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Sva ování

Co je sva ování?

2

Sva ování
Co je sva ování?
Technologie pro vytvo ení
pevného nerozebíratelného
spojení kovových, pop .
nekovových sou ástí ú inkem
tepla nebo tlaku nebo jejich
kombinací s použitím
ídavného materiálu
Sva itelnost je vhodnost
materiálu pro sva ování,
schopnost vytvo it vhodnou
technologií svarový spoj se
stejnými nebo obdobnými
vlastnostmi jako základní
sva ovaný materiál.

[1]
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Sva ování
Materiály vhodné ke sva ování
Se zaru enou sva itelností
(nap . 11373, 11523, 12020, 13030)
S podmíne
zaru enou
sva itelností (nap . 13123, 14220,
15223, 16320)
S dobrou sva itelností (nap .10370,
12030, 14331, 15331, 17022)
S obtížnou sva itelností
(nap . 11600, 12050, 14200 14221)

Sva ovat lze i slitiny hliníku a
slitiny m di
Nevhodné ke sva ování
Litina (krom
kolika vyjímek)
[2]
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Sva ování
íklady svar

[5]

[4]
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Sva ování
Pro sva ujeme?
Výhody sva ování
Vysoká kvalita svar
Velká úspora hmotnosti
(nap . proti odlitk m)
Úspora materiálu proti obráb ní
Levn jší výroba p i malém
po tu kus proti odlitk m
Vysoká produktivita práce p i
použití automat
Vysoká tuhost sva ované
konstrukce
Dosažitelnost technologie
Výroba: obráb ním

sva ováním
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Sva ování
Nevýhody sva ování
Vznik nežádoucího pnutí a
deformace, vzniká smrš ováním
svaru a okolního materiálu p i
chladnutí, a to v d sledku
nestejnom rného proh átí materiálu
Zm na struktury materiálu s r znými
velikostmi a hranicemi zrn, nutno po
vychladnutí vyžíhat - dochází ke
zlepšeni vlastností svaru
Zm ny tvrdosti a pružnosti materiálu
jsou zp sobeny obsahem uhlíku
(C), dusíku (N) a fosforu (P) v oceli
Omezená sva itelnost materiál
Nutná úprava stykových ploch u
kterých svar
[2]
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Sva ování
Jaké jsou b žné metody sva ování?
(uvedeny jen n které p íklady)

Sva ování elektrickým obloukem
Zdrojem tepla je elektrický oblouk mezi elektrodou a
sva ovaným materiálem
[2]

[2]
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Sva ování
Jaké jsou b žné metody sva ování?
(uvedeny jen n které p íklady)

[2]

Sva ování plamenem
Sva ované díly jsou nataveny plamenem ho áku, ve
kterém se spaluje ho lavý plyn (propan nebo acetylén)
s kyslíkem. Plamen má teplotu p ibližn 3200°C

[2]
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Kreslení sva ovaných sou ástí
Ozna ení svaru

Zna ka svaru

(ur uje norma SN EN 22553 )
Umis uje se na praporek
odkazové áry
Praporek se kreslí
ednostn vodorovn
(svisle pouze p i nedostatku
místa)
Praporek tvo í souvislá ára
a s ní rovnob žná árkovaná
ára (ur uje umíst ní svaru)
Odkazová ára a všechny
zna ky svaru se kreslí
tenkou árou
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Kreslení sva ovaných sou ástí
Jak poznáme sva ovanou sou ástku na výkrese ?
(1)

(2)

Na výkrese sestavení (1)
• Nepoznáme
Na výrobním výkrese (2)
• Podle zobrazení svar
pro zvýšení názornosti
(nemusí být vždy
provedeno)
• Podle zna ení svar
(kótování)
• Podle detailního
prokreslení svaru (je-li
to nutné) a úpravy
svarových ploch
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Kreslení sva ovaných sou ástí
Zobrazení svarku (sva ence)
na výkrese sestavení
montážní jednotky:
Sva enec považujeme za
jeden díl (celek)
Nejsou vyzna eny stykové
plochy jednotlivých dílc
sva ence
Je ozna en jedním íslem
pozice (2)
Je šrafován pr
žn
jedním sm rem
Je zobrazen bez údaj o
svarech
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Kreslení sva ovaných sou ástí
Shrnutí
Co je sva ování a co ho ovliv uje?
Sva ování je technologie pro vytvo ení nerozebíratelného
spojení. Ovliv uje ho sva itelnost materiálu.
Jaké jsou výhody a nevýhody sva ování?
Uve te p íklad metody sva ování:
Sva ování elektrickým obloukem
Sva ování plamenem
Jak je zobrazen svarek na výkrese sestavení?
Sva enec považujeme za jeden díl (celek)
Nejsou vyzna eny stykové plochy jednotlivých dílc
Je ozna en jedním íslem pozice
Je šrafován pr
žn jedním sm rem
Je zobrazen bez údaj o svarech
13

Kreslení sva ovaných sou ástí
Shrnutí
Co je sva ování a co ho ovliv uje?
Sva ování je technologie pro vytvo ení nerozebíratelného
spojení. Ovliv uje ho sva itelnost materiálu.
Jaké jsou výhody a nevýhody sva ování?
Uve te p íklad metody sva ování:
Sva ování elektrickým obloukem
Sva ování plamenem
Jak je zobrazen svarek na výkrese sestavení?
Sva enec považujeme za jeden díl (celek)
Nejsou vyzna eny stykové plochy jednotlivých dílc
Je ozna en jedním íslem pozice
Je šrafován pr
žn jedním sm rem
Je zobrazen bez údaj o svarech
14

Kreslení sva ovaných sou ástí
Shrnutí
Co je sva ování a co ho ovliv uje?
Sva ování je technologie pro vytvo ení nerozebíratelného
spojení. Ovliv uje ho sva itelnost materiálu.
Jaké jsou výhody a nevýhody sva ování?
Uve te p íklad metod sva ování:
Sva ování elektrickým obloukem
Sva ování plamenem
Jak je zobrazen svarek na výkrese sestavení?
Sva enec považujeme za jeden díl (celek)
Nejsou vyzna eny stykové plochy jednotlivých dílc
Je ozna en jedním íslem pozice
Je šrafován pr
žn jedním sm rem
Je zobrazen bez údaj o svarech
15

Kreslení sva ovaných sou ástí
Shrnutí
Co je sva ování a co ho ovliv uje?
Sva ování je technologie pro vytvo ení nerozebíratelného
spojení. Ovliv uje ho sva itelnost materiálu.
Jaké jsou výhody a nevýhody sva ování?
Uve te p íklad metody sva ování:
Sva ování elektrickým obloukem
Sva ování plamenem
Jak je zobrazen svarek na výkrese sestavení?
Sva enec považujeme za jeden díl (celek)
Nejsou vyzna eny stykové plochy jednotlivých dílc
Je ozna en jedním íslem pozice
Je šrafován pr
žn jedním sm rem
Je zobrazen bez údaj o svarech
16

Kreslení sva ovaných sou ástí
Shrnutí
Co je sva ování a co ho ovliv uje?
Sva ování je technologie pro vytvo ení nerozebíratelného
spojení. Ovliv uje ho sva itelnost materiálu.
Jaké jsou výhody a nevýhody sva ování?
Uve te p íklad metody sva ování:
Sva ování elektrickým obloukem
Sva ování plamenem
Jak je zobrazen svarek na výkrese sestavení?
Sva enec považujeme za jeden díl (celek)
Nejsou vyzna eny stykové plochy jednotlivých dílc
Je ozna en jedním íslem pozice
Je šrafován pr
žn jedním sm rem
Je zobrazen bez údaj o svarech
17

Kreslení sva ovaných sou ástí
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