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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 2553:2013) vypracovala technická komise ISO/TC 44 Svařování a příbuzné
procesy, ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 121 Svařování, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2014 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do června 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.



Tento dokument nahrazuje EN 2553:1994.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 2553:2013 byl schválen CEN jako EN ISO 2553:2013 bez jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Značky uvedené v této normě se mohou používat na 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 značek uvedených v této normě.
Pravidla uvedená v této normě se mohou použít pro tvrdé a měkké pájení.

Specifikace se smí upřesnit uvedením odkazů na typické 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 normě může být použitý pro tento účel a uvedou se doplňující informace o výrobě (např. pracovní
poloha svařování, metoda svařování, specifikace WPS, příprava spoje, předehřev, atd.).

Tyto informace se obvykle uvádí ve výrobní dokumentaci, např. pracovním postupu nebo specifikaci
postupu svařování WPS (welding procedure specification).

Technické výkresy jsou určeny ke zřetelnému a srozumitelnému zobrazení návrhových specifikací.
Výkresy pro svařování se mají zhotovovat a kontrolovat znalými osobami (viz ISO 14731). Toto vydání
ISO 2553 připouští dva různé způsoby označování odkazové a protilehlé strany svarového spoje na



výkresu používané v rámci globálního trhu a umožňuje, aby se oba způsoby použily samostatně podle
požadavků specifického trhu.

Použití obou způsobů je určeno značkou svaření podle této mezinárodní normy. Způsob označování
podle systému značek A vychází z ISO 2553:1992. Způsob označování podle systému značek
B vychází z norem užívaných v zemích tichomořského regionu.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje pravidla pro zjednodušené zobrazování svarových spojů na
technických výkresech. Zobrazení smí obsahovat informace o rozměrech, výrobě, kvalitě a zkoušení
svarových spojů. Zásady uvedené v této normě je dovoleno použít také pro zobrazení pájených spojů.

Je patrné, že v rámci globálního trhu existují dva různé přístupy pro označení stran spoje na výkresu.
V této mezinárodní normě:

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 ani B, jsou použitelné pro oba systém●

zjednodušeného zobrazování.

Značky uvedené v této mezinárodní normě smějí 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 této mezinárodní normě, včetně rozměrů, jsou pouze ilustrační
a ukazují správné použití zásad zobrazování. Příklady neznázorňují správný postup návrhu, nebo
nenahrazují zákonné nebo specifikované požadavky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


