
Název předmětu:  ODV –  Strojní mechanik 

Skupina: S2.A sk.2 

Vyučující: Ivan Kolesa, ivan.kolesa@sousvodnany.cz 

Téma: Svařování 1. 

Poznámky z následujícího tématu si zapište do sešitů na odborný výcvik. 

Přezkoušení proběhne při on-line výuce nebo na individuálních konzultacích. 

Svařování 

Svařování je nejužívanější způsob spojování kovů při výrobě strojů a zařízení, strojních a 

stavebních konstrukcí, v opravárenství. Zaváděním nových metod a automatizací svařovacích 

procesů se výroba zrychluje a zkvalitňuje. 

Svařováním vzniká nerozebíratelný spoj – svar. 

Svařovat lze polotovary, strojní součásti i konstrukční celky. Výrobek nebo polotovar, který 

vznikne svařováním, nazýváme svarek nebo svařenec. 

Výchozím materiálem mohou být hutní polotovary (plechy, pásy, tyče, dráty, trubky, profily), 

výkovky, výlisky nebo odlitky. 

Podmínkou vzniku kvalitního svaru je technologická vlastnost svařitelnost. 

Svařitelnost závisí na mnoha faktorech, zejména na: 

 Složení základního materiálu, tj. obsahu uhlíku a přísadových prvků. 

 Zvolené technologii svařování. 

 Druhu přídavného materiálu. 

Za nejlépe svařitelné materiály považujeme nelegované oceli s obsahem uhlíku do 0,2% C, 

tzn. s velmi nízkým obsahem přísadových prvků (Mn, Cr, Ni, Mo, W, V, Ti a nečistot P,S). 

 

Základní a přídavné materiály pro 

svařování 

Základní pojmy 

Kovy, které svařujeme, označujeme jako základní materiály. 

Kovy, které přidáváme do svaru ve formě tavných elektrod, svařovacích drátů nebo tyčinek, 

označujeme jako přídavné materiály. 

Podmínkou vzniku kvalitního svaru je technologická vlastnost svařitelnost. 

  

https://eluc.kr-olomoucky.cz/terms/219


   

Obr. 1: Svařovací drát ocelový poměděný 

  

Průřez svarem                          

 

Obr. 2: Průřez svarem 

1- základní materiál 

2- tepelně ovlivněná oblast – část základního materiálu, ve které jsou vlastnosti a struktura 

materiálu změněny působením vysoké teploty 

3- hloubka závaru – hloubka, do které byl základní materiál nataven 

4- návar 

5- kořen svaru – nejhlubší část svaru od jeho povrchu 



  

Svarové vrstvy 

 

Obr. 3: Svarové vrstvy 

1 - kořenová housenka 

2 - krycí vrstva 

3- podložení svaru 

  

Značení základních materiálů 

V současnosti se již nepoužívá značení dle ČSN 42 0002, ale přechází se na značení dle EN 

10027.1 a EN 10027.2 . 

Zkrácené značení ocelí podle ČSN EN 10027.1 

Oceli jsou v této normě označeny charakteristickými písmeny a čísly, které vyjadřují 

základní charakteristické znaky, např. mechanické a fyzikální vlastnosti, oblast použití, 

chemické složení apod. 

 

 

 

Stavba značky: Značka obsahuje základní symboly + číslice a přídavné symboly 

 

Obr. 4: Stavba značky 



Základní symboly:         Symbol písmeno + Symbol číslo 

S … oceli pro konstrukce všeobecného použití + číslo odpovídající minimální mezi kluzu v 

MPa 

P … oceli pro tlakové nádoby+ číslo odpovídající minimální mezi kluzu v MPa 

L … oceli pro potrubí+ číslo odpovídající minimální mezi kluzu v MPa 

E … oceli pro strojní součásti+ číslo odpovídající minimální mezi kluzu v MPa 

B … oceli pro výztuž do betonu+ číslo odpovídající minimální mezi kluzu v MPa 

H … oceli pro ploché výrobky válcované zastudena+ číslo odpovídající min. mezi kluzu v 

MPa 

Y … oceli pro předpínací výztuž do betonu+ číslo odpovídající minimální mezi pevnosti v 

MPa 

R … oceli na kolejnice+ číslo odpovídající minimální mezi pevnosti v MPa 

  

Kromě těchto základních symbolů obsahuje značka ještě přídavné symboly 

  

Zkrácené značení ocelí podle ČSN EN 10027.2                                            

Jde o značení podle chemického složení. Rozděluje oceli podle chemického složení do 

skupin.     

Stavba značky: 1. XXXX 

1. číslo jedna označuje oceli 

XX další dvě čísla určují skupinu ocelí 

XX poslední dvě čísla jsou pořadová číslice 

Skupiny ocelí: 

 Nelegované oceli 

 Legované oceli 

  

Značení přídavných materiálů 

Při svařování používáme různé druhy přídavných materiálů, jako jsou elektrody (obalené, 

plněné), svařovací dráty, tyčinky, atd. Přídavný materiál se přidává v určitých časových 

intervalech do místa svaru. Volba přídavného materiálu závisí na chemickém složení 

základního materiálu. Pro zjednodušení určení přídavného materiálu bylo zavedeno jejich 

značení. Způsob značení se liší u jednotlivých výrobců. 



Značení přídavných materiálů pro svařování plamenem podle firmy ESAB: 

G XXX 

G – značení označující přídavný materiál pro svařování plamenem 

X – první číslo udává skupinu základních materiálů, pro kterou je přídavný materiál určen 

XX – druhé a třetí číslo vyjadřuje charakter pořadového čísla, má význam pro výrobce 

  

Značení přídavných materiálů pro svařování elektrickým obloukem metodou 

MIG/MAG podle firmy ESAB: 

OK Autrod XX.XX 

první dvojčíslí 1 – příd. mat. pro mechanizovaný způsob svařování 

druhé číslo 2 – vinutý drát pro konstrukční oceli 

3 – vinutý drát pro svařování nízkolegovaných ocelí 

4 – vinutý trubičkový drát pro svařování bez 

5 – vinutý trubičkový drát 

6 – vinutý vysokolegovaný nerezavějící drát 

8 – vinutý drát pro svařování hliníku 

9 – vinutý drát pro svařování jiných neželezných kovů 

třetí a čtvrté číslo jsou pořadová čísla a rozlišení ve skupinách 

  

Značení přídavných materiálů pro svařování elektrickým obloukem metodou TIG 

(WIG): 

GI XX 

GI - znamená inertní plyn XXX - číslice 

první X - číslice, která označuje druh přídavného materiálu 

další X - pořadové číslo přídavného materiálu 



 

Obr. 5: Přídavný drát pro svařování plamenem 


