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Vaším úkolem je naučit se výše uvedené téma a provést si poznámky do sešitu ODV  a  

shlédnout názorná videa k tématice. 

 

Značení svárů  -  https://youtu.be/YoZMddIGDj0 

 

Značení svarů na výkresech 

 

 

 

 

Značení svarů obsahuje tyto informace: 

 Základní značku svaru. Značka je vždy provedena tak, aby svým 
tvarem charakterizovala geometrii svaru. 



 Charakteristický rozměr svaru v příčném průřezu. 

 Délku svaru. U průběžného svaru je l celková délka svaru. U 
přerušovaného svaru je l délka stehu. Není-li délka svaru v 
označení uvedena, předpokládá se svar po celé délce spojovaných 
dílců 

 Technologii výroby svařované součásti, zapsané ve vidlici na konci 
praporku. 

 Doplňující značky tvaru povrchu svaru. 

 Doplňující značky dalších údajů o provedení, např. přivařená 
podložka apod. 

 

 

 

Obr. 3: Značení svaru na výkrese 

a – základní značka svaru 

b – velikost svaru v mm (výška průřezu svaru) a, z , s 

c – délka svaru (celková délka svarového spoje na součásti), 

d – údaje o zhotovení (např. svařovací technologie 111 – ruční 
obloukové 

svařování obalenou elektrodou) 

e – doplňující značka povrchu svaru (  ̶plochý, ∩ převýšený, ∪ vydutý, 
Z střídavý) 



Značení svarů: 

 

 

 

Druhy svárů podle účelu a  polohy: 

 

 

 

 

 

 



 

Zobrazení a zakótování dílce 

U svařovacího sestavení zpracujeme všechny podklady do jednoho 
výkresu, včetně tvaru upravovaných dílců z plechu. 

Postup je následující. Pro každý díl vytvoříme nový základní pohled a 
umístíme ho na výkresovém listě. V prohlížeči součásti pohled vybereme 
a budeme postupně odstraňovat viditelnost dílu, vyjma toho, který na být 
zobrazen. Díl zakótujeme a upravíme popisku. 

 

Obr. 4: Výkres svařence 

Výkres svařované sestavy musí obsahovat: 

 poziční čísla jednotlivých dílů 

 popisové pole se seznamem položek – na poslední položce se 
uvede použitá elektroda 

 kóty pro správné sestavení svarku 



 značky svarů – zobrazení svarů se nekreslí, nad kusovníkem je 
účelné uvést celkovou délku svaru (10V 700; 12 I 950) 

 kóty pro obrobení svarku, včetně značek struktury povrchu a 
tolerancí tvaru a polohy 

 

 

Příprava a úprava svarových ploch před svařováním 

Pro zajištění dokonalého spojení svarového kovu a základního materiálu 
musíme upravit na svařovaných dílech svarové plochy. Svarové plochy 
mají různé tvary, které pro určitý způsob svařování stanovují normy. 

Rozměry a tvar svarových ploch ovlivňuje: 

 Svařovaný materiál (různá tepelná roztažnost např. oceli, mědi, 
slitin hliníku). 

 Tloušťka svařovaných dílů (různá přístupnost ke kořeni svaru). 

 Způsob svařování (jiné úhly rozevření jsou např. pro svařování 
ruční plamenové a pro svařování tavící se elektrodou v CO2 při 
stejné tloušťce svařovaného ocelového plechu). 

 Konstrukční řešení svařovaných dílů a místní přístupnost pro 
operaci svařování. 

 Technologie svařování, možnost předehřevu dílu a kontroly svaru. 

 Provozní podmínky svarového spoje, druh zatížení (statické, 
dynamické). 

 Výrobní možnosti (svarové plochy je možno např. frézovat, 
soustružit, řezat kyslíkem). 

 

 

Svarové plochy musí před svařováním odpovídat určitým zásadám a 
požadavkům jako je čistota plochy, odmaštění, odstranění nátěrů, rzi, 
atd. Mastnotu lze odstranit např. technickým benzínem a rez pomocí 
ocelového kartáče, odrezovače, atd. 

Povrchové nátěry se odstraňují např. odbroušením. 



Povrchy a hrany spojovaných svarových ploch musí být bez trhlin a 
vrubů. 

Pokud je na svarových plochách nějaká vada, tak musí být opravena. 

K přípravě stykových svarových ploch se používá ruční nebo strojní 
obrábění (broušení, frézování, řezání, soustružení). 

Hodnoty tvarů a rozměrů svarových ploch pro ruční obloukové 
svařování, svařování v ochranných plynech a plamenové svařování pro 
všechny druhy ocelí jsou uvedeny v mezinárodní normě ČSN EN 29692. 
Norma obsahuje rozměry svarových úkosů, které vytvářejí nejpříznivější 
podmínky pro svařování. 

 

 


