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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve
všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents.html).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož
i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace WTO týkající se
technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument byl vypracován technickou komisí ISO/TC 44, Svařování a příbuzné procesy,
subkomisí SC 7, Zobrazování a termíny.

Jakákoli zpětná vazba, otázka nebo žádost o oficiální interpretaci souvisící s jakýmkoli aspektem
tohoto dokumentu by měla být směřována na sekretariát ISO/TC 44/SC 7 prostřednictvím daného
národního normalizačního orgánu. Kompletní seznam těchto orgánů lze najít na
www.iso.org/members.html. Oficiální interpretace, pokud existují, jsou k dispozici na této stránce:
https://committee.iso.org/sites/tc44/home/interpretation.html.

Toto páté vydání zrušuje a nahrazuje čtvrté vydání (ISO 2553:2013), které bylo technicky
revidováno. Hlavní změny oproti předcházejícímu vydání jsou následující:

–    redakční opravy zejména pro dosažení souladu s ostatními normami a terminologií ISO/TC 44;

–    obrázky jsou upraveny tak, aby přesněji znázorňovaly svary;

–    děrové svary v kruhových dírách a žlábkové svary v oválných dírách (žlábcích) – zejména
upřesnění žlábkových svarů;

–    původní obrázek 5 je nyní pro přehlednost uveden jako tabulka 5;

–    kapitola 6 byla revidována, aby odrážela postupy zemí tichomořského regionu.

http://www.iso.org/directives
https://www.iso.org/iso-standards-and-patents.html
https://www.iso.org/foreword-supplementary-information.html
https://www.iso.org/members.html
https://committee.iso.org/sites/tc44/home/interpretation.html


Úvod
Značky uvedené v této normě se mohou používat na technických výkresech svařovaných dílců.
Specifikace svaru, např. druh, velikost a délka svaru, kvalita svaru, úprava povrchu, přídavný
materiál a stanovení zkoušek, mohou být uvedeny přímo u zobrazeného svaru použitím grafických
značek. Pravidla uvedená v této normě se mohou použít pro tvrdé a měkké pájení.

Specifikace se smí upřesnit uvedením odkazů na společné informace uvedené na výkresech nebo
uvedením odkazů na doplňující dokumenty návrhu svarů.

Příprava výroby může vyžadovat podrobný plán postupu svařování. Způsob zobrazení popsaný
v tomto dokumentu se může použít pro tento účel a uvedou se doplňující informace o výrobě (např.
pracovní poloha svařování, metoda svařování, specifikace WPS (welding procedure specification),
příprava spoje, předehřev). Tyto informace se obvykle uvádí ve výrobní dokumentaci, např.
v pracovním postupu nebo specifikaci postupu svařování (WPS).

Technické výkresy jsou určeny ke zřetelnému a srozumitelnému zobrazení návrhových specifikací.
Výkresy pro svařování se jsou zhotovovány a kontrolovány způsobilými osobami (viz ISO 14731).

Tento dokument připouští dva různé způsoby označování odkazové a protilehlé strany svarového spoje
na výkresu používané v rámci globálního trhu a umožňuje, aby se oba způsoby používaly samostatně
podle požadavků specifického trhu. Použití obou způsobů je určeno značkou svaření podle tohoto
dokumentu. Způsob označování podle systému značek A vychází z ISO 2553:19921). Způsob
označování podle systému značek B vychází
z norem užívaných v zemích tichomořského regionu.



1 Předmět normy
Tento dokument stanovuje pravidla pro zjednodušené zobrazování svarových spojů na technických
výkresech. Zobrazení smí obsahovat informace o geometrii, výrobě, kvalitě a zkoušení svarových
spojů. Zásady uvedené v tomto dokumentu je dovoleno použít také pro zobrazení pájených spojů
s tvrdým a měkkým pájením.

Je patrné, že v rámci globálního trhu existují dva různé přístupy pro označení odkazové a protilehlé
strany spoje na výkresu. V tomto dokumentu:

–    kapitoly, tabulky a obrázky, v jejichž označení je písmeno „A“, jsou použitelné pouze pro systém
zjednodušeného zobrazování, který užívá dvojitý praporek odkazové čáry;

–    kapitoly, tabulky a obrázky, v jejichž označení je písmeno „B“, jsou použitelné pouze pro systém
zjednodušeného zobrazování, který užívá jednoduchý praporek odkazové čáry;

–    kapitoly, tabulky a obrázky, jejichž označení neobsahuje písmeno „A“ nebo „B“, jsou použitelné
pro oba systémy zjednodušeného zobrazování.

Značky uvedené v tomto dokumentu mohou být kombinovány s jinými značkami používanými na
technických výkresech, například pro znázornění požadavků na konečnou úpravu povrchu.

Je uveden i alternativní způsob označování, který je dovoleno použít k zobrazení svarových spojů na
výkresech a který specifikuje podstatné návrhové informace, například rozměry svaru, stupeň kvality,
apod. Příprava spoje a metoda (metody) svařování jsou pak stanoveny výrobní jednotkou, aby bylo
dosaženo specifikovaných požadavků.

POZNÁMKA Příklady uvedené v tomto dokumentu, včetně rozměrů, jsou pouze ilustrační a ukazují
správné použití zásad zobrazování.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

1)    Zrušena.


