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Výuka kurzu ručního obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním 
plynu (MAG svařování) – kurz 135 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 

4 hodiny 

3. Přídavné materiály 
druhy drátů, volba přídavných materiálů 
operativní vlastnosti drátů, značení  
ochranný plyn, lahve na ochranný plyn, barevné označení, údaje na lahvích,  lahvový 
a  redukční ventil 

4 hodiny 

4. Základy elektrotechniky, elektrické zdroje 
Ohmův zákon, proud stejnosměrný, střídavý a usměrněný, transformátory, dynama, 
usměrňovače, měniče 
jednofázový a třífázový proud, zapojení 
elektrický oblouk 
polarita při svařování 
magnetické foukání oblouku, příčiny, důsledky a možnosti odstranění 
rozdělení svařovacích zdrojů podle konstrukce, druhu proudu a statické 
charakteristiky 
popis svařovacího zdroje, uvedení do provozu, manipulace svářeče se zdrojem a 
jeho povinnost při poruše 
popis a funkce podavače drátu, seřízení, údržba 

6 hodin 

5. Technologie svařování 
princip svařování MAG, parametry, polarita, průměr drátu, délka oblouku, vyložení 
drátu, rychlost svařování, množství ochranného plynu 
příprava materiálu před svařováním 
stehování, nastavení kořenové mezery apod. 
svařování kořenové, výplňové a krycí housenky, vedení hořáku 
chyby při svařování, příčiny chyb a jejich odstranění 

5 hodin 

6. 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. 

4 hodiny 

7. 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 
příčiny vzniku jednotlivých typů vad 

4 hodiny 

8. Předpisy a normy pro svařování 
norma ČSN 05 0705, označení zkoušek 
norma ČSN EN 25 817, zkušební vzorky, rozměry a příprava, kriteria hodnocení 

6 hodin 
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polohy při svařování, označování svarů na výkresech, označování metod svařování 
platnost zkoušky, rozsah oprávnění 
opakovací zkoušky 

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

160 hodin 

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

2 hodiny 

2. Zapálení oblouku a praktický výcvik zhotovení návarů v poloze PA 6 hodin 
3. Praktický výcvik ve zhotovení koutového svaru v poloze PA 16 hodin 
4. Praktický výcvik ve svařování koutového svaru v poloze PB 28 hodin 
5. Praktický výcvik ve svařování tupého spoje v poloze PA 38 hodin 
6. Praktický výcvik ve zhotovení návarů v poloze PF 8 hodin 
7. Praktický výcvik ve svařování koutového spoje v poloze PF 25 hodin 
8. Praktický výcvik ve svařování tupého spoje v poloze PF 27  hodin 
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1. Úvod   
 
Svařování je technologicky proces, který přináší jak pro svářeče, tak i pro jeho okolí značná rizika. Z tohoto 
důvodu jsou podmínky pro svařování upravený bezpečnostními ustanoveními. Znalost těchto předpisů patří k 
základním povinnostem svářečů. 
 
V této příručce jsou uvedeny bezpečnostní opatření pro obsluhu, seřizování, programování, údržbu a opravu 
zařízení na obloukové svařování a navařování kovů, drážkování uhlíkovou elektrodou a tepelné dělení 
elektrickým obloukem (dále jen obloukové svařování), bez ohledu na stupeň automatizace. Je zaměřena 
zejména na obloukové svařování v ochranném plynu, plazmové svařování a řezání. 

 
Svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou 
 

 
 
Svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2 
Název obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře zahrnuje několik metod 
obloukového svařování založených na stejných principech při použití různých typů přídavných materiálů a 
ochranných plynů. Původně byly metody vyvinuty pro svařování slitin hliníku a hořčíku. Postupné zefektivnění a 
zlevnění původně velmi nákladného procesu umožnilo – při zachování velkého výkonu – používat jej i pro 
svařování nelegovaných ocelí. Běžně užívané označení popisovaných metod v Evropě je MIG resp. MAG. 
Protože je podávání svařovacího drátu i průtok ochranného plynu mechanizován, není metoda příliš náročná na  
zručnost svářeče a lze ji velmi dobře využít i v automatizovaném nebo robotizovaném provozu. Plynulou 
regulací základních svařovacích parametrů lze dosáhnout požadovaného svařovacího výkonu při použití 
svařovacího proudu od 30 do 800 A. Protože s vyšším svařovacím proudem roste rychlost odtavování 
svařovacího drátu, zvětšuje se i objem přenosu roztaveného kovu do svarové lázně. Svařovat je možné ve 
všech polohách. 
Metoda vyžaduje nákladné vybavení, zejména výkonný svařovací zdroj s příslušnou statickou a dynamickou 
charakteristikou, podavač svařovacího (přídavného) drátu, integrovaný svařovací hořák včetně jeho chlazení, 
hadice pro plynovou ochranu a zásobníky plynů (většinou tlakové láhve). 
Jako ochranné plyny se nejčastěji používají buď inertní plyny argon a hélium nebo plyny aktivně se podílející na 
metalurgii svaru a to buď samotný oxid uhličitý nebo ve směsi s inertními plyny. Volba ochranné atmosféry 
závisí především na druhu svařovaného materiálu. Svařovací dráty se používají buď plné nebo tzv. trubičkové, 
které jsou plněné buď tavidlem nebo kovovým práškem. Některé tavidlem plněné svařovací dráty byly vyvinuty 
pro svařování i bez externě dodávané atmosféry ochranných plynů (označení MOG). Metoda patří k 
nejrozšířenějším svařovacím metodám při výrobě stavebních ocelových konstrukcí, strojních zařízení, tlakových 
nádob a potrubí. 
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Historie 
Henry M. Hobart a Philip K. Devers z firmy General Electric použili Slavjanovu kovovou tavící se elektrodu v 
roce 1926 při svařování v ochranné atmosféře inertních plynů. Komerčnímu využití v té době však bránila 
vysoká cena inertních plynů a nedostatek znalostí, jak je vyčistit. V roce 1930 si nechali patentovat svařovací 
hořák, do kterého byl přiváděn svařovací drát a ochranný plyn. Hobart použil helium a Devers argon. Spolu pak 
úspěšné završili vývoj metody svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu až v roce 1940. (1948) v 
Battelle Memorial Institute za přispění sponzorského daru Air Reduction Company.  
Ljubavský a Novošilov použili v roce 1953 ochrannou atmosféru z CO2 místo do té doby výlučně používaných, 
drahých inertních plynů. Použití CO2 zlevnilo tuto svařovací metodu tak, že se stala efektivní i pro svařování 
nelegovaných a nízkolegovaných ocelí.  
Následující rok vyvinul Bernard elektrodu plněnou tavidlem, tzv. trubičkový drát, který si nechal patentovat v 
roce 1957. Kromě dodávaného plynu tvořily ochrannou atmosféru také plyny, vznikající z tavidla při hoření 
oblouku. V roce 1959 byly vyvinuty plněné elektrody, které při hoření elektrického oblouku zajistily dostačující 
množství ochranné atmosféry z tavidla, aniž bylo třeba dodávat další plyny. Byl tedy použit stejný princip jako při 
ručním obloukovém svařování. 
Následující vývoj byl zaměřen na vylepšení svařovacích zdrojů pro zvýšení výkonu odtavení a efektivity 
svařování a zkvalitnění svarů.  
Související informace naleznete v článku Historie svařování. 
 
 Charakteristika 

 
 
Schéma svařování MIG/MAG. (1) směr svařování, (2) svařovací hořák, (3) svařovací drát, (4) ochranná 
atmosféra, (5) svarová lázeň, (6) ztuhlý svarový kov, (7) základní materiál 
Principem obloukového svařování je hoření elektrického oblouku mezi tavící se elektrodou a základním 
materiálem nebo svarovou lázní. Svařovací drát, který se odvíjí z cívky, je třecím kontaktem v měděné kontaktní 
špičce[p 1] svařovacího hořáku napájen elektrickým proudem ze svařovacího zdroje s plochou statickou (neboli 
voltampérovou) charakteristikou (takový zdroj se někdy nazývá "tvrdým zdrojem"). Okolo svařovacího drátu a 
svařovací lázně proudí ochranný plyn, který chrání svarovou lázeň a zároveň napomáhá zapálení a stabilizaci 
elektrického oblouku. Při svařování s vyššími výkonnostními parametry po delší dobu je nezbytné svařovací 
hořák chladit. Chlazení se provádí cirkulací vody, která je přiváděna do hořáku multifunkčním kabelem spolu se 
svařovacím drátem, vodičem elektrického proudu a ochranným plynem. 

 
 
Schéma zapojení svařovacího zařízení: (1) hořák, (2) základní materiál, (3) zdroj, (4) podavač drátu, (5) cívka 
svařovacího drátu, (6) tlaková láhev ochranného plynu 
Největší výhodou metod svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře je poloautomatický režim 
podávání přídavného materiálu (svařovacího drátu), který svářečovi umožňuje snadněji tvořit housenku svaru a 
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kontrolovat svarovou lázeň. Navíc a hlavně se tím omezují časté technologické přestávky při výměně elektrod v 
porovnání např. s ručním obloukovým svařováním. To vše přispívá k vyššímu výkonu odtavení, zvláště při 
větších průměrech elektrod a vyšších svařovacích proudech. Metodu lze použít pro svařování ve všech 
polohách, a to jak v dílně tak na montáži při dosažení zhruba srovnatelné kvality svaru. Je dostupná široká 
paleta ochranných plynů i přídavných materiálů. Svařování lze snadno mechanizovat i robotizovat. Uvedené 
vlastnosti vynášejí tuto skupinu svařovacích metod na pomyslnou špičku užívání v celosvětovém měřítku.  
V evropských zemích se rozlišují metody svařování v ochranných atmosférách tvořených inertními plyny 
zkratkou MIG a aktivními plyny nebo jejich směsi zkratkou MAG. Pro celou skupinu těchto metod bez rozlišení 
ochranných plynů se používá označení MIG/MAG. Svařování tavidlem plněným trubičkovým drátem se někdy 
označuje jako MOG. 
Základní parametry 
Základními parametry svařovacího procesu je svařovací proud I, napětí U, rychlost postupu svařování vsv , 
rychlost podávání svařovacího drátu v, složení ochranných plynů a množství jejich průtoku.[9] 
Svařovací proud může nabývat hodnot od 30 A, používaných pro tenké plechy, až po 800 A u mechanizovaných 
metod.[10] S rostoucím proudem se zvyšuje rychlost postupu svařování vsv i rychlost podávání svařovacího drátu 
v. Ovlivňuje způsob přenosu kovu (viz dále) z tavící se elektrody v oblouku, tvar a velikost svarové housenky, 
nutnost předehřevu a dohřevu.[11][12] 
Svařovací napětí ovlivňuje šířku svarové housenky a stanovuje se empiricky v závislosti na svařovacím proudu 
následujícím vztahem: 

. 
 
Přenos kovu 
Přenosem kovu se rozumí proces roztavování přídavného materiálu, svařovacího drátu jako elektrody, a 
ukládání do svarové lázně při hoření elektrického oblouku. Charakter přenosu kovu ovlivňují parametry 
svařování, tj. svařovací proud resp. proudová hustota, svařovací napětí, složení ochranné atmosféry a přídavný 
materiál. 

 
 
Síly působící na odtavující se konec elektrody (kapku) 
Na odtavovaný kov působí síly, jejichž směr a velikost jsou dány základními svařovacími parametry. Síly 
povrchového napětí Fs se snaží udržet kapku ve tvaru s co nejnižší povrchovou energií, tj. koule. Se zvyšující se 
teplotou ale povrchové napětí klesá. Síla vyvolaná tlakem odpařovaných kovů Fp z anody resp. katody (podle 
způsobou zapojení přímého resp. nepřímého) působí brzdným účinkem na ionty resp. elektrony. Relativně malá 
gravitační síla Fg sice působí na kapku, ale zásadně neovlivňuje směr jejího pohybu. Elektrický proud 
procházející elektrodou vytváří elektromagnetické pole s osovou složkou tzv. elektromagnetickou silou Fm, která 
vzrůstá se zmenšováním krčku ohřátého konce elektrody a má hlavní podíl na přenosu kovu z elektrody do 
svarové lázně. Proto lze svařovat i ve vynucených polohách, např. nad hlavou. Na seškrcování krčku a 
oddělování kapky se podílí elektromagnetické pole svoji radiální složkou, tzv. Pinch efektem Fpe. 
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Hydrodynamická síla Fh je způsobena vysokou rychlostí proudícího plazmatu a největší vliv dosahuje při 
sprchovém přenosu, viz dále. Výslednice působících sil přemístí kapku roztaveného kovu z elektrody do 
svarové lázně i při svařování např. v poloze nad hlavou. Dynamický účinek dopadu kapky v kombinaci s 
tekutostí svarové lázně má výrazný vliv na množství rozstřiku svarového kovu do nejbližšího okolí svaru (jak je 
patrné z obrázku v úvodu). 
 
Zkratový přenos 
Při zkratovém přenosu (a) se z elektrody odtaví kapka kovu, která vyplní mezeru mezi elektrodou a svarovou 
lázní, oblouk zhasne a dojde k elektrickému zkratu. Tím se zvýší teplota, kapka se utrhne a dopadne do svarové 
lázně, načež se elektrický oblouk opět zapálí. Frekvence zkratů se pohybuje od 20 do 200 Hz. Tento jev může 
vzniknout při nastavení svařovacího proudu v intervalu od 60 do 180 A, svařovacího napětí od 14 do 22 V, 
průměru elektrody od 0,6 do 1,2 mm a v libovolné ochranné atmosféře, např. 100% čistého CO2 nebo směsi 75 
až 80 % argonu + 25 až 20% CO2. S vyšším svařovacím napětím klesá frekvence kapek odtavených z 
elektrody, roste jejich velikost a zvětšuje se rozstřik. Protože se používají nízké hodnoty svařovacího proudu, 
vnáší se do svaru relativně málo tepla, svarový kov není tak tekutý a rychle tuhne. Toho se s výhodou používá 
pro svařování ve vynucených polohách (např. nad hlavou), pro zavařování kořenových vrstev a tenkých plechů.  
 
Zrychlený zkratový přenos 

 
 

Schéma typů přenosu kovu vyjádřené v závislosti na svařovacích parametrech U a I resp. v: (a) zkratový 
přenos, (b) zrychlený zkratový přenos, (c) kapkový přenos, (d) sprchový přenos, (e) impulsní sprchový přenos, 
(f) moderovaný sprchový přenos, (g) rotující oblouk 
Modifikací zkratového přenosu je zvýšení svařovacího proudu nad 200 A atomu odpovídající vyšší rychlosti 
podávání svařovacího drátu při stejném svařovacím napětí. Vyšší frekvence nedovoluje vytvořit větší kapku, ale 
konec elektrody je odporovým teplem při vysokém svařovacím proudu předehřátý a elektromagnetickými silami 
dochází k uvolnění kapek roztaveného kovu a jejich přenosu do svarové lázně. Průtok směsného ochranného 
plynu Ar + 8 % CO2 musí být vyšší, 20 až 30 l/min. Tato technika zrychleného zkratového přenosu (b) se hodí 
pro svařování tenkých plechů vysokou rychlostí a velkým výkonem svařování.  
Přechodový oblouk s kapkovým přenosem 
Pro vznik kapkového přenosu (c) jsou nutné vysoké hodnoty svařovacího proudu od 190 do 300 A při napětí od 
22 do 28 V, které nataví konec elektrody do velké kapky, která může být i větší než průměr elektrody. Kapkový 
přenos je dobře použitelný v ochranné atmosféře CO2, ve směsných plynech s argonem výrazně hůře. Hojně se 
využíval během 60. až 70. let minulého století pro vysoký výkon odtavení. V současné době se od něj již 
ustoupilo, především pro velký rozstřik a tvorbu hrubých svarových housenek.  
 
Sprchový přenos 
Sprchový přenos (d) nastává při hodnotách svařovacího proudu od 200 do 500 A a svařovacím napětí od 28 do 
40 V, v ochranných plynech argonu s maximálně 18 % CO2 (20 % CO2; 15 % CO2) nebo argonu s 1 až 5 % O2. 
Směs argonu a CO2 tvoří širší závar oproti směsi argonu s O2, který má schopnost hlubšího závaru. Argon 
podporuje ionizaci plynu a tvorbu plazmy. Protože plazma rychle proudí okolo tavícího se konce elektrody, 
konec elektrody se tak rychleji ohřívá. K tomu přispívá i odporové teplo způsobené dlouhým výletem elektrody, 
cca 15 průměrů elektrody. Při vysokém proudu se nestačí vytvořit větší kapky, ale působením 
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elektromagnetických sil (viz výše) se tvoří drobné kapky s vysokou frekvencí 150 až 350 Hz, jakoby sprcha. 
Velkou výhodou je nízký rozstřik. Přenos je velmi výkonný a používá se především při svařování v poloze 
vodorovné shora, ve vynucených polohách, např. nad hlavou, jen omezeně, např. u hliníku nebo mědi.  
 
Impulsní sprchový přenos 
Pro omezení rozstřiku a vad ve svarech u zkratového a kapkového přenosu byl vyvinut impulsní sprchový 
přenos (e). Průběh svařovacího proudu a napětí v závislosti na čase je řízen mikroprocesorem svařovacího 
zdroje. Základní svařovací proud je udržován na takové velikosti, aby probíhala ionizace plynu a tím i vedení 
elektrického proudu. V řízených intervalech se zvyšuje svařovací proud a napětí, tzv. pulsy. Těmito pulsy se 
kontrolovaně přenášejí kapky roztaveného kovu elektrody. Kromě vysoké frekvence 25 - 500 Hz (výjimečně 1 
kHz) řídí mikroprocesor i tvar průběhu svařovacího proudu a napětí v závislosti na čase. Ochranné plyny resp. 
jejich složení se používá za obdobných podmínek jako u sprchového přenosu. Tento typ přenosu kovu je velmi 
výhodný, protože umožňuje vysoký výkon odtavení jako např. při sprchovém přenosu, ale zároveň při nižším 
vneseném teplu. Potřebné svařovací zdroje jsou ovšem nákladnější o elektroniku. Jednou z největších nevýhod 
je vyšší emitované elektromagnetické záření oblouku, které vyžaduje vyšší stupeň ochrany pro svářeče a osob 
v jeho blízkosti.  
 
Moderovaný sprchový přenos 
Moderovaný sprchový přenos (f) lze dosáhnout vysokými svařovacími proudy 450 až 750 A a svařovacím 
napětím 40 až 50 V za použití ochranného plynu Ar + 8 % CO2 s průtokem až 25 l/min. Velké kapky, až o 
velikosti dosahující průměru drátu, jsou za vysoké frekvence přenášeny rychle proudícím plazmatem do svarové 
lázně. Touto technikou lze dosáhnout hlubokého průvaru a svařování větších tlouštěk jednovrstvým svarem při 
vysoké rychlosti postupu svařování.  
 
Dlouhý oblouk s rotujícím přenosem kovu 
Hodnoty svařovacího proudu u rotujícího oblouku (g) jsou stejné jako u moderovaného sprchového přenosu, ale 
hodnoty napětí jsou vyšší. Drát je průchodem vysokého proudu odporově zahříván téměř až na teplotu tavení. 
Intenzivní magnetické pole roztáčí tavící se konec elektrody, který je ve vysoce plastickém stavu. Kapky 
odtavujícího se kovu při rotačním přenosu tvoří jakoby kuželovou plochu. Rotujícím obloukem lze dosáhnout 
hlubokého a širokého závaru.  
 
Spotřební materiál 
 
Ochranné atmosféry 
Použití plynů v ochranné atmosféře je závislé na druhu svařovaného materiálu, způsobu přenosu kovu, 
požadovaných mechanických vlastnostech svaru, tloušťce spojovaných materiálů, typu spoje, profilu svaru, 
hloubce závaru, rozsahu rozstřiku, rychlosti postupu a poloze svařování. Plyny ochranné atmosféry musí 
zamezit přístupu okolní atmosféry ke svarové lázni a zabezpečit stabilní hoření elektrického oblouku, pro které 
musí mít dobré ionizační vlastnosti a dostatečnou tepelnou vodivost.  
Ochranné atmosféry z inertních plynů nevstupují do chemické reakce se svarovou lázní. Většinou se používá 
argon, méně častěji helium, případně jejich směsi. Argon má sice nižší tepelnou vodivost i ionizační energii, ale 
schopnost většího závaru v porovnání s heliem. Ochranná atmosféra inertních plynů je vyžadována při 
svařování slitin hliníku, hořčíku, niklu, mědi, titanu a dalších ve 100% čistotě. 
Jako aktivní plyn pro ochranné atmosféry, které chemicky a metalurgicky ovlivňují svarovou lázeň, se používá 
CO2 buď samotný nebo ve směsích s inertními plyny nebo O2 ve směsi s argonem. Pro svařování 
nízkolegovaných ocelí se běžně používají směsi Ar + 15 až 25 % CO2[33] (Ar + 10 až 25% CO2), nejčastěji 82 % 
Ar + 18 % CO2.[33] Při svařování korozivzdorných ocelí musí být ve směsi plynů obsah CO2 maximálně 4 %. 
Samotný CO2 jako ochranný plyn se dnes používá zřídka, protože mimo jiné způsobuje značný rozstřik 
svarového kovu a tím zvyšuje náklady na konečnou úpravu svařence. 
Ochranné plyny jsou při svařování čerpány buď z centrálních podnikových rozvodů, které se používají spíše při 
sériové výrobě, nebo z tlakových lahví, které jsou vhodnější pro kusovou dílenskou nebo staveništní výrobu. 
Spotřeba ochranných plynů je součástí svařovacích parametrů a závisí, vedle velikosti a druhu svařovacího 
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proudu, na svařovaném základním a přídavném materiálu. Spotřeba ochranného plynu CO2 je vyšší o cca 30 % 
ve srovnání se směsí plynů, např. Ar + CO2.  
Hodnotu průtoku svařovacího plynu většinou doporučují výrobci přídavného materiálu, orientačně se pohybuje 
cca od 8 do 25 litrů za minutu, ale při svařování hliníku v ochranné atmosféře 100 % He může spotřeba 
dosáhnout až 40 l/min.  
  
Přídavné materiály 

 
 
Na povrchu svaru jsou patrné sklovité útvary (sulfidy manganu a křemíku) vzniklé rafinací svarového kovu. 
Tyto metody se používají pro svařování široké palety základních materiálů, např. ocelí uhlíkových, 
vysocelegovaných ocelí korozivzdorných, slitin hliníku, hořčíku, titanu, mědi, niklu a dalších, pro něž musí být k 
dispozici i odpovídající přídavné materiály. 
Svařovací dráty pro svařování ocelí se vyrábějí buď plné nebo plněné, tzv. trubičkové dráty, a dodávají se 
navinuté na cívkách různých hmotností, od 5 do 30 kg. Přídavné materiály obsahují legury a dezoxidační 
přísady, které rafinují a dezoxidují svarový kov a dolegovávají vypalované a další požadované prvky. Plné dráty 
se vyrábějí tažením za studena na požadované průměry, které se pohybují od 0,8 do 1,6 mm. Legování prvky, 
které jsou obsaženy přímo v drátech, je z metalurgického hlediska náročnější při výrobě. Plněné dráty se svinují 
z plechů s podélným švem jako tvarově uzavřené nebo bezešvé, podélně vysokofrekvenčně svařené. Pláště se 
vyrábějí většinou z nízkouhlíkové oceli. Náplně jsou ze struskotvorných přísad a tavidel bazických, kyselých, 
rutilových, fluoridových, případně jejich kombinací. Legury a dezoxidační přísady se většinou přidávají do 
náplní.  
Relativně malé rozšíření plněných elektrod ve svařovacích provozech je způsobeno jejich vyšší pořizovací 
cenou, která je zhruba dvojapůlnásobek až trojnásobek ceny plného drátu.  

 
Zásobník a podavač drátu 
 
Přídavný materiál pro svařování ocelí je legován mnoha prvky pro zajištění požadovaných vlastností. Vedle 
železa, které tvoří největší objem, obsahuje přídavný materiál uhlík, mangan, křemík, fosfor, titan, zirkon, hliník, 
nikl, molybden, chrom, vanad a další, v závislosti na druhu oceli (nízkolegovaná, korozivzdorná, atd.) a 
požadovaných vlastnostech svaru. 
Uhlík zvyšuje pevnost a křehkost oceli, ale snižuje houževnatost a tím zvyšuje riziko vzniku trhlin za studena. 
Mangan a křemík jednak dezoxidují svarovou lázeň a jednak ji zbavují síry, neboť mají vyšší afinitu k síře než 
železo. Křemík navíc upravuje tekutost strusky tak, aby snadno vyplavala na povrch svarové lázně při tuhnutí. 
Křemíkem se rovněž leguje pro zvýšení pevnosti svarového kovu. Optimální poměr obsahu manganu ku 
křemíku se udává 1,5 až 1,8 ku 1 (2 ku 1). Obsah fosforu a síry by měl být co nejnižší, protože oba prvky jsou 
nečistotami a zvyšují riziko vzniku trhlin za horka. Titan, niob, tantal, zirkon i hliník se legují pro svoji 
dezoxidační a precipitační funkci ve svarech mikrolegovaných jemnozrnných ocelí za vzniku karbidů, nitridů a 
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karbonitridů, navíc tyto mikrolegury snižují riziko vzniku pórů ve svarech. Molybden a vanad zvyšují pevnost a 
houževnatost svarů, zvláště při provozu svařenců z vysocelegovaných ocelí za zvýšené teploty, oceli 
žáruvzdorné a žárupevné. Chrom je základní legurou přídavných materiálů všech korozivzdorných ocelí, nikl 
pak pro austenitické a feriticko-austenitické korozivzdorné oceli. Velmi často se svařovací dráty poměďují, aby 
se snížilo tření při průchodu z podavače do svařovacího hořáku a aby se snížil odpor v kontaktním průvlaku.  

 
 
Schéma svařovacího hořáku (1) držák, (2) Izolační hmota (zobrazena bíle) a závitový nástavec (žlutě), (3) 
tryska ochranného plynu, (4) kontaktní průvlak, (5) výstup plynové hubice s výletem svařovacího drátu 
 
Vybavení 
Pro svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře se používají svařovací zdroje s plochou statickou 
charakteristikou. Pro svařování ocelí se používá většinou stejnosměrný nebo usměrněný proud s nepřímým 
zapojením elektrody, tj. elektroda je zapojena ke kladnému pólu. Pro svařování hliníku a jeho slitin se používá 
střídavý proud. Podavač svařovacího drátu je mechanické zařízení, které ze zásobníku či cívky odvíjí svařovací 
drát a přes kladkový mechanismus (jedno, dvou nebo čtyřkladkový) jej sune multifunkčním kabelem do 
svařovacího hořáku. Multifunkční kabel v sobě integruje také vodič elektrické energie, hadici chladicího média 
(vody) a plynovou hadici ochranného plynu. Je připojen ke svařovacímu zdroji a zdroji plynu rychlospojkou. Mezi 
plynovou hadicí a zásobníkem plynu musí být redukční ventil, který upravuje průtok a tlak plynu. K uzavření 
elektrického obvodu mezi svařovacím zdrojem a svařencem je kromě multifunkčního kabelu třeba ještě 
uzemňovací kabel, který je nutné připojit ke svařovanému dílu. Pracovním nástrojem svářeče je svařovací 
hořák, kterým prochází svařovací drát. Svařovací drát je v kontaktní špičce napájen elektrickou energií. Hořák je 
zakončen hubicí, kterou proudí na výstupu okolo svařovacího drátu ochranný plyn. Protože se při svařování 
dosahují vysoké teploty, je nutné svařovací hořák z provozně-technologických důvodů chladit. Chlazení se 
provádí cirkulací vody mezi hořákem a svařovacím zdrojem, do kterého je integrován tepelný výměník.  Tyto 
metody lze velmi dobře zautomatizovat a použít jako součást jednoúčelových nebo univerzálních 
automatizovaných svařovacích linek nebo průmyslových robotů. Vybavení se pak ale liší od manuálně 
používaných svařovacích zařízení, zejména ve vyšších výkonnostních nárocích na ně kladených. Svařovací 
zdroj by měl být dostatečně dimenzován na nepřetržitý provoz (zatěžovatel 100 %). Svařovací hořák by měl mít 
samočisticí funkci. Jedním z téměř nezbytných prvků vybavení robotizovaného svařovacího pracoviště je 
polohovadlo, které umožní svařenec napolohovat tak, aby robot se svařovací hlavicí dosáhl na svarové plochy v 
požadované poloze svařování.  
 
Kvalita 
Kvalitu svarů ovlivňuje základní i přídavný materiál, ochranné plyny, klimatické podmínky svařování, 
technologický postup a v neposlední řadě lidský faktor. 
U pojednávaných metod je minimální riziko vzniku indukovaných vodíkových trhlin, protože v přídavných 
materiálech nejsou navlhavá tavidla. Při svařování feritických ocelí může však vzniknout zákalná křehká 
struktura martenzitu. U austenitických korozivzdorných ocelí existuje zvýšené riziko vzniku trhlin za horka. 
Neprovařený kořen a studené spoje jsou typické vady způsobené nevhodným technologickým postupem a 
lidským faktorem. Při nevhodných klimatických podmínkách může vítr odvát proud ochranného plynu, takže 
svarová lázeň nemá dostatečnou ochranu, typicky na montáži případně v halách bez svařovacích boxů. Dalšími 
možnými vadami jsou vadné přídavné materiály a nečistoty v inertních ochranných plynech, které jsou 
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významné při svařování materiálů s vysokou citlivostí k obsahu nečistot, např. hliníku a jeho slitin, mědi a titanu, 
které mají vysokou afinitou ke vzdušnému kyslíku.  
 
Bezpečnost 
Svařování elektrickým obloukem s použitím ochranných plynů je spojené se zvýšeným rizikem pro zdraví a život 
osob, které tuto činnost provádějí. Při svařování je nutné dodržet celou řadu bezpečnostních opatření. Zejména 
se jedná o ochranu před úrazem elektrickým proudem, popálením a rozstřikem kovu, vznikem požáru, 
dýmovými zplodinami a udušením. Na robotizovaném pracovišti je třeba zajistit také ochranu před úrazem 
pohyblivými částmi.  
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POŽÁRNÍ BEZPEČNOST PŘI SVAŘOVÁNÍ 
 

1. Vyhláška 
Dnem 1. července 2000 nabyla účinnost: VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ČR ze dne 31. března 2000 č. 87/2000 
Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařováni a nahřívání živic v tavných nádobách. 

Vyhláška stanovuje požární bezpečnost pro svařování, pájení, tepelné dělení a drážkování kovových i 
nekovových materiálů a pro nahřívání živic v tavných nádobách a týká se i souvisejících operací. 
Podnikatelská činnost fyzických a právnických osob provozujících technologii svařování, pájení, tepelného 
dělení, drážkování kovových i nekovových materiálů a nahřívání živic v tavných nádobách se řídí zákonem č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb., vyhláškou č. 21/1966 Sb. A touto 
vyhláškou. 
 
Odborná způsobilost osob provádějících výše uvedené činnosti (tedy i svářečů) je dána platnými normami ČSN 
05 0705, ČSN 05 0710, ČSN EN 287-1,2, ČSN EN 1418, bezpečnost při svařování je dána platnými normami 
bezpečnostních ustanovení ČSN 05 0600, ČSN 05 0601, ČSN 05 0610, ČSN 05 0630, ČSN 05 0650, ČSN 05 
0661, ČSN 05 0671, ČSN 05 0672, ČSN EN 60974-1, v souladu s ČSN EN 45020 popřípadě dána (stanovena) 
v návodech výrobce nebo dovozce zařízení (vyhl. Č. 87/2000 Sb. § 3 odst. 10). Uvádíme některé důležité části 
jako např.: 
 

• Před zahájením svařování se vyhodnotí podmínky požární bezpečnosti v prostorech, v nichž se bude 
svařovat a v prostorech přilehlých. Hodnotí se i požární nebezpečí, které představují hořlavé látky 
obsažené ve stavebních konstrukcích. Změní-li se podmínky požární bezpečnosti v průběhu svařování, 
musí se provést znovu vyhodnocení a zajistit příslušná opatření. 

• Zvláštní požárně bezpečnostní opatření a jejich zajištění se prokazuje písemně. 
• Svařování se nesmí zahájit, pokud mimo jiné: 

o nejsou stanovena požárně bezpečnostní opatření s ohledem na druh a místo prací 
o svářeč a pracovníci zúčastnění na svařování a souvisejících činnostech nejsou prokazatelně 

seznámeni s podmínkami požární bezpečnosti. 
Následují text je v souladu s touto vyhláškou. 
 
Bezpečnostní ustanovení pro obloukové svařování v ochranném plynu, plazmové svařování a řezání 
(ČSN 05 0600, ČSN 05 0601, ČSN 05 0630) 
 
2. Oprávnění ke svařování 
 
2.1. Svářečské práce mohou vykonávat: 
a) Osoby, které mají platný svářečský průkaz a nebo průkaz svářečského dělníka s uvedením příslušného 
druhu kurzu a rozsahu oprávnění podle 
ČSN 05 0705, ČSN 05 0710, ČSN EN 287 - a ČSN EN 1418, ČSN EN ISO 9606-3,4. 
 
b) Osoby, které 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. 
 
c) Osoby 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. 
 
d) Osoby, které 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. 
Tyto osoby nesmějí vykonávat práce se zvýšeným nebezpečím. 
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2.2. Svářečský průkaz a průkaz svářečského dělníka je platný, pokud obsahuje: 
 
a) Osvědčení potvrzené svářečským technologem pověřeným (platné razítko a pověření) o vykonání 
periodického přezkoušení z bezpečnostních ustanovení podle příslušných předpisů, přičemž osvědčení není 
starší než 2 roky. 
 
b) Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilostí, přičemž lékařské prohlídky se provádí nejméně jednou za 5 let, 
u pracovníků starších 50 let nejméně jednou za 3 roky, pokud zaměstnavatel neurčil, podle pracovních 
podmínek na pří- slušném pracovišti, jiný interval lékařských prohlídek. 
Potvrzení zaměstnavatele ve svářečském průkazu, respektive průkazu svářečského dělníka. Tímto potvrzením 
zaměstnavatel přijal pracovníka i pro výkon svářečských prací a pověřuje pracovníka vykonávat tyto práce 
v rozsahu jeho oprávnění. 
 
Jiným osobám je svařování a jakákoliv manipulace se svařovacím zařízením zakázána! 
 
3. Názvosloví 
 
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.) 
 
Prostor normální z hlediska úrazu elektrickým proudem  
je takový, ve kterém používání elektrického zařízení je považováno za 
bezpečné, protože působením vnějších vlivů nedochází k zvýšení 
nebezpečí elektrického úrazu. 
 
Prostor nebezpečný z hlediska úrazu elektrickým proudem  
je prostor, ve kterém je vlivem prostředí buď stálé, nebo přechodné 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem; jsou to hlavně prostory s prostředím 
horkým, vlhkým (i přechodně vlhkým) s vodivým okolím, prašným a 
vodivým prachem (nehořlavým i hořlavým), žíravým (se škodlivým 
chemickým působením), s otřesy, venkovním, s nebezpečím 

mechanického poškození. 
 
Prostor zvlášť nebezpečný z hlediska úrazu elektrickým proudem  
je prostor, ve kterém zvláštní okolnosti nebo vlivy prostředí zvyšují nebezpečí úrazu, jsou to hlavně prostory s 
prostředím mokrým a uzavřené kovové nádrže. 
 
 
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 apod. 
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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) 
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 vykoná- 
vanou práci. 
 
Bezpečnostní opatření 
jsou technické a organizační činnosti a jejich výsledky na zajištění nebo zvýšení 
bezpečnosti při práci. 
 
Svařovací vodič 
je izolovaný obalený vodič, který elektricky spojuje svařovací zdroj se svařovacím nástrojem nebo svařovaným 
dílem. 
 
Ochranný vodič 
je úmyslně vedený vodič, který spojuje neživé části nebo cizí vodivé části nebo 
zemnice (z hlediska elektrického proudu) chránící před nebezpečným dotykem bez ohledu na to, zdaje 
současně pracovní nebo ne. 
 
Spojka svařovacího vodiče 
je součást na vzájemné spojem svařovacích vodičů. 
 
Svářečská svorka 
je součástka umožňující spojení jednoho pólu svařovacího obvodu prostřednictvím svařovacího vodiče se 
svařovaným dílem, přípravkem nebo svářečským stolem. 
 
Živé části zařízení 
jsou elektricky vodivé části, které jsou pod napětím (např. elektricky vodivé 
části držáku elektrod, i když se nesvařuje a zdroj svařovacího proudu je 
zapnutý, prázdno). 
 
4. Nebezpečí při obloukovém svařování 
4.1. Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
4.1.1. Opatření proti úrazu elektrickým proudem 
Úrazu elektrickým proudem se musí zabránit vyloučením dotyku 
pracovníka 
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s živými částmi zařízení a s pólem svařovacího okruhu, který není připojen na 
svarek, pokud jeho napětí je větší než bezpečné napětí živých částí. 
Tab. 1: Bezpečné jmenovité napětí živých částí 
 

Prostory Bezpečné napětí (V) 

Střídavé stejnosměrné 
Normální do 50 do 100 

Nebezpečné do 25 do 60 

Zvlášť nebezpečné do 12 do 25 

 
Když se elektrické nářadí, respektive přenosná lampa používá v uzavřeném 
prostoru, musí být napájené bezpečným napětím a oddělovací transformátor musí být mimo tohoto prostoru. 
 
Při poruše těsnosti chladícího obvodu svařovacího zařízení se musí elektrické zařízení vypnout 
V prostoru svařování se musí vyloučit dotyk svařovacího nástroje 
s elektricky vodivými předměty v okolí (např. použitím izolovaného držáku 
elektrod, izolovaných zábran, izolovaného stojanu pro odkládání svařovacího 
nástroje apod.). 
 
Pokud se pro rozvod svařovacího proudu použijí holé vodiče, musí být umístěny na izolátorech a proti 
náhodnému dotyku chráněny polohou (vedeny ve výšce na sloupech) nebo jinými zábranami (krytováním, 
oplocením apod.). 
Spojky svařovacího vodiče a svářečské svorky musí být se svařovacími vodiči, respektive svarky elektricky 
vodivě spojeny, bez možnosti náhodného uvolnění a musí mít velikost odpovídající průřezům svařovacích 
vodičů. 
Svařovací zařízení musí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem vyhovovat příslušným 
předpisům. 
Napětí naprázdno svařovacích zdrojů musí vyhovovat příslušným předpisům. Svařovací zdroje, pro metody 
svařování, kde může dojít ke zvýšení napětí naprázdno, musí mít hodnotu tohoto napětí uvedenou na výstražné 
tabulce. 
Napětí naprázdno nesmí překročit 80 V u zdrojů střídavých a 113 V u zdrojů stejnosměrných. 
 
Jestliže při ručním plazmovém svařování je napětí (naprázdno a/nebo pracovní) větší než bezpečné napětí pro 
dané prostory a hořák nemá dvojitou izolaci, musí pracovník používat dielektrické rukavice a chránit je vhodným 
způsobem před působením tepla. Dielektrické rukavice musí obdobně pracovník používat tehdy, jestliže při 
ručním plazmovém svařování současně pracuje na svarku více svářečů a mezi plazmovými hořáky vzniká 
okamžité napětí vyšší než je bezpečné napětí pro dané prostory. 
 
Při práci ve výškách se musí před zahájením obloukového svařování se zvýšeným nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem provést bezpečnostní opatření, zabraňující pádu svářeče po případném zasažení 
elektrickým proudem. 
 
Rozsah a druh bezpečnostních opatření určuje vedoucí práce. 
4.1.2. První pomoc při úrazech elektrickým proudem 
 
Pracovníci na svářečském pracovišti musí být prokazatelně seznámení 
s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. 
Při zasažení elektrickým proudem prochází proud tělem postiženého cestou 
nejmenšího odporu, tj. krevním oběhem a srdcem Přitom dochází ke svalovému 
smrštění (křeči), postižený nemůže křičet ani se pustit vodiče. Zároveň dochází 
k fíbrilaci (chvění) srdce, porušení krevního oběhu, zástavě dýchání a nakonec i 
bezvědomí. 
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Výsledek záchrany postiženého závisí na včasném, správném a dostatečně 
dlouho uskutečňovaném oživování. 
 
Správný záchranný postup při zasažení elektrickým proudem: 

1. Vyproštění (postiženého z dosahu proudového obvodu) 
vypnutím příslušného vypínače, jističe nebo vyšroubováním pojistek, 
odsunutím vodiče nebo odtažením postiženého pomocí nevodiče, zachránce 
musí přitom stát na izolační podložce - suchá dřevěná bedna, pneumatika 
apod. - odsunutí provede suchou dřevěnou tyčí, suchým provazem, gumou 
apod. POZOR! Suchá svářečská rukavice nestačí! 

2. Zavedení umělého dýcháni (umělé dýchání z plic do plic) 
začít ihned, pokud postižený nedýchá, protože již po několika minutách ne- 
dostatečného přísunu kyslíku do mozku dochází k jeho nenapravitelnému po- 
škození, podmínkou úspěchu je uvolnění dýchacích cest, především dutiny ústní, 
postup při dýchání z plic do plic: 

a) jednou rukou nadzvedáváme týl postiženého, druhou rukou tlakem na čelo 
zakláníme jeho hlavu, 

b) prsty zacpáváme nos a ústy vdechujeme vzduch do plic postiženého, 
c) zároveň kontrolujeme zda hrudník vykonává dýchací pohyby, 
d) nejprve provedeme asi 10 hlubokých vdechů (asi po 1 sekundě), 
e) potom se pokračuje frekvencí 12 - 16 vdechů za minutu. 

 
Umělé dýchání se musí provádět až do oživení bez přestávky! 
 
Přerušit umělé dýchání je možno jen na pokyn lékaře! 
 

3. Nepřímá srdeční masáž (pokud není hmatný tep postiženého) 
• vyhledáme tlakové místo tak, že nahmatáme mečovitý výběžek hrudní kosti a 

položíme prostředník a ukazovák pod něj, 
• hranu dlaně druhé ruky položíme podle prstů, kolmo k hrudní kosti,  
• postižený leží na tvrdé podložce, dlaň ruky leží křížem na zápěstí a vahou 

těla prostřednictvím natažených paží stlačujeme hrudník do hloubky 4 a 5 cm 
asi 60 krát za minutu, 

• vždy po 5 až 6 stlačeních následuje vdech do plic (lépe 2 zachránci), 
• nepřímá srdeční masáž se provádí do obnovení srdeční činnosti, nebo do pří- 

chodu lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 
 

4. Přivolání lékaře 
přivolání lékaře v průběhu oživování, které nesmí být za žádných okolností 
přerušeno, postižený nesmí zůstat ani na chvíli bez dohledu, i když srdeční činnost a dý- 
chání bylo obnoveno. Není vyloučeno, že znovu dojde k zástavě dýchání ne- 
bo zástavě srdeční činnosti. 
 

5. Oznámení vedoucímu pracoviště 
přivolaný vedoucí pracovník zajistí potřebné hlášení o úrazu, což je nutné, 
protože úraz elektrickým proudem může mít skryté nebo opožděné následky. 
 
Při jakémkoliv úrazu elektrickým proudem je nutno, aby pracovník bezprostředně po úrazu vyhledal ve vlastním 
zájmu lékařskou pomoc. 
 
4.2. Ochrana před úrazem pohyblivými částmi zařízení 
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Vstup obsluhy do vymezeného nebezpečného prostoru svařovacího zařízení 
(např. při nastavování zařízení, doplňování zásobníků, upínám dílů, výměna svarků 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. 
 
4.3. Ochrana před popálením 
 
Svářeč před začátkem práce zkontroluje, zda jsou v místě svařování odstraněny hořlavé látky, zdaje zamezeno 
vzniku 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. 
 
4.4. 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. 
 
 
4.5. Ohrožení zdraví škodlivinami 
 
4.5.1. Škodliviny svářečského aerosolu 
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! 
Při obloukovém svařování wolframovou elektrodou v inertním ochranném plynu se musí automaticky nebo 
ručním ovládáním zabezpečit předfuk a dofuk plynu tak, aby inertní plyn zabránil tvorbě zdraví škodlivého oxidu 
wolframového. 
 
4.5.2. 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.). 
 
Při obloukovém svařování se používají ve svářečských kuklách ochranné svářečské filtry v závislosti na metodě 
svařování a intenzitě proudu podle ČSN EN 169 (83 2431) Tabulka 4. 
 
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. 
 
4.5.3. Hluk 
Před škodlivým účinkem hluku vznikajícího na svářečském pracovišti a v jeho okolí, musí být pracovník 
chráněný osobními ochrannými pracovními prostředky, nebo umístěním zdroje hluku mimo pracoviště. 
 
4.5.4. Mikroklimatické podmínky 
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Před překročením únosných mikroklimatických podmínek musí být pracovník na svářečském pracovišti 
chráněný prostředky proti šíření tepla sáláním (např. zástěnami apod.) a vhodným oděvem. 
 
4.6. Práce se zvýšeným nebezpečím 
 
4.6.1. Charakteristika prací se zvýšeným nebezpečím 
Práce se zvýšeným nebezpečím jsou takové práce, během kterých hrozí:  

• zvýšené nebezpečí úrazu (elektrickým proudem, popálením, zadušením, otravou), 
• trvalé poškozovaní 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 se považuje prostor bez přirozeného odvádění 
vzduchu, s objemem vzduchu menším než 100 m3, nebo 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 (vzhledem k charakteru práce je nutno velmi pečlivě dodržet příslušné 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 vysoko- 
frekvenční záření, infračervené záření, viditelné záření, ultrafialové záření a 
ionizující záření, 

i) na pracovištích s lasery třídy IlI a IV, nebo s elektronovým svařováním 
v atmosféře, pokud technická opatření nevylučují nebezpečí zasažení pracovníka přímým nebo 
odraženým paprskem, 

j) práce, u kterých ekvivalentní hladina hluku překračuje nejvyšší přípustnou 
hladinu hluku (přípustné hodnoty jsou uvedeny v příslušných ustanoveních ČSN 05 0600) 

 
Mezi práce se zvýšeným nebezpečím se mohou zařadit i takové práce, u kterých největší přípustná dlouhodobá 
rovnoměrná zátěž 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 
 
4.6.2. Příkaz na provedení prací se zvýšeným nebezpečím 
 
Při zvýšeném nebezpečí se může svařovat jen na písemný příkaz a po provedení nařízených doplňujících 
bezpečnostních opatření provedených v tomto pří- 
kazu. Když se změní podmínky práce, nebo se změní určeni pracovníci, musí se 
vystavit příkaz nový. 
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Vždy před zahájením svářečských prací, mimo prací prováděných ve schválených svařovnách, musí 
zaměstnanec, 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 ne- 
bezpečím. 
 
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, ve 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 v krajním případě i samotný svářeč. Takto pověřený zaměstnanec musí splňovat všechny 
odborné předpoklady pro výkon této funkce. 
Bezpečnostní opatření stanovují v příkazu pracovníci s odbornou způsobilostí v příslušné oblasti. 
 
V příkazu musí být vymezena doba platnosti a stanovený dohled dalších 
pracovníků (včetně asistenční hlídky) na zjištění ochrany před zvýšeným nebezpečím. 
 
Písemný příkaz může byt pro opakovanou činnost nahrazen pracovním po- 
stupem, který však nesmí byt v rozporu s bezpečnostními ustanoveními pro svařování kovů podle uvedených 
ČSN. 
 
4.6.3. Bezpečnostní opatření pro práce v uzavřených a těsných prostorech, pro 
práce na nádobách, potrubích a zařízeních pod tlakem 
 
Při svařování se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem v uzavřených a těsných prostorech musí 
být vždy přítomny alespoň dvě osoby. Svářeč pracující v takovém prostoru musí mít dostatečnou ochranu, aby 
mohl být v nevyhnutelném případě bezpečně vyproštěný z prostora. Drahý pracovník 
se zdržuje mimo nebezpečný prostor, trvale kontroluje činnost svářeče á je při- 
praven při ohrožení svářeče zasáhnout Pokud druhý pracovník nemůže zvlád- 
nout bez přerušení dozor nad svářečem, musí být přítomen další pracovník. Svá- 
řeč nesmí mít na sobě ani v obleku kovové předměty dotýkající se lidského těla. 
Svářeč urosí používat vhodné elektricky nevodivé podložky. 
Před vstupem svářeče do uzavřeného nebo těsného prostoru se musí pro- hlédnout svařovací vodiče a spojky, 
které budou v tomto prostoru. 
 
Při svařování se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem musí být svařovací zdroj umístěný mimo 
uvedený prostor. Dálkové (ruční) nastavování parametrů svařování z tohoto prostoru je možné pouze tehdy, kdy 
prostředek dálkového nastavování vyhovuje vlastnostem ochrany před nebezpečným dotykovým napětím 
„oddělením obvodů". V případě, že není technicky možné umístit zdroj svařovacího proudu mimo prostor se 
zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem, musí být do primárního přívodu zdroje svařovacího proudu 
zapojen proudový chránič se jmenovitým rozdílovým proudem nejvýše 30 mA (miliampérů) vybavujícím do 30 
ms (milisekund). 
 
Při svařování v nádobách, potrubích a jiných uzavřených nebo těsných prostorech musí svářeč používat: 

• hořáky a držáky elektrod s neporušenou izolací, o stojan nebo izolační  
• podložku na odkládání svařovacího nástroje, 
• izolační podložku a desky, aby nedocházelo k bezprostřednímu dotyku těla s kovovými částmi v žádné 

pracovní poloze, 
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• svařovací zdroj umístěný mimo tento prostor, přičemž pro svařování se ne- 
smí použít střídavý proud. 

 
Pokud se v nevyhnutelných případech vyplývajících z technologie svařování 
vyžaduje použití střídavého proudu, musí se provést doplňující opatření na 
zmenšení rizika úrazu elektrickým proudem podle doporučení odborného pracovníka, přičemž v tomto 
doporučení musí být zahrnuto použití proudového chrániče, dielektrické vložky do svářečských rukavic a musí 
být vyloučeno spojování svařovacích vodičů v tomto prostoru. 
 
Při obloukovém svařování v mokrých a vlhkých prostředích, které nejsou 
současně uzavřenými a těsnými prostory je možno vypracovat trvalé zvláštní 
bezpečnostní opatření pro trvale se opakující práce, které zpracuje zaměstnavatel 
vykonávající tyto práce. Pokud je svářeč s těmito opatřeními (pracovním postupem) prokazatelně seznámen, 
není potřebný písemný příkaz na práci se zvýšeným nebezpečím. 
 
Lahve na stlačený plyn se nesmí nacházet v proudové smyčce, kterou vytvářejí vodiče svařovacího proudu. 
 
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 přítomny alespoň dvě osoby. Svářeč pracující v tomto prostora musí mít 
dostatečnou ochranu, aby byl v nevyhnutelném případě bezpečně z prostora 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 ne- 
bezpečím otravy a zadušení dostatečné, musí se přivádět čistý vzduch do dýchací zóny svářeče. Tepelně 
vlhkostní vlastnosti čistého 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 když mohou 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. 
 
4.6.4. Bezpečnostní opatření pro práce v prostorech s nebezpečím požáru nebo 
výbuchu, pro práce na nádobách, potrubích a zařízeních pod tlakem 
 
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 koncentrací. 
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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 předpisy nebo ČSN jinak. 
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 provést 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 ochránil, 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 připraven při ohrožení svářeče zasáhnout. Pokud druhý pracovník nemůže 
zvládnout bez přerušení dozor nad svářečem, musí být přítomen další pracovník. 
Druhý, případně třetí pracovník musí mít tvář a ruce chráněny proti popálení. 
 
Bezpečnostní opatření pro práce se zvýšeným nebezpečím záření, se zvýšeným nebezpečím hluku a 
bezpečnostní opatření pro práce v neúnosných mikro- klimatických 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. 
 
4.6.5. Bezpečnostní opatření pro práce se zvýšeným nebezpečím záření 
 
Před začátkem svářečských prací se zvýšeným nebezpečím záření se musí 
provést doplňující opatření zahrnující: 
 
pro vysokofrekvenční záření - úpravu expozice (např. zkrácením času vy- konávání práce, střídáním 
pracovníků apod.), aby průměrné směnové ozáření nepřekračovalo přípustné hygienické hodnoty, 
 
při infračerveném záření - použití osobních ochranných pracovních prostředků zajišťujících větší snížení 
hodnot záření, než je rozdíl mezi skutečnou a nejvyšší přípustnou hodnotou, 
 
pro viditelné záření - použití osobních ochranných pracovních prostředků (především pro ochranu zraku), pro 
zabránění oslnění, 
 
pro ultrafialové záření — použití osobních ochranných pracovních prostředků (především pro ochranu zraku a 
pokožky), zamezujících vytvoření hygienicky nepřípustných podmínek, 
 
pro ionizující záření - pro práci v prostředí s ionizujícím zářením platí 
zvláštní předpisy. Používá se kombinace zkrácení času pobytu v tomto pro- 
středí, zvětšení vzdálenosti pracovníka od zdroje záření a dodatečného stínění 
(např. zástěnou, olověnou zástěrou apod.). 
 
Bezpečnostní opatření pro práce se zvýšeným nebezpečím hluku 
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Před začátkem práce se zvýšeným nebezpečím hluku musí se provést doplňující opatření - použití osobních 
ochranných pracovních prostředků pro ochranu sluchu, organizační opatření zajišťující nepřekročení přípustné 
hlukové zátěže, jako je střídání pracovníků, časový posun prací spojených s nadměrnou hlučností na dobu, kdy 
je vystaveno hluku co nejméně pracovníků (konec směny, noční směny apod.). 
 
Bezpečnostní opatření pro práce v neúnosných mikroklimatických podmínkách 
 
Před začátkem práce se zvýšeným nebezpečím neúnosných mikroklimatických podmínek se musí provést 
doplňková opatření spočívající v úpravě režimu práce, v regulaci mikroklimatických podmínek a používání 
osobních ochranných pracovních prostředků zajišťujících ochranu pracovníků před chladem, 
vlhkostí, před přehřátím, před tepelnou radiací apod. 
 
5. Ochranné plyny a příslušenství pro obloukové svařování a řezáni 
 
Ochranné plyny používáme pro metody:  

• obloukové svařování netavící se elektrodou v inertním ochranném plynu (TIG), 
• obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním ochranném plynu (MAG), 
• obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním ochranném plynu (MIG), 
• plazmové svařování, 
• plazmové řezání, 
• použití ochranných plynů při svařování kořene. 

 
Klasifikaci ochranných plynů pro obloukové svařování a řezání uvádí Tabulka 2 (ČSN EN 439) uvedena v 
příloze B na str. 44. 
 
R - směsi redukčních plynů, 
I - inertní plyny a inertní plynné směsi, 
M - oxidační plynné směsi obsahující kyslík, oxid uhličitý nebo oba, 
C - vysoce oxidační plyny a plynné směsi, 
F - nereagující plyn nebo redukční plynné směsi. 
 

5.1. Přeprava a umístění plynových lahví na pracovišti 
Pro přepravu a umístění lahví na plyny platí ustanovení ČSN 07 8304. 
Lahve musí být chráněny před nárazem a pádem 
Lahve se musí umístit tak, aby byl k nim volný přístup a musí se zabezpečit 
proti převrhnutí a pádu, řemenem nebo řetězem, objímkou, tak, aby v případě 
potřeby bylo možné lahve uvolnit 
Lahve na stlačený plyn se nesmí nacházet v proudové smyčce, kterou vytvářejí vodiče svařovacího proudu. 
 
5.2. Obsluha lahví na plyny a jejich příslušenství 
Vznikne-li pochybnost, zda láhev obsahuje plyn na který je určena, nesmí se používat. 
Vyprázdnění plynové lahve musí mít ještě zbytkový přetlak nejméně 0 05 MPa. 
Netěsnosti spojů a příslušenství se zjišťují vodou s pěnotvorným roztokem. 
Lahvové ventily musí být otvírány rukou bez použití nářadí. Pokud nejde 
lahvový ventil rukou otevřít, vrátí se takováto láhev plnírně. 
Pokud se při otevírání lahvového ventilu zjistí unikání plynu netěsnosti ko- 
lem vřetene láhvového ventilu, dotáhne se matka ucpávky. Pokud dotažení ne- 
pomůže, vyřádí se láhev z provozu. 
K lahvovým ventilům se nesmí připojovat matice s poškozenými závity nebo 
s jiným závitem. 
Použitá těsnění musí být pro daný plyn určena výrobcem. 
Když vznikne oheň na pracovišti, kde jsou umístěny lahve se svářečskými 
plyny a nebo v nebezpečné blízkosti tohoto prostoru, musí se lahve neodkladně 
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odstranit Není-li možné lahve včas odstranit, je nutné ohlásit hasičům, jaké lah- 
ve se v hořícím nebo ohroženém prostoru nacházejí. 
Informace o barevném značení lahví jsou uvedeny na vnitrních stranách 
učebnice. 
 
5.3. Hadice 
 
Hadice se mohou používat na plyn, na který jsou určené výrobcem 
Připevnění hadic na hadicové přípojky a nebo hadicové spojky se musí pro- 
vést svorkami vyrobenými pro tento účel. 
Hadice se musí chránit před mechanickým poškozením a znečištěním mastnotou. 
Hadice a spoje musí být těsné. Před začátkem prací s nebezpečím požáru, výbuchu a nebo práce v uzavřených 
a těsných prostorách se musí těsnost kontrolovat. 
 
Když se zjistí netěsnost, musí se poškozená hadice (případně část) ihned 
vyměnit a nebo netěsný spoj utěsnit. 
Nejméně jednou za tři měsíce se musí těsnost hadic přezkoušet nejvyšším 
pracovním přetlakem při ponoření do vody nebo pěnotvorným prostředkem ne- 
obsahujícím mastnotu. 
 
Nejvyšší pracovní přetlak plynů pro zkoušku těsnosti spojů pro hadice na 
plyny při svařování a řezání plazmou je 0,4 až 0,6 MPa. 
 
Barva obalu pryžové hadice pro svařování, řezání a příbuzné procesy pro 
vzduch, dusík, argon a C02 je černá (ČSN EN 559). 
 

6. Svářečská pracoviště 
 
6.1. 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 zaujímám fyziologicky namáhavých poloh. 
 
Na trvaly výkon práce jednoho svářeče musí byt nejméně 15 m3 volného ne- 
zastavěného prostoru a nejméně 2 m2 volné podlahové plochy (kromě odkláda- 
cích ploch a spojovacích cest) podle povahy svářečských prací. Bezpečnostní 
opatření na svářečském pracovišti se musí volit podle povahy prací prováděných 
na tomto 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.). 
 
Pro plazmové zařízení s příkonem do 3 kVA musí připadnout nejméně 40 m3 

nezastavěného vzdušného prostoru a 6 m2 volné podlahové plochy. Pro plazmové zařízení s příkonem nad 3 
kVA musí připadnout nejméně 100 m3 nezastavěného vzdušného prostoru a 10 m2 volné podlahové plochy. 
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 nebezpečími 
svařování. 
 
Stěny kabin musí být vysoké nejméně 2 m a zhotovené z nehořlavého nebo 
obtížně hořlavého materiálu. Mezi stěnou kabiny a podlahou musí být mezera 
0,15 až 0,20 m (na proudění vzduchu do kabiny). 
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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 provedena 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 absorbování 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) snížit odraz záření na pracovišti. 
 
6.2. 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 obsluha 
 
Před začátkem práce na svařovacím zařízení musí svářeč: 
zkontrolovat čistotu a neporušenost připojení vnějších přívodů elektrické 
energie (svařovací vodiče, svařovací nástroj, zástrčky, zásuvky atd.), 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 se musí svařovací zařízení vypnout nebo se musí 
provést opatření proti neoprávněnému použití svařovacího zařízení. 
 
Pokud se v provozu zjistí, že zařízení ohrožuje život nebo zdraví pracovníků, 
musí se ihned odpojit a zajistit proti použití. Není-li zařízení zajištěno proti pou- 
žití, 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. 
 
6.3. Provoz zařízení 
 
Obloukové svářečky musí být zabezpečeny v pracovní poloze před samo- 
volným posunutím. Mohou se připojovat jen do připojovacích míst (zásuvek) 
určených nebo ověřených provozovatelem. V prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých látek, 
prachu, plynů a par se nesmí umísťovat obloukové 
svářečky a provádět svářečské práce, pokud není pracoviště zajištěno proti těmto 
nebezpečím. 
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Před zasunutím vidlice přívodu do zásuvky musí svářeč zkontrolovat, zda 
není poškozena zásuvka a vidlice, izolace na přívodech a na vodičích svařovací- 
ho proudu a jejich spojkách, zda jsou dotaženy svorky na svorkovnici obloukové 
svářečky, zda není spojen proudový okruh mezi vodiči svařovacího proudu, zda 
není proudový okruh spojen s krytem (kostrou) svářečky a zda je svářečka nebo 
svařovací zařízení vypnuto. 
 
Před uvedením svářečky do činnosti musí svářeč zkontrolovat, zda není po- 
škozena izolace držáku elektrod nebo svařovacího hořáku a zda je svařovací 
svorka upevněna co nejblíže k místu svařování. 
Držáky elektrod nesmí být chlazeny ponořením do vody. Držáky wolframových elektrod a svařovacích pistolí s 
vodním chlazením pro svařování tavící se elektrodou se nesmí používat, když z chladícího systému uniká voda. 
Když se vyměňuje wolframová elektroda v držáku a nebo vkládá svařovací drát 
i v kotoučích do zařízení pro svařování tavící se elektrodou, nesmí být na svorkách svařovacího zdroje napětí. 
 
Svářeč musí dodržet dovolené zatížení svařovacích vodičů. Nemají se používat zbytečně dlouhé vodiče. Pokud 
výrobce neurčí jinak, vodiče s gumovou 
izolací typu CGZ a AGZ musí mít průřezy odpovídající svařovacímu proudu a 
délce vodiče. Úbytek napětí při jmenovitém proudu nesmí překročit hodnotu 2 
Volty. Pokud je nutno použít delší vodič než je mezní délka, zvolí se o stupeň 
vyšší průřez. 
 
Povolená provozní teplota svařovacích vodičů je maximálně 60 °C. 
 
Při svařování si svářeč nesmí ovinout svařovací vodiče kolem těla. 
 
Oblouková svářečka se při přemísťování musí odpojit od napájecího napětí odpojením přívodního 
kabelu. 
 
7. 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. 
 
V návodu na obsluhu svařovacího zařízení stanoví výrobce požadavky na 
údržbu a opravy. Zaměstnavatel užívající toto zařízení je povinen zajistit pravidelnou údržbu, odborné provedení 
oprav a provádět předepsané periodické prohlídky ve stanovených intervalech s přihlédnutím na intenzitu využití 
zařízení a na prostředí ve kterém zařízení pracuje. 
Pro svařovací zařízení, pro které neexistuje návod pro obsluhu, musí uživatel svařovacího zařízení ve 
stanoveném rozsahu zpracovat, nebo zajistit jeho odborné zpracování 
 
Periodické prohlídky, odborné opravy a předepsanou údržbu může provádět 
pouze pracovník s odbornou kvalifikací, který byl zaměstnavatelem pověřen tyto 
práce provádět. Pověřený pracovník pak o provedených periodických prohlídkách vede záznam podepisovaný 
pracovníkem provádějícím prohlídky. 
 
Musí být zajištěna čistota, pevnost a těsnost připojení vnějších přívodů energie (hadice, vodiče, svařovací 
nástroj, zástrčky, zásuvky apod.). Poškozené přívody se nesmějí používat. Zplodiny svařování usazené na 
zařízeních se musí odstraňovat aby se zajistila nezávadná činnost zařízení. 
Svařovací vodiče a přívody musí svářeč denně před začátkem práce prohlédnout. 
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Viditelné poškození musí odborně opravit pověřený pracovník. Poškozené 
svařovací vodiče se nesmí používat. Svařovací vodiče je nutno udržovat pokud 
možno v suchu a chránit je před mastnotami a agresivními látkami. 
 
Zdroje svařovacího proudu se čistí pouze při periodických prohlídkách. 
 
Pracuje-li se svařovacím zařízením na volném prostranství, musí být chráněno před účinky vody. Svařovací 
zařízení, které není v provozu, musí být uloženo na suchém a co nejméně prašném místě. Před dalším 
uvedením do provozu po nepřetržitém půlročním odstavení se svářečka musí přezkoušet pověřeným elektro 
údržbářem Při používání nebo skladování v prašném nebo vlhkém pro- 
středí se musí přezkoušet jedenkrát za měsíc. 
 
8. 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. 
 
Osobní ochranné pracovní prostředky pro obloukové svařování: 
 
Základní ochrana svářeče: 

• ochranné brýle, 
• ochranná kukla nebo štít, 
• ochranné pracovní rukavice s manžetou - svářečské, 
• oblek svářečský impregnovaný, 
• kožená zástěra svářečská (na montážích se nepoužívá), 
• kožená pracovní obuv. 

 
Doplňková nebo alternativní ochrana pracovníka určená podle druhu pracovního prostředí: 

- ochranný obličejový štít z drátěné tkaniny 
- respirátor 
- obličejová maska 
- dýchací přístroj 
- zátkové tlumiče 
- sluchátkové chrániče 
- protihluková přilba 
- ochranná přilba 
- ochranná čepice 
- ochranný pracovní rukáv 
- ochranné pracovní rukavice 
- oteplovací vložka 
- prošívaná vesta s rukávy 
- podložka pro svářeče 
- prošívaná pracovní obuv ° ochranné kožené kamaše 
- slévárenské perka 
- bezpečnostní pás s přídavným lanem 
- přídavné lano nehořlavé 

 
Použití skleněných ochranných svářečských filtrů pro obloukové svařování: 
Doporučené ochranné stupně N v závislosti na intenzitě svařovacího proudu a metodě svařování: 
 
Svařování obalenou elektrodou   N - 9 až 14 
Svařování nelegovaných ocelí MIG.MAG  N-11 až 14 
Svařování legovaných ocelí  MIG,MAG  N - 11 až 15 
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Obloukové drážkování ocelí   N - 10 až 15 
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METODY SVAŘOVÁNÍ 13,131,135 (podle ČSN ISO 857 a ČSN EN ISO 4063) 
 

Obloukové svařování v ochranném plynu – anglická zkratka: GMAW ( gas metal are welding ) česky: 
Svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu MIG/MAG, které zaznamenalo v poslední době nebývalý 
rozmach a přispělo k rozvoji energetického, chemického, automobilového, strojírenského a spotřebního 
průmyslu, k rozvoji výroby ocelových konstrukcí, dopravních zařízení, kotlů, tlakových nádob, dálkových potrubí 
plynovodů a jiných výrobků. 
 
Obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu-(13) 
 
Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu - MG (131): obloukové svařování tavící se 
elektrodou pod ochranou přiváděného inertního plynu. 
 
Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu - MAG (135): obloukové svařování, kdy 
elektroda se taví pod ochranou přiváděného plynu, který se aktivně účastní procesů v elektrickém oblouku. 
 
Obrázek č. 1 - Obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranném 

 
2 - Elektrický oblouk    7 - Přídavný drát 
3 – Svar     8 - Podávači kladky 
4 - Plynová hubice    9 - Zdroj proudu 
5 - Ochranný plyn 
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NAUKA O MATERIÁLU 
 
Rostoucí nároky na užitkové vlastnosti ocelí a kvalitní provedení svarových spojů vyžadují, aby svářeči v 
základních a přípravných kurzech ke zkoušce svářeče získali základní znalosti z nauky 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: 
o 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, elektrická vodivost, magnetické vlastnosti, 
 
mechanické - charakterizující chování materiálu při mechanickém namáhání při působení vnějších sil, např. 
pevnost, tvrdost, houževnatost, tažnost, 
 
o 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 a obsahují jiné prvky. 
 
Některé chromové oceli obsahují více než 2 % C, avšak hodnota 2 % je všeobecně považována za mezní 
hodnotu pro rozlišení mezi ocelí a litinou. 
 
Rozdělení ocelí podle chemického složení Při rozdělení ocelí podle jejich chemického složení na 
nelegované a legované se vychází z minimálních obsahů prvků předepsaných normou nebo dodacími 
podmínkami pro tavební analýzu, z tzv. mezních obsahů legujících prvků. 
 
Podle stupně legování se oceli dělí na: nelegované, jejichž určující obsahy jednotlivých prvků nedosahují 
mezních obsahů pro rozdělení ocelí na nelegované a legované, např. mezní obsah hmotnostní podíl v % 
pro mangan je 1,65 
pro chrom 0,30 
pro křemík 0,50 
 
a legované, jejichž obsahy jednotlivých prvků minimálně v jednom případě dosahují nebo překračují mezní 
obsahy uvedené v normě ČSN EN 10020. 
 
Rozdělení ocelí podle hlavních skupin jakosti 
 
Hlavní skupiny jakosti nelegovaných ocelí jsou: 
oceli obvyklých jakostí s požadavky na jakost, jejichž splnění nevyžaduje zvláštní opatření při výrobě, 
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nelegované jakostní oceli, na něž jsou na základě namáhání, kterým jsou při použití vystaveny, kladeny ve 
srovnání s ocelemi obvyklých jakostí přísnější nebo dodatečné požadavky, 
 
nelegované ušlechtilé oceli, které na rozdíl od jakostních ocelí vykazují vyšší stupeň čistoty, zvláště pokud se 
týká nekovových vměstků. 
 
Hlavní skupiny jakosti legovaných ocelí 
 
Legované jakostní oceli jsou oceli, na které jsou stanoveny požadavky, např. na houževnatost, velikost zrna 
a/nebo tvářitelnost. Legované ušlechtilé oceli zahrnují legované konstrukční oceli, legované oceli pro tlakové 
nádoby a zařízení, oceli pro valivá ložiska, nástrojové oceli, rychlořezné oceli a oceli se 
zvláštními fyzikálními vlastnostmi. 
Rozdělení ocelí do tříd 
Oceli jsou rozděleny dle dosud platné části ČSN 42 0002 podle 
prvního dvojčíslí, s přihlédnutím na účel použití a na základě 
chemického složení do devíti tříd, a t o l 0 a ž l 7a l 9 - v i z  tab. č. 1. 
 
Tabulka č. 1 - Rozdělení ocelí do tříd 
 

Třída Způsob Chemické Charakteristika oceli 
oceli použití složení  
10   oceli s předepsanými hodnotami mechanických

vlastností, chemické složení se zpravidla
nepředepisuje 

11 konstrukční Nelegované oceli s předepsanými hodnotami mechanických 
   vlastností, předepsaným obsahem C, P, S i 
   dalších prvků 
12  

 
 oceli s předepsaným obsahem C, Mn, Si, P, S

i dalších prvků 
13  

 
 nízkolegované oceli, legované zpravidla Mn, Si,

Mn-Si, Mn-V 
14   nízkolegované oceli, legované zpravidla Cr, Cr.-Al,

Cr-Mn, Cr-Si, Cr-Mn-Si 
15  legované nízkolegované oceli, legované zpravidla Mo, Mn-Mo,

Cr-Mo, Cr-V, Cr-W, Mn-Cr, Cr-Mo-V apod. 
16   nízkolegované a středně legované, legované 

zpravidla 
prvky Ni, Cr-Ni, Cr-Ni-Mn, Ni-V, Cr-Ni-V apod. 

17   středně legované a vysokolegované oceli, legované
Cr, Ni, Cr-Ni, Cr-Mo, Cr-V, Cr-Al, Cr-Ni-Mo apod. 

19  Nelegované nelegované s předepsaným obsahem 
 Nástrojové  C, Mn, Si, P, S 
  legované nízkolegované, středně a vysokolegované nástrojové

oceli 
 
Doplňkové číslo základní číselné značky oceli 
 
První číslice doplňkového čísla označuje stav oceli, daný tepelným zpracováním: 
- tepelně nezpracovaný 
- normalizačně žíhaný 
- žíhaný (s uvedením způsobu žíhání) 
- žíhaný na měkko 
- kalený nebo kalený a popouštěný při nízkých teplotách 
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- normalizačně žíhaný a popouštěný 
- zušlechtěný na dolní pevnost 
- zušlechtěný na střední pevnost 
- zušlechtěný na horní pevnost 
- stavy, které nelze označit první doplňkovou číslicí 0 až 8 
 
Druhá číslice doplňkového čísla označuje stupeň přetváření ocelových plechů a pásů. 
Při označování oceli se postupně přechází z našeho systému podle ČSN 420002 na označování oceli podle 
evropských norem: 
ČSN EN 10027-1 Systémy označování oceli Část 1: Systém zkráceného označování. Základní symboly. 
ČSN EN 10027-2 Systémy označování oceli Část 2: Systém číselného označování.) 
ČSN CR 10260 Systémy označování oceli - Přídavné symboly. 
 
Podrobnosti o jednotlivých částech celého označení oceli nebo výrobku u oceli jsou uváděny v normách na 
výrobky nebo rozměrové normy. Svým rozsahem se vymykají požadavkům na odborné znalosti 
úřadem ocelí. svářeče. Nová čísla oceli jsou přidělována Evropským registračním 
 
Svařitelnost oceli 
 
Svařitelnost je komplexní charakteristika vyjadřující vhodnost kovu pro zhotovení svarků (svařenců) s 
požadovaným účelem, při určitých technologických možnostech svařování a konstrukční 
spolehlivosti svarového spoje. 
 
Vhodnost kovu pro svařování se zabezpečuje těmito základními faktory: 
 
Technologická možnost svařování kovu 

• metodou svařování 
• přídavným materiálem 
• tepelným příkonem 
• postupem kladení vrstev svaru 
• tepelným režimem svařování 
• tepelným zpracováním svarového spoje 

 
Konstrukční spolehlivost svarového spoje 

• tloušťkou materiálu 
• tvarem spoje 
• tvarem a přípravou svarových ploch 
• tuhosti spoje ve svárku 
• rozložením svarů a spojů v závislosti na namáhání 

 
Hodnocení svařitelnosti 
 
Pro hodnocení svařitelnosti se používají tyto skupiny ukazatelů: 

• ukazatelé celistvosti svarových spojů, charakterizující odolnost svarových spojů k vzniku trhlin a 
jiných nepřípustných vad, 

• ukazatelé vlastnosti svarových spojů, charakterizující změny jednotlivých vlastností kovu v oblasti 
svarového spoje v důsledku svařování. 

 
Hodnocením svařitelnosti se určuje: 
vhodnost materiálu pro svařování za určitých technologických, případně konstrukčních podmínek, anebo 
technologické podmínky svařování určitého materiálu pro docílení funkčně vyhovujícího spoje. 
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Podle výsledků zkoušek svařitelnosti se bude kov hodnotit jako vhodný, popř. nevhodný pro svařování. Toto 
hodnocení je založeno na ukazatelích stanovených výpočtem z chemického složení podle 
vzorce ekvivalentního obsahu uhlíku 
 
Ce = C+ M n  C r + M o  +  V  +  N i + C u  (%) 
              6 5  15 
 
Tyto výpočtové ukazatele budou uváděny v materiálových listech příslušných ocelí. Pokud bude mít některá 
ocel vyšší hodnotu Ce než je limitní, pak bude při svařování nutné zvláštní opatření jako 
např. předehřev při Ce nad 0,41 %. 
 
Tepelné zpracování oceli 
 
Tepelné zpracování je proces, při němž je předmět anebo jeho část podroben jednomu nebo více tepelným 
cyklům za účelem dosažení požadovaných vlastností materiálu. 
Pro tepelné zpracování svarků je důležité znát žíhací teploty normalizačního žíhání a žíhání ke snížení pnutí.  
 
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 pří 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 kruhovými hořáky. Takto vyžíhaná oblast se musí pozvolna ochlazovat, nejlépe v azbestovém 
zábalu. Dostatečná šíře oblasti svaru při místním žíhání činí 3 šířky 
svaru 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 zpracování nelegovaných oceli jsou především závislé na obsahu uhlíku v oceli. 
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PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY 
 
Všeobecná definice 
 
Přídavný materiál je materiál, který do svaru přidáváme. Přídavným materiálem pro svařování MIG/MAG je 
svařovací drát přiváděný do hořáku podávacím zařízením, (umístěným odděleně nebo přímo ve zdroji 
svařovacího proudu) spolu s ochranným plynem. Při svařování v ochraně oxidu uhličitého nebo ve směsi 
plynů obsahujících C02 nebo kyslík, musíme míti na paměti, že oxid uhličitý 
i kyslík jsou chemicky aktivní plyny. V žáru elektrického oblouku se oxid uhličitý rozkládá na oxid uhelnatý a 
kyslík. Kyslík způsobuje vyhořívání manganu a křemíku, kteréžto prvky mají větší schopnost slučovat se s 
kyslíkem, než má železo. Aby po jejich vyhoření nedocházelo k oxidaci železa a v důsledku toho k tvorbě 
oxidu uhelnatého ve svarové lázni (pórovitosti svaru) a k oduhličení svarového kovu, je potřebné upravit 
chemické složení svařovacího drátu tak, aby obsahoval zvýšené množství dezoxidujících prvků, tj. manganu 
a křemíku. 

 
Označování svařovacích drátů podle ČSN EN 440 
 
Systém do označování drátů pro svařování MIG/MAG vnesla evropská norma ČSN EN 440. Tato norma 
stanovuje požadavky na klasifikaci drátů pro svařování nelegovaných a jemnozrných ocelí s nejmenší mezí 
kluzu do 500 MPa v ochranně plynů a jejich svarových kovů ve stavu po svařování. 
Klasifikace svarového kovu je založená na zkouškách svarového kovu. 
Bližší údaje poskytuje výňatek z ČSN EN 440, odstavec 3, 4 a 8. 
 
Klasifikace 
 
Klasifikace svařovacích drátů se provádí podle jejich chemického složení. Klasifikace svarových kovů se 
provádí přiřazením doplňujících symbolů podle jejich mechanických vlastností a použitého ochranného 
plynu. 
 
Skládá se z pěti částí: 

1. první část udává označení výrobku/metody svařování 
2. druhá část udává číselné označení pevnosti a tažnosti svarového kovu 
3. třetí část udává číselné označení nárazové práce svarového kovu 
4. čtvrtá část udává označení ochranného plynu 
5. pátá část udává označení pro chemické složení svařovacího drátu. 

 
Označování a požadavky 
 
Označení výrobku/metody svařování 
Drát pro obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu anebo výsledný svarový kov musí mít 
na začátku označení písmeno G. 
 
Označení pevnostních vlastností a tažnosti svarového kovu  
 
Číselné označení udává hodnoty meze kluzu, pevnosti v tahu a tažnosti svarového kovu.
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Označení ochranného plynu 
 
Značky M a C označují ochranné plyny, které odpovídají ČSN EN 439. 
Značka M se používá pro směsné plyny, avšak bez obsahu helia. Značka C02 se používá pro oxid uhličitý. 
 
Označení chemického složení drátů 
 
Označení udávají chemické složení svařovacích drátů a obsahují značky charakteristických legujících 
prvků. 
 
Příklad označení 
 
Svarový kov s nejmenší mezí kluzu 460 MPa (46) a nejmenší nárazovou práci 47 J při -30 °C (3) a je navařený ve směsném 
plynu (viz 4.4) drátem G3Sil se označuje: ČSN EN 440 - G 46 3 M G3SÍ1 
Svařovací drát s chemickým složením odpovídajícím G3SÍ1 podle tabulky č. 3 se označuje: ČSN EN 440 - G3SÍ1, kde ČSN 
EN 440 je číslo normy 
 
G svařování v ochranném plynu 
46 pevnost a tažnost  
3 nárazová práce  
M ochranný plyn  
G3Sil chemické složení drátu  
 
Způsob dodávání a skladování drátu 
 
Způsob dodávání svařovacích drátů bývá uveden v technických dodacích předpisech (ČSN EN 12074). Dodávají se většinou 
navinuté na cívkách, pečlivě zabalené. Firma ESAB umožňuje uživatelům ušetřit značné náklady na svařování a ztrátě času 
při výměně cívek systémem MARATÓN PAC, což je velkokapacitní balení svařovacích drátů nebo plněných elektrod ve 
speciálních lepenkových sudech. Množství svařovacího drátu o průměru 1,0 až 1,6 mm (250 kg v jednom balení) MARATÓN 
PAC octagonal odpovídá více než 13 cívkám. Balení MARATÓN PAC Jumbo se 450 kg nahradí více než 
26 cívek. 
 
Zásady volby drátu vzhledem k základnímu materiálu 
 
Pro volbu drátu je rozhodujícím ukazatelem hodnota minimální pevnosti základního materiálu a provozní parametry, ve 
kterých bude svařované zařízení pracovat. Hlavní zásadou je, že pevnost svarového kovu má být přibližně stejná, anebo o 
málo vyšší než mez kluzu nebo pevnost základního materiálu. 
 
Všeobecně se přídavné materiály volí podle pevnostních vlastností, chemického složení a svařitelnosti základního materiálu. 
 
Ochranné plyny 
 
Svařování v ochraně plynu MIG/MAG nachází široké uplatnění pro své technicko-ekonomické výhody. Tavnou lázeň chrání 
před nepříznivými vlivy kyslíku a dusíku obsaženému ve vzduchu netečný, tzv. inertní ochranný plyn nebo aktivní ochranný 
plyn anebo aktivní směs ochranných plynů. 
Inertní plyny argon Ar a hélium He jsou velmi drahé a používají se většinou pro svařování vysokolegovaných ocelí, hliníku, 
speciálních slitin a barevných kovů. Ocelové konstrukce a zařízení jsou vyráběny v největší míře z nelegovaných nebo 
nízkolegovaných ocelí. Pro svařování těchto materiálů se používá levný oxid uhličitý nebo směsné plyny (směsi dvou až čtyř 
ochranných plynů), nejčastěji směs argonu a aktivního oxidu uhličitého C02. Na složení ochranného plynu závisí i chemické 
složení 
svarového kovu, zejména obsah uhlíku C, manganu Mn a křemíku Si, a tím i jeho mechanické vlastnosti. 
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Při svařování MAG se zjistilo, že obsah prvků ve svarovém kovu, které pocházejí ze svařovacího drátu a mohou ve sloupci 
elektrického oblouku reagovat s ochranným plynem, závisí i na počtu 
 kapek, které přejdou za určitou časovou jednotku z drátu, přes oblouk, do tavné lázně. Na roztavený kov přídavného 
materiálu při svařování působí gravitace, povrchové napětí a viskozita kapky roztaveného 
kovu, elektromagnetické síly,síly ve směru radiálním tzv. pinch efekt, sací účinek proudu plynu, tlak plynu a par uvnitř kapky 
aj. 
 
Z hlediska elektrofyzikálních vlastností ochranného plynuje při svařování tavící se elektrodou nejvýznamnější jeho ionizační 
schopnost. Při použití inertního plynu vzniká velmi dlouhý oblouk, svařuje se s vyšším napětím než při svařování v C02, jehož 
kratší oblouk vyžaduje nastavení nižšího napětí. Všeobecně platí zásada, že se pro argon a směsi plynu bohatší na argon 
nastavuje napětí vyšší o 4 až 10 voltů. 
 
Tabulka č. 3 - Použití ochranných plynů pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí metodou MAG 

Druh plynu Složení Použití 
C02 C02 99,9% Svařování tenčích plechů

při zkratovém přenosu kovu
v oblouku, hluboký
závar, značný rozstřik 

Dvoj složkové 
směsi 
Ar + C02 

Ar + 
8 až 20% C02 

Stabilní elektrický oblouk,
malý rozstřik, dobrý
závar, univerzální použití 

Troj složkové 
směsi 
Ar + C02 + 02 

Ar + 
5 až 13 % C02
1 až 5 % 02 

Hladké a čisté svary, vhodné
pro mechanizované 
svařování, 
pozvolný přechod svaru do
základního materiálu 

Ctyřsložkové směsi
Ar + He + C02 + 02 

různé Stavba lodí, výroba 
kolejových 
vozidel, těžké strojírenství,
maximální svařovací 
rychlosti, 
nepatrný rozstřik 

 
Trojsložkové směsi plynů 80 % Ar + 15 % C02 + 5 % 02 se uplatňují ve všech případech, kde se používá směs argonu s 20 
% C02 nebo s 18 % C02. Předností této směsi je, díky podílu kyslíku, vyšší metalurgická aktivita, z čehož plyne i vyšší 
odtavovací výkon. Uvedená směs plynů je rovněž známa pod obchodními názvy COXOGEN nebo CORGON. 
 
Čtyřsložkový ochranný směsný plyn Ar + He + C02 + 02 nachází uplatnění při nejvýkonnějším způsobu svařování 
v ochraně plynu, tzv. procesu T.I.M.E (Transfered Ionised Molten Energy 
Process). 
Podle ČSN EN 439 používají se pro MAG svařování ochranné plyny se symboly M a C. Blíže jsou specifikovány v 
následující tabulce. 
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Obr.č.3 – Řez tlakovou lahví 300 bar 

Tabulka č. 4 – Ochranné plyny se symboly M a C 
 

skupina Identifikační 
číslo 

Podíl v objemových % 
CO2 02 Ar 

M 1 1 > 0 až 5  zbytek 
2 > 0 až 5  
3  > 0 až 3 
4 > 0 až 5 > 0 až 3 

M 2 1 > 0 až 25  zbytek 
2   
3 > 0 až 5 >0až 10 
4 5 až 25 > 0 až 8 

M 3 1 >25 až 50  zbytek 
2  > lOaž 15 
3 > 5 až 50 > 8 až 15 

C 1 100   
2 zbytek > 0 až 30 

 
Výrobci přídavných materiálů pro svařování v ochraně plynu upouštějí od poměďování povrchu svařovacího drátu a nabízejí 
dráty s nepoměděným povrchem. Při jejich použití nedochází k ucpávání bowdenů a napájecích průvlaků ve svařovacích 
hořácích. Povrch nepoměděného drátu, se speciální povrchovou úpravou, zajišťuje dobré kluzné vlastnosti, nízký odpor při 
průchodu dlouhými bowdeny a optimální přenos svařovacího proudu. 

Z výhod svařovacích nepoměděných drátů jmenujme: 
 
- vynikající podavatelnost a stabilitu svařovacího procesu 
- velký rozsah používaných svařovacích parametrů až do 400 A u drátu 0 1,2 mm 
- vynikající přenos svařovacího proudu 
- minimální obsah Cu ve zplodinách svařovacího procesu 
- novou konstrukci cívky 
- zvýšenou odolnost svařovacího drátu proti působení atmosférické koroze, stejnou, jakou mají poměděné dráty 
 

Láhve na ochranné plyny 

 

Láhve pro stlačené ochranné plyny na argon, hélium a jejich směsi mají 
obsah 50 litrů. Oproti standardním tlakovým lahvím na přepravu plynů plněným s 
přetlakem 200 bar, získávají si oblibu nové tlakové láhve s konkávním (dutým) 
dnem o tloušťce stěny 7 mm, které se plni s přetlakem 300 bar. V České 
republice je vyrábí i pro zahraniční dodavatele technických plynů VÍTKOVICE 
Lahvárna, a. s 

 

Zvýšení plnícího tlaku na 300 bar zvyšuje obsah plynu v každé láhvi o 40 
%. AIR PRODUCTS Česká republika osazuje tyto láhve j ochranným krytem 
INTEGRA s vestavěným redukčním ventilem a obsahovým indikátorem, firma 
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LINDĚ osazuje své láhve podobným ochranným krytem NEMO TM, rovněž s 
vestavěným redukčním ventilem, indikátorem obsahu láhve a ostatními prvky. 

Dalším dodavatelem ochranných plynů pro svařování v ČR je AIR Liquide. Láhvový ventil SMARTOP liší se na první 
pohled od všech běžně používaných láhvových ventilů. Otevírací kolečko je nahrazeno páčkou, ventil obsahuje integrovaný 
manometr, ukazující aktuální tlak v láhvi a konstrukce ventilu zaručuje zbytkový tlak v láhvi. Nový typ otevřeného ochranného 
kloboučku umožňuje snadnou a bezpečnou manipulaci s láhvemi. Společnost AIR Liquide montuje láhvové ventily nové 
konstrukce pro argon a jeho směsi. 

Úsporu času a nákladů představuje u INTEGRA láhví vestavený spořič plynu. Při zabudovaném redukčním ventilu 
odpadá nutnost jej kupovat nebo opravovat. Přednastavený průtok plynu usnadňuje   obsluhu. Obsahový indikátor udává 
tlak v láhvi a umožňuje snadné rozlišení mezi prázdnými a plnými láhvemi, bez ohledu, zda jsou v používání, či nikoliv. 

Ocelové láhve pro dopravu plynů jsou vyráběny, z velké části i pro zahraniční dodavatele, v České republice ve 
společnosti VÍTKOVICE Lahvárna, a.s. v několika variantách. 

Podle tvaru dna jsou nejvíce používány láhve s konvexním (vypouklým) dnem a patkou nebo láhve s konkávním 
(dutým) dnem. 

Podle ČSN EN 1089 dochází k zásadním změnám v označování láhví pro přepravu plynů, 'tato evropská norma se 
skládá ze tři částí s následujícím členěním: 

 
Část 1 - Značení ražením 
Část 2 - Informační nálepky 
Část 3 - Barevné značení 
 
Barevné značení týkající se obsahu láhví budou používána jako doplněk k informačním nálepkám, které jsou základní 

metodou značení obsahu láhve. 
Pro přechodné období, jak je uvedeno v příloze D (normativní) pro zvláštní národní podmínky, dá se předpokládat, že 

označování láhvi informačními nálepkami a barevné přeznačování láhví, které jsou v oběhu, bude. prováděno při revizi láhví. 
Značení nově vyrobených láhví novým ražením je již u výrobců láhví prováděno. 

Podle ČSN EN 1089-3 odstavce 4.2 ZVLÁŠTNÍ PLYNY rouši být přednostně označeny láhve na následující plyny. 
a) Hořlavé plyny:  barva: 
- Acetylén   KAŠTANOVÁ 
 
b) Oxidační plyny:  barva: 
- Kyslík   BÍLÁ 
- Oxid dusný  MODRÁ 
 
Směsi inertních plynů 
 
V případě směsi inertních plynů lze pro označení obsahu láhve použít kombinace příslušných barev označujících 

jednotlivé plyny používané pro zdravotnické účely: 
 
Inertní plyny:  barva: 
- Argon   TMAVĚ ZELENÁ 
- Dusík   ČERNÁ 



39 

 

- Oxid uhličitý  ŠEDÁ 
- Helium   HNĚDÁ 
 
Základní vlastnosti oxidu uhličitého 
 
Oxid uhličitý je jeden a půl krát těžší než vzduch. Kapalní při teplotě 15 °C a tlaku 6 MPa. Je to bezbarvý plyn, kyselé 

chuti a zápachu a je nehořlavý. V tuhém stavu je bílý a tvrdý. Při pokojové teplotě se prudce odpařuje a vyvíjí se plynný CO2. 
Není jedovatý, avšak při vyšší koncentraci ve vzduchu brání dýchání. 

Při obsahu 4 % ve vzduchu již zhasíná svíce. Člověk by se udusil, obsahoval-li by vzduch více než 15 % CO2. 
Při svařování v CO2 nemůže být takové koncentrace nikdy dosaženo. 
Oxid uhličitý se odebírá z láhve pomocí jednostupňového redukčního ventilu. Kapalný CO2 přitom mění skupenství a 

přechází do plynného stavu za odběru tepla z okolí 
 
Aby redukční ventil při svařování v CO2 „nezamrzl", je vybaven topným tělesem. Hlavni dva požadavky na redukční 

ventil jsou: 
- redukce tlaku z láhve na tlak pracovní a 
- zajištěni určeného množství ochranného plynu při odběru z láhve. Redukční ventily pro CO2 jsou vedle manometru 

vybaveny průtokoměrem a předřazeným elektrickým ohřívačem. 
 
Základní vlastnosti argonu 
 
Argon je o málo těžší než vzduch. Je bezbarvý, chemicky netečný (inertní), nejedovatý, nehořlavý, bez chuti a zápachu. 

Je nejvhodnějším ochranným plynem pro TTG svařování a ve směsi s CO2 pro MAG svařování. Jeho bod varu je - 186 °C. 
Ionizační schopnost argonu umožňuje vysokou proudovou zatížitelnost. 

Plní se do láhví obsahu 50 litrů pod tlakem 200 nebo 300 bar. 
Redukční ventil pro argon ohřívač nevyžaduje. 
 
Základní vlastnosti hélia 
Hélium je 7krát lehčí než vzduch. Je to bezbarvý, chemicky netečný (inertní), nejedovatý a nehořlavý vzácný plyn, bez 

chuti a zápachu. 
Hélium snižuje pórovitost svaru při MIG svařování hliníku. Se vzrůstajícím obsahem hélia se snižuje hustota směsi 

ochranného plynu. Je-li v ochranném plynu více než 25 % hélia, je směs lehčí než vzduch a uniká okamžitě nahoru. 
Abychom tomu zabránili, musíme zvýšit množství ochranného plynu, a to: 

Směs 50 % Ar + 50 % He na 28 litrů/min 
Směs 25 % Ar + 75 % He na 35 litrů/min 
Při použití  100 % He na 40 litrů/min 

Hélium se plní do láhví s obsahem 50 litrů pod tlakem 200 nebo 300 bar. 
 
Hlavní části zařízeni pro svařování MIG/MAG 
Zařízení pro svařování tavící se elektrodou v ochraně plynu se skládá z těchto hlavních částí: 

- zdroje svařovacího proudu 
- podávacího zařízení svařovacího drátu 
- svařovacího hořáku a 
- příslušenství:  4 - zásobník svařovacího drátu 

5 - láhev s ochranným plynem 
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Obr.č.4 –Hlavní části zařízení pro svařování 
MIG/MAG 

6 - redukční ventil s průtokoměrem 
 

 

 

 

 

Jako zdroj svařovacího proudu se prosazují zdroje invertorové pro svoji malou hmotnost a stabilitu svařovacího 
procesu. 

Podávači zařízení je samostatnou mechanickou jednotkou, umístěnou uvnitř zdroje nebo na zdroji svařovacího proudu. 
Vzhledem ke stále vzrůstajícím rychlostem odtavování drátu při svařovacím procesu jsou kladeny na toto zařízení stále vyšší 
a vyšší nároky. 

Hlavními částmi tohoto zařízení je soustava rovnacích a hnacích podávačích kladek, mezi nimiž prochází svařovací drát 
a přes naváděcí průvlak bowdenu ústí až v napájecím průvlaku svařovacího hořáku. 

Nejspolehlivější zařízeni pro podávání drátu jsou vybavena Čtyřkladkovým posuvem svařovacího drátu. 
Snadná manipulace a pracovní dosah umožňuje přemístitelné podávači zařízení pro práci ve výškách nebo na 

rozměrných svarcích až do vzdálenosti 50 m od zdroje svařovacího proudu. 
Svařovací hořák zabezpečuje přechod svařovacího proudu do svařovacího drátu a plynovou ochranu.  
Příslušenství tvoří zásobník svařovacího drátu, láhev s ochranným plynem a redukční ventil s průtokoměrem. 
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Obr.č.5 –Obvod svařovacího proudu 

4. ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY A ZDROJE SVAŘOVACÍHO PROUDU 

Elektrotechnika pronikla do všech oblastí našeho života. Poznatky z elektrotechniky nejsou jen záležitostí odborníků, ale 
tvoří neoddělitelnou část všeobecného vzdělání. 

Elektrická energie se používá ve všech oborech techniky. V elektrických pecích tavíme kovy, získáváme ocel a různé 
slitiny. Používáme ji na výrobu hliníku a mnoha jiných látek. Rozvoj elektrotechniky umožnil zavedení nových technologii. 
Elektrický oblouk je zdrojem tepla a široce využíván pro svařování a děleni kovů. 

 
ELEKTRICKÝ PROUD 

Elektrický proud je tok záporně nabitých částic (elektronů) od záporného pólu zdroje (-) ke kladnému pólu (+) a tok 
kladných iontů opačným směrem. 

Elektrický proud může procházet pouze vodičem. Protéká-li elektrický proud stále jedním směrem, nazývá se proud 
stejnosměrný. Protéká-li vodičem elektrický proud tak, že v závislosti na čase mění svůj směr, nazývá se proud střídavý. 

Velikost elektrického proudu I měříme množstvím náboje Q, který projde průřezem vodiče za jednu sekundu. Jednotkou 
elektrického proudu je ampér, jednotkou elektrického náboje je coulomb (čti kulomb). 

Proud má velikost jednoho ampéru, prochází-li vodičem náboj jednoho coulombu za jednu sekundu 
 

ELEKTRICKY ODPOR 
Ne každý kov vede elektrický proud stejně dobře. Proto se u vodičů hovoří o jejich odporu, který kladou průchodu 

elektrického proudu. Odpor vodiče je závislý: 
- na materiálu vodiče, 
- na čistotě kovu, který je použit na výrobu vodiče, 
- na průřezu vodiče, 
- na délce vodiče, 
- na teplotě vodiče. 
 
Pro vedeni elektrického proudu se používají vodiče z kovů, které dobře vedou elektrický proud a jsou poměrně čisté, 

např. hliník má čistotu 99,9 %. 
Za normální teploty vykazuje každý vodič elektrický odpor R, který se udává v ohmech Q. 
 
Vodič má odpor jednoho ohmu, jestliže jim při napětí 1 voltu protéká proud jednoho ampéru. 
 
U svařovacího obvodu představuje elektrický oblouk hlavní odpor, jehož velikost je dána délkou oblouku. Délka oblouku 

ovlivňuje hodnoty proudu a napětí oblouku. 
Nejjednodušší svařovací obvod se skládá ze zdroje 1, svařovacích vodičů 2 a elektrického oblouku 3 
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ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ 
Elektrické napětí je příčinou pohybu elektrických nábojů (toku elektrického proudu). 
 
Jednotkou elektrického napětí je jeden volt. Volt je napětí mezi konci vodiče, do něhož stálý proud 1 ampéru dodává 

výkon 1 wattu. 
 
 
Mezi větší jednotky zařazujeme:   1 000 V = 1 kilovolt = 1kV 

1 000 000 V = 1 megavolt = 1MV 
 

Menšími jednotkami jsou: 
�

���� �
 = 1 milivolt = 1mV 

 
�

���� ��� �
 = 1 mikrovolt = 1µV 

 
Dekadické násobky a díly jednotek 
 
Abychom nemuseli pracovat s velmi velkými nebo s velmi malými čísly s velkým počtem míst (nul), používáme 

dekadické násobky a díly jednotek. 
Násobky základních jednotek mocninami čísla 10 se označují předponami a značkami. Předpona se spojuje se 

značkou jednotky v jedno slovo, např. megapascal MPa = 1 000 000 Pa = 106. Pa. 
 
Přehled mezinárodních značek a jednotek elektrických veličin 

 
 
Vodiče elektrického proudu 
Vodičem elektrického proudu nazýváme každé prostředí, v němž se mohou pohybovat elektrické náboje. 
Podle skupenství rozdělujeme vodiče na: 

pevné  - kovy, uhlík 
kapalné  - elektrolyty 
plynné    - ionizované plyny 

 
Izolanty (nevodíce) 
Izolanty nazýváme ty materiály, které nevedou elektrický proud. Rovněž izolanty rozdělujeme podle skupenství na: 

pevné   -   dřevo, papír, slída aj. 
kapalné   -   destilovaná voda, oleje, speciální kapaliny 
plynné  -   vzduch a jiné neionizované plyny 
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anoda (elektroda) 

anodová skvrna 

osa oblouku 

sloupec oblouku 

katodová skvrna 

 

Polovodiče 
Polovodiče různých druhů a části z nich vyrobené se staly neodmyslitelnou součástí elektrotechnických zařízení. V 

současné době se pro usměrňování používají tyristory. 
 
Rozhraní mezi dvěma typy polovodiče má tzv. směrovou vlastnost, to znamená, že elektrický proud může rozhraním 

protékat jen jedním směrem. Tato vlastnost umožňuje konstrukci elektrických ventilů. 
 

Ohmův zákon 
Matematické vyjádření Ohmová zákona:  U = I x R (V) 
Ohmův zákon vyjadřuje závislosti mezi základními elektrotechnickými veličinami, proudem I, napětím U a odporem R. 

 
 
Ohmův zákon si lehce zapamatujeme podle zlomku v tzv. Ohmovém trojúhelníku: 
 
Když hledanou veličinu zakryjeme, ostatní veličiny představují druhou stranu rovnice Ohmová zákona. 
 
Výkon a práce elektrického proudu P = I • U  (W) 
 
Součinem proudu I a napětí U je výkon P. Jeho jednotkou je watt, tisícinásobek: kilowatt. 

 
ELEKTRICKY OBLOUK 

Elektrický oblouk je fyzikální jev, který patří mezi elektrické výboje. Je zdrojem tepla, které vzniká přeměnou kinetické 
energie částic ionizovaného plynu. Teplota elektrického oblouku je nejvyšší uprostřed sloupce elektrického oblouku a závisí 
na stupni jeho ionizace. 

 
V elektrickém oblouku je možno rozlišit několik oblastí, z nichž nejvýrazněji se projevuje: 
 
 katodová skvrna, tj. část elektrody, z níž elektrony vystupují, 

sloupec oblouku, což je jasné zářící viditelná část oblouku, 
pro niž je charakteristická   vysoká   teplota (přes 6000° C), 
anodová skvrna, což je část povrchu anody, kde jsou 
elektrony pohlcovány a vstupují do anody 

 
 
 
 
 
ZDROJE SVAŘOVACÍHO PROUDU (ROZDĚLENÍ) 
a) podle druhu proudu rozdělujeme zdroje svařovacího proudu na 

• stejnosměrné (svařovací agregáty,  usměrňovače,  invertorové 
zdroje svařovacího proudu) 

• střídavé   (transformátory) 
b) podle konstrukce na: 
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Charakteristika  s konstantním proudem  

-  tzv. strmá, (obr.č.7a) vhodná pro ruční 

svařování obalenou elektrodou 

 

 

 

 

Charakteristika s konstantním výkonem 

– mírně klesající, (obr.č.7b) 

 

 

 

Charakteristika s konstantním napětím – 

tzv plochá, (obr.č.7c) vhodná pro 

mechanizované způsoby svařování. 

• točivé (svařovací agregáty) 
• netočivé  (transformátor}1, usměrňovače, invertorové zdroje svařovacího proudu) 

c) podle tvaru statické (V A) charakteristiky na: 
• zdroje se statickou charakteristikou strmou 
• zdroje se statickou charakteristikou mírně klesající 
• zdroje se statickou charakteristikou plochou 

 
 

Statická neboli voltampérová charakteristika zdroje svařovacího proudu je grafické znázornění závislosti mezi 
svařovacím napětím a svařovacím proudem. 

Rozeznáváme tři druhy statických charakteristik: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pro ruční mechanizované svařování se používají svařovací zdroje s plochou charakteristikou. Nastavením rychlosti 

podávání svařovacího drátu se nastavuje svařovací proud. Rozdíly napětí jsou přitom velmi malé. 
 
 
Svařovací zdroje všeobecně 
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Obr.č.8 –Svařovací usměrňovač 

Obr.č.9 –Impulzní přenos 

 
Zdroji svařovacího proudu pro svařování v ochraně plynu jsou trojfázové usměrňovače nebo invertorové zdroje 

svařovacího proudu. 
 

Popis konstrukce usměrňovače 
Svařovací usměrňovač se skládá ze svařovacího transformátoru s trojfázovým dvoucestným usměrňovačem, 

uspořádaným do jednoho celku a vybaveným měřícími přístroji, ovládacími a regulačními prvky. 
 

 
 
 
Vysoký stupeň výkonové elektroniky představují invertorové 

zdroje svařovacího proudu. Střídavé vstupní napětí sítě se usměrní, v měniči (invertoru) se změní na střídavé napětí vysoké 
frekvence. Po transformaci následuje nové usměrnění. V důsledku vysoké frekvence se dosahuje rovnoměrného využití 
síťového napětí a snížení hmotnosti zabudovaného transformátoru až o 80 %. 
Digitální zdroje svařovacího proudu 

Nejnovějším pokrokem ve vývoji zdrojů svařovacího proudu je digitalizace jejich systémů, která umožňuje číselnou 
formou nastavit optimální svařovací parametry a v synergickém provozu, tj. v kombinaci velkého počtu předprogramovaných 
plynule nastavitelných parametrů, ovládat celé zařízení jednoduchým j způsobem. 

Optimalizaci parametrů pro celou řadu základních a přídavných materiálů a ochranných plynů přebírá výrobce zdroje 
svařovacího proudu. 

Uživatel pouze nastaví na zdroji typ a průměr přídavného materiálu a vestavěný mi kro procesor již nastaví optimální 
výkon v celém rozsahu. V inovaci popsaných zdrojů nejvíce pokročily firmy FRONIUS a MIGATRONIC 

 
Využití obloukového pulzního svařování v ochranném plynu 

Novou techniku obloukového svařování tavící se elektrodou M1G/MAG představuje rovněž technika svařování 
impulzním proudem, kterou umožňují moderní zdroje svařovacího proudu. 

impulzní svařování je založeno na principu řízeného přechodu odtavujících se kapek přídavného svařovacího drátu do 
svarové lázně. Elektrický oblouk je napájen impulzně modulovaným proudem podle stanoveného programu. 

Impulzní přenos je vyvolán nastavitelným kolísáním proudu mezi základním proudem Iz a proudem pulzu Ip v 
závislosti na času mezi jednotlivými impulzy t2, kdy svarová lázeň tuhne. 
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Impulzní svařovací technika příznivě omezuje rozstřik, snižuje spotřebu energie a tepla. V porovnání s běžným 
obloukovým svařováním způsobuje daleko menší deformace svarků. 

Při impulzním svařování je možno použít drát většího průměru, Čímž se zvýší produktivita práce. Vedle použitelnosti 
svařovacích drátů o větším průměru, lze tuto metodu optimálně využít pro koutové svary tenkých plechů. Získáme tak 
vyhovující koutové svary bez okrajových zápalů. 

 
TECHNOLOGIE SVAŘOVANÍ 

 
Výhody obloukového svařování tavící se elektrodou MIG/MAG 
Charakteristickým rysem obloukového svařování MIG/MAG je vysoké proudové zatížení. Zatímco při ručním 

obloukovém svařování pracujeme se specifickým zatížením 20 až 30 A.mm', je specifické zatížení svařovacího drátu při 
obloukovém svařování tavící se elektrodou v ochraně plynu až desetinásobné. 

Hodnota svařovacího proudu je přímo závislá na podávači rychlosti svařovacího drátu, tzn. že čím vyšší je rychlost 
podávání drátu, tím vyšší je svařovací proud. Tímto způsobem se dosahuje i při malých průměrech svařovacího drátu 
velkých výkonů natavení. 

 
Z dalších výhod svařování MIG/MAG je možno uvést: 
- nepřerušovaný svařovací proces 
- viditelnost tavné lázně 
- hlubší závar 
- malá deformace svarku 
- nízký obsah vodíku ve svarovém kovu 
- možnosti mechanizace a automatizace svařovacího procesu. 
 
Rozdíl mezi ručním mechanizovaným obloukovým svařováním, nesprávně nazývaným poloautomatickým 

svařováním, a mechanizovaným obloukovým svařováním, nesprávně automatickým svařováním, spočívá vtom, že při 
ručním mechanizovaném svařování vede svářeč svařovací hořák sám, kdežto při mechanizovaném svařování je svařovací 
hubice součástí mechanizovaného vodícího zařízení. 

S vývojem mechanizace a automatizace svařování rozeznáváme ještě automatizované obloukové svařování, při němž 
se zapalování oblouku, podáváni elektrody nebo svařovacího drátu, přemísťování oblouku a svarku provádí, podle 
stanoveného programu, bez bezprostřední účasti člověka, přičemž vkládání, upínání části a odebírání svarku je prováděno 
mechanizmy řízenými člověkem a automatické obloukové svařování, což je obloukové svařování prováděné obloukovým 
svařovacím zařízením pracujícím podle Zadaného programu bez bezprostřední účasti člověka. 

S novou variantou svařování MAG, tzv. T. I. M. E. přišla firma FRONIUS. Speciální přenos kovu s rotací konce 
svařovacího drátu umožňuje svařovat s vysokým proudovým zatížením a dosahovat velkého výkonu roztavení. Tento 
způsob svařování vyžaduje speciální podávači zařízení s rychlostí posuvu svařovacího drátu až 30 m/min a speciální 
svařovací hořák s dvouokruhovým chladícím systémem. 

Ochranný plyn je směsí argonu, hélia, oxidu uhličitého a kyslíku. Třebaže se původně proklamovaných výkonů, 
dokonce vyšších než při svařováni pod tavidlem, nedosahuje a pevnostní vlastnosti svarového kovu jsou nižší, zůstává 
výhodou této metody velká svařovací rychlost, hluboký závar, hladký povrch svaru s jemnou kresbou a nepatrný rozstřik. 

Pro robotizovaná pracoviště vyvinula firma FRONÍUS dvoudrátové hořáky, tzv. TIME TWIN. Stejnou technologii 
využívá pod označením TANDEM-TECHNIK i firma CLOOS. 

Ve spojení s impulzní technikou dosahují vysokou stabilitu svařovacího procesu s dvojnásobnou rychlostí svařování. 
Svařovací zařízení osazené mikroprocesory vyžaduje oddělené podávání drátu a exaktní vedení hořáku v tandemovém 

uspořádání svařovacích drátů. 
Dalšími variantami vysokoproduktivního svařování v ochraně plynu jsou dvě varianty procesu RAPID-RAPTD ARC a 

RAPID MELT, vyvinuté bývalou firmou AGA. Při zvýšeném výletu drátové elektrody 20-35 mm a podávači rychlosti přes 30 
m za minutu Činí výkon natavení až 25 kg za hodinu. Ochranným plynem je směs Ar s8 %CO2. 

Novou aktuální variantou vysokovýkonového svařování MAG, vyvíjenou firmou LINDĚ AG pod označením MAGB, je 
použití přídavného materiálu ve tvaru pásky o rozměrech 3,76 x 0,5 mm nebo 4,5 x 0,5 mm. Tento nový proces je zatím ve 
stadiu vývoje zdrojů svařovacího proudu, vhodných přídavných materiálů a ochranných plynů. Je však použitelný jen při plně 
mechanizovaném svařování. 

Firma Kemppi přichází s novou sérií MÍG/MAG svařovacích zdrojů WELDFORCE s unikátní konstrukcí podávacího 
zařízení z tvrzeného plastu. Všechny funkce digitálně řízeného invertorového zdroje svařovacího proudu se jednoduše a 
rychle nastavují na panelu, který je vbudován přímo do podávacího zařízení. Podávači zařízení může být umístěno na zdroji 
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Obr.č. 10 –Vliv svařovacího proudu na tvar 
housenky 

Obr.č. 11 –Vliv napětí oblouku na tvar housenky 

WELDFORCE™ v případě přesunu na jiné pracoviště. Umožňuje rovněž jeho oddělení od svařovacího zdroje 
prostřednictvím přepojovacích kabelů a svařovat s podávacím zařízením ve vzdálenosti až 50 m od zdroje svařovacího 
proudu. 

Příprava základního materiálu pro svařování koutových a tupých spojů 
Základní materiál před svařováním, pokud nebyl zbaven veškerých nečistot otryskáním povrchu, pečlivě očistíme do 

vzdálenosti nejméně 10 mm na každou stranu od budoucího svaru. Nejlépe tak učiníme obroušením povrchu a svarových 
ploch do kovového lesku. 

Před sestavou svarku provedeme kontrolu svarových ploch, která se řídí normou ČSN EN ISO 9692-1:2004 (05 0025) 
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. Pozornost věnujeme předepsanému úhlu zkosení 
a výšce otupení, neboť jsou rozhodující podmínkou kvality svarů. 

 
Volba parametrů svařování a jejich vliv na formování housenky 
a) Svařovací proud a rychlost podávání drátu 
Největší vliv na tvar průřezu svarové housenky má svařovací proud. Při vyšším svařovacím proudu se zvyšuje výkon 

roztavení a hloubka závaru. 
 
 
 

Vliv svařovacího proudu Is (A) na tvar housenky 

  2:1 

 
he = hloubka závaru ha = převýšení  b = šířka housenky 
 
Svařovací proud je veličina přímo závisí na rychlosti podávání drátu. Podle nastavené rychlosti podávání drátu dává 

zdroj svařovacího proudu odpovídající svařovací proud a je nutné jen mírně doregulovat napětí na oblouku. Při nadměrném 
zvýšení svařovacího proudu vzrůstá rozstřik a nebezpečí protaveni plechu. 

 
b) Svařovací napětí 
Svařovací napětí má vliv na šířku svarové housenky. Nastavuje se na zdroji svařovacího proudu na hodnotu 

odpovídající podmínkám stabilního hoření oblouku při daném svařovacím proudu. 
Při konstantním svařovacím proudu hloubka závaru h,. se zvyšujícím se napětím klesá. 
 

Vliv napětí oblouku Us (V) na tvar housenky 

2:1 

he = hloubka závaru ha = převýšení  b = šířka housenky 
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c) Průměr drátu 
Větší průměr drátu vyžaduje větší svařovací proud. Při konstantním svařovacím proudu a zmenšujícím se 

průměru svařovacího drátu dosahujeme většího součinitele roztavení. 
 
d) Druh a polarita svařovacího proudu 
Při svařování v ochraně plynu tavící se elektrodou se používá výlučně stejnosměrný proud a zapojení s nepřímou 

polaritou, tj. + pól na elektrodě (svařovacím drátu). 
 
e) Vyložení elektrody 
Při nastavení vyložení elektrody, což je délka mezi jejím vyústěním z napájecího průvlaku a základním materiálem, vychází 

se z empirického vztahu L = 5 + 5d, v němž d je průměr svařovacího drátu. Užívanější je jednodušší vztah L = lOd. 
 
f) Množství ochranného plynu 
Množství ochranného plynu závisí na druhu spoje a parametrech svařování, v případech svařování na montážích i na 

povětrnostních podmínkách (vítr, průvan). Pro dokonalou ochranu svarové lázně činí spotřeba ochranného plynu 12 až 17 
litrů/min. 

 
Přenos kovu v oblouku 
Jednotlivé typy přenosu kovu v oblouku 
 
Svařovacími podmínkami a změnami parametrů je možno měnit vzájemný poměr sil působících na kapku a tím i způsob 

přenosu kovu do tavné lázně. 
 
Základními druhy přenosu kovu do tavné lázně jsou: 
 

a) zkratový přenos -  přenos kovu v oblouku, při němž jednotlivé kapky tavící se  elektrody způsobují  zkrat mezi elektrodou a 
svarovou lázní, 

 
b) bezzkratový přenos - přenos kovu v kapkách, které se oddělují od elektrody  bez způsobení zkratu  mezi elektrodou a 

svarovou lázní, 
 
c) sprchový přenos -  bezzkratový přenos kovu v oblouku, při němž kov elektrody přechází do svarové  lázně vícerými jemnými 

kapkami v ose oblouku. 
 
 
Mezi těmito základními druhy přenosu kovu do tavné lázně se vyskytují přenosy mající jen částečně charakter základního 

přenosu, a to v mezioblastech mezi výše uvedenými základními druhy přenosu kovu do tavné lázně 
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Tabulka č.5 – Základní druhy přenosu svarového kovu do tavné lázně 
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Obr.č. 12 –Svařování vpřed, svařování vzad 

Technika svařování koutových svarů v poloze PB a PF 
V porovnání s ručním obloukovým svařováním jsou tolerance při vedení svařovacího hořáku při ručním mechanizovaném 

obloukovém svařováni mnohem volnější. 
Rozšiřující se kužel ochranného plynu umožňuje vést svařovací drát v Širokých mezích libovolným způsobem. 
Svařování vřed se definuje jako obloukové svařování, při němž osa hořáku svírá se směrem svařování tupý úhel. 
Svařováni vzad je obloukové svařování, při němž osa hořáku svírá se směrem svařování ostrý úhel. 
 
 
 
 

SVAŘOVÁNÍ 
 

VPŘED         VZAD 
 
 
 

 
 
 
Při svařování vpřed má svářeč dokonalý výhled do svarové mezery ve směni svařování, ale hubice hořáku mu zakrývá 

výhled na formování housenky. Teplo oblouku působí na větší plochu základního materiálu. Důsledkem je větší šířka housenky, 
menší hloubka závaru a hladší povrch svarové housenky. Tupý úhel se pohybuje v rozmezí 110° až 125°. Svařování dopředu se 
používá pro dosažení provařeného kořene v polohách PB a PF. 

Při svařování vzad zakrývá hubice na konci svařovacího hořáku pohled do svarové mezery, ale umožňuje pozorování 
formování povrchu svaru. Svarová housenka je poněkud užší, s větším převýšením, méně hladkým povrchem, ale větším 
závarem. Ostrý úhel, který svírá osa hořáku se směrem svařování, je 60° až 70°. Tavná lázeň je dokonale chráněna ochranným 
plynem. Svařování vzad se používá pro kladení dalších housenek v poloze PB, v poloze vodorovné PC a při prováděni svislých 
svarů dolů (PO). 

 
Nastavení parametrů 
Volba parametrů svařování pro jednotlivé typy svarů, polohy svařování a tloušťky materiálu se provádí s přihlédnutím k 

doporučením výrobce svařovacího zařízení podle průměru svařovacího drátu. 
 
Zapálení elektrického oblouku a správný způsob napojení na steh nebo housenku 
 
Při napojování na steh nebo při napojováni na housenku, zapalujeme oblouk vždy asi 10 mm před ukončením stehu nebo 

housenky a po vytvoření svarové lázně převedeme napojovanou housenku do kořene svaru. 
 

Sklon svařovacího hořáku a technika svařování  koutového svaru v poloze PB 
Při svařování koutových svarů v poloze PB použijeme nejčastěji svařovací drát průměru 1 nebo 1,2 mm. Svařujeme vpřed, 

osa horáku svírá se směrem svařování tupý úhel 110° až 125°. 
Svarová lázeň je v tomto případě lehce kontrolovatelná, kresba svaru je úhlednější, avšak hloubka závaru je menší. Při 

opačném postupu, tj. při svařování vzad se zvětší hloubka závaru, třebaže kresba svaru není tak úhledná. 
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Obr.č.13 - Svařování koutových svarů v poloze PB 

Obr.č.14 – Sklony svařovacího hořáku 

Obr.č.15 –Svařování svislého koutového svaru tenkých plechů (poloha PG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prvou housenku vedeme přímočaře, další housenky s mírným příčným rozkyvem. Koutový svar ukončíme poslední 

housenkou při stojině. Sklony svařovacího hořáku jsou zřejmé z vyobrazení. U první a druhé housenky asi 45°, při pokládání třetí 
housenky skloníme svařovací hořák takřka kolmo na stojinu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Technika svařování svislého koutového svaru tenkých plechů 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technika svařování svislých koutových svarů se řídí tloušťkou svařovaného materiálu.Plechy do tloušťky 3 mm svařujeme 

zásadně jednou vrstvou (poloha svislá dolů) s malým příčným pohybem svařovacího hořáku. 
Průměr svařovacího drátu volíme nejčastěji 0,8 mm. Při svařování shora dolů dbáme hlavně na to, aby svarová lázeň byla 

co nejmenší a nepředběhla pod elektrický oblouk na studený, nenatavený materiál. 
 

Správný sklon svařovacího hořáku je asi 70° od svislé roviny. 
 

Technika svařování svislého koutového svaru a vedení svařovacího hořáku při svařování (poloha PF) 
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Obr.č.16 –Svařování svislého koutového svaru a vedení svařovacího hořáku (poloha PF) 

Obr.č.17 –Pohled shora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koutové svary větších rozměrů se svařuji na více vrstev dopředu, (poloha svislá nahoru) s příčným pohybem svařovacího 

hořáku. Obvyklý průměr svařovacího drátu je 1 mm, případně 1,2 mm. Svařovací hubice směřuje vždy nahoru ve směru postupu 
svařování se sklonem 15° až 20° od vodorovné roviny. 

Při svařování výplňové a krycí vrstvy svislého koutového svaru vedeme svařovací hořák s příčným rozkyvem osy drátové 
elektrody tak, aby v krajních polohách směřovala proti svařovaným plechům, jak je znázorněno na dalším vyobrazení. Získáme 
tak plochý povrch koutového svaru. 

 
 
 
 

 
Abychom zvládli svarovou lázeň ve svislé poloze (PF), volíme nižší svařovací parametry pro stejný průměr svařovacího 

drátu než je tomu při svařování koutového svaru v poloze PB. 
Oblouk zapalujeme na spodním okraji. Po vytvořeni svarové lázně postupujeme směrem nahoru. Housenku pak 

posunujeme mírným zrychlením ve směru svařování. Napojení provádíme už na svařené Části kořenové housenky. 
 

Technika svařování tupých svarů v polohách vodorovné shora a svislé nahoru 
 
Svařování V-svaru v poloze vodorovné shora 

Svařovací  

      hořák 
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Obr.č.18 , 19 – Svařování V-svaru v poloze vodorovné shora 

Předpokladem kvalitního svaru je pečlivé provedení stehů. Steh se provádí tak, že se oblouk zapálí na jedné ze svarových 
ploch. Po malé chvíli získáme svarovou lázeň a převedeme ji přes svarovou mezeru na druhou stranu. Tím se vytvoří tzv.můstek 
ze svarového kovu, načež přímým vedením svařovacího horáku nad svarovou mezerou provedeme žádoucí steh. Před jeho 
ukončením vyvede svářeč drátovou elektrodu na jednu ze svarových ploch, aby ve svarové mezeře nevznikly póry, z nichž 
obyčejně vycházejí trhliny 

 
 
 

 
 
 
 
 
1 – kořenová housenka 
2,3 – výplňové housenky 
4 – krycí svarová housenka 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kořenová housenka se klade přímočarým pohybem vpřed, svařovacím drátem průměru 1 až 1,2 mm. Konec drátové 

elektrody musí neustále sledovat konec svarové lázně. Předběhnutím svarové lázně dochází k neprovaření kořene, 
předběhnutím drátové elektrody vnikne nenatavený drát do svarové mezery. 

Při kladení druhé a třetí vrstvy postupujeme stejnou metodou, tj. vpřed, příčně kývavým pohybem, jak je znázorněno na 
obrázku. 

Pro docílení správného převýšení a formování krycí vrstvy svařujeme krycí vrstvu metodou vzad, příčně kývavými pohyby s 
prodlevami při natavování horních svarových hran nebo můžeme krycí vrstvu vytvořit položením několika svarových housenek 
vedle sebe. 

 
Svařování I-svaru poloha svislá nahoru: PF 
 
Tenké plechy tloušťky 3 mm se svařují postupem nahoru, mírně kývavým pohybem svařovacího hořáku dopředu. 

Svařovací hořák směřuje nahoru ve směru postupu svařování se sklonem 15° až 20° od vodorovné roviny. 
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Obr.č.20– Svařování I-svaru poloha svislá nahoru: PF 

Obr.č.21– Svařování tupého V-svaru poloha svislá nahoru: PF 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenké plechy tloušťky 1,5 až 2 mm svařujeme v poloze svislé, přímočarým pohybem dolů, přičemž dbáme, aby svarová 

lázeň nepředběhla před konec drátové elektrody. Úhel sklonu svařovacího hořáku je stejný jako při postupu nahoru, tj. 15° až 
20° od vodorovné roviny. Svařujeme metodou vzad. 

 
Svařování tupého V-svaru poloha svislá nahoru: PF 
 
V-svary v poloze svislé se svařují vždy postupem nahoru. Hubice svařovacího hořáku směřuje nahoru ve směru svařování 

se sklonem 5°až 15°od vodorovné roviny. Vedení hořáku je při kořenové vrstvě přímočaré s mírnou korekcí do stran. 
Další vrstvy, včetně vrstvy krycí, provádíme příčně kývavým pohybem se stejným sklonem svařovacího hořáku od 

vodorovné roviny, tj. 5° až 15°. Při napojování na steh a po přerušení svařování zapalujeme oblouk asi 10 mm před ukončením 
stehu a po vytvoření svarové lázně převedeme ji do kořene svaru. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při svařování tupých svarů v poloze svislé volíme, ze známých důvodů, nižší svařovací parametry než při svařování v 

poloze vodorovné shora. 
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Obr.č.22 

6. DEFORMACE A PNUTÍ 
 
Průvodními jevy při tavném svařování jsou deformace a pnutí. 
 
Deformace se projevují nepříznivě změnami tvaru a často i rozměrů svařovaných dílců, vyžadují navíc rovnání a ztěžují 

práce při sestavování ocelových konstrukcí. 
Ve svarech s velkým zbytkovým pnutím dochází k vzniku trhlin, které se šíří dále a bývají příčinou havárií. 
Deformace a napětí ve svarech mají stejné příčiny vzniku, úzce spolu souvisí a vzájemně se podmiňují. 

 
Příklady vzniku deformací a pnutí v závislosti na tepelné roztažnosti 

 
Tepelná roztažnost je jedna ze základních fyzikálních vlastností kovů. Projevuje se změnou objemu v závislosti na teplotě. 

Ohřevem se rozměry těles zvětšují, ochlazováním zmenšují. 
Tyto změny probíhají jen tehdy, nestojí-li tělesu v cestě nějaké překážky. Příkladem je volná tyč jednostranně přivařená. Pří 

ohřevu se prodlouží o AI a po ochlazení opět zkrátí na původní délku 1. V tyči nevzniká ani deformace, ani napětí. 
 
a) volná tyč jednostranně přivařená (obrázek č. 22) 
l - počáteční délka 
∆I - absolutní hodnota prodloužení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Příklad nerovnoměrného ohřevu a chladnutí 
Zdroj tepla při chladnutí vyvolává nerovnoměrný ohřev svarku, a to od teplot tavení kovu, až po teplotu okolí. V rozmezí 

těchto teplot se pronikavě mění jednak fyzikální vlastností (tepelná roztažnost a vodivost), stejně tak i mechanické vlastností 
(pevnost, tažnost, mez kluzu, houževnatost). Při ohřevu nad 600 °C se konstrukční oceli plasticky deformují účinkem zcela 
malých zatížení. Zdroj tepla se pohybuje, způsobuje tedy v některých oblastech ohřev, v jiných už nastává ochlazování. Tomu 
pak odpovídá pohyb pružně plastických deformací od ohřevu a ochlazování i vznik nerovnoměrných deformací a pnutí po 
vychladnutí svarku. 

 
a) Deformace podélná 

Ve směru osy svaru, v blízkosti svaru jsou deformace větší 
b) Deformace příčná 

Kolmo na osu svaru 
c) Deformace úhlová 

Změna úhlu α před svařováním a po svařování 
 

Postupy snižující deformace 
a) Omezení velkého přívodu tepla do svaru 

- svařování nižšími svařovacími parametry (tenčí drát) 
- svařování vyššími svařovacími rychlostmi 
- využití vhodného postupu svařování 
 

b) Využití protideformace 
- vhodným-sestavením svařovaných prvku při stehování lze následnou úhlovou deformaci využít k získání žádaného 
tvaru. Příklad využití protideformace u jednostranného V-svaru je svářečům všeobecně známý. 
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c) vhodné upnutí svarku v přípravku při svařování 
Pevné upnutí svarku v přípravku se rovněž projeví snížením deformace, zvláště jde-li o svary krátké a nehrozí 
nebezpečí vzniku trhlin v důsledku velkých pnutí v průběhu chladnutí. 
 

d) vhodná příprava materiálu a technika svařování 
Vhodnou přípravou materiálu a technikou svařování se rozumí, pro daný účel, nejvhodnější tvary a rozměry 
svarových ploch a vhodný pracovní postup. 
Záměnou V-svaru za U-svar nebo oboustranný V-svar omezíme podstatně výskyt deformací při svařování 
 

Účinným opatřením je rovněž vhodný pracovní postup. Svar provedený jedním sledem vyvolává velké deformace. 
Rozdělení svaru na krátké úseky vede k rovnoměrnějšímu rozdělení tepla, a proto dáváme přednost svaru provedenému 
střídavě nebo vratným krokem, nebo svaru provedenému střídavě vratným krokem. Pro tlusté materiály volíme svar provedený 
kaskádovitě. 

 
Možnosti snížení pnutí při svařování 
 

jsou vzájemně podmíněny stejnými postupy, jaké byly uvedeny pro snížení deformaci. 
 
Rozhodujícími opatřeními jsou tedy: 
 
a) omezení velkého přívodu tepla do svaru 
- svařování nižšími svařovacími parametry 
- svařování vyššími svařovacími rychlostmi,' zvláště při mechanizovaných nebo automatizovaných svařovacích pochodech 
- využití vhodného postupu svařování 
 
b) vhodná příprava a upínání materiálu, technika svařování 
- využití vhodné geometrie svarů 
- menší úhel rozevřeni 
- upínání v pružných přípravcích 
- využití vhodného postupu svařování 
- svařování do úzké mezery 
 
V poslední době se pro snížení pnutí při svařování využívá ultrazvuku. Ovlivní se tím krystalizace při tuhnutí svarového 

kovu a dojde k poklesu napětí. Zavádí se rovněž metoda snižování pnutí pomoci vibrací. Při rezonanční frekvenci svarku dochází 
k mechanickému odbourání napěťových špiček a k celkovému poklesu zbytkových pnutí. 

 
7. ZKOUŠKY SVARŮ 

 
Rozdělení zkoušek 
 
Zkoušky svarových spojů se dělí na: 
a) zkoušky nedestruktivní - bez porušení materiálu 
b) zkoušky destruktivní - s porušením materiálu 
 
Nejpoužívanější zkoušky nedestruktivní: 
a) vizuální kontrola 
b) zkouška prozářením 
c) zkouška ultrazvukem 
d) zkouška magnetická prášková 
e) zkouška kapilární 
 
Nejpoužívanější zkoušky destruktivní: 
f) příčná zkouška tahem 
g) zkouška lámavosti 
h) zkouška rázem v ohybu 
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Obr.č.23 

i) zkouška tvrdosti 
j) makroskopická kontrola svaru 
k) zkouška rozlomením 
 
 

8 VADY SVAROVÝCH SPOJŮ 
Definice vad: 
 
vada: jakákoliv odchylka 

od dokonalého svaru 
nepřípustná vada: 

nepřijatelná vada 
Klasifikace vad svarových spojů se řídí ČSN EN ISO 6520-1 
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 

 
9. PŘEDPISY A NORMY PRO SVAŘOVANÍ 

ČSN 05 0705 
Tato norma stanovuje požadavky pro základní teoretickou a praktickou přípravu svářeče, způsoby provádění a 

hodnocení zkoušky svářeče a vydání „Osvědčení o zkoušce". 
Označení zkoušek zaškoleného pracovníka a svářeče se základním kurzem (vyjma svářeče plastů) 

 
Označení zkoušek je odvozeno od označování metod svařování, svařovaných materiálů a označení zaškolení. 

 
Základní pojmy: 
svařování - proces, při kterém vznikají nerozebíratelná spojení - 

svarové spoje 
svarek (svařenec) - výrobek zhotovený svařováním 
svar- část svarového spoje, která byla při svařování roztavena 
navařování  - nanášení  vrstvy kovu na povrch součásti pomocí 

tavného svařování 
tavné svařování - svařování prováděné tavením spojovaných části 

bez použití tlaku 
obloukové svařování - svařování, které pro tavení spojovaných Částí využívá tepelné energie elektrického oblouku 
 

 
1 - základní materiál 
2 - teplem ovlivněná oblast 
3 - hranice ztavení (oblast částečně natavených zrn na hranici 
základního materiálu a svarového kovu) 
4 - závar 
5 - kořen svaru 

 
 

základní materiál  - materiál svařovaných částí 
teplem ovlivněná oblast - část základního materiálu, která nebyla 

roztavená, ale jejíž struktura a vlastnosti se v důsledku 
ohřevu při svařování změnily 

hranice ztavení - hranice základního materiálu a svarového kovu hloubka závaru - největší hloubka roztavení 
základního materiálu kořen svaru - část svaru, která je nejvzdálenější od povrchu 
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Obr.č.24 

Obr.č.25 

 
 

1 - úhel zkosení 
2 - úhel rozevření 
3 - svarová plocha 
4 - otupení 
5 - svarová mezera 

(nejkratší vzdálenost mezi svarovými plochami části připravených pro 
svařování) 
 
 
 

úhel rozevření - úhel mezi zkosenými částmi svarových ploch 
úhel zkosení - úhel mezi úkosem a plochou čela 
otupení - nezkosená část svarové plochy 
svarové plochy - části povrchu základního materiálu, které se zúčastní svařování 
 
 
 

1 - kořenová housenka 
2 - krycí vrstva 
3 - podložení svaru (zhotovení svarové vrstvy ze strany kořene) 

 
 
 
housenka - svarový kov navařený nebo přetavený při jednom chodu 
vrstva - část svarového kovu, která se skládá z jedné nebo několika 
housenek umístěných na stejné úrovni příčného řezu svaru 
vícevrstvý svar - svar skládající se z několika vrstev 
krycí vrstva - poslední svarová vrstva tvořící povrch svaru 
podložení svaru - zhotovení svarové vrstvy ze strany kořene 
kresba housenky - charakteristický reliéf povrchu svarové housenky 
svarový kov - přetavený přídavný materiál přivedený do tavné lázně 
svarový kov spoje - slitina vytvořená roztaveným základním a přídavným materiálem 
svarová  lázeň  - část svarového materiálu, která se při tavném svařování nachází v tekutém stavu přídavný 
materiál - kov přidávaný do svarové lázně 
tepelný příkon - energie spotřebovaná na jednotku délky svaru při tavném svařování 
foukání oblouku – odklonění oblouku v důsledku působení magnetických polí 
přímá polarita - polarita, při které je elektroda připojena k zápornému pólu zdroje a svařovaný předmět k pólu 
kladnému 
nepřímá polarita - polarita, při které je elektroda připojena ke kladnému pólu zdroje a svařovaný předmět 
k pólu zápornému. 
 
Označování svarů na výkresech 

Pro označování svarů na výkresech platí ČSN EN 22553. Označení má poskytnout všechny potřebné údaje o spoji. 
Označení je tvořeno základní značkou, která může být doplněna 

- doplňkovou značkou, 
- údajem o rozměru spoje, 
- několika doplňujícími údaji (zejména u výrobních výkresů). 

 
Jednotlivé druhy spojů jsou označeny značkou, která vychází z tvaru spoje. 
 

Základní značka může být doplněna značkou charakterizující tvar povrchu spoje. Pokud není uvedena doplňující značka, 
znamená to, že se tvar povrchu spoje nepředepisuje. 
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Obr.č.26 – Způsob označování svarů na výkresech 

Obr.č.27 – Označování koutových svarů 

Obr.č.28 – Způsob označování velikosti koutových svarů 

Umístění značek na výkrese 
 

Značky svarů tvoří pouze Část úplného označení, které kromě značky (3) obsahuje: 
- odkazovou čáru se šipkou (1) 
- praporek odkazové čáry, tvořený dvěma rovnoběžnými čarami, jedné plné (2a) a jedné čárkované (2b) 
- potřebný počet rozměrů a dohodnutých údajů 

 
Přerušovaná čára může být umístěna nad nebo pod plnou čárou. U symetrických svarů může být přerušovaná 

čára vynechána. 
Umístění svařuje definováno: 

- polohou odkazové čáry, 
- polohou praporku odkazové čáry, 
- polohou značky svaru. 

 
Odkazová čára a praporek odkazové čáry tvoří označení svaru. Pokud se uvádějí údaje např. o metodě 

svařování, stupni jakosti, poloze svařování, přídavném a pomocném materiálu, doplňuje se praporek odkazové čáry 
na svém konci vidlicí. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rozměry svarů 
Ke každé značce svaru může být přiřazen určitý počet rozměrů: 
a) -vlevo od značky (tj. před značkou) se uvádí hlavní rozměr svaru vztahující se k příčnému řezu svaru, 
b) -vpravo od značky (tj. za značkou) se uvádějí rozměry týkající se délky svaru. 
 
Pokud není za značkou svaru uveden rozměr, znamená to, že svar je proveden po celé délce svařovaných 

dílů. 
Pokud není uvedena u tupého svaru jeho velikost, je svar provařen v celé tloušťce dílů. 
 

Velikost koutových svarů je možné předepsat dvěma způsoby. Proto je třeba před odpovídající údaj o 
velikosti svaru uvést písmeno a nebo z. 

 
 
 
 
 
 
 
 

jmenovitá výška svaru   jmenovitá tloušťka svaru 
 
 

1 – odkazová čára 

2a – praporek 

odkazové čáry (plná 

čára) 
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Obr.č.29 – Způsob označování koutových svarů s hlubokým 
průvarem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U koutových svarů s hlubokým průvarem se udává tloušťka svaru s, tj. včetně průvaru. 
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Obr.č.30 – Značka pro obvodový svar 

Obr.č.31 – Značka pro montážní svar 

Obr.č.32 – Označení metody svařování 

Doplňkové značky 
 

Doplňkové značky mohou být použity pro upřesnění dalších údajů o svarech, např.: 
 
Obvodový svar 

 
Pro obvodový svar, který má být zhotoven po celém obvodu součásti, se použije jako doplňková značka 

kružnice (viz obrázek č 30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montážní svar 
K označení montážních svarů se použije jako doplňková značka praporek (viz obrázek č. 31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Označení metody svařování 
Pokud je to nutné, označí se metoda svařování Číselným označením umístěným do vidlice na konci praporku 

odkazové čáry (viz obrázek č. 32). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Údaje o druhu a rozměrech svaru mohou být doplněny dalšími údaji ve vidlici praporku odkazové čáry, a to v 

následujícím pořadí: 
- metoda svařování 
- stupeň jakosti 



62 

 

- poloha svařování 
- přídavné materiály 
 
Příprava svarových ploch 

Doporučení pro přípravu svarových spojů jsou obsaženy v ČSN EN ISO 9692-1. 
 

Mezní hodnoty vad a určování stupňů jakosti 
Určování stupňů jakosti obsahuje ČSN EN ISO 5817:2004 (05 0110). Tato mezinárodní norma určuje stupně 

jakosti podle vad svarových spojů zhotovených tavným svařováním pro všechny druhy ocelí, niklu, titanu a jejich 
slitiny. Platí pro tloušťky materiálu větší než 0,5 mm. 

Norma uvádí tři stupně jakosti označené B, C, a D, aby bylo možné použití pro širokou vadu svařovaných výrobků: 
 B - vysoký 

C – střední 
D - nízký 

Krátkými vadami (short imperfections) se rozumí jedna nebo více vad s celkovou délkou menší než 25 mm na 
každých 100 mm délky svaru nebo s největší délkou vady do 25 % celkové délky svaru kratšího než 100 mm, 
přičemž se bere za základ oblast zjištění nejvíce vad. 

Soustavnými vadami (systematic imperfections) pak vady, které jsou rozmístěny po celé zkoušené délce 
svaru v pravidelných vzdálenostech, přičemž rozměry jednotlivých vad vyhovují mezním hodnotám vad uvedeným v 
tabulce 1 citované normy. 
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