
Svařování – tavné
Normy sledují, např.:
– 1 Schutzgasschweissen
- 2 Gas-Schielded Arc Welding – rework
- 3 – Schutzgasschweissen –

Al-Schweissverbindungen

Svařování – tavné 

Bazická: „+“ (nepřímá)
Kyselá: střídavý i

„--“  (přímá)



Svařování –
tavné 

Svařování tavné – obalenou elektrodou 
(obal kyselý AC proud – trafo, řidší struska)
(obal zásaditý DC – usměrňovače, hustší struska)

OA plynu (Ar, He, CO2, 
nebo směsi předchozích i s přídavkem O2 – v 
nejrůznějších poměrech)
Přídavný drát – dezoxidovadla Si/Mn – 1/1,3-
1,7  např. dle DIN EN ISO 14 341; 

Např. OA: MAG – 82,5% Ar, 15% CO2, 2,5% O2 – neleg- oceli
MIG – 70% Ar, 30% He – např. pro hliník
WIG – 98% AR, 2% H2 - austenitický nerez



Svařování
Svařovací souprava 

Svařovací parametry
- Proud
- Napětí
- Složení OA
- Tlak a průtok
- přídavný materiál (Si:Mn=1:1,7)

- rychlost podávání

plazma



Acetylen - C2H2 ; (karbid – CaC2 --- koks, uhlí, CaO – el.pec 2000°C )

řezání plamenem



Koutový svar - hodnocení

Příklad měření rozměrů svaru a hodnocení jakosti

„zatěžovatelnost“ = normalizovaný cyklus: 
Tj.: čas svařování / čas celkový

např.: 100% - pak je  I=cca 20 A
4% - pak lze I= cca 160 A

Běžně tedy prům. elektrody max 2,5 mm

50Hz – SS – střídavý s vysokou frekvencí (např. 10 kHz)
Pak transformátor  - malé napětí – vysoký proud
Vysoká frekvence – MALÉ trafo !!!!!



Reálný koutový svar

Nedostatky – porovnej s normou (neznáme ji): příliš hluboký závar dole, neprovařený kořen svaru



Svar na výkrese – jeho značení, např.:

Usměrňovač : diody – polovodiče
Tyristor (lampa) 



Svařování - svařitelnost



Základní normy – vady svarů
DIN EN ISO 4063 –svařování – seznam procesů a jejich číselný kód
DIN EN ISO 2553 – druhy svařování – symboly na výkresech
EN ISO 6520 – 1 Klasifikace geometrických vad kovových materiálů – tavné svařování
EN ISO 6520 – 2 Klasifikace geometrických vad kovových materiálů – tlakové svařování
EN ISO 5817 – Svarové spoje oceli – tavné svařování -určování stupňů kvality (B, C, D) – přípustné vady
EN ISO10042 – Svarové spoje hliníku - tavné svařování -určování stupňů kvality
EN ISO 13 919 -1 Svarové spoje - elektronové a laserové svař. , určování stupňů kvality- ocel
EN ISO 13 919 -2 Svarové spoje  - elektronové a laserové svař. , určování stupňů kvality- Al+sliť.

A další, a další, a další, a další DESÍTKY norem……..

Svařování - vady 
dle příslušných norem vady děleny do 6-ti skupin:
1-trhliny
2-dutiny
3-pevné vměstky
4-studené spoje a neprůvary
5-vady tvaru a rozměru
6-jiné vady



Svařování – vady – příklady (Lit.: Teorie svařování a pájení, TUL skripta



Svařování  - obloukové:  Arc welding of Studs, Nuts, …..



Arc welding of Studs, Nuts, …..



Arc welding of Studs, Nuts, …..



Svařování – odporové  (ocel, Al plechy, výstupkové….)

Parametry
- Čas – periody
- Proud
- Tlak
- Tvar elektrod
- Materiál elektrod

Aplikuj DOE: t,I,p – aspoň 3 levels



Svařování - odporové



Svařování – odporové - výstupkové

Např.: VW 605 60 zkoušení pevnosti přivaření 
matic, ……….



Laser - svar

TWB - Tailor weld blanks) - lisovatelnost



Pozn.:

• Termit (thermit, thermite) je pyrotechnická směs, hořící 
vysokou teplotou. Označení termit se používá především 
pro směs práškového hliníku (pyrohliníku) a oxidu 
železitého, ale i pro jiné pyrotechnické směsi, s práškovým 
kovem a oxidem jiného kovu. Reakce hoření termitu je 
typická tím, že vzniká vysoká teplota 2000 až 3000 °C (je 
silně exotermická), hoření probíhá beze vzniku výrazného 
množství plynných zplodin (téměř bezplamenné hoření) a 
struska je v tekutém stavu.

• Termit hoří i bez přístupu vzdušného kyslíku a dokonce i 
pod vodou.

•

• https://cs.wikipedia.org/wiki/Termit_(chemie)#Nanotermit

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_%C5%BEelezit%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kovy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oxidy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%A1_reakce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Exotermick%C3%A1_reakce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Struska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Termit_(chemie)#Nanotermit


Q – svařence – např. karosérie



KAROSERIE

Postupné svařování karoserie od podlahy, přes bočnice až po střechu

Systém postupného měření tvarové a rozměrové přesnosti 
svařovaných částí karoserie až po kompletní karoserii.

Odladěný PLP plán a kontrolní návodky, přesné stanovení činnosti, frekvencí měření, 
kontroly výsledků, pravomoci a zodpovědnosti jednotlivých osob, atd….



Příklad měření svařovaného podkompletu



Příklad měření č.2  
(navaření vnitřních rámů – obsahují sloupky A,B,C,D; horní podélník a vnější podběh)



Příklad měření č. 3



Příklad měření č.4 Karoserie svařená, včetně střechy, bez dveří, kapot  a blatníků 



hotová karoserie – konečná kontrola a cesta do lakovny !!!



Tzv. karoserie okovaná



Okovaná Karoserie Combi

Domácí úkol: na základě dosavadních znalostí vytvořte diagram „rybí kosti“ pro svařence



Opakovací otázky
1) Metody svařování teplem – dle principu spojení

2) Metody svařování – teplem a tlakem event. jen tlakem

3) Princip spoje při svařování tlakem (výbuchem).

4) Svařování plamenem – princip, a druhy plamene.

5) Princip řezání kyslíkem (popište hořák)

6) Svařování pod tavidlem – princip

7) Svařování el. Obloukem obalenou elektrodou- funkce a druhy obalu

8) Statická charakteristika zdroje el. Proudu – význam, využití

9) MIG/MAG – princip, popis

10) TIG/WIG – princip, popis

11) Vlastnosti přídavného drátu pro svař. obloukem 

12) Svařovací parametry MAG

13) Svařování el. Odporové (i odporové výstupkové)- princip, využití

14) Co to je svařovací okno pro el. Odporové svařování

15) Funkce, Vlastnosti a složení OA

16) Elektrostruskové svařování – princip

17) Plazmové svařování – princip

18) Laserové a elektronové svařování – princip, použití

19) Svařování aluminotermické – princip, použití

20) Kritéria pro posouzení kvality svaru - obloukové i odporové

21) Co to je „uhlíkový ekvivalent“ – vliv na svařitelnost

22) Co to je HAZ?

23) Postupy posouzení kvality svaru – tavné i odporové


