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Název předmětu: ODV – Strojní mechanik  

Skupina: S 2 A 1 IV 

Vyučující: Pavel Sochor, email – pavel.sochor@sousvodnany.cz  

Téma:   Svařování    metoda 135 
 

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

shlédnout názorná videa k tématice, kdy odkazy uložím na Teamsech 

 

 

SVAŘOVÁNÍ 

elektrickým obloukem v ochranné atmosféře 

METODA 135 

-podle evropského značení 135, 131, 136, podle české normy M a podle 

použitého plynu MA- aktivní plyn (135), MI-inertní plyn (131). 

 

ZAŘÍZENÍ 

Musíme mít zdroj elektrického proudu: 

  SVÁŘEČKA (3)- obsahuje cívku s přídavným materiálem-elektrodou, podávací   

zařízení pro posun drátu 
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  VODIČE- kabely, dva, na jednom je svařovací hořák (1), na   

 druhém zemnící          

                 Svorka upevněna na základním materiálu (2) 

LAHEV (6) s ochrannou atmosférou-plynem  

 

 

 

 

Schéma zapojení svařovacího zařízení: (1) hořák, (2) základní materiál, (3) zdroj, (4) 

podavač drátu, (5) cívka svařovacího drátu, (6) tlaková láhev ochranného plynu 

 

PRINCIP     

 

Vysunutý přídavný materiál (drát) přiložíme ke svařovanému materiálu a 

stiskneme červené tlačítko.(Svářečka musí být zaplá). Uzavřeným obvodem 

prochází proud, v nejslabším místě obvodu – dotek drátu se svařovaným 

plechem, dojde k přepálení drátu (konce-špičky drátu), vznikne mezera a mezi 

drátem a plechem dojde výboji, tak zvaně hoří oblouk. V oblouku je podle 

nastavení svářečky (nastavuje se proud a napětí) při běžném sváření a běžných 

hodnotách proudu a napětí teplota zhruba 1800 – 2000 stupňů celsia. Teplota 

tavení oceli je cca 1500 stupňů celsia. 

Dochází k roztavení základního materiálu a spolu s roztaveným přídavným 

materiálem (smícháním) se vytváří tzv. svarový kov-housenka. 
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Ochranná atmosféra chrání svár před okolní atmosférou –vzduchem (vzduch 

také obsahuje kyslík, vodík, oxid uhličitý, vzdušné páry – tyto plyny negativně 

ovlivňují svár).   Způsob sváření vpřed i vzad. 

 

 

 

KABEL(vodič) S HOŘÁKEM 
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A – hubice hořáku, usměrňuje ochran.plyn 

B – kontaktní špička (průvlak), prochází jí drát, přenos proudu do drátu 

C – tryska (redukce) pro našroubování průvlaku, jí proudí plyn do hubice (z 

boku má otvory) 

D – koncovka hořáku 

1 -  hořák 

2 -  převlečná matice 

3 -  elektrovodiče (dráty) přivádějící proud do tlačítka na  rukojeti hořáku 

6  -  vodič (kabel) obsahuje elektrovodiče, bowden, kterým se                        

  protlačuje                      

        svařovací drát (přídavný materiál) a hadičku pro    ochrannou 

atmosféru 

7  -  rukojeť 
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Schéma svařování MIG/MAG. (1) směr svařování, (2) svařovací hořák, (3) svařovací 

drát, (4) ochranná atmosféra, (5) svarová lázeň, (6) ztuhlý svarový kov, (7) základní 

materiál 

 

 

Schéma svařovacího hořáku (1) držák, (2) Izolační hmota (zobrazena bíle) a závitový 

nástavec (žlutě), (3) tryska ochranného plynu, (4) kontaktní průvlak, (5) výstup plynové 

hubice s výletem svařovacího drátu ( výlet - 10 x průměr drátu) 
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Přídavný materiál se dodává v cívkách,  

 

svářečka pro svařování.v ochran. atmosféře. 
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PLYNY 
 
Aktivní -   oxid uhličitý (CO2) 

                  Směsné plyny (argon Ar+ oxid uhličitýCO2, nebo    

                  Ar+CO2+He+ O2) 

 

Netečné (inertní)  -  argon (Ar), hélium( He) 
 
 
Aktivní proto, že se kyslík slučuje s některými chemickými prvky 
obsaženými v oceli např.  s křemíkem Si a způsobí jejich vyhoření, 
kyslík podporuje hoření. 
Převáží se převážně v lahvích, pracovní tlak se neuvádí, uvádí se 
množství, které proteče redukčním ventilem. U CO2 je to 12-17 l za 
min. U He je to asi28 – 38 l za min. He je 7 x lehčí než vzduch, CO2 je 
1,5 x těžší než vzduch. 
 

 

Obloukové svařování tavící se elektrodou v 

ochranném plynu MAG/MIG 

Při svařování v ochranné atmosféře plynu 
(GMAW - Gas Metal Arc Welding, MIG - Metal Inert Gas, MAG - Metal 
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Active Gas) vzniká oblouk mezi svařovacím drátem, který se odvíjí 
z cívky, a svařencem. 
Oblouk  a  svarová lázeň jsou chráněny proudem inertního plynu ( 
chemicky nereaguje s roztavenou lázní  - čistý Ar či směs Ar +He)  
nebo aktivního plynu  ( chemicky reaguje s roztavenou  lázní - O2, 
CO2, směsné plyny). Ochranná atmosféra je dodávána výhradně 
externím zdrojem a to zásobníkem plynu tlakové láhve nebo rozvod 
plynu. 

Použití 
Tato metoda se hodí pro většinu materiálů, přídavné materiály se vyrábějí buď plné 

nebo plněné, tzv. trubičkové dráty, a dodávají se navinuté na cívkách různých hmotností, 

od 5 do 30 kg. 

Svařování MIG/MAG je podstatně produktivnější než konvenční svařování obalenou 

elektrodou MMA, kde se produktivita ztrácí pokaždé, když svářeč zastaví, aby vyměnil 

spotřebovanou elektrodu.  

 

 
Svařování MIG je vhodné pro hliník, měď a jejich slitiny a také pro titan. MAG je ideální 

pro nízkolegované a nelegované oceli (standardní plechy) a také pro legované 

korozivzdorné oceli. 

Výhody a nevýhody metody MAG/MIG 

Výhody metody MAG/MIG: 

 Svařování ve všech svařovacích polohách 

 Vysoká svařovací rychlost = vyšší produktivita 

 Odstranění prostoje na výměnu klasických elektrod (MMA) 

 Nižší nároky na čištění strusky 

 Eliminace zplodin (kouře) oproti metodě MMA 

 Oblouk i svarová lázeň je jasně viditelná 

 Při svařování ve zkratovém přenosu – nižší vnesené teplo do svařence = menší 

deformace 

Nevýhody metody MIG/MAG: 

 Svařovací zdroj je náročnější na obsluhu, pořizovací cena je vyšší. 

 Vyšší nároky na údržbu 

 Při špatných podmínkách ventilace je riziko odfouknutí ochranného plynu 

 Relativně vysoké vyzářené teplo do prostoru 
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BEZPEČNOST 
 
 Hrozí nebezpečí – záření 

                                        odletujících jisker a žhavých kousků    

   roztavené kovu  

                                        úlet strusky   

                                        úrazu elektrickým proudem 

 

 Nebezpečné záření – ÚV – nebezpečí rakoviny 

-                         -   infračervené (tepelné) 

-                         -   světelné 

-                          -  vysokofrekvenční 

-                          -  ionizační                           

 
 
BOZP - OCHRANNÉ POMŮCKY 
 
 
Pracovní oblečení  
Pracovní oblek - svářečská kožená bunda 
   nebo ochranné návleky (rukávy) 
Pracovní boty 
Svářečské rukavice - hovězí kůže 
Svářečská kukla 
Ochrana sluchu 
Brýle s čirým sklem (proti strusce, která odlétá ze svaru při                 
             oklepávání, vzniká z chemických prvků obsaženích v základním  
             a přídavným materiálu působením tepla) 
Oklepávací kladívko 
Kleště 
Drátěný kartáč 
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