mosaz W 21,8 levý 
Propan- i
butan | Mosaz 

W 21,98 levý 

 
Lahvový ventil pro kyslíkovou láhev je vyroben z lisované mosazi a je zašroubován do hrdla lahve 
svým čepem s kuželovým závitem. Středem čepu prochází vrtání, končící v sedle, nad nímž je kuželka 
z tvrdé pryže nebo teflonu, uložená ve spodním vřetenu. Spodní vřeteno je spojeno objímkou s 
vrchním vřetenem. Na vrchním vřetenu je nesnímatelně přiděláno ruční kolečko. Těsnění lahvového 
ventilu je provedeno fíbrovým kroužkem, který je dotažen maticí ventilu. Ventil se otevírá tak, že se 
točivý pohyb přenáší objímkou z vrchního vřetena na spodní, které se zvedá i s kuželkou do sedla a 
umožňuje proudění kyslíku z lahve do boční přípojky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lahvový ventil – kyslíková lahev 
 
Lahvový ventil pro acetylenovou láhev se konstrukčně liší od kyslíkového a všech ostatních. Je též 
zašroubován do lahve čepem s kuželovým závitem. Středem čepu je provedeno odstupňované vrtání 
s vloženým sítkem, které končí na sedle. Sedlo uzavírá kuželka z tvrdé pryže uložená v dříku, který se 
svojí půlkulatou hlavou opírá o membránu. Tato membrána je po obvodě přichycena ventilovou těsnící 
maticí. Středem těsnící matice prochází vřeteno, zakončené v horní části ručním kolečkem ventilu. 
Otáčením doleva při otvírání, se zvedne vřeteno nad membránou a stlačená pružina pod dříkem 
zvedne kuželku ze sedla a dovolí průchod acetylenu do boční přípojky. Při zavírání doprava se vřeteno 
pohybuje směrem dolů, stlačuje proti tlaku pružiny membránu i dřík dolů a znovu přitlačí 
kuželku na sedlo. Tím se uzavírá acetylen . 
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Lahvový ventil – acetylenová lahev 
 
 7. DILENSKE ROZVODY PLYNU 
 
Při větším odběru plynu se používají svazky lahví (spojem 3 a více lahví stejného druhu plynu) 
zásobníky, vyvíječe acetylenu a centrální rozvody. 
Svazek acetylenových lahví je maximálně 16 acetylenových lahví propojených pro společné plnění a 
vyprazdňování nebo propojených uvnitř palety pro společný odběr acetylenu. 
Odběr plynu z centrálního rozvodu je dovolen: 

a) z acetylenového potrubí pouze tehdy, je-li potrubí pod tlakem, 
b) z kyslíkového potrubí pouze tehdy, pokud je přetlak v potrubí stejný nebo vyšší, než je 

předepsaný přetlak pro plamenové svařování. 
 
Rozvodový systém pro acetylenové lahve je systém maximálně s 16 jednotlivými acetylenovými 
lahvemi nebo dvěma svazky acetylenových lahví, na vysokotlaké straně propojených vysokotlakým 
potrubím pro společný odběr plynu. 
Acetylenové lahvové rozvodové systémy by měly být vybaveny ventilovým systémem umožňujícím 
přepínání stran rozvodu. 
 
Obr. N) - Konstrukce redukčního ventilu (pro kyslík) 
S každým rozvodovým systémem musí výrobce, dodavatel nebo distributor dodat návod na obsluhu. 
 
8. REDUKČNÍ VENTILY 
 
Redukční ventil je zařízení pro regulování obecně proměnného vstupního tlaku (např. z tlakové lahve) 
na pokud možno konstantní výstupní tlak (pracovní). Redukční ventil se připojuje na lahvový ventil, 
buď přesuvnou maticí se závitem, nebo třmenem (acetylénový redukční ventil). Konstrukce redukčních 
ventilů a pojmenování jeho částí je na obrázku a v tabulce 4. 
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Redukční ventil 
 
Tabulka 4 

Číslo Název části 
1 Regulační šroub 
2 Disk pružiny 
3 Tělo ventilu 
4a Přípojka vstupní 
4b Přesuvná matice 
5 Filtr vstupní 
6 Těsnění tlakoměru 
7 Vstupní (vysokotlaký) tlakoměr 
8 Kryt škrticí pružiny 
9 Škrticí pružina 
10 ' Středící hrot škrticí pružiny 
11 1 Kuželka redukčního ventilu 
12 Seřizovači šroub pojistného

(odpouštěcího) ventilu 
13 Pružina pojistného (odpouštěcího) ventilu 
14 Kuželka pojistného (odpouštěcího)

ventilu 
15 Výstupní (nízkotlaký) tlakoměr 
16 Sedlo redukčního ventilu 
17 Kolík odtlačovací 
18 Opěra kolíku 
19 Membrána 
20 Výstupní koncovka 
21 Přesuvná matice 
"22 Hadicový nástavec 
23 Kluzný kroužek 
24 Regulační pružina 
25 Zvon redukčního ventilu 
26 Podložka pružiny 
27 Výstupní ventil 
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Jak je vidět z obrázku, redukční ventil má část vysokotlakou a 
nízkotlakou. Když ventil připojíme k lahvovému ventilu a pustíme do 
něj plyn, vniká plyn do vysokotlaké komory redukčního ventilu. Na 
tlakoměru (manometru) lze odečíst tlak v tlakové lahvi. Pokud 
šroubujeme regulačním šroubem dovnitř víka ventilu, stlačuje se 
regulační pružina. Tlak této regulační pružiny se přenáší diskem pružiny na odtlačovací kolíky, které po 
překonání škrticí pružiny nadzvednou destičku s kuželkou z tvrdé pryže. Plyn potom vyplní nízkotlakou komoru 
až k výstupnímu ventilu. Výstupní .tlakoměr (manometr) ukazuje vzrůstající pracovní tlak. Tímto tlakem je 
pryžová membrána stlačována tak dlouho, až škrtící pružina opět přitlačí kuželku na sedlo výpustného kanálu 
a tím se uzavře další 
přívod plynu do nízkotlaké komory. Pokud při odběru plynu poklesne tlak v nízkotlaké komoře, regulační 
pružina opět zdvihne pryžovou membránu a s ní i kuželku z tvrdé pryže. Toto má za následek dosažení tlaku, 
odpovídajícího nastavení regulačního šroubu. 
Redukční ventily mají i pojistné ventily pro případ poruchy. Potom odpouští plyn. Materiál redukčních ventilů 
musí odpovídat požadavkům ISO 9539. 
Redukční ventily musí být funkční v rozsahu teplot -~20°C až 60°C. 
 
Redukční ventily na kyslík 
 
Redukční ventily na kyslík jsou konstruovány, opracovány a smontovány tak, aby nemohlo dojít k jejich 
vnitřnímu vznícení. Všechny součásti a příslušenství musí být z toho důvodu pečlivě 
očištěny a odmaštěny. Ventil je mosazný. Přípojka k lahvovému ventilu je osazena maticí se závitem W 21,8 x 
1/14". Na výstupu je hadicový nástavec se světlostí 4,5 mm. Toto odpovídá hadici rozměru 6/14 mm, tloušťka 
stěny hadice je 4 mm. 
 
Redukční ventily na acetylén 
 
Redukční ventily na acetylén musí být konstruovány a vyrobeny tak, 
aby výstupní tlak nemohl překročit 1,5 bar (0,15 MPa). Ventily jsou 
mosazné. Připojovací třmen a šroub jsou ocelové. Výstup z ventilu je 
hadicový nástavec se světlostí 6 mm (pro hadici průměr 16/8 mm). 
 
8.1 Obsluha redukčních ventilů 
 
Obsluha svařovacího zařízení musí znát i hlavní zásady pro obsluhu redukčního ventilu. 
 

1. Připojení k lahvi 
Před připojením je nutno odstranit všechny nečistoty z lahvového i redukčního ventilu. Krátce se otevře 
lahvový ventil, aby se odstranily nečistoty z boční přípojky. Regulační šroub redukčního ventilu musí být 
uvolněn a těsnění musí být v dobrém stavu. Těsnění připojovací 
matice pro kyslík musí být tukuprosté (např. fíbr, polyamid), pro 
acetylen pryžové. Redukční ventily se montují ve svislé poloze. 
Při nasazování redukčního ventilu musí stát svářeč stranou, našroubování musí proběhnout volně, bez použití 
násilí. Po namontování se pomalu otevře lahvový ventil a zkontroluje se těsnost. Tlakoměr (manometr) 
vysokotlaké části ukazuje tlak v lahvi. Pomalým otáčením regulačního šroubu proti směru otáčení hodinových 
ručiček, vnikne plyn do nízkotlaké části a tlakoměr (manometr) výstupní ukáže pracovní tlak. Hodnotu 
výstupního (pracovního) tlaku nastavujeme otáčením regulačního šroubu. Potom otevřením výstupního ventilu 
pustíme plyn do hadic. 
 

2. Zkouška těsnosti vysokotlaké části redukčního ventilu 
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Povolí se úplně regulační šroub redukčního ventilu, lahvový ventil se otevře. Když se ustálí tlak na vstupním 
(vysokotlakém) tlakoměru (manometru), uzavře se opět lahvový ventil. Pokud ukazatel na vysokotlakém 
tlakoměru (manometru) začne klesat, je vysokotlaká 
část redukčního ventilu netěsná. Pravděpodobná netěsnost je v těsnění přípojky, nebo ve škrtící části 
redukčního ventilu, nebo v ucpávce lahvového ventilu. Zjišťuje se pěnotvomým roztokem (např. mýdlová 
voda). 
 

3. Zkouška těsnosti škrticího ventilu redukčního ventilu 
Po úplném uvolnění regulačního šroubu a otevření lahvového ventilu se uzavře výstupní ventil do hadicového 
nástavce. Regulačním šroubem redukčního ventilu se nastaví pracovní tlak. Pokud stoupá přetlak na 
výstupním tlakoměru (manometru) - u ventilu s vnější 
pojistkou, nebo se tvoří bublina na otvoru zvonu redukčního ventilu - 
u ventilů s vnitřní pojistkou, při čemž jeden otvor je natřen vodou s 
pěnivým prostředkem a druhý utěsněn - netěsní škrtící ventil mezi 
vysokotlakou a nízkotlakou částí redukčního ventilu. Redukční ventil 
takto poškozený je nutno vyměnit. 
 

4. Ochrana před zamrzáním 
Při velkém odběru plynu, nebo za chladného počasí může dojít k zamrzání redukčních ventilů. V těchto 
případech se používají vícestupňové redukční ventily, nebo ventily vybavené speciálními elektrickými ohřívači. 
Pokud redukční ventil zamrzne, používá se horká voda, nebo jiný vhodný ohřev do teploty max. 100°C. 
Doporučuje se použít namočenou textilii v horké vodě, přiložit na ventil a polévat ji dále horkou vodou. 
 
Rozmrazování redukčního ventilu plamenem není dovoleno.  
Pokud je redukční ventil vadný, je ho zakázáno používat. Opravu může provádět pouze autorizovaná opravna. 
Svépomocí je možno vyměnit pouze těsnění. 
 
9. TLAKOMĚRY (MANOMETRY) 
 
Tlakoměry jsou našroubovány na redukčním ventilu. Jsou to tlakoměry s pružnou trubicí (Bourdonovou 
trubicí). Dochází k přímé indikaci měřeného tlaku ukazatelem na stupnici. Tlakoměry jsou vysokotlaké a 
nízkotlaké, podle maximálního měřeného tlaku. 
Tlak se udává na tlakoměrech v barech, eventuálně u manometru obsahového v MPa, u manometru 
pracovního v kPa. Přičemž platí: 1 bar = 100 kPa = 0,1 MPa. Na tlakoměru je vždy značka maximálního tlaku. 
Maximální provozní tlak je na číselníku vyznačen symbolem nebo barevnou značkou a nesmí překročit 3/4 
maximálního údaje stupnice. 
 
Pro potřeby svařování se nejčastěji používají tlakoměry se spodním připojením (viz obrázek). 

 
 
Tlakoměr se spodním připojením 
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Průměr tlakoměrů je normalizován na hodnotách 50 a 63 mm. Úhel 
je 270°. 
 
Přesnost tlakoměru (manometru) musí být nejméně třídy 2,5, tj. 
s maximální úchylkou +/- 2,5 % v celém rozsahu stupnice. 
Všechny tlakoměry musí být odmaštěny. 
Číselník tlakoměru musí být vždy označen: 

1) značkou jednotky tlaku, 
2) jménem, nebo obchodní značkou výrobce nebo dodavatele, 
3) tlakoměr na acetylen musí být označen slovem „acetylene", 

nebo písmenem A, 
4) tlakoměr na kyslík musí být označen slovem „oxygen", nebo 

písmenem O a značkou (0248 podle ISO 7000:1989) křížem 
přeškrtnutou (viz obrázek) 

 
 
 
 
Značka na tlakoměru pro kyslík 
 
10. HADICE/HADICOVÉ SPOJKY 
 
Hadice vede plyn ke svařovacímu hořáku. Pro svařování nelze použít 
,jakoukoliv" hadici, ale pouze hadice ke svařování určené. Základní požadavky na hadice uvádí norma ČSN 
EN ISO 14113. Hadice pro svařování jsou vysokotlaké, obvykle pryžové zesílené 
zpevňující vložkou. Pro každý plyn je předepsána barva hadice (viz. 
tab. 5),  
 
Tabulka 5 - Barevné označení hadic 
 

Plyn Barva obalu hadice 
Acetylén a jiné hořlavé plyny1'
(s výjimkou LPG, MPS a zemního
plynu) 

Červená 

Kyslík2) Modrá 
Vzduch, dusík, argon, C02 černá/+ 
LPG, MPS, zemní plyn Oranžová 
Vhodnost použití hadice pro vodiče 
nutno konzultovat s výrobcem. 
21 Též pro směsi vzduch/kyslík s obsahem větším než 20%. 

 
(LPG - zkapalněné ropné plyny) (MPS - směsi methylacetylen-propadien) 
 
Každá hadice použitá pro svařování musí být náležitě označena. Obal hadice musí být průběžně a trvanlivě 
označen nejméně na každých 1000 mm následujícím označením: 

1) číslem evropské normy (ČSN EN ISO 14113), 
2) nejvyšším jmenovitým pracovním tlakem v MPa a v závorce 

v barech, 
3) jmenovitým vnitřním průměrem, 
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4) značkou výrobce nebo dodavatele, 
5) rokem výroby. 

 
Příklad označení: EN ISO 14113- 2 MPa (20 bar) - 10 - XYZ – 95 
 
Hadice se vyrábějí s vnitřním průměrem: 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16;20 mm. 
Hadice se upevňují na hadicové nástavce páskovými svorkami 
vyrobenými pro tento účel. Tvary a rozměry hadicových nástavců 
a hadicových přípojek udává norma ČSN EN 560. Pokud je potřeba 
hadici prodloužit, používá se hadicová spojka. 
 
10.1 Práce s hadicemi 
 
Při svařováni nesmí mít svářeč hadice omotané kolem těla, nesmí je mít zavěšené na rameně, omotané kolem 
držadla vozíku, ani nesmí držet svařovací hořák za hadice v místě upevnění hadic na hořák. 
 
Hadice nesmí bránit v přístupu k lahvím, ani se nesmí dotýkat tlakových lahví. Při případném zpětném šlehnutí 
a roztržení hadice by mohlo dojít k požáru. 
 
Pokud je nutné při svařování protáhnout hadice přes přechody, musí se chránit krytem odolným proti tlaku, 
nebo je zavěsit na vhodné závěsy ve výšce, ve které jim nehrozí poškození. 
 
Hadice pro plamenové svařování nesmí být kratší než 5 m. Vzdálenost mezi spojkami nesmí být také menší 
než 5 m. 
 
Nové hadice se proplachují teplou vodou a profukují, aby se odstranily nečistoty. Nové hadice jsou uvnitř 
poprášeny mastkem. Tento prášek by ucpával trysky. Profouknutí kyslíkem je přípustné pouze u hadice na 
kyslík. Profukování hadice na acetylen acetylenem je nepřípustné, pro nebezpečí požáru. Acetylenová hadice 
s propláchne vodou. 
 
Nejméně jedenkrát za tři měsíce se musí přezkoušet nejvyšším pracovním přetlakem plynu ponořením do 
vody: 

- těsnost hadic 
- těsnost spojů při výměně hadic 

 
Nejvyšší pracovní přetlak: 

- hadice pro acetylén 0,15 MPa 
- hadice na kyslík 0,8 až 1,5 MPa 
-  hadice na plyny pro svařování a řezání plazmou 0,4 - 0,6 MPa. 

 
Pokud se zjistí netěsnost, musí se poškozená hadice, nebo její část vyměnit. 
Před zahájením práce s nebezpečím požáru nebo výbuchu nebo práce v uzavřených a těsných prostorech se 
těsnost hadic a spojů kontroluje vodou s pěnotvorným prostředkem. 
 
11. POJISTKA PROTI ZPĚTNÉMU ŠLEHNUTÍ PLAMENE 
 
Pojistka proti zpětnému šlehnutí je jedním z bezpečnostních zařízení,v které při správném použití a umístění 
zabrání škodám, které mohou být způsobeny nesprávným použitím nebo špatnou funkcí hořáků, případně 
souvisejících zařízení. Pojistky proti zpětnému šlehnutí, zpětný ventil a pojistný ventil jsou vesměs 
zabudovány v držadlech nových svařovacích hořáků. 
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12. SVAŘOVACÍ HOŘÁKY 
 
Hořák je pracovním nástrojem při svařování. Dochází v něm ke směšování hořlavého plynu s kyslíkem za 
určitého přetlaku. Tím se dosahuje požadované výstupní rychlosti a plamene vhodného pro daný konkrétní 
způsob svařování. 
 
Základní požadavky na hořák jsou: 

1) dosažení stejnoměrného promíšení hořlavého plynu s kyslíkem, 
2) dodržování nastaveného mísícího poměru plynů, 
3) zajištění stabilního plamene, 
4) odolnost proti zpětnému šlehnutí, 
5) malá hmotnost, 
6) zajištění vhodného tvaru svařovacího kužele, 
7) snadná ovladatelnost, 
8) jednoduchá konstrukce pro ulehčení oprav a údržby. 

Hořáky jsou určeny na svařování - svařovací hořáky, nebo na řezání - 
řezací hořáky a nebo jsou kombinované hořáky pro obě jmenované 
technologie. 
 
Pro následující popis a obrázky je třeba zavést terminologii pro svařovací a řezací hořáky. Uvádíme jí v 
tabulce 6 
 
Tabulka 6 
 
 

Číslo Název části 
1 Svařovací hubice 
2 Směšovací trubka 
3 Připojovací kus 
4 Směšovací komora 
5 Dýza injektoru 
6 Matice hubice 
7 Kyslíkový ventil 
8 Ventil hořlavého plynu 
9 Rukojeť 
10 Pevný nebo demontovatelný

hadicový nástavec 
11 Řezací hubice 
12 ' Trubka řezacího kyslíku 
13 Ventil řezacího kyslíku 
14 Ventil nahřívacího kyslíku 
15 Svařovací nástavec 
16 ■ Řezací nástavec 
17 Těsnění 
18 Jehla injektoru 
19 Směšovač 
20 Kanál hořlavého plynu 
21 Kanál kyslíku 
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22 Kanál nahřívacího kyslíku 
23 Výstupní otvor řezacího kyslíku 
24 Výstupní otvory nahřívacího

plamene 
 
25 

 
Kanál řezacího kyslíku 

26 Kanál hořlavé směsi 
27 Hubice vnější 
28 Hubice vnitřní 
29 Matice pro připojení nástavce 
30 Hlava hořáku 
31 Svařovací hubice kovaná 
32 Ohřívací hubice 

 
Příklady svařovacích a řezacích hořáků: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hořáky můžeme rozdělit podle: 
 

- typu směšovacího zařízení (s injektorem nebo bez) 
- tlaku (vysokotlaké a nízkotlaké) 
- možnosti regulace průtoku (neměnný a proměnný) 
- umístění směšovače 

12.1 Směšovací zařízení 
 
V hořáku se vždy směšují dva plyny. Směšovací zařízení jsou: 
injektorový směšovač, 
směšovač bez injekčního účinku 
 
Injektorový směšovač 
 
Hořlavý plyn se mísí s kyslíkem tak, že kyslík při výtoku z dýzy vytváří ve směšovací komoře podtlak, který 
nasává hořlavý plyn. V důsledku proudění kyslíku při uzavřeném ventilu hořlavého plynu vzniká v přívodu 
hořlavého plynu podtlak. Pokud při proudění kyslíku je závitová koncovka pro připojení plynové hadice bez 
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namontované hadice, je do ní při otevření ventilu hořlavého plynu nasáván vzduch 
(viz obrázky). 

 
 
Injektorový směšovač (nízkotlaký i vysokotlaký) - schéma1.1.2 Směšovač bez injekčního účinku 
 
Hořlavý plyn a kyslík se směšují tak, že oba plyny vystupují z 
ústí kanálů a setkávají se při přibližně stejném tlaku. Při průtoku 
kyslíku a uzavřeném ventilu hořlavého plynu je tlak v plynovém 
kanálku vyšší než atmosférický tlak. Je li plynový ventil otevřen a 
závitová koncovka pro připojení plynové hadice je bez namontované 
hadice, vytéká z ní kyslík (viz obrázek). 
 

 
 
Rovnotlaký směšovač vysokotlakého hořáku 
 
12.2 Vysokotlaké a nízkotlaké hořáky 
 
Vysokotlaký hořák 
 
Vysokotlaký hořák je hořák, v němž tlak obou plynů, hořlavého a kyslíku, měřený bezprostředně před 
směšovacím místem, je vyšší než tlak směsi, měřený mezi směšovačem a trubicí. 
 
Oba plyny, hořlavý (nejčastěji acetylén) i kyslík vstupují do mísící komory pod přibližně stejným tlakem. Plyny 
se směšují ve směšovací komoře. 
Hořák má jednoduchou konstrukci. Oba plyny se směšují pod přibližně stejným tlakem. Zvláštní typ 
vysokotlakého hořáku je rovnotlaký hořák. Pro oba plyny (kyslík a acetylén) jev tomto případě společný ventil. 
Protože tlak plynů musí být stejný, instalují se před hořák speciální redukční ventily, které s velkou přesností 
toto zajistí. 
 
Nízkotlaký' hořák 
 
Je to hořák, v němž tlak hořlavého plynu, měřený bezprostředně před směšovacím místem, je nižší, než tlak 
směsi, měřený mezi směšovacím místem a hubicí (viz obrázek 19). Nízkotlaké hořáky 
využívají injektorový směšovač. Jsou to univerzální hořáky, nejčastěji používané pro svařování. 
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12.3 Hořáky a používané plyny 
 
Pro ruční hořáky mohou být používány následující plyny. Tam, kde není možno vyznačit celý název plynu, 
musí být použito následující kódové označení plynů (viz tabulka 7). 
 
Tabulka 7  

Název Kód plynu 
Kyslík 0 
Acetylén A 
Propan-butan nebo LPG P 
(zkapalněný uhlovodíkový plyn)  
Zemní plyn, metan M 
Vodík H 
MPS (metylacetylénové-
propadienové směsi) a jiné směsi
hořlavých plynů 

Y 

Stlačený vzduch D 
 
Pro hořáky, hubice a zaměnitelné díly, použitelné pro více než jeden hořlavý plyn, musí být použito kódové 
označení „F". Návod pro obsluhu musí obsahovat informace o hořlavých plynech, pro které 
jsou tyto díly určeny. 
 
12.4 Návod na obsluhu 
 
Každý hořák musí být dodáván s návodem pro obsluhu v národním jazyce země, ve které je prodáván. Návod 
musí obsahovat nejméně následující údaje: 
 

- druhy plynů pro které je možno hořák použít 
- údaje o tlacích a průtocích plynů 
- vysvětlení značení a principu směšování 
- použití nezbytných bezpečnostních zařízení 
- bezpečnostní požadavky 
- opatření a kontrola před uvedením do provozu 
- uvedení do provozu 
- chování v případě, že se objeví provozní závada 
- ukončení činnosti hořáku 
- provoz, údržba, opravy. 
-  

12.5 Práce se svařovacím (řezacím) hořákem 
 
Svařovací a řezací nástavce musí být k rukojeti dostatečně dotáhnuté, aby mezi těsnícími plochami nepronikal 
kyslík, nebo vzduch do přívodu acetylenu. Po připojení nepoužívaného injektorového hořáku na kyslíkovou 
hadici a nebo při špatné funkci hořáku je nutno se přesvědčit o nasávacím účinku. 
 
Od rukojeti se odšroubuje acetylenová hadice. Po puštění kyslíku do hadice otevřeme oba ventily na hořáku. 
Nasávací účinek se projeví podtlakem na hadicové přípojce na acetylen. Podtlak se ověří např. 
přiložením prstu nebo kousku papírku k otvoru hadicové přípojky. 
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Pokud se nasávací účinek neprojeví a nebo uniká z hadicové přípojky na acetylen kyslík, je porucha na 
hořáku a na takový hořák se nesmí připojit acetylenová hadice. 
Příčina poruchy může být: 

 - ucpání svařovací dýzy, 
- nedotažený nástavec k rukojeti, 
- ucpání injektoru atd. 

 
12.6 Čištění svařovací hubice hořáku (špičky) 
 
Při provozu hořáku může dojít k znečištění hubice hořáku. Stává se to zejména žhavým kovem. Hubice se 
čistí z vnitřní strany měděným drátkem, hliníkovou jehlou, nebo speciálními výstružníky. Čištění 
musí být prováděno velmi opatrně, aby nedošlo ke zvětšení výstupního otvoru hubice. Zvětšený průměr otvoru 
by potom neodpovídal výkonu injektoru a bývá příčinou zpětného šlehnutí nebo 
nepravidelného tvaru svařovacího plamene. 
Pokud se hubice chladí ve vodě, okuje často samy odpadnou, nebo se potom oškrábnou dřevem. Není 
dovoleno otírání měděné hubice o svařovaný kus, nebo oklepávání o šamotové cihly. Poškozená hubice 
znehodnocuje plamen a musí se vyměnit. 
 
13. PROCES HOŘENÍ 
 
Při svařování kyslíko-acetylénovým plamenem se směšuje acetylén a kyslík ve svařovacím hořáku a hořením 
vzniká plamen potřebný pro svařování. Podle poměru těchto plynů se plamen rozlišuje na: 
neutrální - směšovací poměr 02: C2H2 je 1 až 1,1 : 1 
redukční - směšovací poměr 02: C2H2 je < 1 
oxidační - směšovací poměr 02 : C2H2 je > 1,2 : 1 
 
Pro plamen ze směsi ostatních hořlavých plynů s kyslíkem jsou tyto poměry jiné. Obvykle pro dosažení 
maximálního výkonu a teploty plamene je potřeba mnohem více kyslíku, až do 
poměru: hořlavý plyn : kyslík = 1 : 4,5 
V dalším se budeme zabývat pouze kyslíko-acetylenovým plamenem. Maximální teplota kyslíko 
acetylenového plamene je 3160 °C. 
 
Teplotní profil plamene je na obrázku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení kyslíko-acetylenového plamene je snadné podle vzhledu. U neutrálního plamene je svařovací kužel 
ostře ohraničený a oslnivě bílý. Redukční plamen je charakterizován bělavým závojem a prodloužením 
„špičky", oxidační plamen je oproti tomu zkrácený, modrofíalový. Druhy kyslíko-acetylenového plamene . 
 
Druhy kyslíko-acetylenového plamene 
 
a) neutrální, b) redukční, c) oxidační 
- svařovací kužel ostře ohraničený, oslnivě bílý, 
- redukční oblast plamene, 
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- svařovací plamen oslnivě bílý, překrytý bělavým závojem, 
- bělavý závoj, 
- svařovací plamen zkrácený, modrofíalový, 
- vnější oxidační plamen, 
- svařovací hubice 
 
Proces hoření kyslíko-acetylenového plamene probíhá ve dvou fázích.  
První fázi můžeme charakterizovat jako nedokonalé spalování na povrchu svařovacího kužele. Teplota v této 
první fázi dosahuje cca 3150 °C. Dochází k rozkladu acetylenu na jednotlivé složky. Vodík 
zůstává z větší části volný, uhlík se slučuje na oxid uhelnatý. Tato fáze (do vzdálenosti cca 10 mm od vrcholu 
svařovacího kužele) má redukční účinky. 
 

I. C2H2 + 20 = 2 CO +H2+21.143 kJ.m"3 

 
Druhá fáze představuje spalování vzniklých složek, z první fáze hoření, ve vnějším kuželi. Kyslík potřebný k 
hoření si plamen odebírá ze vzduchu se značným přebytkem. Vnější plamen má tedy oxidační 
účinky. Je nažloutlý až namodralý. 
 

II. 2 CO + H2 + 3 O = 2 C02 + H,0 + 27.000 kJ. m "3 
 

Použití druhu plamene: 
-pro běžné svařování se používá téměř výhradně neutrální plamen. Nastavení plamene má rozhodující 
význam pro kvalitu svarového spoje, 
-redukční plamen je nauhličující. Pro svařování je používán výjimečně. Díky nauhličení je svar křehký, tvrdý a 
pórovitý. Mírně redukční plamen se používá pro svařování lehkých kovů a oceli vyšší pevnosti. 
-oxidační plamen oxiduje svarovou lázeň. Dochází k vypalování legur. Oxidy, které zůstanou ve svaru snižují 
vrubovou houževnatost a tažnost svaru. Použití pouze pro svařování mosazi a některých bronzů. 
 
Podle výstupní rychlosti plynů můžeme plamen rozdělit na: 

1. Měkký - výstupní rychlost 70 až 100 m/s nestabilní, náchylný ke zpětnému šlehnutí, jen malé víření 
svarové lázně 

2. Střední - výstupní rychlost 100 až 120 m/s stabilní, přiměřený dynamický účinek, nedochází ke 
zpětnému šlehnutí. 

3. Ostrý - výstupní rychlost větší než 120 m/s velký dynamický účinek na lázeň, víření lázně, rozhánění 
lázně do stran, rozpouštění plynů v lázni, velké tepelné ovlivnění materiálu. Svařujeme obvykle se 
středním plamenem pro výše uvedené výhody. 

 
13.1 Zpětné šlehnutí plamene 
 
Zpětné šlehnutí plamene je nejnebezpečnější jev, který může nastat při chybné manipulaci a nastavení 
svařovacího zařízení pro plamenové svařování. Plamen při něm vniká zpět do hořáku. 
 
Příčiny zpětného šlehnutí: 
rychlost hoření směsi je větší než výstupní rychlost plynů z hořáku, 
je přehřátá svařovací špička hořáku nad zápalnou teplotu směsi (500 až 600°C) - stává se především při 
dlouhém svařování koutových svarů, ucpání výstupního otvoru hořáku žhavou částicí kovu a následné 
zapálení třaskavé směsi. 
 
Zpětné šlehnutí plamene může mít dva vnější projevy: 
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Plamen vnikne zpět do hořáku (mísící komory) a zapálí se třaskavá směs. Vzniklý zvýšený tlak plynů vytlačí 
velkou rychlostí plyny ústím hubice hořáku. Celý děj je provázen „výstřelem". To se často stává začátečníkům, 
kdy jejich práce je často doprovázena při zapalování plamene výraznými zvukovými efekty. Tento projev 
zpětného šlehnutí není nebezpečný. 
 
Pokud pronikne zážeh z mísící komory do injektoru, je hoření provázeno pisklavým zvukem. V tomto případě 
je nebezpečí vniknutí plamene do hadic, redukčního ventilu a lahve s plynem. 
 
Činnost při zpětném šlehnutí: 
Pokud nastane zpětné šlehnutí plamene je potřeba okamžitě uzavřít přívod plynů. Nejdříve se uzavírá 
kyslíkový ventil, potom acetylenový. Uzavřením kyslíku zamezíme podpoře hoření např. uhlíku usazeného na 
stěnách mísicí komory nebo kovu hořáku. Pokud nastane zahřívání lahve s plynem, postupuje se podle 
ČSN 05 0610: 
• Pokud je láhev ohřátá na hranici 50 °C (udrží se na ní ruka) uzavře se lahvový ventil, odpojí se redukční 
ventil a láhev se co nejrychleji odstraní z pracoviště na volné prostranství a ihned se přikročí k jejímu 
ochlazování silným proudem vody. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Láhev se musí chladit do té doby dokud teplota neklesne i po přerušení ochlazování. Volné prostranství, na 
kterém se nachází ohřátá láhev se vyhlásí za ohrožené a musí být na něj zabráněn přístup osobám, které se 
neúčastní ochlazování. Nachází-li se láhev na vozíku s kyslíkovou lahví, ventily obou lahví se okamžitě 
uzavřou a po odstranění kyslíkové lahve se acetylenová láhev ochladí popsaným způsobem. 
Pokud není možné odstranit láhev z pracoviště (např. láhev je ohřátá nad 50 °C), uzavře se lahvový ventil a 
okamžitě se začne s jejím ochlazováním vodou z místa chráněného proti účinkům výbuchu. Pokud lahvový 
ventil není možné uzavřít, vypne se v ohroženém prostoru přívod elektrického proudu, pracoviště se vylidní a 
okamžitě se začne s chlazením z místa chráněného proti účinkům výbuchu. Po trvalém poklesu teploty se 
postupuje podle předchozího bodu. Nastane-li ohřívání lahve v místě, kde nejsou k dispozici chladicí 
prostředky, je třeba láhev, pokud je to možné, uzavřít, prostor vylidnit a vzniklou situaci hlásit hasičům a policii. 
 
14. PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY 
 
Pro plamenové svařování se používá přídavný materiál ve formě drátu. Podle ČSN EN ISO 544 se nazývá 
tyčinka. Povrch tyčinky musí být prostý nečistot, a povrchových vad, které by nepříznivě působily při 
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svařování. Připouští se jakákoliv úprava povrchu, která neovlivní nepříznivě průběh svařování a vlastnosti 
svarového kovu. Tyčinky pro plamenové svařování mohou být také plněné tavidlem (trubičkový drát). 
Tyčinky se vyrábějí o jmenovitém průměru (mm): 0,6; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,4; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 
4,0; 5,0; 6,0. 
Jiné průměry tyčinek musí být dohodnuty mezi smluvními stranami (výrobcem a odběratelem). 
Délka tyčinek pro plamenové svařování je 500 až 1000 mm, dovolená mezní úchylka průměru je +/- 0,1 mm a 
Mezní úchylka délky je +/- 5 mm. 

 
 
15. TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ 
 
Příprava svarových ploch 
 
Plamenové svařování se používá současné době nejčastěji do tlouštěk cca 4 mm svařovaného materiálu. 
Větší tloušťky se svařují plamenem ojediněle. 
Před svařováním je nutno dobře připravit svařované díly a svarové plochy. Pro tuto činnost je třeba vycházet 
z normy ČSN EN ISO 9692-1 Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 
1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném 
plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v inertním plynu a svařováním svazkem 
paprsků. Při plamenovém svařování se nejčastěji používá lemový svar (do tloušťky 2 mm), I svar (do 4 mm) a 
V svar (3 až 10 mm) a všechny druhy koutových svarů. 
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Zapalování plamene 
 
Před zapalováním plamene je nutno se přesvědčit, zda oba ventily hořáku byly uzavřeny. Při 
zapalování plamene je vhodnější nepatrně otevřít kyslík, potom acetylen a zapálit směs. Pokud se 
zapálí pouze acetylen, plamen silně čadí. Zapálený plamen vyregulujeme na potřebnou intenzitu a 
druh. Pokud plamen nehoří přímo u špičky, je nastavený tlak plynu příliš velký. Pokud plamen šlehá 
zpět, je nastavený tlak příliš malý, nebo nastavený plamen příliš slabý. Dobré 
nastavení plamene je základním předpokladem jakostního svařování 
 
Zhasínání plamene 
 
Při zhasínání plamen se vždy nejdříve uzavře ventil hořlavého plynu, a pak kyslíkový ventil. O úplném 
zhasnutí plamene se musí svářeč přesvědčit. 
Svářeč se přesvědčí tak, že znovu otevře acetylenový ventil. Pokud při tom vyšlehne plamen z hořáku, 
netěsní acetylenový ventil (neuzavřel předtím acetylen). Plamen se uhasí (odfoukne) otevřením 
kyslíkového ventilu. Po uzavření kyslíkového ventilu se musí svářeč znovu přesvědčit o zhasnutí 
plamene. 
 
Stehování 
 
Aby svárek držel svůj tvar, svařované díly se obvykle stehují. 
Stehování je spojení dílů krátkými svary ve vzdálenosti 25 až 30násobku svařované tloušťky, pokud 
není předepsáno jinak. Má-li se svařovat s předehřevem, musí se předehřev použít i pro 
stehování pro zabránění vzniku event. trhlin ve stehu i základním materiálu. Stehování musí být 
kvalitní, aby nedocházelo pouze k „nalepení" stehů. Potom by při svařování svářeč nemusel natavit 
steh 
a v kořeni by mohly zůstat studené spoje. Stehování u krátkých svarů se provádí na začátku, konci a 
uprostřed. U delších svarů, zejména u tenkých plechů, se doporučuje stehovat ze 
středu svaru směrem k okraji, střídavě z obou stran. Při stehování se 
musí dbát na velikost kořenové mezery a počítat s tím, že během 
svařování dojde k deformacím. 
 
Způsoby svařování 
 
Svařování vpřed 
Tento způsob svařování se nazýval dříve „svařování doleva". Svařovací drát je veden před hořákem ve 
směru svařování. Je-li svářeč pravák, drží hořák v pravé ruce a drát v levé, tedy svařuje zprava 
doleva. Rozhodující pro určení způsobu vpřed je poloha drátu a 
hořáku. Například při svařování na svislé stěně zdola nahoru je při 
svařování vpřed drát ve směru svařování před hořákem, tedy nad ním. 
 
Svařování vpřed je méně náročný způsob svařování než vzad. Tato větší jednoduchost je ale na úkor 
jakosti. Svarový kov při svařování vpřed je více ovlivňován prostředím. Je zde také větší nebezpečí 
nedokonalého provaření kořene svaru vlivem předbíhání svarové 
lázně. 
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Při svařování vpřed je hořák veden buď přímočaře, nebo u tlustších plechů dělá kývavé nebo krouživé 
pohyby. Sklon hořáku je 45°. Způsob svařování vpřed je na obrázku 
 

pohyb drátu hořáku 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svařování vpřed 
 
Použití svařování vpřed je vhodné pro tenké plechy max. do 4 mm a 
pro větší tloušťky plechů z kovů řídce tekoucích jako je litina, lehké 
kovy, měď, mosaz. Je třeba dát pozor na nebezpečí přehřátí materiálu, 
větší pnutí a deformace. 
 
Svařování vzad 
 
Dnes častěji používaný způsob práce (a předepisovaný ve svařovacích postupech i při zkouškách 
svářečů) při plamenovém svařování. Je to postup opačný ke svařování vpřed. Svařovací hořák 
postupuje zleva doprava, drží-li svářeč hořák v pravé ruce. U leváků je to přirozeně naopak. Drát 
postupuje za h o ř á k e m  ( o b r .  P l a m e n  j e  směrován na tavnou lázeň i na chladnoucí svar. 
Dochází tím k ochraně tavné lázně i tuhnoucího svaru před nepříznivými účinky okolní atmosféry. 
Tímto způsobem se také dosáhne pomalejšího chladnutí svaru. 
 
Hořák je veden přímočaře a drát dělá kývavé pohyby. Drát je trvale ponořen v tavné lázni asi ve výši 
konce svařovacího kužele. Sklon hořáku se pohybuje od 30° do 75° od svařovaného dílu. Při správném 
provaření se musí v průběhu svařování stále vytvářet hruškovitý otvor ve svarové mezeře. Na rubu se 
potom vytvoří úzká, mírně převýšená housenka.  
 
Svařování vzad přináší jakostnější svary, zaručené provaření kořene, menší pnutí a deformace. Proto 
je předepisováno pro namáhané svaty nejrůznějších konstrukcí. Je však náročnější na zručnost 
svářeče. 
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Svary bez přídavného materiálu 
 
Lemové svary 
 
Používají se pro velmi tenké plechy do tloušťky 2 mm. Na spojovaných dílech se udělá lem (ohyb) o 
výšce t + 1 mm. Spojované díly se dají k sobě a jejich poloha se zajistí, obvykle krátkými stehy po cca 
25 až 50 mm. Svařování se provádí natavováním lemů bez přídavného materiálu. Natavené lemy se v 
tavné lázni spojí slitím. Při tomto druhu svarů se obvykle svařuje vpřed. Použití pro malé nádrže, 
radiátory 
tenkostěnné trubky apod. 
 
Tupý I svar v poloze PA 
 
Pro méně namáhané spoje. Musí se velmi dobře slícovat spojení mezi svařovanými plechy. Použití pro 
plechy tloušťky 0,8 až 2 mm. 
 
Svary s přídavným materiálem 
 
I svar vzad v poloze PA 
 
Při svařování tohoto typu svaru je hořák skloněn pod úhlem až 80°; ,drát pod 30°. Svarová mezera se 
nastavuje na tloušťku materiálu. Plamen směřuje do středu svarové mezery a jeho okraj sahá do jedné 
třetiny tloušťky svařovaného průřezu. Drát se pohybuje v lázni jen v podélném směru. Je zaručeno 
velmi dobré provaření a mechanické vlastnosti svarů. Použití pro tloušťky plechu cca 2 až 4 mm. 
 
 I svar vpřed v poloze PA 

 
Použiti na běžné svařování ocelových plechů tloušťky cca 0,8 až 1 mm. Svarová mezera by měla být až 1 
násobek tloušťky plechu. Hořák je skloněn 30° až 60°, drát má sklon 45°. V bočním pohledu je hořák 
veden na střed styčné spáry, pro zajištění rovnoměrného přívodu tepla na obě strany. Drát musí vykonávat 
krátký pohyb do středu tavné lázně, kde se jeho konec odtavuje. Není správné, když se 
na konci drátu utvoří kapka tekutého kovu a ta odkápne. 

 
V svar vpřed v poloze PA 

 
Při svařování touto technikou se v první vrstvě natavují svarové plochy. V okamžiku, kdy natavené 
hrany splynou v lázeň, ponořuje se svařovací drát na okamžik do lázně. Tento postup se stejnoměrně 
plynule opakuje. Výsledkem je spolehlivě provařený kořen svaru. 
Druhou vrstvu je možno dělat vpřed nebo vzad se zvláštní pozorností na dobré protavení a povrch 
svaru. Pokud je nutno přerušit, práci, plamen se z lázně vzdaluje pomalu, krouživými pohyby.
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Využívá se obvykle pro svary tloušťek 3-5mm. 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
V svar vpřed s propichováním kořene v poloze PA 
 
Svařování v poloze svislé nahoru PF 
 
Pro svislou polohu existuje opět celá řada pracovních technik. V této poloze se svařuje, pokud není 
možno otočit svařovaný předmět do vodorovné polohy, na montáži apod. 
 
I svar vpřed v poloze svislé PF 
 
Vhodný pro plechy tloušťky 1 až 4 mm (obr. 25j. Hořák se vede přímočaře, drát je stále ponořen ve svarové 
lázni a dělá kývavé pohyby. Dosáhneme spolehlivého provaření, pokud se vytváří 
protavený hruškovitý otvor ve svarové mezeře. Při správném 
pracovním postupu se na rubu tvoří stejnoměrná, mírně převýšená 
housenka. Použijte neutrální plamen s mírně zvýšenou výstupní 
rychlostí. Světelný kužel plamene musí směřovat do středu svarové 
mezery a musí být skloněn o úhel cca 60°. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Svislý I svar vpřed v poloze PF 
 

 
 
I svar vzad v poloze svislé PF 
 
Způsob práce, držení hořáku a drátu je na obrázku. Na rozdíl od předešlého způsobu se drát pohybuje za 
hořákem. Pro tuto techniku je potřeba větší výkon hořáku i větší zručnost svářeče. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svislý I svar vzad v poloze PF 
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V svar vzad v poloze svislé PF 
 
Obvyklé použití tohoto svaru je pro tloušťky nad 4 mm. Při práci je potřeba udržovat v kořeni hruškovitý 
natavený otvor. Občasným pohybem konce svařovacího drátu směrem ke kořeni se musí 
vtlačovat svarový kov do kořene. Postupuje se zdola nahoru (obrázek). 
Z obrázku je patrný úhel držení drátu i hořáku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V svar vzad v poloze svislé PF 
 
Svařování plechů v poloze vodorovné PC 
 
Obvyklé pracovní techniky pro svařování plechů v poloze vodorovné jsou: 

- jednostranné i oboustranné. Používají se do tloušťky plechů cca 4 mm. 
-  tenké plechy (0,5 až 3 mm) se svařuji vpřed I svarem 
- střední plechy (do 4 mm) se s varuji vzad I svarem, 
- silnější plechy (nad 4 mm) se svařuji vzad (V svar apod.) 

 
 
 
 
 
 
 
V svar vzad v poloze PC 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svařování plechů v poloze vodorovné nad hlavou PE 
 
Svařování v poloze nad hlavou má svá specifika. Pro dobrý výsledek 
práce je potřeba zvolit ostřejší plamen a drát menšího průřezu. Svarovou lázeň je třeba udržovat jen mírně 
tekutou, aby nestékala a netvořila krápníky. Drát dělá kývavé pohyby napříč ke kořeni svaru 
Napomáhá tak vniknout tekutému kovu do kořene svaru. Pokud není 
předepsáno jinak, plech do tloušťky cca 2 mm se svařuje I svarem 
vpřed (obr. 29), tloušťky do 4 mm I svarem vzad, větší tloušťky V - 
svarem vzad. Sklon držení drátu a hořáku je zřejmý z obrázku. 
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I svar v poloze vodorovné PE 
 
Koutové svary 
 
U koutových svaru spolu svařované díly svírají pravý uhel. Mohou byt Jednostranné i oboustranné Používají 
se do tloušťky do cca 4mm. Způsob svařovaní je možný jak vpřed (obr. 36), tak vzad. Větší 
tloušťky materiálu svařujeme vždy vzad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koutový svar vpřed v poloze PB 
 
Častý spoj je tzv. rohový spoj. Lze použít techniku vpřed i vzad (viz.obrázky) 
 
 
 
 
 
 
Rohový spoj vpřed v poloze PA    Rohový spoj vzad v poloze PA  
 
Svařováni trubky v poloze H-L045 
 

 
 
Nejvyšší kvalifikací svářeče je svařování trubky nahoru k vrcholu 
sváru, skloněné od svislé polohy o 45°. Kdo zvládne tuto polohu, má 
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podle ČSN EN 287-1 resp. ČSN EN ISO 9606 oprávněni i pro ostatní 
polohy svařování, s výjimkou svařování plechů v poloze svislé shora 
dolů PG a trubek svařovaných v polohách shora dolů PG a J-L045. 
 
Trubky se nastehují obvykle třemi stehy, které jsou po obvodě trubky 
umístěny po 120 Svařuje se způsobem vzad. 
 
Trubky jsou upnuty v přípravku s úhlem sklonu 45°. Svařování začíná ve spodní části trubky. Svářeč má tuto 
část přímo před sebou (obrázek) 
 
Podle průměru trubek se nahřeje začátek svaru jeden až dva 
centimetry před osou svaru (svařujeme tedy kus trubky shora dolů) a 
postupně se přechází na pravou stranu, kde se pokračuje ve svařováni 
Při dosažení vrcholu trubky se opět mírně překročí vrchol trubky. Př.; 
svařování trubky z levé strany se provede provaření kořene pohybem 
drátu do trojúhelníku, aby se dosáhlo dokonalého provaření kořene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svařování trubky v poloze H-L045 
 
Druhá vrstva se začíná svařovat opět v nejnižší části svaru na trubce, nejdříve pravá část trubky. Drátem je 
možno dělat krouživý nebo na levé straně se dělá drátem jen kývavý pohyb. Krouživý pohyb by bylo nutno 
dělat proti směru chodu hodinových ručiček, aby nedošlo ke stékání svarového kovu. 
 
Při tomto kývavém pohybu si svářeč tavnou lázeň upraví tak, aby dosáhl rovnoměrný, neztečený svar. Není 
vyloučeno na tento úsek použít svařování vpřed. 
Zásady pro způsob provedení svaru 
 
Při plamenovém svařování, kdy lze ovlivnit umístění a druh svaru je 
dobře dbát následujících doporučení: 

- nejvhodnější je použití tupých svarů. 
- Přeplátované svary se dělají jen v nutných případech svařováním 

vzad. Ve svaru se hromadí pnutí a zvyšuje se možnost výskytu 
trhlin 

- Koutové svary nejsou ideální. Pokud je možné nahraďte koutové 
svary tupými (obrázek). 

- Svar trubka-příruba je vhodnější jako tupý. 
- Svary umisťujte tak, aby byly namáhány na tah nebo tlak, ne na 

ohyb. 
- Vyhněte se vnitřním koutovým svarům. 
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Svařování kolmých plechů 
 
 
 
 
 
 
16.  NAUKA O MATERIÁLU 
 
Vlastnosti kovových materiálů 

Jednotlivé druhy kovových materiálů se navzájem liší svými vlastnostmi. Pro správné a ekonomické 
využití rozličných skupin materiálů je znalost jejich vlastností nezbytná. 

 
Rozdělení vlastností 
 
Vlastnosti kovů se rozdělují na: 

- chemické - určující chování materiálu v různém prostředí za 
různých teplot, např. korozivzdornost nebo žáruvzdornost, 

-  fyzikální - vyjadřující chování materiálů po dobu určitých 
fyzikálních jevů anebo fyzikální podstatu materiálu, např. 
hmotnost, teplota tavení, tepelná vodivost, tepelná roztažnost, 
magnetické vlastnosti, 

- mechanické - charakterizující chování materiálu při 
mechanickém namáhání při působení vnějších sil, např. pevnost, 
tvrdost, houževnatost, tažnost, 

- technologické - projevující se při technologickém zpracování 
materiálu, např. tvárnost, svařitelnost, kalitelnost, obrobitelnost, 
odolnost proti opotřebení apod. 

 
Definice oceli podle ČSN EN 10020 
 

Jako oceli ke tváření (dále jen oceli) jsou označovány ocelové materiály, jejichž hmotnostní podíl 
železa je větší než kteréhokoliv', jiného prvku a které všeobecně vykazují méně než 2 % uhlíku i 
obsahují jiné prvky. 

 
Některé chromové oceli obsahují více než 2 % C, avšak hodnotu 2 % je všeobecně považována za mezní 
hodnotu pro rozlišení mezí ocelí a litinou. 
 
Označování ocelí 
 
Při označování ocelí se postupně přechází z našeho systému podle, ČSN 420002, který platil velmi dlouhou 
dobu, na označování ocel podle evropských norem. 
Jedná se především o: ČSN EN 10027-1 Systémy označování ocelí Část 1: Systémy; 
zkráceného označování 
ČSN EN 10027-2 Systémy označování ocelí Část 2: Systémy; číselného označování 
CSN CR 10260 Systémy označování ocelí - Přídavné symboly 
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Systém zkráceného označování 
 
Skupina1: označení ocelí podle jejich použití a mechanických nebo fyzikálních vlastností 
 
Pro ocel na odlitky se před značku doplňuje charakteristické písmeno G 
Značky musí podle skupin ocelí obsahovat následující základní 
symboly: 
S - oceli pro ocelové konstrukce pro všeobecné použit 
L - oceli na potrubí 
E- oceli na strojní součásti 
 
Následuje číslo, které odpovídá minimální mezi kluzu v N/mm2 pro nejmenší tloušťku 
výrobku (E, L) 
 
B - oceli pro výztuž do betonu, následuje číslo, které odpovídá 
charakteristické mezi kluzu v N/mm2 

Y - oceli pro přepínací výztuž do betonu, následuje číslo, které odpovídá minimální pevnosti v tahu v N/mm' 
R - ocel na kolejnice, následuje číslo, které odpovídá minimální pevnosti v tahu v N/mm2 
H - ploché výrobky válcované za studena z ocelí k tažení s vyšší pevností, následuje číslo, které odpovídá 
minimální mezi kluzu vN/mm" 
D- ploché výrobky z měkkých ocelí pro tváření za studena, je doplněno některým z dalších uvedených písmen: 
 -C - pro ploché výrobky válcované za studena 
 - D - pro ploché výrobky válcované za tepla 
-X - pro ploché výrobky, pro které není předem stanoven způsob válcování (za studena nebo za tepla) 
T - tenké a pocínované plechy a pásy, pochromované plechy a pásy 
- u jednoduše válcovaných výrobků následuje charakteristické písmeno H a číslo odpovídající střední hodnotě 
předepsaného rozsahu tvrdosti HR 30 
 
M - plechy a pásv pro elektrotechniku 
 
Skupina 2: oceli označené podle chemického složení 
 
Systém číselného značení 
 
Systém je v ČSN EN 10027-2 
Číslo ocel? je tvořeno následovně: 
 
1 XXXX(XX) 
Pořadové číslo 
(Místa uvedená v závorce jsou připravena pro budoucí použití) 
 
Číslo skupiny oceli 
Číslo hlavní skupiny materiálu 1 = ocel 
 
Přídavné symboly 
 
ČSN CR 10260 uvádí přídavné symboly, které mohou doplňovat základní symboly názvů ocelí podle ČSN EN 
10027-1 a 
ČSN EN 10027-2, čímž je poskytnuta úplná zkrácená identifikace oceli a ocelového výrobku. 
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Tepelné zpracování oceli 
Tepelné zpracování je proces, při němž je předmět anebo jeho část podroben jednomu nebo více tepelným 
cyklům za účelem dosaženi požadovaných vlastností materiálu. 
Pro tepelné zpracování svarků je důležité znát žíhací teploty normalizačního žíhání a žíhání ke snížení pnutí. 
 
 
 
 
 
 
 
Účel a způsob normalizačního žíhání (nízkouhlíkové oceli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účelem normalizačního žíhání je vytvoření jemnozrnné struktury. Způsob normalizačního žíhání spočívá v 
ohřevu 30 až 50 °C nad teplotou 900 °C s výdrží 1 až 2 minuty na mm tloušťky žíhaného materiálu (nejméně 
však 20 minut) a jeho volným ochlazením na vzduchu. K zabránění vzniku velkých vnitřních pnutí při velikých 
nebo tvarově složitých svarcích se někdy uskutečňuje ochlazování v peci. Normalizačně se žíhají všechny 
důležité výkovky, plechy, odlitky a zejména materiál, který se zpracovává dále tvářením za studena a má 
nerovnoměrnou strukturu. 
 
Účel a způsob žíhání ke snížení pnutí po svařování 
Účelem žíhání ke snížení pnutí je snížit vnitřní napětí po svařování bez záměrné změny struktury. 
Provádí se zpravidla v žíhacích pecích při teplotě 500 až 650 °C. 
Doba výdrže na teplotě při žíhání ke snížení pnutí činí 4 minuty na mm tloušťky výrobku (nejméně 20 minut). 
Poté následuje pomalé ochlazování, nejlépe v peci. 
Místní žíhání ke snížení pnutí se provádí jen u obvodových svarů, a to indukčním ohřevem nebo knihovými 
hořáky. Takto vyžíhaná oblast se musí pozvolna ochlazovat, nejlépe v azbestovém zábalu Dostatečná šíře 
oblasti svaru při místním žíhání činí 3 šířky svatu na každou stranu. 
 
Všeobecný diagram tepelného zpracování 
Ke každému druhu tepelného zpracování a jeho průběhu v závislosti na čase, je možno sestavit jednoduchý 
diagram. 
 
Z diagramu je možno vyčíst dobu ohřevu, tj. časové rozmezí od počátku ohřevu do dosažení požadované 
teploty na povrchu, výdrž, tj. udržování svarku při určité teplotě po stanovenou dobu a chladnutí, tj. pochod, 
jímž se snižuje teplota na požadovanou hodnotu měřenou na povrchu ochlazovaného svarku. Teploty vhodné 
pro tepelné /pracovaní nelegovaných ocelí jsou především závislé na obsahu uhlíku v oceli. 
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Diagram tepelného zpracování 
 
 
                                  VÝDRŽVÝDRŽVÝDRŽVÝDRŽ    
 
 
 
 
 
17. SVAŘITELNOST PŘI PLAMENOVÉM SVAŘOVÁNÍ 
 
 
 
Současné hodnocení svařitelnosti je založeno především na určování 
náchylnosti materiálu k praskání za tepla a za studena. 
 
Plamenové svařování je možno charakterizovat poměrně dlouhou dobou ohřevu, vlastního svařování a 
chladnutí. Jakost výsledného svaru je mj. dána rychlostí ohřevu, vlastním svařováním i rychlostí chladnutí, tj. 
tzv. teplotním cyklem. Při svařování je nebezpečí zhrubnutí zrna a vyloučení některé složky. 
 
Plamenové svařování klade velké požadavky na zručnost a zkušenosti svářeče, zvlášť pokud jde o zamezení 
vlivu strusky a plynů rozpuštěných v tavné lázni. Při svařování uhlíkových ocelí je stanoven pro zaručenou 
svařitelnost obsah uhlíku maximálně 0,22 %. Při svařování takových uhlíkových ocelí (do 0,22 %) nenastávají 
podstatné změny vlastností svarového kovu, nejsou kalitelné. Lze tedy říci, že oceli nejsou kalitelné, jsou | 
svařitelné a naopak. 
Pro slitinové oceli je určován tzv. ekvivalentní obsah uhlíku. Praktické opatření ke zlepšení svařitelnosti je 
předehřev. Předehřev sníží gradient teplot ve svařované součásti. Dalším opatřením ke zlepšení svařitelnosti 
je zpomalení chladnutí. Obvykle se součást ukládá po svaření do pece, nebo se prostě součást po svaření 
uloží do horkého popele, nebo písku, či jiné izolační hmoty. Taková opatření je třeba provádět rovněž při 
svařování materiálu větší tloušťky (zpravidla nad 25 mm). 
 
Svařování šedé litiny plamenem 
 
Svařování je možno doporučit pouze při opravách. Šedá litina je obtížně svařitelná. Obsah uhlíku v litině je cca 
3,8 %. Teplota tavení je asi 1200°C. 
 
Šedá litina se svařuje s předehřevem na teplotu cca 550 Až 650° C. Pokud teplota během svařování klesne 
pod 400° C svařování se  přerušuje. Pokračuje se až je teplota předehřevu na správné hodnotě a je 
vyrovnaná. Předehřev se provádí hořákem nebo v peci. 
 
Přídavný materiál je litinová tyčinka se zvýšeným obsahem křemíku. Při chladnutí svarové lázně je potřeba 
zajistit tuhnutí kovu v soustavě železo - grafit, tj. aby došlo ke grafitizaci a nevyloučil se cementit (Fe{C) 
Křemík v drátu podporuje grafitizaci. 
 
Chladnutí svaru musí být velmi pomalé. Rychlé chladnutí s sebou nese nebezpečí vzniku trhlin. Svařování 
probíhá obvykle postupem vpřed. Svařuje se neutrálním plamenem, jen v poloze vodorovné shora (PA). Je 
potřeba použít tavidlo, které snižuje bod tání oxidů, umožňuje jejich rozpouštění a chrání tavnou lázeň před 
oxidací. 
 
Aby se nezvyšovalo nebezpečí vzniku pórů a bublin, plamen nesmí přehřívat svarovou lázeň (1). Nečistoty 
plavoucí po povrchu lázně se musí odstraňovat. Provádí se to koncem svařovacího drátu, který uklepnutím 
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zbavíme tekutých nečistot. Před začátkem svařování se ohřátý drát namočí do tavidla a tak tavidlo přeneseme 
do místa svařování. Pro zkoušky svářečů litiny platí EN 287-6 
 
Svařováni hliníku 
 
Teplota tavení hliníku je 658 °C. Slitiny hliníku mají teplotu tavení nižší. Hliník má přibližně dvojnásobné 
skupenské teplo tání ve srovnání s ocelí: K roztavení váhové jednotky hliníku a jeho slitin je potřeba stejně 
tepla jako pro ocel. Tepelná vodivost hliníku je cca 5 x větší než u oceli, u slitin hliníku 3x větší. Tepelná 
roztažnost je asi 2x větší než u oceli, proto je nebezpečí vzniku velkých vnitřních pnutí a tedy riziko vzniku 
trhlin. 
 
Hlavní problém při svařování způsobují oxidy na povrchu součástí. Oxid hlinitý A1203 má teplotu tavení cca 
2000 °C, není rozpustný v tavenině a v tuhém roztoku. Oxid hlinitý zabraňuje spojování kapek roztaveného 
kovu a znemožňuje tak svařování. 
 
Velmi nepříjemná je pro svářeče skutečnost, že počátek tavení kovu se pozná velmi obtížně, protože není při 
ohřevu vidět změna barvy. 
 
Pro svařování hliníku je velmi důležitá příprava svarových ploch. Musí se provést mechanické čištění 
(drátěným kartáčem) a odmaštění Tím se částečně rozruší vrstva oxidů. Přídavný materiál se volí stejného 
chemického složení jako základní materiál. Při opravách odlitků se často používají lité tyčinky. Před 
svařováním se musí přídavný materiál očistit. Používá se moření v kyselině sírové nebo dusičné s následným 
oplachem a osušením. 
 
Při svařování hliníku je nutno používat tavidlo. Tavidlo chemicky působí na oxidy a pomáhá je rozpouštět. 
Obvyklé složení tvoří chlorid sodný (NaCl), chlorid draselný (KC1), chlorid lithný (LiCl) 
a fluorid sodný (NaF). Tavidla se obvykle rozpouštějí v destilované vodě a nanášejí se těsně před svařováním. 
Po svařování se musí zbytky tavidla odstranit neutralizačním roztokem, aby nedošlo ke 
korozi svarů. 
 
U svařování hliníku není doporučováno stehování. Stehy jsou náchylné k praskání. Pro svařování používáme 
redukční plamen (s přebytkem acetylenu) Plamen má mlhavý závoj, který přesahuje 
světelný kužel plamene asi 4krát. Obvykle se hliník svařuje dopředu Vždy je nutný předehřev asi na 300 °C. 
Na okrajích plechu je nebezpečí přehřátí, proto se začíná svařovat cca 40 mm od okraje plechu krátkým 
svarem nazpět k okraji plechu. Velikost hořáku odpovídá velikosti používané pro ocel stejné tloušťky. 
Vytvrzené hliníkové slitiny typu Al-Cu-Mg-Si (dural) se musí svařovat drátem stejného chemického složení a 
po svaření znovu tepelně zpracovat, aby se dosáhlo vyšších mechanických hodnot. 
 
Svařování mědi 
 
Měď má teplotu tavení 1083 °C. Má velkou tepelnou vodivost. Při plamenovém svařování se používají větší 
hořáky než pro svařováni oceli stejné tloušťky. Pro svařování je vhodná pouze měď 
dezoxidovaná (obsah kyslíku max.0,01 až 0,02 %). Měď s vyšším obsahem kyslíku se svařuje obtížně. 
Takové svary mají malou pevnost a tažnost. Pro rychlé orientační zjištění, zda měď je svařitelná, slouží 
následující zkouška Vzorek mědi se ohřeje plamenem téměř až na teplotu tavení, 
nechá se vychladnout, a pak se ohýbá např. ve svěráku. Je-li křehká, nedoporučuje se svařovat, ale raději 
použít pájení. Měď se svařuje neutrálním plamenem s přídavným materiálem s ob- 
sahem stříbra (CuAgl) nebo křemíku. Používá se technika svařování dopředu. Stehování se nedoporučuje. 
Stehy mají náchylnost k práskáni plechu odstraňování komplikuje svařování. 
Pn svařování se používá tavidlo na bázi boraxu a kyseliny borité. Tavidlo se ředí lihem a potírají se svařované 
plochy. Zlepšení mechanických vlastností svarů mědi se dosáhne po svaření po úsecích 50 až 100 mm 
prokováním při teplotě cca 800 °C. Překované svary se zahřívají na teplotu 500-550 °C a ochlazují vodou. 
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Svařovaní mosazi 
 
teplota tavení mosazi je 800 až 950 °C podle složení. Svařování ztěžuje odpařování zinku. Proto pokud se 
mosaz musí svařovat, používá se oxidační plamen, který vytvoří na povrchu vrstvu oxidů, 
která omezuje odpařování zinku. (Výpary jsou zdraví škodlivé- jedovaté) Oxidační plamen snižuje pórovitost 
svaru. Technika svařování - vpřed. Velikost hořáku je jako u stejné tloušťky oceli nebo menší. Používá se 
tavidlo. Po svaření se provádí prokování za studena, pouze u mosazí bohatých na zinek při teplotě 500 °C. 
 
Svařovaní olova 
 
Teplota tavení je 327 °C. Olovo je dobře svařitelné. Svarové plochy se před svařování musí oškrábat. Pro 
svařování se používá malý hořák a přídavný materiál o 3 až 4 mm větší než je tloušťka svařovaného 
materiálu. 
Svařuje se přednostně plamenem vodík-kyslík nebo acetylen-vzduch. Obvyklá technika je svařování dozadu. 
Při svařování se musí dát pozor., aby svar nepropadával. Dělají se většinou přeplátované spoje. 
 
Svařování olova s sebou přináší zdravotní rizika, v důsledku jedovatých výparů olova. Svářeč musí mít 
zajištěno dýchání čistého vzduchu. 
 
Svařování bronzu 
 
Bronz má teplotu tavení od 800 do 1000 °C. Při svařování se používá J neutrální plamen a svařuje se dopředu 
i dozadu. Provádí se předehřev • na teplotu cca 400° C. Objeví-li se na povrchu bronzu při ohřátí malé cínové 
kuličky, jsou svařované díly přehřáté. Svary se neprokovávají. k rozpuštění oxidů se používá příslušné tavidlo. 
Velikost nástavce je stejná jako pro ocel. Hliníkové bronzy se svařují velmi obtížně. Je lépe použít jinou 
technologii svařování. 
 
17. TEPELNÉ DĚLENÍ 
 
Tepelné dělení materiálů je široce využívané i při přípravě svarových ploch Všeobecně jsou způsoby 
tepelného dělení produktivnější než běžně používané mechanické způsoby řezání a dělení materiálu. 
Obecně se jedná o následující metody, které mají řadu modifikací: 

- kyslíkové řezání 
- plazmové řezání 
- laserové řezání 

Tepelné dělení je technologie donedávna využívaná především pro výrobu jednotlivých dílů svařovaných 
konstrukcí. Nasazením moderních metod, používajících koncentrovaný svazek energie, tj. především laseru a 
plazmy, se tepelné dělení stává nejen prostředkem rozděleni materiálu, ale i faktorem umožňujícím tvorbu 
zcela nových konstrukčních variant. Především laserové řezání nahrazuje přesné stříhání na lisech v 
malosériové výrobě. 
 
Kyslíkové řezání 
 
Proces spočívá v předehřátí řezaného materiálu na zápalnou teplotu (1150 °C pro železo) a následném 
přivedení kyslíku pod tlakem, který zajistí spalování kovu a vytvoření řezné spáry. 
 
Kyslíkově řezání je omezené z hlediska řezaného druhu materiálu 
samotným principem oxidace kovu - musí být splněny podmínky řezatelnosti kyslíkem: 
 

1) Zápalná teplota řezaného kovu musí být nižší, než jeho teplota tavení. 
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2) Při hoření kovu se musí vyvinout dostatečné množství tepla, aby došlo ke krytí ztrát odvodem a 
reakce mohla samovolně pokračovat. 

3) Materiál se musí během řezání plynule předehřívat v celé řezané tloušťce, nejméně na zápalnou 
teplotu. 

4) Teplota tavení vznikajících oxidů musí být nižší, než teplota tavení řezaného kovu, struska 
musí být snadno tekutá. 

5) Metodu lze rozdělit na jednotlivé etapy: 
- ohřev kovu na zápalnou teplotu 
- oxidace kovu 
- vyfukování roztaveného produktu z řezné spáry 

 
Řezací hořáky jsou uvedeny v kapitole 11. 
Řezací trysky jsou ze slitin na bázi mědí a jsou připevněny na vlastni 
těleso hořáku. Řez typickou řezací tryskou je na obrázku. 

 
 
 

 

 

 

 
Řez řezací tryskou 

 
Řezání se provádí buď ručně nebo strojně na zařízení obvykle i portálové konstrukce. 
Podobně jako u svařování probíhá při kyslíkovém řezání teplotní a deformační cyklus. U obvyklé svařitelné 
konstrukční oceli však není sklon ke vzniku trhlin, pokud je nízký obsah vměstků a nenastala silná 
segregace. Toto je dáno tím, že v kritické oblasti převládají vysoká i tlaková pnutí. V případě, že byly plechy 
před řezáním za studena j tvářeny, může toto být pravděpodobnou příčinou vzniku trhlin v 
nauhličené oblasti. 

 
Metalurgický efekt kyslíkového řezání není obecně příliš důležitý u nízkouhlíkových ocelí, ale může mít 
nepříznivé důsledky u oceli vysokolegovaných a slitinových. Na řezné ploše může dojít k značnému 
obohacení uhlíkem v tenké vrstvě. Místně může překročit obsah uhlíku až 2%. Z toho vyplývá, že dochází k 
místnímu zbrzdění 
oxidace uhlíku a zároveň k selektivnímu spalování železa. U slitinových ocelí obsahujících nikl, povrch řezu 
může ukázat zvýšení obsahu niklu. Opět to lze přičíst tzv. selektivní oxidaci – uhlík a nikl nemají stejnou 
schopnost oxidace jako železo. Z hlediska tloušťky řezaného materiálu - není vhodné pro tenké 
plechy - kvalita řezu je lepší u větších tlouštěk materiálu. Zvýšení nákladů - předehřev pro zlepšení 
řezatelnosti (nad cca 50 mra). 

 
Z hlediska automatizace - dobrá možnost, více hlav na jednom portálu atd. 

 
Drážkování kyslíkem 
 
Pro čištění kořene svarů, odstraňování vad ve svarech, k úpravě úkosů plechů atd. slouží drážkování 
kyslíkem. Jedná se o vytváření půlkruhové drážky do materiálu zvláštním hořákem. Hořák musí umožnit 
sklonění k materiálu pod malým úhlem Proces drážkování spočívá v tom, že se při skloněné řezací hubici 
ohřeje povrch materiálu nahřívacím plamenem na zápalnou teplotu a potom se otevře řezací kyslík. Vedením 
drážkovacího hořáku po materiálu se vytváří na povrchu okrouhlá drážka. Řezací hubice svírá s materiálem 
malý úhel, maximálně 30°. Hloubka drážky je závislá na sklonu hořáku. Při menším sklonu je drážka mělčí, při 
větším sklonu hlubší. 
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Na počátku drážkování se hořák nastaví pod větším úhlem tak, že hubice hořáku svírá s materiálem úhel 70 
až 80°. Dojde tak k rychlejšímu ohřevu. Potom se hořák skloní podle toho, jak hlubokou 
drážku je potřeba udělat. Tlak kyslíku vyfukuje vznikající strusku a další zplodiny hoření dopředu a do stran. 
Šířka drážky je závislá na velikosti a sklonu řezacího hořák 
 
18. VADY SVAROVÝCH SPOJŮ 
  
Svarový spoj musí být proveden tak, aby měl požadované mechanické schopnost. 
Definice vad: 
vada: jakákoliv odchylka od dokonalého svaru 
 
nepřípustná vada: nepřijatelná vada 
Vady svarového spoje je možné rozdělit (dle místa jejich výskytu) na vady:   
- vnitřní 
-vnější  
-vady povrchu 
- kořenové vady 
 
Klasifikace vad svarových spojů pro tavné svařování se řídí ČSN EN ISO 6520-1 a je uvedena v tabulce 11. 
Podobně pro vady při tlakovém svařování platí ČSN EN ISO 6520-2 
V této mezinárodní normě jsou svary klasifikované v následujících šesti skupinách: 
1- trhliny  4 - studené spoje a neprůvary 
2- dutiny  5 - vady tvaru a rozměru 
3- pevné vměstky 6 - jiné vady 
Závady při plamenovém svařování 
Při práci může docházet k různým závadám. Nejobvyklejší jsou uvedeny v následující tabulce 9 
 
Tabulka 9 

 
Závada Příčina 
Hořák nelze zapálit Ucpaná hubice nebo ventily 

Malý přívod hořlavého plynu
(acetylenu) 
Malý , nebo příliš velký přívod
kyslíku 
° Vadné těsnění 
Volná převlečná matice 

| Hořák píská a plamen hoří uvnitř Hubice příliš horká 
Nesprávný tlak kyslíku 
Znečištěná hubice 
Poškozená hubice 

: Plamen hoří nakřivo 
i 

Poškozená hubice 
Okuje na hořáku 

Zpětné šlehnutí plamene Ucpaná hubice 
o Příliš horký nástavec 
Malý přívod acetylenu 
Dotknutí tavné lázně 

Jiskření při svařování e Přebytek kyslíku 
j Spálený svar 
1 
i 

Přebytek kyslíku 
Pomalý postup svařování
o Příliš malý hořák 
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Tvrdý a křehký svar • Přebytek acetylenu 
Z hořáku stříká voda Voda v hadici 

přebytek vody v předloze
(pokud použita) 

 
Při plamenovém svařování různých materiálů (mimo ocel) může docházet ke specifický vadám. 
 
Šedá litina 
 

Závada Příčina 
Trhliny ve svaru Nedostatečné předehřátí 

Nesprávný postup svařování
o Rychlé, nestejnoměrné 
chladnutí 
o Nevhodný přídavný materiál 

Tvrdý, obtížně obrobitelný svar Plamen s přebytkem kyslíku
o Nedostatečné předehřátí 
Nevhodný přídavný materiál 
Svařování bez tavidla 
Nesprávné vedení plamene
a přídavného materiálu 

Tvrdé vměstky tavidla ve svaru o Použit borax místo tavidla pro
šedou litinu 

 
Hliník a slitiny hliníku 
 
 

Závada Příčina 
Trhliny Svařování bez předehřevu 

Malý předehřev 
Příliš rychlé chladnutí svaru 

Nespojená místa, vměstky o Nevhodný přídavný materiál 
© Nesprávná metoda svařování 
Špatné nastavení plamene 
(přebytek kyslíku) 
Svařování bez tavidla 
Nesprávné vedení drátu 

Koroze svarů, „vykvétání" tavidla • Špatné odstranění tavidla po 
svařování 

Měď 

Závada Příčina 
Spáleny materiál, trhliny Plamen s přebytkem kyslíku 

Nevhodný přídavný materiál 
o Nevhodné tavidlo 
® Nesprávný způsob svařování 
(přístup vzduchu k tavné lázni) 

Nízká pevnost a tažnost,
hrubozrnná struktura 

Měď obsahující kyslík 
Nedostatečné prokování svaru j 
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Mosaz 

Závada Příčina 
Špatné mechanické vlastnosti,
bubliny 

Svařování bez tavidla 
o Špatně nastavený plamen - musí 
mít přebytek kyslíku 
Nevhodný přídavný materiál 

 
 
19. ZKOUŠKY SVAROVÝCH SPOJŮ 
 
Svary se kontrolují nedestruktivními a destruktivními zkouškami. V dalším jsou uvedeny principy zkoušek. 
 
Z nedestruktivních metod jsou nejčastěji používány: 
vizuální kontrola, 
kapilární zkoušky, 
magnetické a magnet induktivní zkoušky, 
ultrazvukové zkoušky, 
zkoušky prozařováním. 
 
ad 1)  
Vizuální kontrola svarů je používána vždy. Jedná se o povrchovou prohlídku zrakem nebo jednoduchými 
optickými přístroji za event. použití měrek. Slouží ke zjištění, vyhodnocení a posouzení 
povrchových makroskopických vad. 
 
ad 2) 
Kapilární zkouška je určena pro zjišťování povrchových vad. Je založena na využití kapilárních vlastností 
kapalin. Při zkoušení kapilární metodou se provádí následující operace: 
 
1.očištění povrchu součástí, 
2.nanesení detekční kapaliny, její působení, 
3.odstranění přebytečné detekční tekutiny s povrchu kontrolovaného vzorku, 
4.nanesení vývojky, 
5.sledování výsledku zkoušky, vyhodnocení, 
6.odstranění všech látek kapilární zkoušky s povrchu vzorku. 
 
ad 3) 
Magnetické metody nedestruktivní kontroly jsou založeny na registraci rozptylových magnetických polí nad 
vadami. V důsledku přítomnosti povrchové vady se ve zmagnetovaném předmětu v oblasti této vady zvětšuje 
magnetický odpor, dochází k rozptylu magnetického pole, které zčásti vstupuje do okolního prostředí a tuto 
skutečnost je možno využít ke zjištění vady . 
Největšího rozptylu magnetického pole se dosáhne, komunikuje-li vada s povrchem (povrchová trhlina). 
Rozptyl rychle klesá, roste-li vzdálenost vady od povrchu předmětu. Vada se projevuje zřetelněji tehdy, jestliže 
její plocha stojí kolmo ke směru magnetického pole jdoucího předmětem. V případě, že splývá směr vady se 
směrem pole, rozptylové pole nevzniká a vadu nelze zjistit. 
 
Pro indikaci vad ve feromagnetických materiálech se nejčastěji používají následující metody: 

a) prášková (polévací) metoda, 
b) magnetografická metoda, 
c) elektroínduktivní snímání rozptylových polí 

- feromagnetickou sondou, 
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- Hallovou sondou. 
-  

Po tomto zkoušení se musí feromagnetické materiály odmagnetovat!! 
 
ad 4) 
Ultrazvuková zkouška může mít celou řadu variant a způsobů. Nejpoužívanější je odrazová impulzní 
ultrazvuková metoda. Do kontrolovaného materiálu se vysílají ultrazvukové impulzy, které se 
odrážejí od všech akustických rozhraní. To znamená, že dostáváme odraz od vnitřních vad i od povrchů 
zkoušeného materiálu.  
 
Výhodou této metody je možnost vysílat i přijímat ultrazvukové impulzy jednou sondou-ultrazvukovým 
měničem. Lze kontrolovat předměty u nichž je přístupný povrch pouze z jedné strany. Jako 
indikátor je použita obrazovka na jejímž stínítku se zobrazují vysílané a přijímané impulzy podle jejich polohy a 
velikosti. 
Ke zkoušení svarů se používá ve většině případů úhlových sond. K zjištění vad, stanovení jejich polohy, 
rozsahu a průběhu se používá různých pracovních postupů (přímé zkoušení, zkoušení s 
vícenásobným odrazem atd.) 
 
ad 5) 
Při prozařování se používá zdroj ionizujícího záření. Jedná se o rentgen, lineární urychlovač, betatron, nebo 
umělé radioizotopy (záření gama). Při průchodu záření hmotou dochází k jeho zeslabení. 
V případě vad ve svaru dojde k rozdílnému zeslabení míst s vadou a bez vad. K získání dokumentace o stavu 
materiálu se obvykle používá vhodně senzibilovaný radiografický fotomateriál, nejčastěji tzv. 
radiografický film. Stále častěji se používá elektronické zpracování průběhu reliéfu prošlého záření 
materiálem. Potom lze obraz předmětu sledovat na monitoru. 
 
 
Nejpoužívanější destruktivní zkoušky pro hodnocení svarových spojů 
: -     tahová zkouška 

- zkouška lámavosti 
- zkouška rozlomením 
- zkoušky tvrdosti 
- zkouška rázem v ohybu 

 
Tahová zkouška 
Při této zkoušce se namáhá zkušební tyč nebo deska tahem až do 
porušení. V případě zkušebních těles se svarem, je svar uprostřed zkušebního vzorku. 
Z tahové zkoušky se určují následující mechanické vlastnosti svarového spoje: 
 

1) mez kluzu Re [MPa] (ReH=horní mez kluzu, ReL=spodní mez kluzu) 
2) mez pevnosti Rm, [MPa] 
3) tažnost A [%] 
4) kontrakce Z [%] 

 
Grafický záznam tahové zkoušky je tzv. pracovní diagram (obrázek). 
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Pracovní diagram 
 
Mez kluzu a mez pevnosti se odečte přímo z pracovního diagramu. 
Tažnost A je poměr prodloužení měřené délky tyče po přetržení Lu k 
počáteční délce tyče Lo. 
 

A =  (Lu – Lo  /  Lo) x100 (%)  
 
Kontrakce Z je vyjádřením změny průřezu So před zkouškou a Su po 
zkoušce. 

Z=  (So -Su  /  So )  x 100 (%) 
 
Zkouška ohybem 
Tato zkouška se používá ke zjištění deformačních (plastických) vlastností svarového spoje. Provádí se podle 
ČSN EN ISO 5173. Podstatou zkoušky je namáhání zkušebního tělesa na ohyb až do doby 
vzniku trhlin o velikosti 5 mm nebo do dosažení předepsaného úhlu (u zkoušek svářečů podle EN nebo ISO 
min. 180°, průměr ohýbacího trnu D = 4 t pro základní materiál jehož tažnost A > 20%. ). Zkušební tyče se 
zatěžují jak ze strany kořene, tak ze strany líce svaru. 
 
Zkoušky tvrdosti 
Tvrdost je definována jako odpor materiálu proti vnikání cizího tělesa. Z tvrdosti můžeme usuzovat na řadu 
dalších vlastnosti svarového spoje. 
 
1) Zkouška podle Brinella Při této zkoušce se zatlačuje do zkoušeného materiálu určitou silou 
F ocelová kalená kulička. Tvrdost se vyjadřuje poměrem zatížení k ploše vytlačeného důlku. 
Pro rychlou orientaci se někdy používá přibližného vzorce: 
 
  HB = (4F/d) x 10 
 
Kde:  F je zatěžující síla 
 d je průměr důlku 
 
2) Zkouška podle Vickerse Tato zkouška má jako vnikající tělísko čtyřboký jehlan o vrcholovém úhlu 136°. Při 
tomto tvaru zůstává vtisk i při změně zátěžné síly v širokém rozsahu geometricky podobný, takže zatížení lze 
volit prakticky libovolně. 
 
Tvrdost se označuje HV a vypočte se ze vzorce: 
 
  HV = 1,8544 F / d 2  
 
kde:  F je zatěžující síla 
 d je délka úhlopříčky 
 
Velikost úhlopříčky vtisku d se měří ve dvou kolmých směrech a 
hodnota tvrdosti se obvykle odečte z tabulek. 
 
3) Zkouška podle Rockwella 
 
Při této metodě se do zkoušeného předmětu zatlačuje vnikací těleso, kterým je buď diamantový kužel se 
zaobleným hrotem o vrcholovém úhlu 120° (tvrdost je označována HRC), nebo ocelová kalená kulička o 
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průměru 1/16" (1,5875 mm) - tvrdost se označuje HRB. Měří se hloubka vtisku h, kritériem tvrdosti je 
hloubka 0,002 mm. Hloubka vtisku se měří od určité výchozí polohy vnikajícího tělesa, které se dosahuje 
předběžným zatížením. 
 
Zkoušky rozlomením 
 
Zkoušku určuje ČSN EN 1320. 
Podstata zkoušky rozlomením spočívá v rozlomení spoje ve svarovém kovu tak, aby bylo možno pozorovat 
lomovou plochu. Lom může být vyvolán statickým nebo dynamickým ohybem nebo krutém tahem. Mimoto 
může být iniciace lomu ovlivněna tvarem vrubu a teplotou. Zkouška se provádí při teplotě okolí (23 + 5)° C, 
pokud není stanoveno  jinak.  
 
20. PNUTÍ A DEFORMACE 
 
Vnitřní pnutí ve svarech a deformace jsou průvodním znakem obecně pro svařování. U plamenového 
svařování jsou pnutí a deformace obvykle zvlášť výrazné protože se ohřívá značný objem materiálu. 
Při ohřevu se materiál roztahuje, při chladnutí dochází ke smrštění 
 
Svarový kov se smršťuje ve všech směrech, proto i vnitřní pnutí působí v různých směrech. Při svařování se 
nám prakticky nejvíce projevuje vnitřní pnutí podélné (rovnoběžné s osou svaru) a příčné 
(kolmo k ose svaru v rovině povrchu svaru). 
 
Vnějším projevem vnitřního pnutí ve svaru můžou být deformace (podélné, příčné, úhlové) a tvorba trhlin při 
svařování nebo až při provozu svařované konstrukce. 
 
Omezení vnitřního pnutí při svařování se provádí především správným postupem svařování. Svařují se 
nejdříve menší celky, pokud možno tak, aby se nebránilo vznikajícímu smršťování. Potom se svařuje celek. 
Pokud se zahřívá součást z jednoho kusu, při ochlazování dochází ke vzniku vnitřního pnutí, které může vést 
až k poruše . 
 
Po svařování se vnitřní pnutí odstraňuje např. žíháním na snížení vnitřního pnutí, vibrováním součástí 
atd. 
 
Omezení deformací svářečem je možné především: 
 
1)předehnutím součástí proti směru očekávané deformace, 
2)použitím střídavého postupu svařování u oboustranného svaru, svařováním vratným krokem, souměrným 
svařováním dvěma svářeči atd. 
3)sestehováním konstrukce event. s výztuhami. 
Samozřejmě se deformace především dají zmenšit účelnou konstrukcí s vhodně navrženými svary. Tato 
záležitost není obvykle věcí svářeče, ale konstruktéra nebo svářečského dozoru 
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Seznam použité literatury 
 
ČSN EN ISO 14113 Zařízení pro plamenové svařování - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami 
pro technické plyny do 450 bar (45 MPa) 
ČSN EN 560 - Zařízení pro plamenové svařování - Hadicové přípojky používané u zařízení pro svařování, 
řezání a příbuzné procesy 
ČSN EN ISO 5172 - Zařízení pro plamenové svařování – Tlakoměry používané při svařování, řezání a 
příbuzných procesech  
ČSN EN ISO 7291 Zařízení pro plamenové svařování - Rozvodové \ redukční ventily do 30 MPa (300 bar), 
používané při svařování, řezání a příbuzných procesech 
ČSN EN 731 - Zařízení pro plamenové svařování - Ruční hořáky s přisáváním atmosférického vzduchu – 
Požadavky a zkoušení 
ČSN EN 837-1 Měřidla tlaku - Část 1: Tlakoměry s pružnou trubicí - Rozměry, metrologie, požadavky a 
zkoušky 
ČSN EN 1089 -3 Lahve na přepravu plynů - Označování lahví. Část 3: Barevné značení 
ČSN EN 1326 Zařízení pro plamenové svařování - Malé soupravy pro svařování a tvrdé pájení plamenem 
ČSN EN ISO 14114 Zařízení pro svařování plamenem – Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, 
řezání a příbuzné procesy - Všeobecné požadavky 
ČSN EN ISO 5172 Zařízení pro plamenové svařování - Ruční hořáky pro svařování, řezání a ohřívání -
Specifikace a zkoušení 
ČSN EN ISO 9539 Materiály na zařízení pro plamenové svařování, řezání a příbuzné procesy 
ČSN ISO 9090 - Zváranie - Plynotesnosť zariadění na plamenové zváranie a příbuzné procesy 
ČSN 05 0600 Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování. Projektování a příprava pracovišť. 
ČSN 05 0601 Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů.Provoz. 
ČSN 05 0610 Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro plamenové svařování a řezání kyslíkem 
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