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Výuka kurzu ručního obloukového svařování obalenou elektrodou – kurz 
111 W01 
 
P.č. Obsah Čas 
 A. 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 elektrod, volba přídavných materiálů 
- rozdělení elektrod podle obalu, funkce obalu 
- operativní vlastnosti elektrod, značení elektrod 
- skladování, sušení a zacházení s elektrodami ve výrobě 

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 
- svařovací vodiče, držák elektrody a svařovací (zemnící) svorky, popis, 

požadavky 

6 hodin 

5. Technologie svařování 
- hlavní parametry obloukového svařování, délka oblouku 
- příprava materiálu před svařováním 
- stehování, nastavení kořenové mezery apod. 
- svařování kořenové, výplňové a krycí housenky, vedení elektrody 
- 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 

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

- norma ČSN 05 0705, označení zkoušek 
- norma ČSN EN 25 817, zkušební vzorky, rozměry a příprava, kriteria 

hodnocení 
- polohy při svařování, označování svarů na výkresech, označování metod 

svařování 
- platnost zkoušky, rozsah oprávnění 
- opakovací zkoušky 

6 hodin 

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

180 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 52 hodin 
6. Praktický výcvik ve zhotovení návarů v poloze PF 8 hodin 
7. Praktický výcvik ve svařování koutového spoje v poloze PF 28 hodin 
8. Praktický výcvik ve svařování tupého spoje v poloze PF 40  hodin 
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1. ÚVOD 
Svařování je proces, při kterém vznikají nerozebíratelná spojení svary. 
Svařováním se nerozebíratelná spojení dají vytvářet na různých materiálech, různých tloušťkách, v 

různých polohách, při práci v dílnách i na montážích. Svary se vytváří relativně rychle, tedy také 
ekonomicky, a dá se říci, že při dodržení určitých pravidel i v dostatečné kvalitě. 
Svařování našlo uplatnění v mnoha výrobních dílnách a prakticky na každé stavbě a v každé 
opravárenské či údržbářské dílně. 

Kdo chce umět svařovat a získat příslušné oprávnění, má v současnosti v České republice 
následující možnosti: 
- základní kurz 

absolvent získá svářečský průkaz platný v celé republice; neopravňuje svařovat tam, kde se 
vyžaduje zkouška podle ČSN EN 2871(zaškolení a základní kurzy se provádí podle ČSN 05 0705 
a podmínkou pro účast je pouze zdravotní způsobilost uchazeče) 

 
Základní kurzy existují vždy pro určitou metodu svařování a určitou skupinu svařovaných materiálů. 

 
Tato publikace se zabývá obsahem základního kurzu s označením111, to je základní kurz ručního 

svařování elektrickým obloukem, obalenou elektrodou, nelegovaných a nízkolegovaných ocelí, které při 
svařování nevyžadují předehřev. 
 
Obloukové svařování 

 
 
Ruční obloukové svařování 
 
Obloukové svařování nebo svařování elektrickým obloukem označuje skupinu metod tavného 
svařování, u kterých je energie potřebná k roztavení svařovaných ploch dodávaná jako teplo vzniklé při 
hoření elektrického oblouku. Pro svoji vysokou míru reprodukovatelnosti, relativně nízké investiční 
náklady, dosahovanou kvalitu a výkon svařování jsou v technické praxi nejrozšířenějšími metodami 
svařování kovů jak feritických tak i neželezných (např. hliník, hořčík, atd.). 
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Historie 
 
Dlouho po objevu elektrického oblouku HumphreyDavym roku 1801, resp. Vasilijem Petrovem o dva 
roky později, došlo k prvním experimentům s elektrickým obloukem za účelem tavení kovů a jejich 
svařování – a to Angličanem Wildem v roce 1860.[1][2][3] Ale až Francouz Auguste DeMeritens v roce 
1881 použil pro svařování olověných desek elektrodu – uhlíkovou.[1][4] Jeho žáci, Nikolaj Slavjanov a 
StanislasOlszewski,[5] jeho postup upravili pro svařování ocelí a nechali si jej patentovat[6] jak v Evropě 
tak i zámoří.[2] Svoji metodu dokázali přivést do praxe nejenom v Evropě ale i USA.[2][7] Použitím 
uhlíkové elektrody sice vzniká ochranná atmosféra CO2, ale svar se tzv. nauhličuje, tzn. že ve svarové 
lázni se zvyšuje množství uhlíku, který sice svarový kov činí pevnějším, ale zároveň i křehčím.[7] Rus 
Nikolaj Slavjanov použil v roce 1888 elektrodu kovovou, která se při svařování odtavovala do svarové 
lázně.[1][8] Svoji metodu nazval svařování kovů odléváním[9][10] a její funkčnost prokázal svařením resp. 
odlitím osmi kovů (zvonový bronz, tombak,nikl, ocel, litinu, měď, stříbro a bronz). Ani metoda svařování 
kovovou elektrodou Slavjanova, a ani obdobná metoda[11]Charlese L. Coffina o dva roky později, 
nezajistila požadované plastické vlastnosti a svarová lázeň nebyla ochráněna od negativních vlivů 
okolní atmosféry, zejména kyslíku, vodíku a dusíku. Potřebu ochrany roztaveného svarového kovu si 
uvědomil již zmíněný Coffin, který navrhl a nechal si patentovat[12] způsob svařování s použitím tavidla, 
které omezovalo ovlivnění svarového kovu nežádoucími prvky. 
Různými způsoby ochrany roztaveného svaru se zabývalo mnoho vědců, inženýrů a techniků. 
Ochranou tvořenou přímo dodávanými plyny ve 30. letech 20. století, Devers[13]argonem, 
Hobart[14]héliem, Alexander[15], Langmuir[16] a Thomson[17] směsmi vodíku, dusíku, propanu a oxidu 
uhličitého.[18] Na těchto principech vznikla metoda svařování s netavící se wolframovou elektrodou v 
ochranné atmosféře hélia v roce 1941 v NorthropAircraftInc pro svařování hořčíku, hliníku a niklu.[19] 
Dnes je metoda známa pod zkratkou TIG (WIG), jako ochranných plynů využívá kromě hélia i argon a 
další plyny a jejich směsi.[20] Hobart a Devers, kteří pracovali na metodě svařování v ochranné 
atmosféře od dvacátých let minulého století teprve až v roce 1940[19] (1948[18]) úspěšně završili vývoj 
metody svařování tavící se elektrodou v ochranném inertním plynu.[18] Dodnes je tato metoda široce 
využívaná – často se označuje zkratkou MIG. V padesátých letech pak Ljubavský a Novošilov použili 
pro tento postup ochranu z CO2.[1][18] 
Jinou cestou se vydal Kjellberg, který si nechal v roce 1907 patentovat[21] kovovou elektrodu s obalem z 
uhličitanů a křemičitanů[22]. Hořením elektrického oblouku mezi svarovou lázní a odtavující se 
elektrodou se totiž tavil i obal, který produkoval ochrannou atmosféru CO2. O pět let později Angličan 
Strohmenger vyvinul a nechal si patentovat[23] tlustý obal, který disponoval kromě ochranné funkce 
působil metalurgicky tak, aby svarový kov dosahoval požadované plasticity.[24] Metoda ručního 
svařování obalenou elektrodou je hojně využívaná až do současnosti pro svoji flexibilitu, nízké investiční 
náklady a vysokou kvalitu produkovaných svarů. 
V roce 1929 byla společností National Tube vyvinuta metoda[25] později známá jako Union-melt a 
svařování pod tavidlem, která využívala principů ochrany jako metoda svařování obalenou 
elektrodou.[19][26] 
Poslední vyvinutá metoda obloukového svařování byla odvozena od metody svařování s netavící se 
elektrodou v inertních plynech v roce 1953 jako metoda svařování plasmou, která disponuje lepší 
stabilitou hoření oblouku a vyšší koncentrací vneseného tepla.  
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Hoření elektrického oblouku při svařování 

 
 
Schéma elektrického oblouku 
 
Pro obloukové svařování se používá nízkonapěťový elektrický vysokotlaký výboj, který je veden v 
prostředí ionizovaného plynu. Stabilita elektrického oblouku vyžaduje dostatečné napětí pro ionizaci 
daného prostředí a proud, který udrží plazma oblouku v ionizovaném stavu.[28] 
Princip použití elektrického oblouku při svařování lze zjednodušeně popsat na metodě, která využívá 
netavící se wolframovou elektrodu v ochranné atmosféře argonu. Při tzv. přímém zapojení, tzn. 
elektroda (1) je připojena na záporný pól stejnosměrného proudu a základní materiál je připojen ke 
kladnému pólu, se na elektrodě vytvoří katodová skvrna (2) a na základním materiálu (12) anodová 
skvrna (11). Při hoření elektrického oblouku v ochranné atmosféře argonu jsou emitovány tzv. primární 
elektronyeI(4) z katodové skvrny a dopadají na ni anionty které vytvářejí energii potřebnou pro 
termoemisi primárních elektronů (4). Oblast katodového úbytku napětí (3) je způsobena prostorovým 
nábojem aniontů, který brzdí elektrony uvolněné z katody. Část primárních elektronů dopadne (9) na 
anodovou skvrnu, kde se jejich kinetická energie mění na tepelnou, částečně i na elektromagnetické 
záření. Část elektronů naráží do atomů argonu (5), ze kterých se tvoří aniony Ar+(6) a sekundární 
elektrony eII(7). Aniony Ar+ jsou přitahovány ke katodové skvrně. Takto ionizovaný plyn – sloupec 
oblouku (8) se stává vodivým. Při překročení kritické hodnoty proudu dochází k proudění plazmatu od 
elektrody k základnímu materiálu. Tepelná energie na anodě při dopadu elektronů způsobuje vysoké 
teploty, které postačují k roztavení základního materiálu. Oblast anodového úbytku napětí (10) 
způsobuje prostorový náboj elektronů. Naznačený proces je velmi rychlý stejně jako roztavení 
základního materiálu.[29][30][31] 
Na obdobném principu funguje i oblouk napájený střídavým napětím s rozdílem, že se pravidelně 
(frekvenčně) zaměňuje oblast katodové a anodové skvrny. Tento jev, tzv. čistící efekt, se využívá 
především při svařování hliníkových slitin. Vysokotavitelné oxidy Al2O3 se snáze rozruší při střídání 
polarity elektrody a odpovídajícímu dopadů elektronů a iontů.[32] 
Teplota sloupce oblouku 

metoda svařování teplota [°C] 
svařování obalenou elektrodou 4200 – 6400 

svařování pod tavidlem 6200 – 7800 

svařování netavící se elektrodou 6200 – 9000 

svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou 8000 – 15000 
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svařování plazmou 20000 – 25000 
Svařovací zdroje 
 
Při svařování elektrickým obloukem je svařovací proud získáván z tzv. svařovacích zdrojů. To jsou 
elektrická zařízení generující svařovací proud a napětí požadovaných charakteristik, a která mají 
dostatečnou účinnost, zatěžovatel a další vhodné parametry. Svařovací zdroje mohou dodávat 
stejnosměrný proud, usměrněný proud, střídavý proud. 

Související informace naleznete v článku Svařovací zdroj. 
[editovat]Metody obloukového svařování 

• ruční obloukové svařování 
• svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou 
• svařování netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu 
• svařování pod tavidlem 
• svařování plasmou 
• elektrostruskové svařování 
• elektroplynové svařování 

 
 
Ultrafialové záření při svařování 
 
Bezpečnost 
 
Svařování je pracovní činnost vystavená vysokým rizikům z hlediska bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví. Kromě rizik, jako je popálení od odstřikujícího svarového kovu případně dotykem nevychladlých 
částí svařenců, které jsou společné pro většinu metod tavného svařování existují i specifická rizika 
poplatná metodám obloukového svařování. Taková rizika jsou zejména úrazu elektrickým proudem a 
emise elektromagnetického záření jak v oblasti tepelné tak i v oblasti ultrafialového spektra. Toto záření 
může poškodit zrak nejen svářeče samotného, ale i osob nacházejících se v blízkosti svářecího 
pracoviště. Je proto nutné používat chrániče zraku, tj. svářečské štíty pro svářeče, které splňují ČSN EN 
169[33] anebo ČSN EN 379+A1[34], a závěsy či přepážky pro odstínění záření a ochranu osob 
nalézajících se v okolí, tak jak je definováno v ČSN 05 0600[35], ČSN 05 0601[36] a ČSN 05 0630[37]. Při 
metodách svařování v ochranných atmosférách existují navíc rizika udušení při používání CO2 případně 
exploze hořlavých plynů, např. vodíku.[38][39] 
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„Prokreslení teploty“ do základního materiálu od svařování 
 
Kvalita 
Jako každé tavné svařování i metody svařování obloukem zásadním způsobem mění oblast základního 
(svařovaného) materiálu v nejbližším okolí svarové lázně, v tzv. tepelně ovlivněné oblasti. Metalurgické 
změny, ke kterým dochází vlivem přehřátí této oblasti mají za následek většinou i změnu mechanických 
vlastností. Různé druhy materiálů jsou jinak citlivé na rychlé zvýšení teploty a následné rychlé 
zchladnutí. 
V případě feritických ocelí může dojít k zakalení tepelně ovlivněné oblasti, čím se zvýší tvrdost a 
pevnost, ale významně se sníží houževnatost a tažnost. Proto se pro tento typ ocelí používají takové 
postupy, které méně tepelně zatěžují okolí svaru náhlými změnami teploty.[40] 
Svařování obloukovými metodami lze velmi dobře nejen kontrolovat, ale postup lze bez problémů 
opakovat díky stejnému nastavení tzv. základních parametrů svařování. Mezi tyto parametry patří 
zejména typ svařovaného materiálu, tvar svaru, velikost a druh svařovacího proudu, svařovací napětí, 
rychlost postupu, průtok a druh ochranného plynu, přídavný materiál, předehřev a/nebo dohřev. 
Nejistotou je pak ruka svářeče, klimatické podmínky krytého i nekrytého pracovního prostoru. Další 
parametry jako jsou např. ošetření navlhavých přídavných materiálů – tavidla a to jak ve formě obalů 
elektrod ručního svařování tak i ve formě granulovaných tavidel pro svařování metodou pod tavidlem – 
lze řešit dodržováním technologické kázně. Při průmyslovém svařování jsou vesměs vyžadovány 
přístupy managementu jakosti, které nastavují technologické procesy za účelem dosažení požadované 
jakostní úrovně.[41][42][43] 
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2. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ 
 
Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou nedílnou součástí každé pracovní činnosti. 

 
Zákoník práce ukládá každému pracovníkovi mimo jiné: 

- dodržovat předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
- používat při práci osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení, 
- účastnit se školení a výcviku v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podrobit se 

stanoveným zkouškám a lékařským prohlídkám, 
- nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky a dodržovat zákaz kouření na pracovištích, 
- oznamovat svému nadřízenému nebo orgánům dozoru nad bezpečností práce nedostatky a 

závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci, a podle svých možností se 
účastnit na jejich odstraňování, 

- odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a vážně ohrožuje jeho život a 
zdraví, případně život a zdraví jiných fyzických osob. 

 
Zvláštní význam mají otázky bezpečnosti práce při svařování, kdyse pracuje s teplotami, při 

kterých se taví kovy, a s elektrickými zařízeními, jejichž napětí jsou vyšší než napětí bezpečná. Svářeč 
se nachází v nejtěsnější blízkosti svařovacího procesu, kde je vystaven zářením elektrického oblouku a 
dýmům, parám a prachům, které přisvařování vznikají. I když tyto zplodiny nejsou toxické, mají 
charakter škodliviny. 
 

Uvedené rizikové faktory i řada mimořádných událostí vzniklýchv souvislosti se svařováním 
vyvolaly potřebu vydat pravidla, jejichždodržování by svařování činilo bezpečným. 
 

Tato pravidla jsou uvedena v následujících technických normáchs účinností od února 1993: 
 
ČSN 050600 Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů. Projektování a příprava 

pracovišť. 
ČSN 05 0601 Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařováníkovů. Provoz. 
ČSN 05 0610 Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovůplamenem a řezání kyslíkem. 
ČSN 05 0630 Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro obloukovésvařování kovů. 
ČSN 05 0650 Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro odporové svařování. 
ČSN 05 0661 Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovůtřením. 
ČSN 05 0671 Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro laserové svařování kovů. 
ČSN 05 0672 Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro elektronovésvařování kovů. 
 
Souběžně s ČSN 05 0630 platí s účinností od dubna 1999: 
ČSN 05 2208 Bezpečnostní předpisy pro provoz zařízení pro obloukové svařování a příbuzné procesy. 
ČSN 05 2209 Zvláštní bezpečnostní předpisy pro instalaci zařízení pro obloukové svařování a příbuzné 
procesy. 
Od 1. července 2000 nabyla účinnosti Vyhláška Ministerstva vnitraČR č. 87/2000 Sb. o požární 
bezpečnosti při svařování. 
 

Každý svářeč elektrickým obloukem musí být řádně seznámens normami, které jsou výše uvedeny 
tučně, s použitím ručních hasicíchpřístrojů a s poskytováním první pomoci při úrazech elektřinou. 
V tommusí být svářeč nejméně jedenkrát za dva roky doškolen a přezkoušen. 
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A. Úvod 

Pro snížení nebezpečí vzniku úrazů při svařování byla zpracována řada českých norem, které 
stanoví bezpečnostnípožadavky při svařování jednotlivými metodami.Vybrané článkya kapitoly byly 
určeny příslušnými orgány (ČÚBP, MVČR atd.)jako závazné pro všechny pracovníky oboru svařování, 
toznamená jak pro svářeče, tak i pro řídící pracovníkya zaměstnavatele. Příručka obsahuje ustanovení 
v současné doběplatných norem uvedených v přehledu. U norem však docházítrvale ke změnám; je 
třeba brát v úvahu poslední platné zněnípříslušné normy. 

 
A. Všeobecně 

 
Svářečské práce mohou vykonávat jen pracovníci, kteří mají platné oprávnění. 

Jsou to: 
- pracovníci, kteří mají platný svářečský průkaz nebo platnýprůkaz svářečského dělníka s 
uvedením příslušného druhua rozsahu oprávnění podle platných předpisů (viz ČSN 05 0705). 

 
- pracovníci, kteří mají na programování, seřizování, údržbua opravy mechanizovaných a 
automatizovaných svařovacíchzařízení příslušnou odbornou kvalifikaci a mají písemné 
pověřenízaměstnavatele pro výkon uvedených prací, dané pracovnísmlouvou. 

 
- pracovníci, kteří jsou ve výcviku pod přímým odbornýmdozorem instruktora svařování. Dále žáci 
středních odbornýchučilišť a středisek praktického vyučování, kteří po absolvovánízákladního 
výcviku ve svařování, při zdokonalování svýchdovedností, vykonávají svářečské práce pod 
přímým dozoremmistra odborné výchovy. Tito pracovníci nesmějí vykonávatpráce se zvýšeným 
nebezpečím 

 
Svářečský průkaz a průkaz svářečského dělníka je platný, když obsahuje: 

 
- potvrzení svářečského technologa pověřeného zkušebníorganizací (platné razítko) o vykonání 
periodickéhopřezkoušení z bezpečnostních ustanovení podle příslušnýchpředpisů, přičemž 
osvědčení není starší než 2 roky; 

- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti, přičemž lékařsképrohlídky se provádí nejméně 
jednou za 5 let u pracovníkůmladších 50-ti let, nejméně jednou za 3 roky u pracovníkůstarších 
50-ti let, pokud zaměstnavatel neurčil, podlepracovních podmínek na příslušném pracovišti, jiný 
intervallékařských prohlídek; 

- potvrzení organizace ve svářečském průkazu, resp. průkazu""svářečského dělníka. Tímto 
potvrzením organizace přijalapracovníka i pro výkon svářečských prací a pověřujepracovníka 
vykonávat tyto práce v rozsahu jeho platnéhooprávnění. 

 
Jiným osobám je svařování a jakákoliv manipulace se svařovacím zařízením zakázána! 

 
B. Názvosloví 

V normách o bezpečnostních ustanoveních pro svařování kovů jsou používány definice, z nichž 
některé uvádíme: 

 
Svářečské pracoviště 
je pracovní prostor určený pro svařování a na umístění svářečského případně dalšího 

technologického zařízení, technologických stanovišť a manipulačních ploch pro operace související se 
svařováním, vykonávaném stále nebo jenpřechodně, bez ohledu na zajištění pracovního klimatu (např. 
vterénu, v hale apod.); 

Prostor normální z hlediska úrazu elektrickým proudem 
je prostor, ve kterém snižuje prostředí nebezpečí úrazuelektrickým proudem; 
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Prostor nebezpečný z hlediska úrazu elektrickým proudem 
je prostor, ve kterém je vlivem prostředí buď stálé, nebopřechodné nebezpečí úrazu elektrickým 

proudem; jsou to hlavněprostory s prostředím horkým, vlhkým (i přechodně vlhkým),s vodivým okolím, 
prašným s vodivým prachem (nehořlavými 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 prostředímmokrým a uzavřené kovové nádrže; 
Mez výbušnosti 
mezní hodnota fyzikálních parametrů nebo koncentrace, při nížje možný výbuch určitého druhu v 

daném systému. Může býtdolní a horní mez výbušnosti; 
Nebezpečná koncentrace pro výbuch 
koncentrace směsi hořlavých plynů, par nebo prachů sevzduchem nebo jiným oxidovadlem, 

představující 25 % hodnotydolní meze výbušnosti; 
Prostor s nebezpečím požáru 
je prostor, ve kterém se vyskytují pevné hořlavé hmoty, hořlavýprach, hořlavé kapaliny, hořlavé 

plyny a výbušniny, nebo látkyobsahující výbušniny; 
 
Prostor s nebezpečím výbuchu 
je prostor, ve kterém se může vyskytovat za normálníhoprovozního stavu nebezpečná koncentrace 

pro výbuch; 
Přilehlé prostory 
jsou prostory spojené s místem svařování dveřmi, otvory, kanály,nad, pod a vedle místa svařování; 
Aerosol 
rozptýlené tuhé nebo kapalné částice ve vzduchu, sezanedbatelnou 0 pádovou rychlostí. Mezi 

aerosoly jsou zařazenyi svářečské dýmy. 
Nejvyšší přípustná koncentrace škodlivin v pracovním prostředí (NPK-P) 
koncentrace plynů, par a aerosolů v pracovním ovzduší, vztaženána osmihodinovou a kratší 

pracovní dobu, o které se podlesoučasných vědomostí opodstatněně předpokládá, že 
nepoškozujízdravotní stav osob, které jsou vystaveny jejímu působení,přičemž v celosměnovém 
průměru se nesmí překračovat NPK-Poznačené jako průměrné a hodnoty označené jako hraniční 
senesmí překračovat v žádném případě. 

Prostor s nebezpečím otravy 
je prostor, ve kterém se nachází prostředí se značně překročenouNPK-P, případně ve kterém jsou 

překročeny hraniční hodnotyinkriminovaných škodlivin; 
Prostor s nebezpečím zadušení 
je prostor, ve kterém je nedostatek vzduchu (např. vzduch jevytěsněn jiným plynem - oxid 

uhličitý,argon,dusík), nebo obsahkyslíku ve vdechovaném vzduchu poklesne pod 16 %, dále je tokaždý 
prostor, ve kterém je znemožněna vazba kyslíku načervené barvivo nebo jeho odevzdávání tkáním 
(např. přivdechování oxidu uhelnatého nebo kyanovodíku); 

Dýchací zóna 
je prostor ve výšce dýchacích cest podle pracovní polohyvzhledem na vykonávanou práci; 
Bezpečnostní opatření 
jsou technická a organizační činnosti a jejich výsledky nazajištění nebo zvýšení bezpečnosti při 

práci; 
Svařovací vodič 
je izolovaný ohebný vodič, který elektricky připojuje svařovacízdroj se svařovacím nástrojem nebo 

svarkem; 
Ochranný vodič 
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úmyslně vedený vodič, který spojuje neživé části nebo cizívodivé části, nebo zemnice (z hlediska 
elektrického proudu)chránící před nebezpečným dotykem bez ohledu na to, zda jesoučasně pracovní 
nebo ne; 

Spojka svařovacího vodiče 
je součást na vzájemné spojení svařovacích vodičů;Svářečská svorka 
je součástka umožňující spojení jednoho pólu svařovacíhoobvodu prostřednictvím svařovacího 

vodiče se svařovanýmdílem, přípravkem nebo svářečským stolem. 
Odborník (expert) 
je osoba, která může posoudit práci jí přidělenou a rozeznatmožná nebezpečí na základě svého 

odborného výcviku, znalostí azkušeností a na základě svých znalostí příslušného zařízení. 
 

C. Nebezpečí při obloukovém svařování 
 
C.1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
Úrazu elektrickým proudem se musí zabránit vyloučenímdotyku pracovníka s živými částmi 

zařízení a s pólemsvařovacího okruhu, který není připojený na svarek, pokud jehonapětí je větší než 
bezpečné napětí živých částí. V opačnémpřípadě je nutno použít bezpečné jmenovité napětí živých 
částíz hlediska nebezpečnosti prostora podle TAB 2. 

Lidský organismus se před úrazem elektrickým proudemchrání především použitím bezpečného 
proudu podle TAB 1. 

 
C.1.2 Opatření proti úrazu elektrickým proudem 
V prostoru svařování se musí vyloučit dotyk svařovacíhonástroje s elektricky vodivými předměty v 

okolí (např. použitímizolovaného držáku elektrod, izolovaných zábran, izolovanépodložky pro odkládání 
svařovacího nástroje apod.). 

Prostor nebezpečny 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 vlhkými, s vodivým okolím, prašným s vodivým prachem (nehořlavým i 
hořlavým), žíravým (se škodlivým chemickým působeními, s otřesy, venkovním, s nebezpečím 
mechanického poškození. 

 
Z hlediska elektrického proudu rozeznáváme: 
-živé části zařízení jsou elektricky vodivé části, které jsou pod napětím (např. elektricky vodivé 

části držáku elektrod, i když se nesvařuje, zdroj svařovacího proudu je zapnutý, svařovací proud 
neprotéká, oblouk nehoří, ale na držáku elektrod je napětí naprázdno); 

-neživé části zařízení jsou elektricky vodivé části přístupné dotyku, které nejsou určeny k vedení 
elektrického proudil a není na nich normálně napětí, na které se však může dostat napětí při nahodilé 
poruše (např. mechanickým poškozením, překlenutím izolace, vadnou manipulací apod.). Mohou to být 
pouzdra, obaly, kryty, kovové konstrukce apod. 

Bezpečné napětí živých částí se určuje z hlediska nebezpečnosti prostoru podle TAB 2. 

TAB 1. Hodnoty bezpečného proudu 
Druh proudu Bezpečnýproud 

(mA) 
Ustálenýproud (mA) 

Střídavý proud (10 až 1000 Hz) 10 3,5 
Stejnosměrný proud 25 10 

TAB 2.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 
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Podle ČSN 33 2000-2-21 a ČSN 33 2000-4-41 dochází kněkterým změnám v názvosloví a 

definicích pro prostory,v nichž se používají elektrická zařízení a působením vnějšíchvlivů (prostředí) se 
může zvyšovat nebezpečí úrazů elektrickýmproudem. Používaná elektrická zařízení a jejich 
používání(obsluha) odpovídají ustanovením, která se jich týkají. 

PROSTORY NORMÁLNÍ 
jsou takové, ve kterých používání elektrického zařízení je považováno za bezpečné, protože 

působením vnějších vlivů nedochází ke zvýšení nebezpečí elektrického úrazu. Jsou to prostory s 
normálními vnějšími vlivy (prostředím):  

- obyčejné - normální (kanceláře, byty) 
- studené a suché 
- o se zanedbatelnou až silnou prašností s nevodivým prachem 
- s nízkou relativní vlhkostí vzduchu 
- s mírnými vibracemi, mírnými rázy 
 
PROSTORY NEBEZPEČNĚ 
jsou takové, kde působením vnějších vlivů (prostředí) je buď přechodné, nebo stálé nebezpečí 

úrazu elektrickým proudem. Jsou to zejména prostory s vnějšími vlivy (prostředím):  
- horké (průměrná teplota vyšší než 35 °C) 
- vlhké (relativní vlhkost v průměru větší než 80 %) 
- venkovní (mlha, déšť) 
- se středními vibracemi a středními rázy 
- s lehkou až silnou prašností s vodivým prachem 
-  s vodivým okolím 
 
PROSTORY ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNĚ 
jsou takové, ve kterých působením zvláštních okolností a vnějších vlivů (případně i jejich 

kombinací) dochází ke zvýšení nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Jsou to zejména prostory: 
- mokré (při práci je nutno stát ve vodě, kde voda stříká, tryská, nebo elektrické zařízení je 

zaplavenou vodou) 
- kovové nádrže a kotle 
- se silnými vibracemi a silnými rázy 
 
Pro případ havarijní situace musí být zabezpečeno buďcentrální (společné) odpojení svařovacích 

zdrojů, které jsouohroženy havárií, nebo které havárii vyvolaly, případně odpojenívšech svařovacích 
zdrojů na pracovišti, kde havárie vznikla. 

Svařovací zařízení musí z hlediska nebezpečí úrazuelektrickým proudem vyhovovat příslušným 
předpisům. 

Spojky svařovacího vodiče a svářečské svorky musí být sesvařovacími vodiči, resp. svarky 
elektricky vodivě spojené, bezmožnosti náhodného uvolnění a musí mít velikost odpovídajícíprůřezům 
svařovacích vodičů. Průtok svařovacího prouduupínacími díly polohovadla nesmí poškodit ostatní 
strojnísoučásti polohovadla. 

Doporučuje se, aby se zdroj svařovacího proudu neumisťovaldo prostoru se zvýšeným 
nebezpečím úrazu elektrickýmproudem. Pokud je nutné umístit zdroj svařovacího proudu doprostoru 
se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem,doporučuje se, aby byl primární přívod zdroje 
svařovacíhoproudu vybaven proudovým chráničem (s jmenovitýmrozdílovým proudem nejvýše 30 mA, 
vybavujícím do 30 ms). 

Napětí naprázdno svařovacích zdrojůmusí vyhovovatpříslušným předpisům. Svařovací zdroje 
prometody svařování,kde může dojít ke zvýšení napětí naprázdno,musí mít hodnotutohoto napětí 
uvedenou na výstražné tabulce. 
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Napětí naprázdno nesmí překročit 80 V u zdrojů střídavých a 113 V u zdrojů stejnosměrných. 
 
Úrazu elektrickým proudem se musí zabránit vyloučenímdotyku pracovníka s živými částmi 

zařízení a s pólemsvařovacího okruhu, který je připojený na svarek, pokud jehonapětí je větší než 
bezpečné napětí živých částí. 

Pokud se elektrické nářadí, resp. přenosná lampa, používajív uzavřeném prostoru, musí být 
napájeny bezpečným napětíma oddělovací transformátor musí být umístěn mimo tento prostor. 

Při práci ve výškách se musí před zahájením obloukovéhosvařování se zvýšeným nebezpečím 
úrazu elektrickým proudemprovést bezpečnostní opatření, zabraňující pádu svářeče popřípadném 
zasažení elektrickým proudem. 

 
ROZSAH A DRUH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ URČUJE 
VEDOUCÍ PRÁCE. 
 
C.1.3 První pomoc při úrazech elektrickým proudem 
Pracovníci na svářečském pracovišti musí být prokazatelněseznámeni s poskytováním první 

pomoci při úrazech elektrickýmproudem. 
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 kfibrilaci (chvění) srdce, přerušení krevního oběhu, zástavě dýchání 
a nakonec i bezvědomí. 

VÝSLEDEK ZÁCHRANY POSTIŽENÉHO ZÁVISÍ NA VČASNÉM, SPRÁVNÉM A DOSTATEČNĚ 
DLOUHO USKUTEČŇOVANÉM OŽIVOVÁNÍ. 

Správný záchranný postup při zasažení elektrickým proudem: 
1. VYPROŠTĚNI (vyproštěnípostiženého z dosahu proudového 
obvodu) 
- vypnutím příslušného vypínače,jističe nebo vyšroubováním 
pojistek; 
- odsunutím vodiče nebo odtažením postiženého pomocí nevodiče, záchrance musí přitom stát na 

izolační podložce. 
- suchá dřevěná bedna, pneumatika apod. - odsunutí provede suchou dřevěnou 

tyčí,suchýmprovazem,gumou apod. POZOR! suchá svářečská rukavice nestačí! 
 
2. ZAVEDENÍ UMĚLÉHO DÝCHÁNÍ (umělé dýchání z plic do plic) 
- začít ihned, pokud postižený nedýchá, protože již po několika minutách nedostatečného přísunu 

kyslíku do mozku dochází k jeho nenapravitelnému poškození; 
- podmínkou úspěchu je uvolnění dýchacích cest, především dutiny ústní (zapadnutý jazyk); ® 

postup při dýchání z plic do plic: 
- jednou rukou nadzvedáváme týl postiženého, druhou rukou tlakem na čelo zakláníme jeho hlavu; 
- prsty zacpáváme nos a ústy vdechujeme vzduch do plic postiženého; 
- zároveň kontrolujeme zda hrudník vykonává dýchací pohyby; 
-  nejprve provedeme asi 10 hlubokých vdechů (asi po 1 sekundě); 
- potom se pokračuje frekvencí 12-16 vdechů za minutu. 

UMĚLÉ DÝCHÁNÍ SE MUSÍ PROVÁDĚT AŽ DO OŽIVENÍ BEZ 
PŘESTÁVKY! 

PŘER UŠIT 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 vedle prstů, kolmo k hrudní kosti 



16 

 

- postižený leží na tvrdé podložce, dlaň ruky leží křížem na zápěstí a vahou těla prostřednictvím 
natažených paží stlačujeme hrudník do hloubky 4 až 5 cm asi 60 krát za minutu; 

- vždy po 5 až 6 stlačeních následuje vdech do plic (lépe dva zachránci); 
- nepřímá srdeční masáž se provádí do obnovení srdeční činnosti, nebo do příchodu 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 chvíli bez dohledu, i když srdeční činnost a dýchání bylo obnoveno. 

Není vyloučeno,že znovu dojde k zástavě dýchání nebo zástavě srdeční činnosti; 
 
5. OZNÁMENÍ VEDOUCÍMU PRACOVIŠTĚ 
- přivolaný vedoucí pracovník zajistí potřebná 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. 
 
C.1.4 Bezpečnostní opatření před úrazem elektrickým proudem 
Připojení svařovacích vodičů musí být provedeno tak, aby sezabránilo náhodnému (neúmyslnému) 

dotyku s výstupnímisvorkami svařovacího zdroje. Nesmí se používat jiné nežpředepsané přívody a 
svářečské svorky pro připojení svařovacíhoproudu. Dotykové plochy přívodů, spojek svařovacích 
vodičů,svorek a svarku musí být elektricky vodivé. 

Vodič svařovacího proudu musí být uložený tak, aby sevyloučilo jeho možné poškození ostrými 
ohyby, jinými předmětya účinky svařovacího procesu. 

Přívody ke zdrojům svařovacího proudu musí být v případěnebezpečí mechanického poškození 
chráněny mechanickyodolným krytem nebo vhodným umístěním, musí se udržovatv suchu a chránit 
před mastnotami (zejména minerálními oleji)a agresivními látkami. 

Svářečská svorka na připojení svařovacího vodiče na svarekmusí být umístěna co nejblíže k místu 
svařování, nebo na kovovýsvářečský stůl, na kterém svarek leží, přičemž dotyková plochasvarku 
vytváří se stolem elektricky dostatečně vodivé spojení.Pokud není technicky možné přivést svařovací 
proudbezprostředně k místu svařování, o způsobu připojenísvařovacího vodiče na svarek rozhodne 
příslušný odborník(expert) z oboru elektro. 

Pokud se nacházejí v okolí místa svařování v dosahupracovníka kromě svarku další kovové 
předměty umístěné tak: 

- že pracovník se může současně vodivě dotknout svarkua některého z těchto předmětů; 
- nebo, že pracovník se může současně vodivě dotknoutsvařovacího nástroje a některého z těchto 

předmětů; 
nebo, že tyto předměty jsou v dosahu svářeče a jehosvařovacího nástroje při svařování, pak musí být 
tyto předmětyelektricky vodivě spojeny se svarkem, nebo se musí zabránitvodivému dotyku osob na 
svářečském pracovišti s těmitopředměty. 

Pokud přívod svařovacího proudu ke svarku je pouzeprostřednictvím kovového svářečského stolu 
na kterém je svarekpoložený, pak je možno uvedené kovové předměty vodivě spojits tímto stolem. 

Připojování svařovacího vodiče na svarek. nebo na svařovací nástroj, nebo připojování svarku na 
ochranný vodič elektrické sítě, se může provádět jen při vypnutém svařovacím zdroji ("popř. zdrojů) 
nebo svařovacím zařízení. 

Při jakékoliv manipulaci na výstupních svorkách svařovacího zdroje se musí zdroj vypnout a musí 
se provést taková opatření, aby svařovací zdroj nemohla zapnout nepovolaná osoba. 

Při svařování se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem se může svařovací elektroda 
vyměňovat pouze při vypnutém svařovacím zdroji, nebo při použití dielektrických rukavic. 
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Pokud může být svarek přímo, nebo prostřednictvímnáhodných galvanických (elektricky vodivých) 
spojení spojens potenciálem země, musí se svarek (nebo svářečský stůl) spojitpomocí ochranného 
vodiče s nejbližší ochrannou svorkou.Kromě toho musí být dodrženo: 

a) Pokud se svařovací zdroj nachází v dosahu vodivého dotyku svářečem, musí být ochranný 
vodič svarku připojený na ochrannou svorku elektrické sítě v bezprostřední blízkosti prvního 
připojení svařovacího zdroje na ochranný potenciál (nejčastěji je to v blízkosti zásuvky, do 
které je zasunuta vidlice napájecího kabelu zdroje). 

b) Průřez ochranného vodiče musí být minimálně rovný průřezu svařovacího vodiče. 
c) Připojení ochranného vodiče na svařovaný předmět je možné prostřednictvím stejné svorky, 

kterou je připojen svařovací vodič, nebo jinou svorkou v její těsné blízkosti. 
d) Pokud připojení svarku na ochranný vodič elektrické sítě není z technických příčin možné, 

musí se jinými opatřenímizabránit zavlečení cizího napětí na svařovaný předmět, nebozabránit 
úrazu elektrickým proudem vlivem zavlečení cizího napětí na svařovaný předmět podle 
rozhodnutí odborného pracovníka oboru elektro. 

e) Pokud je svarek připojený k ochrannému vodiči elektrické sítě, musí se provést taková 
opatření, aby nemohlo dojít k neúmyslnému dotyku svařovacího nástroje (resp. elektrody) s 
plynovou lahví. 

Pokud je svarek (popř. svářečský stůl, na němž je svarekpoložen) umístěný izolovaně tak, že 
nemůže dojít k jehovodivému spojení s ochranným vodičem, ani s potenciálem zeměa v dosahu 
svářeče nejsou jiné kovové předměty a není možnézavlečení cizího napětí na svarek (popř. svářečský 
stůl), nemusíse svarek připojovat na ochranný vodič. V opačném případě semusí postupovat podle 
předchozích odstavců. 

Okolní kovové předměty, které se kromě svarku nacházejív dosahu svářeče, musí být vodivě 
propojeny. 

Používá-li se na svářečském pracovišti několik svařovacích zdrojů, pak jednotlivé svařovací zdroje, 
jejich ovládače, jejich připojovací kabely a svařovací vodiče musí byt jednoznačně identifikovatelné a 
musí byt zřejmé, které svařovací vodiče patří k jednotlivým svařovacím zdrojům. 

Pokud se svařuje na jednom svarku nebo svařovacím zařízenís více svařovacími zdroji 
stejnosměrným proudem, musí býtsvařovací nástroje připojeny tak, aby proti svarku měly 
stejnoupolaritu, aby nevzniklo mezi dvěma libovolnými nástrojisoučtové napětí, které je větší než 
absolutní hodnota napětízdroje s nejvyšším svařovacím napětím naprázdno. 

Spojení: Několik zdrojů svařovacího proudu může být vzájemněspojeno pouze odborníkem a může 
být schváleno pro obloukovésvařování až po provedení kontroly zajišťující, že nemůže býtpřekročeno 
přípustné napětí naprázdno. 

Když svářeč opustí své pracoviště, musí vypnout svařovací zdroj nebo jej odpojit od elektrické sítě. 
 
C.2 Ochrana před úrazem pohyblivými částmi zařízení 
Vstup obsluhy do vymezeného nebezpečného prostorusvařovacího zařízení (např. při nastavování 

zařízení, doplňovánízásobníků, upínání dílů, výměna svarků apod.) je přípustný ažpo přerušení přívodu 
pohonné energie do části zařízení, kterámůže obsluhu ohrozit, nebo po uvedení části zařízení do 
stavuurčeném na to programem. 

Obsluha může začít práci na automatizovaném svařovacímzařízení až se přesvědčí, zda ve 
vymezeném nebezpečnémprostoru nejsou osoby nebo nežádoucí předměty. 

 
C.3 Ochrana před popálením 
Svářeč před začátkem práce zkontroluje, zda jsou v místěsvařování odstraněny hořlavé látky, zda 

je zamezen vznik požárunebo výbuchu a zda na svářečském pracovišti a v jeho okolí jezabezpečena 
předepsaná ochrana osob. 

Před popálením se svářeč chrání osobními ochrannýmipracovními prostředky. 
 
C.4 Ochrana před úrazem rozstřikem kovu a úlomky strusky 
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Proti rozstřiku jisker, roztaveného kovu a strusky a protiúlomkům tuhé strusky při jejím 
odstraňování z povrchu svarumusí být zrak, tvář a ostatní části těla pracovníka na 
svářečskémpracovišti chráněny předepsanými osobními ochrannýmipracovními prostředky. 

 
 
 
C.5 Ohrožení zdraví škodlivinami 
V dýchací zóně pracovníka nesmí škodliviny překročitpřípustné množství podle příslušných 

předpisů. Sací nástavcemístního odsávání se umístí tak,aby odsávané škodlivinyneprocházely dýchací 
zónou pracovníka. 

Je zakázáno přivádět na pracovní místo svářeče místo vzduchu kyslík! 
 
C.5.1 Záření 
Před škodlivým účinkemzáření (vysokofrekvenčního,infračerveného, viditelného,ultrafialového, 

ionizujícího)vznikajícího při svařování, musíbýt pracovník na svářečskémpracovišti chráněný osobními 
ochrannými pracovními prostředkya osoby v okolí pracoviště musíbýt chráněny zástěnami 
(např.clonami, kryty, závěsy apod.). 

Na pracovišti odpovídá svářeč za takové rozestavení zástěn, které zajistí účinnou ochranu osob v 
okolí svářečského pracoviště. 

Zástěny chránící před zářením musí byt z nehořlavého materiálu nebo obtížně hořlavého 
materiálu. 

Pokud opatření podle předcházejících odstavců jsou nedostatečná, musí pracovnici pracoviště 
používat doplňkové osobní ochranné pracovní prostředky v potřebném rozsahu. 

 
C.5.2 Hluk 
Před škodlivým účinkem hluku, vznikajícího na svářečskémpracovišti a v jeho okolí, musí být 

pracovník chráněný osobnímiochrannými pracovními prostředky, nebo umístěním zdroje hlukumimo 
pracoviště. 

 
C.5.3 Mikroklimatické podmínky 
Před překročením stanovených mikroklimatických podmínekmusí . být pracovník na svářečském 

pracovišti chráněnýprostředky proti šíření tepla sáláním (např. zástěnami apod.)a vhodným oděvem. 
 
C.6 Práce se zvýšeným nebezpečím *) 
C.6.1 Charakteristika prací se zvýšeným nebezpečím 
 
Práce se zvýšeným nebezpečím jsou takové práce, běhemkterých hrozí: 
- zvýšené nebezpečí úrazu(elektrickým proudem, popálením, zadušením, otravou), 
- trvalé poškození zdraví(svářečským aerosolem, zářením, hlukem atd.), 
- nebezpečí požáru nebo výbuchu. 
 
Jsou to zejména práce: 
a) v uzavřených a těsných prostorech (např. tlakové nádoby, kotle, nádrže, podpalubí lodí apod.) 
 
Za těsný a uzavřený prostor 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 elektricky odpor ochranného oděvu, 
pomůcek i pokožky lidskéhotěla: 
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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 CUBP č. 48/1982 Sb.). 
g) v pracovním ovzduší s překročením průměrných hodnot NjPK-P, nebo s překročením 

přípustného množství svářečských dýmů v pracovním ovzduší, přičemž není překročena ani 
pro jednu škodlivinu mezní hodnotaNPK-P; 

h) v prostředí s vyšší intenzitou záření než je hygienicky přípustná pro vysokofrekvenční záření. 
infračervené záření, viditelné záření, ultrafialové záření a ionizující záření 

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

j) u kterých ekvivalentní hladina hluku překračuje nejvyšší přípustnou hladinu hluku. 
(Přípustné hodnoty jsou uvedeny v příslušných ustanoveních ČSN 05 0600). 
 
Mezí práce se zvýšeným nebezpečím se mohou zařaditi takové práce, u kterých největší přípustná 

dlouhodobárovnoměrná zátěž pracovníků překračuje stanovené limity. 
Před začátkem svářečských prací se musí vyhodnotit, zda v prostorech, ve kterých se bude 

svařovat, stejné jako v přilehlých prostorech (nad, pod a vedle") nepůjde o práci se zvýšeným 
nebezpečím. 

 
C.6.2 Příkaz k provedení prací se zvýšeným nebezpečím 
Při zvýšeném nebezpečí se může svařovat jen na písemný příkaz a po provedení nařízených 

doplňujících bezpečnostních opatření uvedených v tomto příkazu. Když se změní podmínky práce, 
nebo se změní určení pracovníci, musí se vystavit příkaz nový. 

Vždy před zahájením svářečských prací, mimo prací prováděných ve schválených svařovnách, 
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 nebezpečím. 

 
Za vystavení písemného příkazu a za provedení doplňujících bezpečnostních opatření odpovídá 

zplnomocněny 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 byt vymezena doba platnosti a stanovený dohled dalších pracovníků (včetně 

asistenční hlídky) na zajištění ochrany před zvýšeným nebezpečím. 
Písemný příkaz může byt pro opakovanou činnost nahrazen pracovním postupem. který však 

nesmí byt v rozporu s bezpečnostními ustanoveními pro svařování kovů podle uvedených ČSN. 
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C.6.2.1 Vzor formuláře Příkazu pro práce se zvýšeným nebezpečím 
 

 
C. Trvalá bezpečnostní opatřenéí 
Pro opakovanou práci uvedenou v části A je zpracován – bezpečnostní předpis-bezpečnostní 

opatření-bezpečnostní pravidlo čís …………… 
Uvedený předpis může nahradit odborná vyjádření (část B) a předepsaná opatření se uvedou do 

části D (nařízená bezpečnostní opatření), nebo jsou přílohou tohoto Příkazu 
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VZOR 

PŘÍKAZ pro provedení práce se zvýšeným nebezpečím    ist čís.3 
Čís.:..../………./……….. 
(Závod, provoz, pořadové číslo) 

 
Pracovníci uvedeni v bodech E4 až E9 svým podpisem potvrzují, že byli seznámeni s 

pracovištěm,s hrozícím nebezpečím a způsoby, jak těmto nebezpečím předcházet. 
POZOR! Při jakékoliv změně podmínek na pracovišti nebo výměně kteréhokoliv pracovníka musí 

se vystavit nový Příkaz! 
 

  

 
E. Provedení práce 
El.Příkaz platí na den: E2. hodina od - do: 
E3. Poučení provedl: podpis: 
(příjmení, jméno) 

 

E4. Analýzu ovzduší provádí: podpis: 
(příjmení, jméno) 

 

E5. Svářeči: 
(příjmení, jméno, čís. svař. průkazu, oprávnění) podpis: 
 
1) ………………………………………. 
2) ………………………………………. 
3) ………………………………………. 

 

E6. Požární asistenční hlídka: podpis: 
(příjmení, jméno) 
 
1) ………………………………………. 
2) ………………………………………. 
 

 

E7. Další pracovníci: podpis: 
(příjmení, jméno) 
 

1) ………………………………………. 
2) ………………………………………. 
3) ………………………………………. 

 

£5. Zplnomocněný pracovník podpis: 
(příjmení, jméno) 

 

E9. Ukončení práce ohlásil: podpis:  
(příjmem, jméno) hodina: 

 

E10. Pracovník, kterému bylo ohlášeno ukončení práce: 
(příjmení, jméno) podpis: 
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C.6.2Bezpečnostní opatření pro práce v uzavřených a těsných prostorech, pro práce na nádobách, 
potrubích a zařízeních pod tlakem 

 
Při svařování se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickýmproudem v uzavřených a těsných 

prostorech musí být vždypřítomny alespoň dvě osoby. Svářeč pracující v takovém prostorumusí mít 
dostatečnou ochranu, aby mohl být v nevyhnutelnémpřípadě bezpečně vyproštěný z prostoru. Druhý 
pracovník sezdržuje mimo nebezpečný prostor, trvale kontroluje činnostsvářeče a je připraven při 
ohrožení svářeče zasáhnout. Pokuddruhý pracovník nemůže zvládnout bez přerušení dozor 
nadsvářečem, musí být přítomen další pracovník. Svářeč nesmí mítna sobě ani v obleku kovové 
předměty dotýkající se lidskéhotěla. Svářeč musí používat vhodné elektricky nevodivé podložky. 

Před vstupem, svářeče do uzavřeného nebo těsného prostoruse musí prohlédnout svařovací 
vodiče a spojky, které budou vtomto prostoru. 

V každém případě by měl být prostor se zvýšenýmnebezpečím úrazu elektrickým proudem 
prohlédnut odborníkem,který stanoví případná zvláštní opatření. 

Při svařování v nádobách, potrubích a jiných uzavřenýchnebo těsných prostorech musí svářeč 
používat: 

- hořáky a držáky elektrod s neporušenou izolací; 
- stojan nebo izolační podložku na odkládání svařovacíhonástroje; 
- izolační podložky a desky, aby nedocházelo k bezprostřednímu dotyku těla s kovovými částmi v 

žádné pracovní poloze; 
- svařovací zdroj umístěný mimo tento prostor, přičemž prosvařování se nesmí použít střídavý 

proud. 
Pokud se v nevyhnutelných případech vyplývajícíchz technologie svařování vyžaduje použití 

střídavého proudu,musí se provést doplňující opatření na zmenšení rizika úrazuelektrickým proudem 
podle doporučení odborného pracovníka,přičemž v tomto doporučení musí být zahrnuto 
použitíproudového chrániče, dielektrické vložky do svářečských rukavica musí být vyloučeno spojování 
svařovacích vodičů v tomtoprostoru. 

Při obloukovém svařování v mokrých a vlhkých prostředích,které nejsou současně uzavřenými a 
těsnými prostory je možnovypracovat trvalé zvláštní bezpečnostní opatření pro trvale seopakující 
práce, které zpracuje zaměstnavatel vykonávající tytopráce. Pokud je svářeč s těmito opatřeními 
(pracovnímpostupem) prokazatelně seznámen, není potřebný písemný příkazna práci se zvýšeným 
nebezpečím. 

Láhve na stlačený plyn se nesmí nacházet v proudovésmyčce, kterou vytvářejí vodiče svařovacího 
proudu. 

Při svářečských pracích se zvýšeným nebezpečím otravya zadušení se musí v pracovním prostoru 
zajistit odsávánía přívod čerstvého vzduchu tak, aby v žádném případěnepřekročily stanovené NPK-P. 

Bezprostředně před začátkem práce nebo po pracovnípřestávce, nebo pokud je to potřebné i 
během svařování sezvýšeným nebezpečím otravy a zadušení, se musí provést rozborovzduší a musí 
se provést opatření, aby koncentrace plynů, parnebo aerosolů nedosáhla nebezpečnou koncentraci z 
hlediskaotravy a zadušení. 

Při svářečských pracích se zvýšeným nebezpečím otravya zadušení musí být vždy přítomny 
alespoň dvě osoby. Svářečpracující v tomto prostoru musí mít dostatečnou ochranu, aby bylv 
nevyhnutelném případě bezpečně z prostoru vyproštěn. Druhýpracovník se zdržuje mimo nebezpečný 
prostor, trvale kontroluječinnost svářeče a je připraven při ohrožení svářeče zasáhnout.Pokud druhý 
pracovník nemůže zvládnout bez přerušení dozornad svářečem, musí být přítomen další pracovník. 

Pokud nejsou bezpečnostní opatření pro svářečské práce sezvýšeným nebezpečím otravy a 
zadušení dostatečné, musí sepřivádět čistý vzduch do dýchací zóny svářeče. Tepelně-vlhkostní 
vlastnosti čistého vzduchu se musí upravovata přizpůsobovat osobním potřebám svářeče. 

S nádobami, potrubími a zařízeními u kterých se nedáspolehlivě zjistit, zda jejich předcházející 
obsah nenínebezpečný, se musí zacházet tak, jakoby měly nebezpečnýobsah. 
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Bezpečnostní ustanovení uvedená v předcházejícíchodstavcích platí i pro svařování na povrchu 
uvedených nádob,potrubích a zařízeních. 

 
C.6.3Bezpečnostní 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 svařovánía v přilehlých prostorech (pod, nad a vedle) se 

musí zabránitodstraněním hořlavých a výbušných látek nebo zakrytím hořlavinnehořlavou látkou a 
vyvětráním pod nebezpečnou koncentraci. 

Při svařování nádob, potrubí a zařízení se z povrchua z vnitřku svarků musí odstranit hořlavé a 
výbušné látky, abypři svařování nevzplanuly, pokud pro zvláštní případy nestanovíprávní předpis nebo 
ČSN jinak. 

Místo svařování a přilehlé prostory musí být kontroloványz hlediska nebezpečí požáru nebo 
výbuchu i znečištění ovzdušínejen po dobu práce a při jejím přerušení, ale i po skončenísvařování 
nebo řezání po nezbytnou dobu chladnutí svarku nebomateriálu, nejméně však8 hodin. 

Při svářečských pracích se zvýšeným nebezpečím požárunebo výbuchu musí být vždy přítomny 
alespoň dvě osoby. Svářečpracující v tomto prostoru musí mít dostatečnou ochranu, aby bylv 
nevyhnutelném případě bezpečně z prostoru vyproštěn, přitomzařízení na vyproštění svářeče musí být 
nehořlavé. Druhýpracovník se zdržuje mimo nebezpečný prostor, trvale kontroluječinnost svářeče a je 
připraven při ohrožení svářeče zasáhnout.Pokud druhý pracovník nemůže zvládnout bez přerušení 
dozornad svářečem, musí být přítomen další pracovník. Druhý, příp.třetí pracovník musí mít tvář a ruce 
chráněné proti popálení(ochranný štít, svářečské rukavice).  

Bezpečnostní opatření pro práce se zvýšeným nebezpečímzáření, se zvýšeným nebezpečím hluku 
a bezpečnostní opatřenípro práce v neúnosných mikroklimatických podmínkáchspočívají v důsledném 
využívání osobních ochrannýchpracovních pomůcek včetně pomůcek doplňkových, využívánídalších 
ochranných prostředků a příslušných organizačníchopatření pro průběh těchto nebezpečných prací. 

 
C.6.4Bezpečnostní opatření pro práce se zvýšeným nebezpečím záření 
Před začátkem svářečských prací se zvýšeným nebezpečímzáření se musí provést doplňující 

opatření zahrnující: 
a) pro vysokofrekvenční záření - 
úpravu expozice (např. zkrácením času vykonávání práce,střídáním pracovníků apod.), aby 

průměrné směnové ozářenínepřekračovalo přípustné hygienické hodnoty; 
b) pro infračervené záření - 
použití osobních ochranných pracovních prostředků zajišťujícíchvětší snížení hodnot záření, než je 

rozdíl mezi skutečnou anejvyšší přípustnou hodnotou; 
c) pro viditelné záření - 
použití osobních ochranných pracovních prostředků (předevšímpro ochranu zraku), pro zabránění 

oslnění; 
d) pro ultrafialové záření - 
použití osobních ochranných pracovních prostředků (předevšímpro ochranu zraku a pokožky), 

zamezujících vytvořeníhygienicky nepřípustných podmínek; 
e) pro ionizující záření - 
pro práci v prostředí s ionizujícím zářením platí zvláštnípředpisy. Používá se kombinace zkrácení 

času pobytu v tomtoprostředí, zvětšení vzdálenosti pracovníka od zdroje zářenía dodatečného stínění 
(např. zástěnou, olověnou zástěrou,baritovou omítkou apod.). 

 
C.6.5Bezpečnostní opatření pro práce se zvýšeným nebezpečím hluku 
Před začátkem práce se zvýšeným nebezpečím hluku musí seprovést doplňující opatření - použití 

osobních ochrannýchpracovních prostředků pro ochranu sluchu, organizační opatřenízajišťující 
nepřekročení přípustné hlukové zátěže, jako je střídánípracovišť s rozdílnou ekvivalentní hladinou 
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hluku, střídánípracovníků, časový posun prací spojených s nadměrnou hlučnostína dobu, kdy je 
vystaveno hluku co nejméně pracovníků (konecsměny, noční směny apod.). 

 
3.6.6Bezpečnostní opatření pro práce v neúnosných mikroklimatických podmínkách 
Před začátkem práce se zvýšeným nebezpečím neúnosnýchmikroklimatických podmínek se musí 

provést doplňková opatřeníspočívající v úpravě režimu práce, v regulaci mikroklimatickýchpodmínek a 
používání osobních ochranných pracovníchprostředků zajišťujících ochranu pracovníků před 
chladem,vlhkostí, před přehřátím, před tepelnou radiací apod. 

 
D. Rozvod plynů, láhve na plyny, příslušenství 

Pro obloukové svařování obalenou elektrodou, svařování podtavidlem a elektrostruskové 
svařování se hořlavé plyny, plynypodporující hoření i plyny ochranné (nehořlavé, inertní)nepoužívají. 
 
E. Svářečská pracoviště 

Svářečské pracoviště je pracovní prostor určený pro svařování a na umístění svářečského 
případně dalšího technologického zařízení, technologických stanovišť a manipulačních ploch pro 
operace související se svařováním, vykonávaném stále nebo jen přechodně, bez ohledu na zajištění 
pracovního klimatu (např. v terénu, v hale apod.). 

 
E.1 Prostor a plochy stálého svářečského pracoviště 
Pracovní a manipulační prostor svářečského pracoviště musíumožnit bezpečně svařovat, 

sestavovat svarky, přisunovatmateriál, odkládat svarky, nastavovat a programovat zařízení,provádět 
údržbu, případně manipulovat a upevnit láhve na plyn,bez překážek v přístupu a bez zaujímání 
fyziologickynamáhavých poloh. 

Na trvaly výkon práce jednoho svářeče musí být nejméně 15 m3 volného nezastavěného prostoru 
a nejméně 2 m2 volné podlahové plochy (kromě odkládacích ploch a spojovacích cest) podle povahy 
svářečských prací. Bezpečnostní opatření na svářečském pracovišti se musí volit podle povahy prací 
prováděných na tomto pracovišti, s ohledem na časový rozsah práce f stálé nebo přechodné 
pracoviště'-) a na možnosti zabezpečení nezávadných pracovních podmínek (např. v hale, v terénu, 
v podmínkách se zvýšeným nebezpečím apod.). 

 
Pracoviště ručního svařování, kde to charakter výrobydovoluje se doporučuje umístit v kabině 

vybavené prostředkychránícími svářeče a okolí pracoviště před nebezpečímisvařování (pěnový hasící 
přístroj). 

Přechodné svářečské pracoviště vybaví zaměstnavatelpřenosnými záštěnami a závěsy na 
ochranu svářeče a okolípracoviště před nebezpečími svařování. 

Stěny kabin musí být vysoké nejméně 2 metry a zhotovenéz nehořlavého nebo obtížně hořlavého 
materiálu. Mezi stěnoukabiny a podlahou musí být mezera 0,15 až 0,20 metru (naproudění vzduchu do 
kabiny). 

Podlaha svářečského pracoviště musí být z nehořlavéhomateriálu. Podlaha musí odolávat 
mechanickým a jiným vlivůmbez tvoření prachu (např. dlažba teraso). Povrch podlahy musíbýt rovný, v 
místě pohybu pracovníků nekluzný a změna úrovněpodlahy musí být provedena pozvolně (max. pod 
úhlem 15°). 

Stěny a strop musí být vyrobeny z nehořlavých nebo obtížněhořlavých látek. Materiál musí mít 
vhodné tepelné a zvukovéizolační vlastnosti, musí zabraňovat šíření škodlivin do okolí bezjejich 
absorbování a musí odolávat fyzikálním, chemickýma jiným vlivům. Stěny a strop svářečského 
pracoviště svýmtvarem a povrchovou úpravou musí snížit průnik a odraz zářenína pracovištích. Plochy 
zařízení a ochranné prostředky (závěsy,odsávací nástavce apod.) musí tvarem, umístěním a 
barevnouúpravou ze strany záření (s co nejmenším koeficientem odrazusvětla, tj. bez lesklého 
povrchu) snížit odraz záření na pracovišti 
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E.2 Provoz svářečského pracoviště 
Pracoviště se musí udržovat v pořádku, aby svařovacízařízení a příslušenství nemohlo být příčinou 

úrazu (např.zakopnutí, poranění nástroji apod.). Zařízení nesmí býtznečištěno prachem, nesmí být na 
něm uložen hořlavý a výbušnýmateriál, případně látky poškozující zdraví. 

Pro svařování se může použít pouze takové svařovacízařízení a příslušenství, které byly výrobcem 
určeny a vyrobenypro požadovaný způsob použití vyhovující bezpečnostnímustanovením, bylo 
schváleno a je udržováno podle příslušnýchpředpisů. (Návod pro obsluhu a údržbu zařízení). 

 
Svářeč musí zařízení a příslušenství obsluhovat podle návodu výrobce pro obsluhu. 

Před začátkem práce na svařovacím zařízení musí svářeč: 
 
- zkontrolovat čistotu a neporušenost připojení vnějších přívodůelektrické energie (svařovací 

vodiče, svařovací nástroj,zástrčky, zásuvky atd.). 
- zkontrolovat funkci nástrojů, zařízení a manipulačníchprostředků; 
- zkontrolovat, zda se na svářečském pracovišti nenacházejípředměty ohrožující bezpečnost; 
- zjištěné nedostatky podle možnosti okamžitě sám odstranit,nebo se svým nadřízeným provést 

opatření pro zajištěníbezpečnosti práce. 
 
Při přerušení práce nebo odchodu z pracoviště musí svářeč svařovací zařízení vypnout, nebo musí 

provést opatření proti neoprávněnému použití svařovacího zařízení. 
 

Pokud se v provozu zjistí, že zařízení ohrožuje život nebozdraví pracovníků, musí se ihned odpojit 
a zajistit proti použití.Není-li zařízení zajištěno proti použití, musí být označenonápisem "PORUCHA". 

Vadné zařízení a příslušenství se musí z používání ihned vyřadit. 
Díly připravené pro svařování musí být v okolí svaru suchéa čisté, zbavené látek ze kterých se při 

svařování vyvíjejíškodliviny nebo hořlavé látky. 
 
E.3 Provoz zařízení 
Obloukové svářečky musí být zabezpečeny v pracovní polozepřed samovolným posunutím. Mohou 

se připojovat jen dopřipojovacích míst (zásuvek) určených nebo ověřenýchprovozovatelem. V prostředí 
s nebezpečím požáru nebo výbuchuhořlavých látek, prachu, plynů a par se nesmí umísťovatobloukové 
svářečky a provádět svářečské práce, pokud nenípracoviště zajištěno proti těmto nebezpečím. 

Před zasunutím vidlice přívodu do zásuvky musí svářečzkontrolovat, zda není poškozena zásuvka 
a vidlice,izolace napřívodech a na vodičích svařovacího 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) svářečkya zdaje svářečka nebo svařovací 
zařízení vypnuto. 

Před uvedením svářečky do činnostimusí svářečzkontrolovat, zda není poškozena izolace 
držákuelektrod nebosvařovacího hořáku a zda je svařovací svorkaupevněna conejblíže k místu 
svařování. 

Držáky elektrod nesmí být chlazeny ponořením do vody. 
Svářeč musí dodržet dovolené zatížení svařovacích vodičů.Nemají se používat zbytečně dlouhé 

vodiče. Pokud výrobceneurčí jinak, vodiče s gumovou izolací typu CGZ a AGZ musímít průřezy 
odpovídající svařovacímu proudu a délce vodiče.Úbytek napětí při jmenovitém proudu nesmí překročit 
hodnotu2 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 kolemtěla. 
Oblouková svářečka se při přemísťování musí odpojit od napájecího napětí odpojením 

přívodního kabelu. 
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F. Údržba a opravy svařovacích zařízení 
Údržba, opravy a periodické prohlídky svařovacích zařízenía příslušenství se musí provádět 

pověřenými pracovníky podlepokynů 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 připojenívnějších přívodů energie (hadice, vodiče, 
svařovací nástroj,zástrčky, zásuvky apod.). Poškozené přívody se nesmí používat. 

Zplodiny svařování usazené na zařízeních se musíodstraňovat, aby se zajistila nezávadná činnost 
zařízení. 

Svařovací vodiče a přívody musí svářeč denně před začátkem práce prohlédnout. 
Viditelné poškození musí odborně opravit pověřenýpracovník (odborník). Poškozené svařovací 

vodiče se nesmípoužívat. Svařovací vodiče je nutno udržovat pokud možno v suchua chránit je před 
mastnotami a agresivními látkami. 

Zdroje svařovacího proudu se čistí pouze při periodických prohlídkách. 
Pracuje-li se se svařovacím zařízením na volnémprostranství, musí být chráněno před účinky vody. 

Svařovacízařízení které není v provozu, musí být uloženo na suchém a conejméně prašném místě. 
Před dalším uvedením do provozu ponepřetržitém půlročním odstavení se svářečka musí přezkoušet 
pověřeným elektroúdržbářem. Při používání nebo skladovánív prašném nebo vlhkém prostředí se musí 
přezkoušet jedenkrátza měsíc. 

 
G. Osobní ochranné pracovní prostředky 
Pracovníci svářečských pracovišť musí být vybavenipředepsanými osobními ochrannými 

pracovními prostředky.Ve speciálních případech se používají další osobní ochrannépracovní 
prostředky. 

Osobní ochranné pracovní prostředky nesmí být znečištěnyolejem, 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 
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- 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 
Obloukové drážkování ocelí   N - 10 až 15 
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3. NAUKA O MATERIÁLU 
V technické praxi se setkáváme s různými kovovými materiály.Časté jsou materiály na bázi hliníku 

(lehké kovy), na bázi mědi (barevné kovy) a nejčastější materiály na bázi železa (ocele a litiny). 
Železo (chemická značka Fe) je chemický prvek. V přírodě se čistéželezo nevyskytuje. Vyskytuje se ve 
sloučeninách, většinou s kyslíkem. 

Čisté železo je poměrně měkké, málo pevné, málo otěruvzdorné.Vhodnější vlastnosti má slitina 
(tuhý roztok) tvořená převážně železem a dalšími prvky 
 

 
 

Rozhodující v této slitině je obsah uhlíku: 
 

- pokud je C < 2 %, jedná se o ocel 
 

- pokud je C > 2 %, jedná se o litinu 
 
Dvě procenta je nejvyšší obsah uhlíku, který se za určitých podmínek může v železe rozpustit. 
 
Výroba oceli 
Ocel je slitina železa s uhlíkem, křemíkem, manganem a dalšími prvky. 
 
Vlastnosti kovových materiálů 
Vlastnosti obecně můžeme rozdělit na: 

- fyzikální vlastnosti - definují materiál jako hmotu (hustota, tepelnároztažnost, bod tuhnutí, bod 
varu, tepelná vodivost, elektrický odpor, magnetické vlastnosti,...) 

- chemické vlastnosti - definují, jak se materiál chová v určitém prostředí (korozní úbytky v různých 
prostředích) 

- mechanické vlastnosti - definují, jak se materiál chová při zatěžování (mez pevnosti, mez kluzu, 
tažnost, kontrakce, tvrdost, houževnatost, únava,...) 

- technologické charakteristiky - definují vhodnost materiálu prourčité technologické zpracování 
(svařitelnost,...) 

 
Zjišťování mechanických vlastností 

 
Zkouška pevnosti v tahu dává nejkomplexnější informace o mechanických vlastnostech. 

Tahovou zkouškou se zjišťují tyto mechanické vlastnosti: mez kluzu, mez pevnosti, tažnost a kontrakce. 
Mezkluzu a mez pevnosti budeme považovat za pevnostní vlastnosti, tažnost a kontrakci za plastické 
vlastnosti materiálu. 
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Re  – mez kluzu [MPa] 
ReH - horní mez kluzu [MPa] 
Rm - mez pevnosti [MPa] 
ReL - dolní mez kluzu [MPa] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zkouška tvrdosti zjišťuje odolnost materiálu proti vnikání cizíhotělesa a tak se také provádí. 
1 
Při zkoušce podle BRINELLA (obr. č.3) se do zkoušeného materiálu určitou silou zamačkává 

kulička a měří se průměr vtisku (symbolHB; Rm = 3,6 HB). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při zkoušce podle VICKERSE (obr. č.3) se zamačkává jehlans tím, že změřit vtisk jehlanu 

(úhlopříčky) je přesnější než měřenívtisku kuličky. Při vrcholovém úhlu jehlanu 136° má být zkouška 
porovnatelná se zkouškou Brinellovou (symbol HV ; HV = HB). 
 

 

 

 

 

Při zkoušce podle ROCKWELLA (obr. č. 4) se do povrchu zkoušeného tělesa vtlačuje diamantový 
kužel nebo ocelová kulička dvěmarůznými zatíženími. Měří se trvalé zvětšení hloubky v tisku – 
hodnotae (symbol HR). 

Obr.č.1 – Pracovní diagram zkoušky tahem 

Obr.č.2 – Zkouška tvrdosti podle BRINELLA 

Obr.č.3 – Zkouška tvrdosti podle VICKERSE 
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Pro operativní změření tvrdosti se používá Poldi kladívko.  

 
Zkouška rázem v ohybu (nárazové práce, vrubové houževnatosti,) zjišťuje práci, která se 

spotřebuje na přeražení zkušební tyče. 
 

Při zkoušce Iámavosti tyč odebraná ze zkoušeného materiálu ohýbá trnem určeného. 
 

Vlastnosti ocelí (porovnání v tab. č.1) 
 
Běžná nelegovaná ocel je slitinou, v níž jednotlivé prvky(chemické složení) jsou obsaženy řádově: 
 

Fe  ; C ; Mn ; Si ; S ; P 
 
 
v celých %      v desetinách %        v setinách % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C - uhlík má nejvýraznější vliv na vlastnosti oceli. S rostoucím obsahem uhlíku se zvyšují pevnostní 

vlastnosti a tvrdost a zhoršují seplastické vlastnosti a houževnatost. S obsahem uhlíku nad 0,3 % 
seocel stává vhodnou pro kalení a nevhodnou pro svařování. Ocel určená pro svařování má obsah 
uhlíku do 0,22 %. Obsahu uhlíku 0,2 %v nelegované oceli odpovídá pevnost cca 450 MPa. 

 
Mn - mangan (cca 0,5 %); Si - křemík (cca 0,3 %) jsou v ocelipřítomny z procesu výroby, používají 

se při dezoxidaci a mírně zlepšují pevnostní vlastnosti oceli. 

Vlastnosti (orientační hodnoty) Nízkouhlíkováoc
el 

Hliník Měď 

Měrná hmotnost [ g / cm3 ] 7,85 2,7 8,9 
Bod tavení [ °C ] 1539 658 1080 
Tepelná roztažnost [ °C-1 ] 12 x10-6 24 x 10-6 17 x 10-6 
Elektrická vodivost [ m / Q mm2 ] 8 35 57 
Pevnost v tahu [ MPa ] 350 70 230 
Tažnost [ %] 25 30 50 
Tvrdost [ HB ] 100 20 50 

Obr.č.4 – Zkouška tvrdosti podle ROCKWELLA 

Tab.č.1 – Porovnání vlastností nízkouhlíkové oceli, hliníku a mědi 
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S - síra; P - fosfor mají charakter nečistoty, způsobují křehkostapraskavost oceli, je snaha, aby 

jejich obsah byl co nejnižší (nejvýše0,05 %). Pokud výrobce nezaručuje obsah nečistot v oceli, není 
taková ocel vhodná pro svařování. 

 
Mezi mechanickými vlastnostmi ocelí existuje určitá souvislost.Pokud u oceli nějakým způsobem 

dosáhneme vyšších hodnot pevnostních vlastností (zvýšením obsahu uhlíku, legováním, tvářením 
zastudena, tepelným zpracováním - kalením), vzroste také tvrdost, poklesnou plastické vlastnosti a 
houževnatost. Jestliže mechanickýmizkouškami zjistíme průběh jedné z vlastností, můžeme usoudit 
naprůběh těch dalších. 

 
Mechanické vlastnosti také souvisí s teplotou. S rostoucí teplotoupevnostní vlastnosti klesají (když 

je dosaženo teploty tavení, ocel serozteče a pevnost je rovna nule), plastické vlastnosti a houževnatost 
sezlepšují. Zlepšování plastických vlastností s rostoucí teplotou koresponduje u ocelí také s tím, že za 
vyšších teplot (nad teplotou překrystalizace) mají krystalickou mřížku plošné středěnou, která málepší 
plastické vlastnosti než mřížka prostorově středěná. 

 
Legování má obvykle za cíl ocel zpevnit i za vyšších teplot nebozlepšit korozní odolnost i za 

vyšších teplot. Mikrolegování posílí fázivzniku zrn při tuhnutí a tím posílí vznik jemnozrrmé (pevné a 
houževnaté) struktury. 
 
Metalografie (informativně) 
 

Téměř všechny kovy, železo a potažmo i ocele jsou látky krystalické. Když jejich tavenina tuhne, 
nejmenší částice - atomy se uspořádajívždy tak, že vytvoří pravidelné útvary - krystaly. 

 
První tuhé útvary v tavenině jsou pravidelné krystaly. Těch přituhnutí přibývá, začínají se dotýkat, 

působit na sebe a deformovat se.Na výbrusu nebo lomu oceli proto uvidíme zdeformované 
krystaly,které nazýváme krystality neboli zrna. 

 
Železo i většina kovů krystalizují v krychlové soustavě. Elementární buňky jeho atomové mřížky 

tvoří vždy krychli. Při určitých teplotách se jedná o krychlí objemově středěnou - devíti atomovou 
(osmatomů se nachází ve vrcholech krychle a jeden atom v průsečíku tělesových úhlopříček). Při jiných 
teplotách se jedná o krychli plošněstředěnou - čtrnáctiatomovou (osm atomů se nachází ve 
vrcholechkrychle a šest atomů v průsečících úhlopříček stěn). 

Na křivce ohřevu železa se změna krystalické mřížky projeví teplotním setrváním (obr.č.5) a je 
patrné, že překrystalizace proběhne přiurčité teplotě. 

 Obr.č.5 – Křivka ohřevu železa 
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Přidáváme-li do železa uhlík, na křivce ohřevu se to projeví posunem teplot překrystalizace 

směrem k nižším teplotám a překrystalizace neproběhne při určité teplotě, ale v rozmezí teplot. 
Pokud bychom křivky ohřevu železa zpracovali pro různé obsahyuhlíku, soustředili je do jednoho 

diagramu a vzali v úvahu také různou rozpustnost uhlíku v železe při různých teplotách, získali 
bychomdiagram uvedený na obrázku (obr. č. 6)," který nazveme „rovnovážnýdiagram železo - uhlík". 
Tento diagram dává přehled strukturáchoceli s různým obsahem uhlíku při různých teplotách za 
rovnovážného stavu. Nezohledňuje vliv legujících prvků a je tedy platný pouze pro nelegované oceli. 

 

 
 
 

Železo gama s rozpuštěným uhlíkem nazýváme austenit. 
Karbid železa Fe3C nazýváme cementit. 
Železo alfa s rozpuštěným uhlíkem nazýváme ferit. 
Směs feritu a cementitu nazýváme perlit. 

 
Martenzitickou strukturu, která vzniká prudkým ochlazenímz teplot v oblasti austenitu, v 

rovnovážném diagramu nenajdeme, neboť ten neuvažuje s faktorem rychlosti ochlazování. 
 
Vliv rychlosti ochlazování najdeme v diagramech RA (rozpadu austenitu), kde se dozvíme, že při 

prudkém ochlazení oceli z teplot v oblasti austenitu vznikne struktura martenzitická, při méně 
prudkém struktura bainitická. Jedná se o nestabilní struktury, které se mohou rozpadat. 

 
Tepelné zpracování ocelí 

 
Každé tepelné zpracování předpokládá ohřev, setrvání na teplotě a ochlazení (obr.č.7) 
 

Obr.č.6 – Rovnovážný diagram železo - uhlík 
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Kalení - kalící teplota je nad teplotou přeměny v oblasti austenitua následuje prudké ochlazení 
(většinou ponořením do vody či oleje).Kalení má smysl tam, kde ocel obsahuje více než 0,3 % uhlíku. 

 
V austenitu se rozpustí podstatně více uhlíku než ve feritu. Připrudkém ochlazení dojde k 

překrystalizaci, ale uhlík nestačí opustitmřížku železa alfa. Vznikne proto přesycený (nestabilní) tuhý 
roztokuhlíku v železe alfa - martenzit. Martenzitická struktura je pevná, tvrdá a také křehká. 

 
Křehkost můžeme poněkud snížit následným mírným ohřevem – popuštěním, při kterém se 

martenzit začne rozpadat. Operaci kalení a popouštění nazýváme zušlechťování. 
 
Kalení můžeme provést i povrchově. Pak je povrch součásti tvrdýa jádro zůstane houževnaté. 
 
Pokud máme součást z oceli s nízkým obsahem uhlíku, můžemejejí povrch nasytit uhlíkem - 

cementováním. Nasycený povrch lzepotom zakalit. 
 
Normalizační žíhání - žíhací teplota je nad teplotou přeměnyv oblastí austenitu a následuje 

pozvolné ochlazování. Přechodem přesteplotu překrystalizace se poškozená struktura (např. od velkého 
stup-ně tváření) stane jemnější a rovnoměrnou a tím i poněkud houževnatější s mechanickými 
vlastnostmi rovnoměrnými v celém objemu. 

 
Nejčastější tepelné zpracování svarků (ČSN 05 0211) je žíhání nasnížení pnutí. Žíhací teplota je 

600 až 660 °C ; setrvání na teplotě je2,5 min na 1 mm tloušťky, nejméně 30 min; ochlazování 
z žíhacíteploty na 200 °C zajistit pozvolné, v peci, v zábalu nebo dohřevem,rychlostí 50 až 250 °C/hod, 
od 200 °C na vzduchu. Při teplotě 600 až660 °C poklesne u ocelí mez kluzu na minimální hodnotu. 
Vnitřnípnutí od svařování potom překročí mez kluzu a uvolní se. 

 
Svařitelnost 

Svařitelnost je komplexní charakteristika vyjadřující vhodnost kovu pro zhotovení svarků s 
požadovaným účelem při určitých technologických možnostech svařování a konstrukční spolehlivosti 
svarového spoje. 

 
Vhodnost pro svařování lze ovlivnit následujícími faktory: 
 
u svařovaného kovu  -chemickým složením 
 - metalurgickým způsobem výroby 
 - způsobem lití a tváření 
 - tepelným zpracováním 
 
u technologie -metodou svařování 
 - přídavným materiálem 
 - tepelným příkonem 

Obr.č.7 – Rovnovážný diagram železo - uhlík 



35 

 

 - postupem kladení vrstev svaru 
 - tepelným režimem svařování 
 - tepelným zpracováním svarového spoje 
 
u konstrukčního řešení - tloušťkou materiálu 
 - tvarem spoje 
 - tvarem a přípravou svarových ploch 
 - tuhostí spoje ve svarku 
 - rozložením svarů a spojů v závislosti nanamáhání 

 
Pro svařování je třeba: 
- vybrat vhodný materiál pro danou technologii a konstrukční podmínky, nebo 
- určit technologické podmínky pro daný materiál k dosažení funkčněvyhovujícího spoje. 
 
Svařitelnost se posuzuje pomocí: 
- ukazatelů celistvosti svarových spojů 

(odolnost proti různým typům praskavosti) 
- ukazatelů vlastností svarových spojů 

(jak jsou mechanické vlastnosti ovlivněny svařováním) 
 
Základní charakteristika vhodnosti pro svařování nelegovanýcha legovaných ocelí (kromě 

vysokolegovaných) je vyjádřena uhlíkovým ekvivalentem Ce. 
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Hodnoty Ce jsou uváděny v materiálových listech příslušných ocelí. Pokud je Ce> 0,41 %, je třeba 

zvažovat předehřev před svařováním. 
 
Uhlíkový ekvivalent Ce slouží pro určení teploty předehřevu Tppodle jiného složitějšího početního 

vztahu. 
 
Teplotu předehřevu (Tp) je třeba korigovat při velkých tloušťkáchmateriálu, při nízkých nebo 

vysokých tepelných příkonech svařování,při použití přídavného materiálu s vysokým obsahem difusního 
vodíkuapod. Podrobnější údaje v ČSN 05 1309 a ČSN 05 1311. 

 
Oceli třídy 10, 11 a 12 jsou nelegované a jejich svařitelnost rozhodujícím způsobem určuje obsah 

uhlíku. Platí, že oceli nekalitelné jsousvařitelné a naopak. Hranice obsahu uhlíku se udává 0,22 %. Při 
svařování nelegovaných ocelí, obsahujících uhlík nad tuto hranici, je třeba předehřívat, což platí i při 
svařování materiálů větší tloušťky nežzpravidla 25 mm a při svařování za nízkých vnějších teplot (pod 
0°C).Na svařitelnost mají vliv i nečistoty v oceli (P a S). U kvalitní ocelimusí být obsah (P + S) menší 
než 0,1 %. 

 
Tepelný režim svařování se definuje, pokud je třeba (ČSN ENISO 13916): 
 

teplotou předehřevu  teplota součásti v oblasti svaru bezprostředněpřed jakoukoli svařovací operací; 
bere se jakominimální; měří se ve vzdálenosti 4 x t (t =tloušťka materiálu) od 
okraje svaru 

 
teplotou interpass teplota vícevrstvého svaru a přiléhajícího základního materiálu bezprostředně 

před aplikacídalší housenky; bere se jako maximální; měří sena 
svarovémkovu,nebo na bezprostředně sousedícím základním materiálu 
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teplotou ohřevu  minimální teplota v oblasti svaru, která musíbýt udržována v případě přerušení 

svařování 
 

U ocelí určených pro svařování se údaje o svařitelnosti uvádí v jejich materiálových listech. 
 
V dříve zpracovaných materiálových listech je uvedena svařitelnost (podle ČSN 05 1310): 
 
-„zaručená" lze svařovat bez jakýchkoli opatření 
- „zaručená podmíněná" lze svařovat za určitých podmínek – většinoupředehřev 
- „dobrá" při svařování vzniknou většinou vyhovující svarové spoje 
- „obtížná" při svařování většinou nevzniknou vyhovující svarovéspoje - nedoporučuje se svařovat 
 
V nových a revidovaných materiálových listech se uvádí (podleČSN 05 1309): 
-údaj „ocel je vhodná pro svařování" 
-maximální hodnota uhlíkového ekvivalentu Ce 
-upozornění na náchylnost k praskavosti při svařování 
-doporučení pro svařování (pokud je třeba teplota předehřevu, tepelný příkon, přídavný materiál, 
tepelné zpracování svarku apod.) 

 

Rozdělení ocelí do tříd 
Oceli jsou rozděleny s přihlédnutím na účel použití a na základěchemického složení do devíti tříd, a 

to 10 až 17 a 19 - viz tab. č.2. 
 
 

Třídaocel
i 

Způsobpou
žití 

Chemickéslo
žení 

Charakteristika oceli 

10 konstrukční nelegované oceli s předepsanými hodnotami mechanickýchvlastností, 
chemické složení se zpravidlanepředepisuje 

11 oceli s předepsanými hodnotami mechanických vlastností, 
předepsaným obsahem C, P, S idalších prvků 

12 oceli s předepsaným obsahem C, Mn, Si, P, Si dalších prvků 

13 legované 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 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 zpravidlaprvky Ni, 
Cr-Ni, Cr-Ni-Mn, Ni-V, Cr-Ni-V apod. 

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

19 nástrojové nelegované nelegované s předepsaným obsahemC, Mn, Si, P, S 

legované nízkolegované, středně a vysokolegované nástrojovéoceli 

 

Tab.č.2 – Rozdělení ocelí do tříd 
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Číselné označování ocelí 
 

Přestože je u nás zavedena norma ČSN EN 10020 aČSN EN 10027-1 pro číselné označování a 
názvy ocelí ke tváření zůstává nadále v platnosti ČSN 42 0002, která zavádí číselné označování takto: 

 
Číselné označení ocelí ke tváření se skládá ze základní číselnéznačky a případně doplňkového 

čísla, odděleného od základní číselnéznačky tečkou. 
 
Základní číselná značka je pětimístné číslo. První dvojčíslí je oddalšího trojčíslí odděleno mezerou. 

Tak se také značka přečte jakodvojčíslí a trojčíslí. Schéma číselného označování ocelí je uvedenoníže: 
 Základní číselná doplňkové 
 značka  číslo 

 
 
První dvojčíslí označuje třídu ocelí. 
Druhé dvojčíslí, resp. třetí a čtvrtá číslice má různý význam u různýchtříd ocelí: 
 
u ocelí třídy 10  - vyjadřuje přibližně pevnost v tahu v desítkách MPa 

 - u ocelí určených pro výztuž betonových konstrukcívyjadřuje přibližně mez kluzu 
v desítkách MPa 

 - dvojčíslí 00 označuje ocel základní jakostní třídy 
 - u ocelí třídy 11 - vyjadřuje přibližně pevnost v tahu v desítkách MPa- třetí číslice 

1 označuje automatové ocele a následující číslo vyjadřuje obsah uhlíku v 
desetinách procenta 

První číslice doplňkového čísla označuje stav oceli daný tepelným zpracováním (tab.č.3) 
 
 

První 
číslicedoplňkové

ho čísla 

Stav oceli, daný tepelným zpracováním 

0 tepelně nezpracovaný 
1 normalizačně žíhaný 
2 žíhaný (s uvedením způsobu žíhání) 
3 žíhaný na měkko 
4 kalený nebo kalený a popouštěný při nízkýchteplotách 

nebo po rozpouštěcím žíhání(jen u austenitických ocelí) 

5 normalizačně žíhaný a popouštěný 
6 zušlechtěný na dolní pevnost,obvyklou u příslušné oceli 

7 zušlechtěný na střední pevnost,obvyklou u příslušné 
oceli 

8 zušlechtěný na horní pevnost,obvyklou u příslušné oceli 

Tab.č.3 –Význam první číslice doplňkového čísla 
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9 stavy, které nelze označit prvnídoplňkovou číslicí 0 až 8 

 
 

Druhá číslice doplňkového čísla označuje stupeň přetváření ocelových plechů a pásů. 
ČSN EN 10020 Definice a rozdělení ocelí (červen 2001) 
podle chemického složení - nelegované 

 - korozivzdorné 
 - ostatní legované 
podle hlavních skupin jakosti 
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4. PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY 
 

 
 

Přídavný materiál je souhrnné označení pro kov, který se přidávádo tavné lázně. Při ručním 
svařování elektrickým obloukem obalenouelektrodou je přídavným materiálem obalená elektroda (obr. č 
8) 

 

 
 
 
 
Pro tavení spojovaných částí a přídavného materiálu a tedy provytvoření svarové lázně se využívá 

tepelné energie elektrického oblouku. Materiál svařovaných Částí (základní materiál) se ve svarovélázni 
smíchá s přídavným materiálem a vznikne svarový kov spoje. 

 
Rozměry a typy obalů 

Rozměry obalených elektrod určuje ČSN EN 20544. 
 
Podle této normy jsou možné průměry: 
 
1,6 - 2,0 - 2,5 - 3,2 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 
 
mezní úchylky ± 3 %; maximálně ± 0,1 (rozměry v mm) 
 
Možné délky: 
 

pro průměr 1,6 � 150 -   200 - 225 - 250 
pro průměr 2,0  � 225  – 250 - 300 - 350 

Obr.č.8 – Obalená elektroda 
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pro průměr 2,5  � 250  – 300 - 350 
pro průměr 3,2  � 300  – 350 - 400 - 450 
pro průměr 4,0 a větší  �  350 -  400 - 450 
  mezní úchylky ± 3 (rozměry v mm) 
 

Typy obalů elektrod pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí jsou: 
 

A - kyselý 
B - bazický 
C - celulózový 
R - rutilový 
RA - rutil-kyselý 
RB - rutil-bazický 
RC - rutil-celulózový 
RR - rutilový tlustý 
 

U tlustého obalu je poměr mezi průměrem obalu a průměrem jádra ≥ 1,6 
 

Funkce obalu elektrody 

Obal elektrody má významný vliv na operativní vlastnosti (zapalování oblouku a jeho stabilní 
hoření, přechod kovu z elektrody do svarové lázně, množství a odstranitelné strusky, hloubka závaru, 
náchylnost k tvoření vad, ovladatelnost v polohách) i vlastnosti svarového kovu. 

 
Obal má při svařování funkci: 

plynotvornou  – vytváří plyny, které brání přístupu atmosféry ke svarové lázni 
struskotvornou  – vytváří strusku, která formuje povrch svaru a zpomaluje jeho ochlazování 
rafinační  – obsahuje látky, které dezoxidují svarovou lázeň a váží na sebe nečistoty 
legující, zvyšující výtěžnost – obal může obsahovat legující prvky nebo železný prášek pro zvýšení 

výtěžnosti 
 

Operativní vlastnosti 
 

Kyselý obal – A 
Obsahuje vysoký podíl oxidů železa, takže i vysoký potenciál dezoxidačních látek. Elektrody 

s kyselým obalem jsou určeny pro svařování stejnosměrným i střídavým proudem. Při použití 
stejnosměrného proudu se připojí na záporný pól (přímá polarita). Elektrody snesou i vyšší svařovací 
proud i přetížení proudem. Svarová lázeň řídce teče, svar má velkou hloubku průvaru, plochý, hladký a 
úhledný povrch s plynulým přechodem do základního materiálu. Struska je snadno odstranitelná. Řídká 
svarová lázeň se obtížně ovládá v polohách. Kyselé elektrody mají velké odtavovací výkony. Rafinační 
schopnosti kyselého obalu jsou horší než u elektrod bazických. 

 
Bazický obal - B 

U nás nejrozšířenější druh obalu. V bazickém obalu převládá kazivec a vápence. Elektrody s 
bazickým obalem jsou většinou určeny prosvařování stejnosměrným proudem a připojují se na kladný 
pól(nepřímá polarita). Nesnáší přetížení proudem; při vyšším svařovacímproudu se rozpálí. Vyžadují 
svařovat krátkým obloukem. Svarová lázeň hustě teče, takže se elektrody dobře ovládají při svařování v 
polohách (kromě polohy svislé shora dolů). Hloubka závaru je malá; protose bazický obal uplatňuje u 
elektrod na návary. Odtavovací výkon jenižší, kresba housenky méně úhledná, horší odstranitelnost 
struskyv porovnání s kyselou elektrodou. Bazický obal má dobré rafinačníschopnosti, takže 
houževnatost svarového kovu a odolnost proti vzniku trhlin je lepší než u ostatních elektrod. 
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Celulózový obal - C 

Obal tvoří převážně organické látky, zvláště celulóza. Elektrodyscelulózovým obalem jsou určeny 
pro svařování stejnosměrnými střídavým proudem. Svarová lázeň rychle tuhne, takže se dobřeovládá 
při svařování v polohách; lze svařovat svisle směrem shoradolů. Hloubka závaru je dostatečná, struska 
snadno odstranitelná, povrch svařuje hrubý. Houževnatost svarového kovu je nižší. Celulózové 
elektrody mají velké odtavovací výkony. 

 
Rutilovýobal - R 

V obalu je převážně rutil (oxid titaničitý). Elektrody srutilovým obalem jsou určeny pro svařování 
stejnosměrným i střídavým proudem. Svarová lázeň hustě teče a rychle tuhne, hloubka závaru je 
poměrně malá. Rutilové elektrody jsou určené pro svařování ve všechpolohách, jsou vhodné pro 
svařování tenkých plechů stehováni, svařování kořenových housenek, přerušovaných svaru, 
přemosťovaní svarových mezer. Struska je snadno odstranitelná. Mechanické vlastnosti svarového 
kovu jsou lepší než u elektrod kyselých. 

 
Volba elektrod 
 

Obecně je jakost elektrod předepsána ve výrobní dokumentaci a svářeč zodpovídá za to, že 
použije předepsané elektrody. Pro svařování nelegovaných ocelí se elektrody volí v zásadě tak, aby 
pevnost svarového kovu korespondovala s pevností základního materiálu, to je, aby pevnost svarového 
kovu byla stejná, nebo poněkud vyšší než pevnost základního materiálu. Typ obalu zvolíme podle 
požadovaných operativních a mechanických vlastností. 

 
Skladování a sušení elektrod 

 
Elektrody mají být uloženy v suché, dobře větrané místnosti, kdenekolísá teplota. Je vhodné 

umístit do místnosti nádobu se silikagelem pro snížení vzdušné vlhkosti. Elektrody je třeba ukládat 
odděleně podle značek a rozměrů v neotevřených původních obalech vždy jen v tolika vrstvách na 
sobě, aby se spodní obaly včetně obsahů nepoškozovaly. 
 

Před použitím je třeba elektrody vysušit podle doporučení výrobce: 
bazické - 100 °C/1 h + 300 - 350 °C/2 h 
kyselé - 120- 150°C/2h 
rutilové - 100 - 120 °C/1 h 
celulózové - do 100 °C/1 h 
 
Při svařování nevysušenými elektrodami hrozí nebezpečí vznikplynových dutin ve svaru a také 

vyšší obsah difusního vodíku ve svarovém kovu 
 

Označování elektrod 
 
Označování elektrod pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí zavádí 

ČSN EN 499. 
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Systém označování elektrod podle ČSN EN 499 
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5. ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 
 
V této kapitole uvedeme stručně některé principy a jevy, které fungují v elektrických obvodech 

(tedy i ve svařovacím obvodu). 
 
Hmota je složena z atomů. Atom má jádro a obal. Jádro tvoří protony, které nesou nejmenší kladný 

náboj (někdy jsou v jádře i neutrony, které jsou bez elektrického náboje). Obal tvoří obíhající, 
téměřnehmotné elektrony, které nesou nejmenší záporný náboj. Za normálního stavuje počet nabitých 
částic v jádře a v obalu stejný, takže celýatom je navenek elektroneutrální. Atomy jednotlivých prvků se 
od sebe liší pouze počtem Částic v jádře, resp. v obalu. 

 
Pokud dojde k odtržení elektronu od jádra, vznikne volný elektrona kladný zbytek atomu - kladný 

iont. Pokud se spojí volný elektrons atomem, vznikne záporný iont. Elektrony a ionty jsou tedy 
částice,které nesou elektrický náboj. 

 
Předpokládejme existenci dvou míst, kde v jednom bude elektronůpřebytek a v druhém 

nedostatek. Pak bude existovat přirozená snahatento rozdíl vyrovnat. Jestliže bychom tato místa spojili 
látkou umožňující průchod elektronů, budou elektrony „téci" z místa přebytku domísta nedostatku, 
dokud se rozdíl nevyrovná. 

 
Ona dvě místa z předchozích vět nazveme „póly zdroje", snahuo vyrovnání přebytku a nedostatku 

elektronů nazveme „elektrickýmnapětím", látku umožňující průchod elektronů nazveme 
„elektrickýmvodičem" a tok elektronů z místa přebytku do místa nedostatku nazveme „elektrickým 
proudem". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tok elektronů představuje určitou elektrickou energii. Bylo by nesmyslné spojit vodičem póly zdroje 

a nechat elektrický proud bezužitku téci. Má smysl nechat elektrický proud téci přes zařízení, řekneme 
mu „spotřebič“, které elektrickou energii využije, resp. přemění v jinou energii (žárovka ve světlo, 
plotýnka vařiče v teplo, elektromotor v mechanickou energii apod.). Tím jsme vytvořili jednoduchý 
„elektrický obvod“ (obr.č.9) 

 

 
 
 
Spotřebič představuje pro tok elektronů překážku, kterou nazveme „elektrický odpor“. 
 
 
 

  

 Elektrické napětí U ��	�� − 
� 

 Elektrický proud I ����é� − �� 

Obr.č.9 – Jednoduchý elektrický obvod 

 Elektrický odpor R �	ℎ� − Ω� 
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Mezi napětím, proudem a odporem v elektrickém obvodu existuje závislost, kterou formuluje 
Ohmův zákon. Uvedeme jej ve třech identických zápisech. 

 
 
 
 
 
 

Pomůcka:  Chceme-li vypočítat některou hodnotu, zakryjeme v trojúhelníku 
příslušnou značku této hodnotya zbytek dává příslušný výsledek.Např. 
zakryjeme-li v tomto trojúhelníku hodnotu U zůstane I x R (U = I.R) 

 
 
 
 

Napětí a proud v elektrickém obvodu se dají měřit; napětí voltmetrem, proud ampérmetrem. 
Měřidla se do elektrického obvodu zapojují podle obrázku (obr.č.10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při znalosti napětí a proudu můžeme určit výkon a energii. 

výkon = napětí x proud = U x I [watt - W] 
1000 W = 1kW 

el. energie = výkon x čas = U x I x t [watthodina - Wh] 
1000 W = 1kW 
Spotřebičů (odporů) může být v elektrickém obvodu více a jsouzapojeny buď sériově (za sebou), 

nebo paralelně (vedle sebe) podleobrázku (obr. č.11) 
 

 
 
 
 

Některé prvky (většina kovů) mají ve svých atomech elektronyk jádru vázány jen slabě. Elektrony 
se snadno od atomu oddělí a vytvoří volné elektrony (elektronový mrak). Tyto materiály (např. CuAI, Fe) 
jsou dobrými vodiči elektřiny. Jiné materiály (guma, skloporcelán) elektrický proud nevedou, jsou to 
izolanty. 

I dobrý vodič klade elektrickému proudu určitý, třeba malý odporTen závisí na délce vodiče, 
průřezu a měrném odporu použitého materiálu. 

 I = U / R  U = R x I  R = U / I 

Obr.č.10 – Zapojení měřidel do elektrického obvodu 

Obr.č.11 – Zapojení spotřebičů a) sériově b) paralelně 
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Zdroje mohou napájet elektrický obvod buď stejnosměrným proudem (směr pohybu elektronů v 

obvodu se nemění), nebo střídavým proudem (směr pohybu elektronů v obvodu se periodicky mění. 
 
Stejnosměrný zdroj má napětí v závislosti na čase konstantní (obr.č.12). Takovým zdrojem je 

galvanický článek nebo akumulátor. Tyto zdroje jsou schopny jen malého výkonu vhodného pro 
slaboproudobvody, pro průmyslové použití většinou nedostatečného 

 

 
 
 
 
Za střídavý zdroj můžeme považovat svorky elektrické rozvodné sítě, kde průběh napětí 

v závislosti na čase má tvar sinusoidy (počet změn za jednotku času = frekvence [hertz - Hz] ) 
s frekvencí 50 Hz (obr.č.13). 

 
 
 
Protože jedna perioda představuje jednu otáčku jednoduchého generátoru, který napětí vyrábí, 

můžeme jednu periodu označit 360°. 
Ve třífázové soustavě jsou fázová napětí vždy o 1/3 periody (120°) vzájemně posunuta (obr.č.14). 

 
 
 

Obr.č.12 – Stejnosměrné napětí 

Obr.č.13 – Rozvodná síť – jednofázová soustava 

Obr.č.14 – Rozvodná síť  - třífázová soustava 
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V okolí každého vodiče, kterým protéká elektrický proud, vzniká magnetické pole. Intenzitu tohoto 
pole můžeme zvýšit zvýšením proudu, především ale tak, že vodič navineme na jádro a vytvoříme 
cívku. Pokud cívku připojíme ke střídavému napětí, vzniká střídavé, měnící se magnetické pole. 

 
V nauce o elektřině je znám následující jev: Jestliže pohybujemevodičem v magnetickém poli 

(nebo se vodič nachází v měnícím semagnetickém poli), vzniká na jeho koncích napětí. Tento jev se 
nazývá magnetická indukce. Na principu magnetické indukce pracuje řada elektrických zařízení, na 
příklad: 

 
1/ transformátory 

Transformátor má na magnetickém obvodu z transformátorovýchplechů navinuto primární a 
sekundární vinutí. Primární vinutí připojené ke střídavému napětí generuje střídavé magnetické pole. To 
se magnetickým obvodem přenáší do sekundárního vinutí, kde se indukuje zase střídavé napětí. Poměr 
napětí je stejný jako poměr počtu závitů ve vinutích, frekvence je stejná (obr.č.15) 

 

 
 
 
 
Transformátorem tedy můžeme snižovat nebo zvyšovat střídavé napětí. Protože pro svařování je 

potřebné nižší napětí, než je napětí v rozvodné síti, součástí každého netočivého svařovacího zdroje 
bude také transformátor. 

 
V rozvodné síti se používá střídavé napětí, které lze transformovat na vysoké napětí pro přenos el. 

energie (řádově kV až MV; u vysokého napětí jsou při přenosu nižší ztráty) a potom na nízká napětí 
v místě spotřeby. 

 
2/ generátory 

Stejnosměrný proud ve vinutí statoru vytváří magnetické pole. Vinutí rotoru se při otáčení pohybuje 
v magnetickém poli a indukuji se v něm střídavé napětí (obr.č.16). Alternátor a dynamo se od sebe liší 
v podstatě jen uspořádáním sběračů proudu (sběrací kroužky, resp. komutátor). 
 

 

 
 

Obr.č.15 – Schéma transformátoru 

Obr.č.16 – Schéma generátoru – alternátor/dynamo 
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Elektrický oblouk 

Elektrický oblouk je výboj v plynu za atmosférického tlaku, tedypřípad, kdy elektrický proud 
prochází plynným prostředím mezi elektrodami (obr.č.17). To je samozřejmě možné jen v případě, že 
plyn mezi elektrodami je zionizovaný. 

 

 
 
 
Zionizovat plyn je v zásadě možné vysokou teplotou, vysokým napětím nebo ionizačním zářením. 

Při svařování obalenou elektrodou se pro zapálení oblouku využívá vysoké teploty. Při škrtnutí 
elektrodou o základní materiál nastává krátkodobé spojení v malých „můstcích“, kde tečou relativně 
vysoké proudy a dojde k vysokému zahřátí vedoucímu k ionizaci okolního plynu. 

 
Ve sloupci hořícího elektrického oblouku se udržuje teplota cca6000 °C. Teplo, které se uvolňuje 

na elektrodách, je závislé na protékajícím proudu. Není však rozděleno rovnoměrně. Emisí elektronů z 
katody se spotřebuje energie a při dopadu elektronů na anodu se jejich kinetická energie uvolní. To má 
za následek, že na anodě se uvolňuje podstatně více tepla než na katodě. 

 
Natažením nebo zkrácením délky oblouku se mění napětí. 
Zionizovaný plyn ve sloupci elektrického oblouku vede elektrický proud a je ovlivňovaný 

magnetickým polem. Nesouměrné magneticképole může tedy elektrický oblouk nepříznivě vychylovat. K 
tomu při svařování může docházet a tomuto jevu říkáme foukání oblouku. 
  

Obr.č.17 – Elektrický oblouk 
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6. ZAŘÍZENÍ PRO SVAŘOVÁNÍ 
 
Zařízením pro svařování rozumíme jednotlivé části svařovacího obvodu. Svařovací obvod sestává 

ze zdroje svařovacího proudu, svařovacích vodičů, držáku elektrod a svařovací svorky (obr č.18) 
 

 
 
 
Obvod se uzavírá přes obalenou elektrodu, elektrický oblouk a svařovaný materiál. Elektrický 

oblouk vystupuje ve svařovacím obvodu jako spotřebič, který mění elektrickou energii převážně 
v energii tepelnou (částečně v záření), potřebnou k tavení základního a přídavného materiálu. Elektrický 
oblouk je dostatečným zdrojem tepla pro svařování. 

 
Principy zdrojů svařovacího proudu 

 
1/ točivé zdroje 

Točivými (rotačními) zdroji pro svařování je soustrojí elektromotor – dynamo (případně diesel motor 
– dynamo). Tyto zdroje mají dobré svařovací vlastnosti. Jsou však těžké a hlučné, mají velkou spotřebu 
el.energie při běhu na prázdno, dále se nevyvíjejí, na tuzemský trh se prakticky nedodávají. 

 
2/ transformátory 

I když svařovací transformátory mají své technické i ekonomicképřednosti, usměrňovače, které 
jsou dnes s transformátory cenověsrovnatelné, je nahrazují. Svařovací transformátory se 
v současnostivyrábějí prakticky v „hobby" provedení. 
 
3/ usměrňovače (obr. č. 19} 

Tyto zdroje sestávají z transformátoru, usměrňovacího můstku a tlumivky. Transformátor sníží 
napětí, usměrňovači můstek usměrní, tlumivka usměrněný, ale tepavý, proud vyhladí. 

 

 
 
 

  

Obr.č.18 – Svařovací obvod 

Obr.č.19 – Schéma jednofázového usměrňovače 
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Pokud usměrňovači můstek v těchto zdrojích osadíme místo diodami tyristory, mluvíme o řízeném 
usměrňovači. Usměrňovače dnepředstavují optimální svařovací zdroj 

 
4/ invertory (měniče, střídače, středofrekvenční usměrňovače – název není ustálený) (obr. č. 20) 
 

 
 
 
 

Velikost a hmotnost transformátoru, který má přenést určitý výkon, závisí na frekvenci. Při vysoké 
frekvenci vychází transformátorpodstatně menší a lehčí. Toho se využívá u invertoru. Proud ze sítě 
seusměrní, aby se mohl v měniči změnit na proud o vyšší frekvenci. Pakse v malém a lehkém 
transformátoru sníží napětí, v usměrňovacímmůstku usměrní a v tlumivce vyhladí. Toto řešení umožnilo 
snížithmotnost invertoru oproti usměrňovači téměř 10x. 

 
Invertory jsou zařízení s velkou perspektivou vývoje 
 

Statická charakteristika zdroje 
Pokud bychom zatěžovali zdroj různě velkými spotřebiči (při nezměněném nastavení regulátoru 

svařovacího proudu), měřili napětía proud, hodnoty zaznamenali do diagramu a body jednotlivých 
měření v diagramu pospojovali, dostali bychom statickou charakteristikuzdroje. Je to křivka, která 
vyjadřuje, jak se zdroj chová při zatěžování(v ustálených podmínkách). 

 
Na obrázku uvádíme schéma statických charakteristik zdroje(strmá, polostrmá, plochá), které lze u 

některých zdrojů volit přepínáním (obr. 21 a, b, c) 
 
Charakteristika s konstantnímproudem tzv. 

strmá, (obr. č. 21a) vhodná pro ruční svařování 
obalenou elektrodou. 

 
 
 
 
Charakteristika s konstantním výkonem 

polostrmá, (obr.č.21.b) 
 
 
 
 
 

Charakteristika s konstantním napětím tzv. 
plochá, (obr.č.21c) vhodná pro mechanizované 
způsoby svařování. 
  

Obr.č.20 – Schéma invertoru 
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Při ručním svařování svářeč neudrží konstantní délku oblouku, nereaguje dostatečně rychle na 
odtavování elektrody, takže dochází kezměnám délky oblouku a tím ke změnám napětí. I v takovém 
případě chceme, aby svařovací proud, na kterém závisí velikost svarové láznía hloubka závaru, 
nekolísal. Tomu vyhovuje strmá charakteristika,kdy při velkých změnách napětí dochází jen k malým 
změnám svařovacího proudu (obr. č. 21d). Plochá charakteristika, kterou lze na některých zdrojích 
nastavit, je vhodná pro svařování poloautomatem nebo automatem. 

 

 
 
 
 Každý svařovací zdroj musí výrobce nebo dovozce (ten kdo jejuvádí na trh) osadit výkonnostním 

štítkem s obsahem podleČSN EN 60974-1. 
S každým svařovacím zdrojem musí výrobce nebo dovozce dodatnávod na obsluhu (v češtině) s 

následujícím obsahem: 
- všeobecný popis 
- význam označení a značek 
- síťová přípojka včetně dimenzování pojistky nebo výkonového jističe 
- bezvadná funkce zdroje (např. chladící podmínky, instalování, regulační údaje) 
- svařovací možnosti, provozní omezení a popřípadě vysvětlenítepelné ochrany 
- omezení použití s ohledem na třídu ochrany (např.zdroj s krytímIP21 není vhodný pro použití v 
dešti) 

- podmínky,při nichž musí být během svařování učiněna dodatečnáopatření 
- údržbazdroje svařovacího proudu 
- odpovídající schéma zapojení s rozpiskou nejdůležitějších částí 
- úplné údaje o obvodu, který je určen k dodávce el.energie s běžnýmsíťovým napětím (pro 

osvětlení a elektrické nářadí) 
Svářeč musí být s návodem na obsluhu seznámen a podle něhozdroj obsluhovat a udržovat. 
Svářeč může provádět čistění zdroje ve stavu vypnutém a odpojeném od sítě, bez jeho rozebírání 

pomocí nástrojů. 
Svařovací vodiče – jejich materiál, průřez a délka musí odpovídat používaným svařovacím 

proudům. Nejmenší průřezy vychází u měděných vodičů. Ty jsou pak i lehčí, ohebnější a méně zatěžují 
ruku svářeče. 

Příklad držáku elektrod (musí vyhovovat ČSN EN 60974 – 11) je na obrázku (obr.č.22). 
  

Obr.č.21d – Závislost změn svařovacího napětí a proudu 
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7. TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ 
¨ 

 
 

Obr.č.22 – Příklad držáku elektrod 
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a) Volba základního a přídavného materiálu 

 
Svářeč si musí vždy dobře uvědomit okolnosti týkající se použitého základního materiálu. Jakost 

základního materiálu musí být známá, resp. používané základní materiály musí být identifikovatelné. 
 
Dále musí základní materiál korespondovat s rozsahem oprávněnísvářeče. U zkoušky Z-El se 

jedná o oprávnění pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí, které při svařování nevyžadují 
předehřev. 

 
Protože nízkolegované ocele ve většině případů předehřev při svařování vyžadují, budeme se dále 

zabývat především ocelemi nelegovanými. U nelegovaných (uhlíkových) ocelí budou jejich 
mechanickévlastnosti i svařitelnost souviset především s obsahem uhlíku. Pokudbude obsah uhlíku v 
nelegované oceli do 0,22 %, bude se zřejmě jednat o ocel vhodnou pro svařování, tedy ocel, kterou 
můžeme svařovatbez jakýchkoli opatření - bez předehřevu. Ocele, u kterých výrobcenezaručuje obsah 
nečistot (síry, fosforu) v přijatelných mezích, se prosvařování nepoužívají. 

 
Pokud by hrozilo nebezpečí rychlého chladnutí svaru, tj. při svařování za nízké okolní teploty (pod 

0 °C) nebo při velké tloušťce materiálu (většinou nad 25 mm), která odvádí hodně tepla, bude třeba 
předehřívat i „zaručeně svařitelnou" ocel. Předehřev zpomalí rychlostochlazování, bude mít kladný 
účinek na napětí vznikající při svařování a vyloučí tendence k zakalení (zkřehnutí) svarového spoje. 

 
Jakost použitého přídavného materiálu je předepsána ve výrobnídokumentaci. Máme-li sami zvolit 

vhodnou elektrodu, vybereme prosvařování nelegované oceli ze skupiny elektrod určených pro 
svařování nelegovaných ocelí, a to tak, aby pevnost svarového kovu elektrody odpovídala pevnostním 
vlastnostem základního materiálu. Dalšími faktory, které mají vliv na výběr vhodného přídavného 
materiálu,jsou poloha svařování, požadavky kladené na svarový spoj a typ svařovacího zdroje. 

 
Elektrody s potřebnou pevností svarového kovu mohou mít různédruhy obalu. Nejčastěji bazický, 

kyselý nebo rutilový. Typ obaluelektrody zvolíme nejprve podle svařovacího zdroje, který mámek 
dispozici. 
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Elektrody s bazickým obalem jsou většinou určeny pro svařovánístejnosměrným proudem. Pokud 
máme jako zdroj transformátor, použijeme elektrody s obalem kyselým nebo rutilovým. Pokud 
mámeusměrňovač, můžeme použít všechny uvedené elektrody s tím, že bazické elektrody připojíme na 
+ pól (nepřímá polarita), kyselé a rutilové na - pól (přímá polarita). U všech uvedených elektrod 
výrobceuvádí, že jsou určeny pro svařování ve všech polohách, u některýchelektrod kromě polohy 
svislé směrem shora dolů. 

 
Elektrody s bazickým obalem mají hustší tavnou lázeň, která sedobře ovládá, nestéká při 

svařování v obtížných polohách. Hloubkazávaru je poměrně malá. Bazický obal má dobré rafinační 
schopnosti,svarový kov je metalurgicky čistší, což má za následek lepší plastickévlastnosti a 
houževnatost. Bazické elektrody jsou vhodné pro svařování v obtížných polohách a pro svařování 
dynamicky namáhanýchsoučástí. Bazický obal je také vhodný u elektrod pro návary. 

 
Elektrody s kyselým obalem mají řidší tok, takže kresba housenkyje úhledná, ale svařování v 

polohách obtížnější, mají velké odtavovací výkony a velkou hloubku závaru. Kyselé elektrody jsou 
vhodné prosvařování především v základních polohách a tam, kde svarové plochy vyžadují větší 
hloubku průvaru. Svařování s nimi vykazuje většíproduktivitu práce. 

 
Elektrody s rutilovým obalem dobře přemosťují mezery. Jsouvhodné pro svařování kořenových 

housenek, tenkých plechů a prostehování 
 
Elektrody je třeba skladovat podle podmínek výrobce, uchovávat je v původních obalech, aby byly 

vždy identifikovatelné. Štítek na krabici s elektrodami poskytne svářeči řadu užitečných údajů (druh 
proudu a polarita, svařovací proud, polohy svařování, sušení a další). 

 
b) Příprava materiálu pro svařování 
 
Jedním ze předpokladů pro zhotovení kvalitního svarového spoje je vhodná příprava materiálu pro 

svařování. Z tohoto hlediska musí základní materiál splňovat dvě důležité podmínky: 
- musí být čistý 
- musí mít správné tvary a rozměry svarových ploch 
 
Požadavky na čistotu jsou opodstatněné. Materiál je třeba zbavit rzi, okují, barev, mastnot, včetně 

vody a vlhkosti. Nečistoty odstraníme kartáčováním, pilováním, broušením, otryskáním, třískovým ob-
ráběním apod. Pokud při čistění použijeme rozpouštědla, je vždy nutné dbát na to, že se většinou jedná 
o nebezpečné hořlaviny s jedovatými výpary. Použít se mohou jen mimo svářečská pracoviště. Se 
svařováním můžeme započít, až když je materiál dokonale suchý a zbavený zbytků rozpouštědla. 

 
Úprava svarových ploch bude záviset především na tloušťce svařovaného materiálu. 
 
Při svařování tenkých materiálů se okraje svařovaných dílů mohou kolmo zastřihnout. Dokonalému 

natavení svarových ploch v celém průřezu se napomůže tím, že se díly svarku slícují s mezerou. Takto 
je možné svařovat materiál do tloušťky až 4 mm. 

 
Při větších tloušťkách materiálu je třeba svarové plochy rozevřít tak, aby se pro dokonalé natavení 

stala přístupnou kořenová část svaru a vznikl určitý prostor pro manipulaci s přídavným materiálem 
vzhledem k možnému foukání oblouku apod. Hrana úkosu v kořenovéčásti nesmi zůstat ostrá, v ostré 
hraně by se materiál při svařování přehříval. Zde se musí vytvořit odpovídající otupení. 

 
Dále je významné, zda je svarový spoj pro svařování přístupný pouze z jedné nebo zobou stran. 

Jednostranný svar vyžaduje pro spolehlivé provaření kořene přesnější přípravu svarové mezery a otu-
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pení a vyžaduje i větší dovednost svářeče. V případě, že kořenová strana je přístupná, jsou tyto 
požadavky nižší, protože můžeme kořen podložit, popř. vydrážkovat (vybrousit, vysekat) a podložit. 

 
Je-li spoj přístupný z obou stran, je možné použít oboustranný svar. 
Téměř poloviční je množství svarového kovu, spotřeba energie i spotřeba času při svařování. Také 

velikosti a rozložení napětí budou příznivější, deformace bude možné eliminovat střídavým svařováním 
zjedné i z druhé strany. Tyto skutečnosti mluví ve prospěch oboustranného svaru, i když příprava 
svarových ploch bude poněkud pracnější než u jednostranného. 

 
Porovnání úspor přídavného materiálu, energie a času s vyšší pracností přípravy svarových ploch 

jsou rozhodující při odpovědi na otázku, od které tloušťky upustit od V svaru a použít U svar. 
 
Vedle tupých svarů, které jsme většinou uvažovali, existuji i svary koutové a děrové. I ty mají své 

uplatnění a své přednosti. Kvalitní tupý svar však představuje spoj, který má při zatěžování 
nejpříznivější průběh napětí, a tedy i spoj, ve kterém je základní materiál nejlépe využit. 

 
Doporučené tvary a rozměry svarových ploch jsou uvedeny podle ČSN EN 29 692. 
 
Jakým způsobem se svarové plochy připraví, to bude záviset především na technických 

možnostech, druhu materiálu a typu svaru. 
 
Stříhání na nůžkách - takto se svarové plochy připraví pro přímékoutové svary a I svary rychle a 

ekonomicky. 
Řezání kyslíkem - bude pomalejší, zvláště tenké plechy se mohou odvnesených napětí 

deformovat, řezné plochy je třeba před svařováním přebrousit, je možno 
řezat svarové plochy s úkosy, připravovat tvarově složité díly, relativně 
snadno je možné řezání automatizovat. 

Řezání plazmou - rozšiřuje možnosti tepelného dělení co do řezných rychlostí a řezatelných 
materiálů. 

Třískové obrábění -je pracné, plochy jsou však přesné a čisté, je tojediný možný způsob přípravy 
svarových ploch pro U svary a W svary. 

 
Díly svarku je třeba sestavit a upevnit tak, aby byly zajištěny jeho správné rozměry a geometrie 

před vlastním svařováním. Plechy je vhodné sestavovat na rovinném roštu, aby se předešlo přesazení 
materiálu. Je vhodné použít distanční vložky pro přesné slícování svarové mezery. Optimálním 
předehnutím je možné eliminovat úhlové deformace. 

 
Elektrody je třeba před svařováním vysušit podle doporučení výrobce: 
bazické -        100 °C/1 h + 300 - 350°C/2h 
kyselé -        120 - 150°C/2h 
rutilové -        100 - 120°C/1h 
 

c) Vlastní svařování 
 

Předpokladem úspěšného svařování je schopnost svářeče vytvořit při svařování optimálně velkou 
a optimálně teplou svarovou lázeň. Velikost a teplotu svarové lázně ovlivníme volbou vhodného 
průměru elektrody a intenzity svařovacího proudu a také postupovou rychlostí. Tyto veličiny považujeme 
za nejdůležitější parametry svařování. 

 
Menší průměry elektrod volíme při svařování kořenových housenek, tenkých plechů a polohových 

svarů. Větší průměry použijeme pro výplňové a krycí vrstvy v základní poloze (obr.č.23) 
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Obr.č.23 – Poloha svarových ploch 

 
 

 

Intenzitu svařovacího proudu doporučuje výrobce elektrod a uvádí ji většinou ve svých katalozích a na 
štítcích krabic s elektrodami. 

 
Doporučené proudové zatížení pro jednotlivé průměry elektrod je uvedeno v určitém rozmezí 

(tab.č. 9) 
 
Tab.č.9 – Příklady doporučeného proudového zatížení elektrod s obalem bazickým, kyselým a 

rutilovým. 
 

E -B121 EN499-E383B 

Ø   X I fmm]   proud [AI =( + ) 

2,0 x 300  60 - 80 

2,5 x 350  80 - 100 

3,2 x 350  110 - 140 

3,2 x 450  110 - 140 

4,0 x 450  140 - 170 

5,0 x 450  190 - 230 

 
E -K103 EN499-E35AA 

Ø x 1 [ mm ]  proud [ A ] ~, = ( - ) 

2,0 x 300  65 - 80 

2,5 x 350  80 - 100 

3,2 x 450  100 - 130 

4,0 x 450  170 - 210 

5,0 x 450  210 - 270 

 
E -R1 17 EN 499 - E 38 A R 

ØX 1 [mm]  proud [A -, = (-> 

2,0 x 300   40 - 70 

2,5 x 350   60 - 100 

3,2 x 350   80 - 120 

4,0 x 350   140 170 

 
Nižší hodnoty svařovacího proudu volíme pro kořenové housenky, pro svařování v obtížných 

polohách, při předehřátém základním materiálu a také při nižším odvodu teplasvarkem. Vyšší hodnoty 
pak použijeme pro svařování výplňových a krycích vrstev a při vyšším odvodu tepla svarkem. 

 
Význam má i poslech zvuku hořícího oblouku. Při optimální intenzitě proudu vydává souvislý a 

rovnoměrný „praskot". Velmi přibližně můžeme uvést, že svařovací proud se volí cca 40 A na 1 
mmprůměru elektrody. 
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Postupovou rychlost je třeba udržovat takovou, aby oblouk hořelv kraji svarové lázně a struska, 
kterou ve svarové lázni rozpoznáme(bude mít jiný odstín než tavenina svarového kovu) nikdy 
nepředbíhala oblouk. 

 
Oblouk zapalujeme jen v místě budoucího svaru a to škrtnutím,nebo klepnutím elektrody o 

základní materiál. V té chvílimáme elektrodu kolmo a v zápětí ji nakláníme. Délka oblouku bude 
přibližně odpovídat průměru použité elektrody. Zvláště bazické elektrody vyžadují svařovat nízkým 
napětím, a tedy krátkým obloukem. 

 
Elektrodu při svařováni vedeme pod určitým sklonem (v podélném směru závisí sklon elektrody na 

poloze, ve které svařujeme). Úpravou sklonu elektrody vymezíme případné foukání oblouku. To se 
může projevit zvláště na okrajích svarku. 

 
Při ukončeni svařování se s elektrodou mírně vrátíme tak, abychom vyplnili koncový kráter a potom 

oddálením elektrody přerušíme oblouk. 
 
Při napojení zapálíme oblouk na konci, nebo až za koncem předešlého svaru, a přeneseme oblouk 

zpět až kjeho nejvyššímu místu tak, aby kresba housenky plynule navázala a pokračujeme ve 
svařováni. U vícevrstvých svarů dbáme, aby napojení jednotlivých housenek nevyšlo do stejného místa. 

 
Díly svarků se ve většině případů stehují. Stehy jsou krátké svary: které mají zajistit správné tvary 

a rozměry před vlastním svařováním a v průběhu svařováni. Při stehování kontrolujeme správnou 
velikost svarové mezery a lícování v oblasti kořene. 

 
U jednostranných V svarů a jednostranných kontových svarů můžeme mírným předehnutím 

eliminovat očekávané úhlové deformace. 
 
Kořenové housenky svařujeme přímočarým pohybem (bez kývání) elektrody. Optimálně zvoleným 

svařovacím proudem a postupovourychlostí musíme dosáhnout toho, aby kořen svaru byl provařený 
anevznikaly krápníky. 

 
Bezchybné napojení kořenové housenky je poměrně obtížné. Zapálíme oblouk na předchozí 

housence, na dálkovém ovládání mírnězvýšíme svařovací proud, přeneseme oblouk na konec 
předchozí housenky a „zatlačíme" elektrodu do kořene, poté snížíme svařovacíproud na původní 
hodnotu a pokračujeme ve svařování. Je také dobrékonec předchozí housenky zkosit nabroušením 
nebo naříznutím. 

 
Před nanesením další housenky odstraníme strusku a očistíme ocelovým kartáčem housenku 

předcházející.  
 
U V svarů v poloze vodorovné (PC) a u koutových svarů v poloze vodorovné šikmo shora (PB) a 

vodorovné šikmo nad hlavou (PD) svařujeme po jednotlivých housenkách s přímočarým vedením 
elektrody i výplňové a krycí vrstvy (obr.č.24) 
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U V svarů v poloze vodorovné shora (PA), svislé nahoru (PF) ;vodorovné nad hlavou (PE) a u 

koutových svaru v poloze svislé nahoru (PF) a vodorovné shora (PA) svařujeme výplňové a krycí vrstvy 
s příčným kýváním elektrody (obr. č.25). 

 
 
 
Při svařování s příčným kýváním elektrody můžeme dosáhnout šířky housenky rovnající se až 

pětinásobku průměru použité elektrody. Při kývání se v krajích poněkud pozastavíme a přes střed 
postupujeme rychleji. Pokud provádíme při příčném kývání elektrodou obloučky, pak obloučky ve směru 
svařování napomáhají spíše k vytvoření plochého či vydutého povrchu svaru, obloučky v opačném 
směru a pomalejší pohyb přes střed napomáhají k převýšenému povrchu (obr.č.26). 

 

Obr.č.24 – Svary, které se svařují bez příčného kývání elektrody 

Obr.č.25 – Svary, jejichž výplňové a krycí vrstvy se svařují s příčným kýváním elektrody 
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U V svarů vypIníme úkosy výplňovými vrstvami 1 až 1,5 mm podúroveň hran svarových ploch. 

Hrany svarových ploch nám posloužíjako vedeni při svařování krycí vrstvy. Krycí vrstvou tyto hrany 
překryjeme o 1 až 2 mm. 
 
d) Charakteristické vady a jejich prevence 

 
Předejít jednotlivým typům vad znamená především: 
 
plynové dutiny - řádně očistit základní materiál 
 - použít vysušené elektrody 
 - nesvařovat ve velkém průvanu 
 - nenatahovat oblouk 
 - zvolit správné parametry svařování (svařovací proud) 
 

 
struskové vměstky - řádně očistit předcházející housenky 
 - při svařování nesmí struska předběhnout oblouk 
 - nedostatečná velikost svařovacího proudu 
 
neprovařený kořen nebo - řádně připravit svarové plochy 
nadměrně proteklý kořen  - zvolit optimální parametry svařování 
 
studený spoj  - zvolit optimální parametry svařování 

- lépe vést elektrodu 
 
trhliny    - zabránit rychlému ochlazování svarku 

- při ukončování svaru vyplnit koncovýkráter 
 
zápaly   - nepoužívat nadměrnou intenzitu proudu 
 
nadměrné převýšení - dobře rozvrhnout výplňové vrstvy 

- použít menší průměry elektrod 
- zvolit správnou postupovou rychlost 

 
přesazení   - dobře slícovat a dostatečně sestehovatdíly 
 
dotek elektrodou  - oblouk zapalovat jen v místě budoucíhosvaru 

Obr.č.26 – Svařování s příčným kýváním elektrody 
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rozstřik   - dodržet správnou polaritu  svařovacíhoproudu 

- řádně očistit svarek 
 

Specifikace svařovacích postupů stanovuje řada podmínek, které je třeba splnit, viz formulář níže. 

Specifikace postupu svařování (WPS) – obloukové svařování 
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8. NORMY A PŘEDPISY 
 

Technická normalizace je činnost, která pro opakující se technické problémy vyhledává ta 
nejvhodnější řešení (nejvhodnější z hlediska technického, ekonomického, kvality a bezpečnosti) a tato 
nejvhodnější řešení dává prostřednictvím technických norem do používání. 

 
Každá třída norem se zabývá určitým oborem. Svařováním se zabývá třída norem 05. 
 
Česká republika vstupuje do EU, a proto přejímá evropské normy. V takovém případě se označení 

evropské normy ponechá, pouze se předřadí ČSN a za označení se do závorky uvede šestimístný 
třídící znak. 

 
Technické normy v EU i v ČR obecně nejsou závazné. Pokud však technické normy přinášejí ta 

nejvhodnější řešeni, bude jistě snahou výrobce a požadavkem zákazníků a dozorčích orgánů normy 
respektovat. V případě „konfliktní" situace výrobce dodržením normy prokáže, že jeho výrobek odpovídá 
současným poznatkům vědy a techniky. 
 
Základní pojmy 

 
svařování - pracovní postup, kterým se spojují materiály za působení tepla nebo 

tlaku nebo obou a to takovým způsobem, že zůstává zachována 
podstata spojovaných materiálů. Pří svařování se může nebo nemusí 
používat přídavný materiál, jehož teplota tání je stejného řádu jako u 
základního materiálu.  

 Pozn.: Tato definice zahrnuje také navařováni. 
tavné svařování - svařováni vyžadující místní tavení kovů, bez použití tlaku, a to buď s 

přídavným matriálem nebo bez něho, 
obloukové svařování - tavné svařování, při kterém se potřebné teplo pro svařovaní získává z 

elektrického oblouku nebo oblouků, 
svar - Část svarového spoje, která byla při svařování roztavena, 
svarek - výrobek zhotovený svařováním, 

 

 
 

základní materiál - materiál svařovaných části, 

teplem ovlivněná oblast - část základního materiálu, která nebylaroztavená, 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, 

 

1 - základní materiál 
2 - teplem ovlivněná oblast 
3 - hranice ztavení (hranice 

základního materiálu a 
svarového kovu) 

4 - závar 
5 - kořen svaru 
6 - povrch svaru 

Obr.č.27a 
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úhel zkosení -   úhel mezi úkosem a plochou čela, 
úhel otevření - úhel mezi zkosenými částmi svarových ploch, 
otupení - nezkosená část svarové plochy, 
svarové plochy - části povrchu základního materiálu, které se zúčastní svařování, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

housenka -  svarový kov navařený nebo přetavený při jednomchodu. 
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, podloženi 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 přitavném 
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 kpólu kladnému, 
nepřímá polarita -  polarita, při které je elektroda připojena ke kladnému pólu. 
 
Příprava svarových ploch 

 
Tvary a rozměry svarových ploch uvádíme podle ČSN EN 29692. 
 
Tato norma obsahuje směrné údaje popisující přípravu svarových ploch a soubor jejich 

osvědčených rozměrů a tvarů. Požadavky této normy jsou postaveny na základě zkušenosti a obsahuje 
rozměry svarových ploch, které zpravidla vytvářejí nejpříznivější podmínky pro svařování. 
  

1 - úhel zkosení 

2 - úhel otevření 

3 - svarová plocha 
4 - otupení 
5 - svarová mezera 

(nejkratší vzdálenost mezi sva-
rovými plochami častí 
připravených pro svařování) 

 Obr.č.27b 

1 - kořenová housenka 
2 - krycí vrstva 
3 - podložení svaru 

(zhotovení svarové vrstvy ze 
strany kořene) 

 

Obr.č.27c 
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Polohy svařování 
Označování poloh svařování podle ČSN EN ISO 6947 Svařování-Pracovní polohy-Definice úhlů 

sklonu a otočení. Systém označování je zřejmý z obrázku č. 28: 
 

 
 
 

Označování svarů na výkresech 
Označování svarů na výkresech uvádíme podle ČSN EN 22 553. 
 
Z výkresu jednoduchého svarku (obr. č. 29) je patrné, že svarový(pájený) spoj se na výkrese 

vyznačí plnou čarou. 
 

 
ve skutečnosti      na výkrese 
 
 
Značka složená ze šipky, odkazové čáry, praporku odkazové čáry a vidlice bez dalších údajů 

pouze vyznačuje, že spoj je svařován nebepájen (obr. č. 30). 
 

 
 
 
 
 

  

Obr.č.28 

Obr.č.29 – Jednoduchý svarek 

vidlice 

odkazová čára 

šipka odkazové čáry 

Obr.č.30 – Jednoduchý svarek 



63 

 

Poloha odkazové čáry nemá zvláštní význam a může být libovolná.Šipka odkazové čáry se dotýká 
čáry, která na výkrese představuje svarový spoj, resp. osy svaru u odporových a děrových svarů. 
Praporekodkazové čáry se kreslí rovnoběžně se spodním okrajem výkresu. Pokud to není možné, kreslí 
se kolmo na spodní okraj výkresu. 

Druh svaru se vyznačí pomocí základní značky (tab. Č. 10)(vychází z tvaru svaru v příčném řezu), 
která se umístí na praporekodkazové čáry tak, že s ním souvisí. Praporek odkazové čáry se 
doplníidentifikační (přerušovanou) čarou. 

 
Základní značky 
 
Tab.č.10 – Základní značky svarů 
 

Číslo Pojmenování spoje Zobrazení Značka 
1. Lemový svar (lemy jsou 

úplně roztaveny) 

 

 

2. 1 – svar 

 
 

3. V – svar 

  
4. ½ V – svar 

 
 

5. Y – svar 

 
 

6. ½ Y – svar 

  

7. U - svar 
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8. ½ U – svar 

 
 

9. Podložení svaru 

 

 

10. Koutový svar 

 

 

11. Děrový (žlábkový) svar 

 

 

12. Bodový svar 

 

 

13. Švový svar 

 

 

14. V – svar se strmým 
úkosem (na podložku) 

  
15. ½ V – svar se strmým 

úkosem (na podložku) 
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16. Čelní plochý svar 

 
 

17. Návar 

 

 

18. Přeplátovaný spoj 

 

 

19. Šikmý spoj 

 
 

20. Sdrápkový spoj 

 

 

21. Oblý svar 

 

 

22. ½ Oblý svar 

 

 

23. W – svar1) 

  
24. UV – svar1) 
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1)Zavedena v ČSN EN 29692 
Doplňková značka (tab. č.11) k základní značce svaru charakterizuje tvar povrchu. Pokud není 

uvedena, znamená to, že tvar povrchuse nepředepisuje. 
Tab. č. 11 - Doplňující značky svarů 
 

Tvar povrchu spoje Značka 

a) Plochý 
 

b) Převýšený 
 

c) Vydutý 
 

d) Opracované přechody 
 

e) Přivařená podložka 
 

f) Odnímatelná podložka 
 

 
Značka druhu svaru se umístí nad nebo pod praporek odkazovéčáry, nebo z obou stran: 
- je-li značka umístěna na straně plné čáry praporku, je povrch svaruna straně odkazové čáry (obr. 

č. 31a) 
 

 
 
 
 
 
 
 
- je-li značka umístěna na straně identifikační (přerušované) čáry, jepovrch svaru na straně 

protilehlé k odkazové čáře (obr. č. 31b) 
- jsou-li značky z obou stran, jedná se o oboustranný svar; u oboustranných symetrických svarů 

bude identifikační čára vynechána(obr. č. 31c). 
 
U svarů polovičních, jednostranných i oboustranných, musí šipkaodkazové čáry směřovat na 

upravenou plochu (obr. Č. 40). 
 

 
 

c) Povrch svaru je na 

straně odkazové čáry 

b) Povrch svaru je na 

straně protilehlé 

k odkazové čáře 

a) Oboustranný 

symetrický svar 

Obr.č.31 – Umístění základní značky 

Obr.č.32 – Poloviční svar 
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Jestliže je ve spoji odkazové čáry s praporkem kroužek, jedná seo obvodový svar, je-li tam 

praporek, je to svar montážní (obr. č. 33). 
 

     
a) obvodový      b) montážní 

 
 
 

U kombinovaných svarů se značky uvedou nad sebe (obr. Č 34). 

 
 
 

 
Rozměry svarů 

Ke značce svaru mohou být přiřazeny údaje o rozměrech svaru. 
- vlevo od značky (tj. před značku) se uvádí hlavní rozměr svaruvztahující se k příčnému řezu svaru 
(velikost svaru). Pokud neníu tupého svaru uvedena velikost, jedná se o svar provařený 
v celémprůřezu 

- vpravo od značky (tj. za značkou) se uvádějí rozměry týkající sedélky. Pokud není za značkou svaru 
rozměr uveden, znamená to, žesvar je proveden v celé délce svařovaných dílů. 

 
Velikost koutových svařuje možné určit dvěma způsoby, jako délku odvěsny (z), nebo výšku - 

nosný průřez (a). Proto je třeba před číselný údaj o velikosti svaru uvést písmeno a nebo z 
Vztah a, z je: z= 1,4 . a a= 0,7 . z 

 
U koutových svarů s hlubokým průvarem se před rozměr a uvede rozměr s. Do vidlice na praporku 

odkazové čáry se mohou uvést další údaje pokud je třeba: metoda svařování, stupen jakosti, poloha 
svařováni, přídavné materiály apod. Je možné doplnit uzavřenou vidlici, která obsahuje odkaz na 
zvláštní pokyny (obr. č. 35) 

 

 
 
 

  

Obr.č.33 – Svar 

Obr.č. 34 – Kombinovaný svar 

Obr.č. 35 – Odkaz na zvláštní pokyny 
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9. NAPĚTÍ A DEFORMACE PŘI SVAŘOVÁNÍ 
Při každém svařování vznikne ve svaru a v jeho blízkém okolí napětí (vnitřní pnutí). Pokud je 

svarek málo tuhý, může se od vnitřníchpnutí deformovat. Je patrné, že vnitřní pnutí a deformace spolu 
úzcesouvisí. Málo tuhé, tenkostěnné konstrukce se budou od svařování deformovat, čímž se vnitřní 
pnutí poněkud uvolní. Tuhé, tlustostěnnékonstrukce se deformovat nebudou, a tak vnitřní pnutí v nich 
můžedosahovat značných hodnot, vedoucích někdy až k porušení konstrukce. 

 
Principy vzniku napětí a deformací 

 
Každá hmota, tedy i materiál, který svařujeme, je tepelně roztažný;při ohřevu se roztahuje, při 

ochlazování smršťuje. Při svařování zahříváme a následně ochlazujeme krajně nerovnoměrně; 
zahřívámemísto budoucího svaru s tím, že okolní materiál zůstává relativně studený a brání jak v 
tepelném roztahování, tak ve smršťování. V takovém místě vznikají při ohřevu tlaková napětí, která v 
oblastech zahřátých nad cca 600 °C způsobí pěchování materiálu. Při chladnutívznikají v těchto 
oblastech napětí tahová, která v materiálu zůstanoui po zchladnutí a která dosahují až meze kluzu.Také 
z představy tuhnoucího a smršťujícího se svarového kovu je patrné, že ve svarechbudou vznikat tahová 
napětí. 

 
Napětí orientovaná podélně se svarem způsobí podélnou deformaci (obr. č. 36). Napětí 

orientovaná kolmo na svar způsobí deformaci příčnou (obr. č. 37). 
 

 
  podélná deformace         příčná deformace 
 
 
 
Při svařování jednostranného V svaru nebo koutového svaru je dále patrné, že v oblasti povrchu 

tuhne podstatně větší úsek svarovéhokovu než v oblasti kořene. Proto nesymetrické tupé svary a 
koutovéspoje vykazují úhlovou deformaci (obr. č. 38 a č. 39). 

 

 
  úhlová deformace tupého spoje  úhlová deformace koutového spoje 
 
 

Postupy snižující napětí a deformace 
Napětí a deformace jistě omezíme, pokud omezíme rozsah svařování využitím dílů z válcovaných 

profilů, dílů hraněných, lisovaných,tvářených apod. 
 
Napětí a deformace souvisí s množstvím vneseného tepla do jednotkové délky svaru (tepelný 

příkon). 
To lze omezit: 

Obr.č. 36 Obr.č. 37 

Obr.č. 38 Obr.č. 39 
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- pro svařování použít metodu, která představuje koncentrovaný zdrojenergie; z tohoto pohledu bude 
lepší svařovat elektrickým obloukem než plamenem, 

- minimalizovat velikosti koutových svarů. Do svaru větší velikostidodáváme i více tepla, 
- dokonale připravit svarové plochy. Velké mezery vedou k potřebědodat více svarového kovu a více 
tepla, 

- tepelný příkon souvisí s parametry svařování podle vztahu 
Q = Ux I/v [J/cm] 

U – svařovací napětí [V] 
I – intenzita svařovacího proudu [A] 
v – postupová rychlost [cm/s] 

 
Chceme-li zmenšit hodnotu uvedeného výrazu, musíme zmenšitsvařovací proud a napětí a zvýšit 

postupovou rychlost. Samozřejmě,že volba parametrů svařování se musí provést v první řadě 
s ohledemna spolehlivé zhotovení kvalitního svarového spoje. Ohled na množství vneseného tepla 
bude až druhořadý a v podstatě znamená, že nenížádoucí přetěžovat elektrodu svařovacím proudem. 

Deformace u dlouhých průběžných svarů je možné omezit tak, žese svařování nebude provádět 
jedním tahem, ale po úsecích. Úsekyv délce 200 až 300 mm je možné svařovat podle obrázku č. 40. 

 

 
 
 
 
 
Na hranicích úseků však vzniknou špičky napětí. Oceli, které senejčastěji svařují, disponují takovou 

plasticitou, že je opodstatněnéomezovat deformace i za cenu místního vzrůstu napětí. 
Úhlové deformace závisejí především na tloušťce materiálu a úhlurozevření svarových ploch. 

Omezit je můžeme nastehováním s opačným sklonem svařovaných dílů, jejich upnutím nebo zatížením. 
Pokud je přístup z obou stran, můžeme použít oboustranný svar a deformace eliminovat střídavým 
svařováním z jedné a z druhé strany. 
 

Obvykle je účelné svarek sestehovat tak, aby byl pokud možno tuhý, a svařovat od středu - těžiště, 
souměrně směrem k okrajům. Pokudmá svarek osu souměrnosti a svary umístěné na jedné straně od 
tétoosy, bude třeba předehnout. Pokud má svary rozmístěné souměrně naobou stranách od osy, bude 
vhodné svařovat střídavě najedné a druhéstraně od osy souměrnosti, nebo současně dvěma svářeči. 

Předehřev, který se v některých případech při svařování vyžaduje,má za cíl zpomalit rychlost 
ochlazování a vyloučit tendence k zakalení materiálu. Z hlediska napětí a deformací je obvykle vhodné 
předehřát větší oblast, popřípadě celý svarek. Předehřátím úzké oblasti bychom mohli i nechtěně 
dosáhnout většího množství tepla vnesenéhodo svaru. 

Napětí se sníží také prokováním svaru. Provádí se většinou zatepla, lehkými údery, jimiž se má 
materiál jen nepatrně plasticky přetvořit. U ocelí se nesmí provádět při teplotách modrého žáru. 

Možnosti snížení napětí po svaření 
Častým, spolehlivým, ale také časově a energeticky náročným způsobem snížení napětí je „žíhání 

ke snížení vnitřních pnutí". 

Obr.č. 40 – Způsoby svařování po úsecích 

a) Vratným krokem, b) střídavě c) střídavě vratným krokem 
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Bylo již uvedeno, že u ocelí poklesne při teplotě 600 °C mez kluzunatolik, že i minimální napětí 
způsobí plastickou deformaci. Tentomechanizmus působí i opačně. Pokud je v materiálu napětí a sníží 
sejeho mez kluzu ohřevem, napětí překročí mez kluzu a uvolní se. Žíhací teplota je 600 až 660 °C; 
setrvání na teplotě je 2,5 min na 1 mmtloušťky, nejméně 30 min; ochlazování z žíhací teploty na 200 °C 
zajistit pozvolné, v peci, v zábalu nebo dohřevem, rychlostí 50 až250 °C/hod, od 200 °C na vzduchu. 

Vnitřní pnutí od svařování se sčítají - superponují s napětími odvnějšího zatížení. Pokud takto 
sečtená napětí překročí mez kluzu,uvolní se. Proto statická napětí vnesená do materiálu při 
tlakovýchzkouškách svařovaných nádob 5i při zatěžkávacích zkouškách svařovaných konstrukcí mohou 
způsobit snížení hladin vnitřních pnutí,zvláště jejich špiček. Také z tohoto důvodu by nebylo vhodné na 
základě příznivých výsledků defektoskopické kontroly od zatěžkávacízkoušky upustit. 

Pevnostní hodnoty jsou při cyklickém zatížení nižší v porovnání sezatížením statickým. Lepšího 
účinku se tedy dosáhne, bude-li se svarek zatěžovat cyklicky. Prakticky se cyklické namáhání vnese 
dosvarku vibrací. Tento způsob „snižování napětí vibrací" může v mnoha případech nahradit žíhání ke 
snížení pnutí s tím, že je jistě rychlejší a levnější. 

 
Rovnání 
 
Pokud deformace překročí přípustné tolerance, je třeba svarek rovnat. Rovnání je nákladná 

operace, takže je třeba provést všechna opatření (v předvýrobních i výrobních etapách), aby k potřebě 
rovnání docházelo jen výjimečně. 

 
Rovnání mechanické 
 
Provádí se klidně působící silou (lisem, zvedákem, apod.). Rovnání údery je nevhodné, použije se 

jen v krajním případě. 
 
Tepelné rovnání 
 
Pnutí a deformace jsou nežádoucím průvodním jevem každéhosvařování. Jsou však případy, kdy 

pnutí a deformace vznikající nastejném principu mohou pomoci dosáhnout požadovaný tvar(většinou 
přímost nebo rovinnost) výrobku. 

Jestliže je výrobek z nejrůznějších příčin zdeformovaný, způsobí seve vhodných místech vznik 
napětí, která budou výrobek rovnat. Jemožné provést v těchto místech návary. Návar však představuje 
zahřátí na příliš vysokou teplotu a dále přítomnost svarového kovu, který zde nemá žádnou funkci. 
Proto se při tepelném rovnání neprovádějínávary, ale pouze ohřevy, většinou kyslíko-acetylénovým 
plamenem.Ohřívá se na teploty 600 až 700 °C. Velikost ohřátého místa bude záviset na tloušťce 
materiálu. Při rovnání tyčí, nosníků a volných okrajůplechů mají ohřevy tvar klínu (obr. č. 41), při rovnání 
zvlněnýchplechů se používají ohřevy bodové nebo pásové. Ohřev musí být intenzívní. Pokud by ohřev 
probíhal pomalu, teplo by se materiálem šířilo a zanikala by hranice mezi zahřátou oblastí a okolním 
materiálem,který má zůstat studený. Tím by účinek rovnání slábl. 
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10. VADY A ZKOUŠKY SVAROVÝCH SPOJŮ 
 
A) Vady svarových spojů je možné rozdělit na vady: 

 
vada: jakákoliv odchylka 

 od dokonalého svaru 
nepřípustná vada: 

 nepřijatelná vada 
Klasifikace vad svarových spojů se řídí ČSN EN ISO 6520. V této mezinárodní normě jsou svary 

klasifikovanév následujících šesti skupinách: 
1 - trhliny   4 - studené spoje a neprůvary 
2 - dutiny   5 - vady tvaru a rozměru 
3 - pevné vměstky  6 - jiné vady 
 

B) Zkoušky svarových spojů je možné rozdělit na: 
a) destruktivní, při kterých se ze svarků vyřezávají zkušební tyče, takže se svarek při zkoušení 

zničí. Na nich se zjišťují mechanickévlastnosti svarových spojů. Zkoušky mechanických vlastností 
svarových spojů se provádí obdobně jako zkoušky mechanickýchvlastností základního materiálu. 

 
b) nedestruktivní, při kterých se svarek nepoškodí. Mají za cíl odhalilvady svarových spojů 

(defektoskopie). 
 
Nedestruktivní zkoušky 

Vizuální prohlídka 
Zkouška prozářením 
Zkouška ultrazvukem 
Zkouška magnetická prášková 
Zkouška barevná kapilární 
Zkouška těsnosti 
 

  

Obr.č. 41 – Způsoby svařování po úsecích 

b) Vratným krokem, b) střídavě c) střídavě vratným krokem 

 
vnitřní   vnější 

 
     vady povrchu kořenové vady 
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Požadavky na jakost 
 

Pokud se zkouškami zjistí přítomnost nepřípustných vad ve svaru,musí se toto místo kvalifikovaně 
opravit, tzn. vybrousit, vysekat čivydrážkovat až do zdravého kovu a znovu svařit, popřípadě i vadnýsvar 
odstranit. 

Rozsah kontrol, přípustné nebo nepřípustné vady a jejich velikosta četnost musí vyplynout z 
technických podmínek výrobku, z požadavků zákazníka, neboje musí určit odborné útvary výrobce. 

Jako podklad může sloužit ČSN EN 25817. Tato norma uvádí přípustné typy vad, jejich velikost a 
četnost pro tři stupně jakosti: 

nízký  - D 
střední  - C 
vysoký  - B 

Jakost při svařování je obecně zajištěna tím, že: 
 
a) pro svařování a činnosti související se svařováním (plánování, vlastní provedení, dozor, 

kontrola a dokumentace) jsou předem určeny „požadavky na jakost" podle ČSN EN 729 
 
b) nad svařováním a činnostmi souvisejícími se svařováním je vykonáván „dozor" kvalifikovanými 

pracovníky (ČSN EN 719), jejichž úlohy a odpovědnosti jsou přesně stanoveny. 
 
c) svaryjsou zhotoveny podle předem zpracovaných a schválených technologických postupů 

(WPS) podle ČSN EN 288 
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pracovišť 
ČSN 05 0601 Svařování-Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů- Provoz 
ČSN 05 0610 Svařování-Bezpečnostní ustanovení pro plamenové svařování kovů a řezání kovů 
ČSN 05 0630 Svařování-Bezpečnostní ustanovení pro obloukové svařování kovů 
ČSN 05 0650 Svařování-Bezpečnostní ustanovení pro odporové svařování kovů 
ČSN 05 0661 Svařování-Bezpečnostní ustanovení pro třecí svařování kovů 
ČSN 05 0671 Svařování-Bezpečnostní ustanovení pro laserové svařování kovů 
ČSN 05 0672 Svařování-Bezpečnostní ustanovení pro elektronové svařování kovů 
ČSN 05 0705 Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů 
 
ČSN EN 287-1 (05 0711) Svařování-Zkoušky svářečů-Tavné svařování. Část 1: Oceli 
ČSN EN ISO 9606-2 (05 0712) Zkoušky svářečů-Tavné svařování. Část 2: Hliník a jeho slitiny 
ČSN EN ISO 9606-3 (05 0713) Zkoušky svářečů-Tavné svařování-Část 3: Měď a slitiny mědi 
ČSN EN ISO 9606-4 (05 0714) Zkoušky svářečů-Tavné svařování-Část 4: Nikl a slitiny niklu 
ČSN EN ISO 9606-5 (05 0715) Svařování-Zkoušky svářečů-Tavné svařování-Část 5: Titan a slitiny 
titanu, zirkon a slitiny zirkonu 
ČSN EN 910 (05 1124) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů- Zkoušky lámavosti 
ČSN EN 1320 (05 1127) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů-Zkouška rozlomením 
ČSN EN 1321 (05 1128) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů-Makroskopická a 
mikroskopická kontrola svarů 
ČSN EN 1435 (05 1150) Nedestruktivní zkoušení svarů-Radiografícké zkoušení svarových spojů 
ČSN EN 1714 (05 1171) Nedestruktivní zkoušení svarů-Zkoušení svarových spojů ultrazvukem 
ČSN EN 970 (05 1180) Nedestruktivní zkoušení tavných svarů-Vizuální kontrola 
ČSN EN 1290 (05 1182) Nedestruktivní zkoušení svarů-Zkoušení svarů magnetickou metodou 
práškovou 
ČSN EN 60974-1 ed.3 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování-Část 1: Zdroje svařovacího proudu 
ČSN EN 60974 - 11 ed.2 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování - Část 11 : Držáky elektrod 
ČSN EN ISO 544 (05 5001) Svařovací materiály-Technické dodací podmínky svařovacích 
přídavných materiálů- Druhy výrobků, rozměry, mezní úchylky a označování 
ČSN EN 757 (05 5009) Svařovací materiály-Obalené elektrody pro ruční 
obloukové svařování vysokopevných ocelí-Klasifikace 
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ČSN EN ISO 2560 (05 5021) Svařovací materiály-Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování 
nelegovaných a jemnozrnných ocelí-Klasifikace 
 
ČSN EN 1599 (05 5050) Svařovací materiály-Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování 
žáropevných ocelí-Klasifikace 
ČSN EN 1600 (05 5100) Svařovací materiály-Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování 
korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí- Klasifikace 
ČSN EN 10020 (42 0002) Definice a rozdělení ocelí 
ČSN 42 0002 Číselné označování a rozdělení ocelí ke tváření 
ČSN EN 10027-1 (42 0011) Systémy označování ocelí. Část 1: Stavba značek ocelí 
ČSN EN 10027-2 (42 0012) Systémy označování ocelí. Část 2: Systém číselného označování 
ČSN EN 10025-2 (42 0904) Výrobky válcované za tepla 
z konstrukčních ocelí-Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli 
Vyhláška Ministerstva vnitra č.87/2000 Sb. ze dne 31.3.2000, kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. 
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