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Svarový spoj vznikne svářením roztavených stykových

ploch spojovaných součástí, přičemž se použije přídavného

materiálu a tlaku na svařovaná místa. Svařováním vznikne

nerozebíratelné spojení součástí.

Svařovat lze kovové i nekovové materiály, materiály

podobných i různých vlastností. Avšak pro různé typy spojů a

materiálů jsou vhodné jiné metody svařování. Při svařování

dojde vždy ke změně fyzikálních nebo mechanických

vlastností základního materiálu (spojovaného) v okolí spoje.



Svařovací metody

U všech svařovacích procesů je účelem spojit zpravidla dva až tři

materiály kompaktním spojem – svarem – při působení z vnějšku

dodávané energie, která překoná daný termodynamický stav

látky. Dodávanou energií může být teplo (elektrický oblouk,

plamen, plasma), plastická deformace (tření, výbuch, kovářská

činnost) nebo radiace (elektronové nebo iontové záření).



Roztavený kov má tendenci reagovat s prvky obsaženými v okolní

atmosféře, zejména kyslíkem a dusíkem nebo znečištěním na svarové

ploše sírou, fosforem.

Pro ochranu před vlivem prvků v atmosféře se používají takové způsoby,

které zabraňují těmto nežádoucím plynným prvkům v reakci se svarovou

lázní. U některých metod se používá ochrana záměrně dodávaným

plynem, plynem vytvořeným během svařování nebo tavidlem. Všechny

tyto způsoby omezují přístup vzduchu ke svarové lázni.

Nečistoty ve svarové lázni se rafinují struskou vzniklou reakcí záměrně

dodávaných tavidel a nežádoucích prvků.

1. Tavné svařování
Tavné svařování lze charakterizovat jako postup, kdy se přivádí energie

pouze ve formě tepla a ke spojení materiálů dochází při jejich roztavení

v tzv. svarové lázni.



Elektrický oblouk používaný pro svařování je nízkonapěťový elektrický

vysokotlaký výboj, který hoří v prostředí ionizovaného plynu. Stabilita

elektrického oblouku vyžaduje dostatečné napětí pro ionizaci daného

prostředí a proud, který udrží plazma oblouku v ionizovaném stavu.

Nejvýznamnějším zástupcem, co do rozsahu používání, je svařování

elektrickým obloukem.

Metoda svařování Teplota (°C)

Ruční obloukové svařování obalenou 

elektrodou

4 200 až 6 400

Obloukové svařování pod tavidlem 6 200 až 7 800

Obloukové svařování netavící se 

elektrodou

6 200 až 9 000

Obloukové svařování v ochranné 

atmosféře

8 000 až 15 000

Svařování plazmou 20 000 až 25 000



a)Svařovací zdroje

Svařovací zdroj je nezbytnou součástí při svařování elektrickým

obloukem, která dodává elektrickou energii požadovaných

vlastností pro zapálení a stabilní hoření elektrického oblouku.

Hlavní požadavky na něj kladené jsou:

• umožnění regulace elektrického napětí a elektrického proudu

• odolnost při vzniku krátkodobých zkratů

• stálost výkonu

• dostatečná účinnost

Svařovací zdroje mohou dodávat stejnosměrný proud (svařovací

dynama), usměrněný proud (svařovací usměrňovače, invertory),

střídavý proud (svařovací transformátory).



a)Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou

•metoda 111 podle ISO 4063

Ačkoliv je ruční obloukové svařování obalenou elektrodou

nejstarší metodou obloukového svařování, stále si drží

nezanedbatelnou pozici v oblasti svařování.

V současné době je její nasazení omezováno z důvodu nízké

výkonnosti a nutnosti velmi dobré manuální zručnosti svářeče.

Za předpokladu zručného svářeče poskytuje metoda vynikající

výsledky s ohledem na kvalitu svaru, zvláště v kontextu

mechanických vlastností.

Výraznou inovací principu této metody je obloukové svařování

plněnou elektrodou bez ochranného plynu (metoda 114 podle ISO

4063). Místo elektrody obalené tavidlem se používá trubičkový

drát naplněný tavidlem navinutým na cívce.



a)Obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranné 

atmosféře

Metody svařování:

– plnou elektrodou v inertním plynu (metoda 131 podle ISO 4063)

– plnou elektrodou v aktivním plynu (metoda 135 podle ISO 4063)

– plněnou elektrodou v aktivním plynu (metoda 132 podle ISO 4063)

– plněnou elektrodou v inertním plynu (metoda 136 podle ISO 4063)

Pod tímto názvem se skrývá několik metod založených na stejném

principu při použití různých typů svařovacích drátů a ochranných

plynů. Metody nekladou vysoké nároky na zručnost svářeče díky

automatickému podávání svařovacího drátu, disponují relativně

značným výkonem odtavování (svařování), je s nimi možné

svařování ve všech polohách.



a)Obloukové svařování netavící se elektrodou v ochranné 

atmosféře inertního plynu
•metody skupiny 14 podle ISO 4063

Při tomto druhu svařování hoří elektrický oblouk mezi netavící se

wolframovou elektrodou a základním materiálem nebo svarovou lázní.

Ochranný inertní plyn musí mít vysokou čistotu, minimálně 99,995%,

při svařování titanu 99,999%. Přídavný materiál se přidává ručně.

Tato metoda svařování se především používá pro svařování hliníku,

hořčíku a jejich slitin a korozivzdorných ocelí, mědi, titanu, zirkonu,

molybdenu a dalších kovů s vysokou afinitou ke kyslíku. Metodou lze

provádět velmi kvalitní svary, ale klade vysoké nároky na zručnost

svářeče. Výkon odtavení je velmi nízký a nemůže soupeřit s metodami

svařování tavícími se elektrodami v ochranných atmosférách.



a)Svařování pod tavidlem
•metody skupiny 12 podle ISO 4063

Metoda svařování pod tavidlem byla vyvinuta za účelem dosažení

vysokého výkonu odtavení při svařování velmi dlouhých svarů při

stavbě lodí, mostů a tlakových nádob z plechů větší tloušťky až do 100

mm.

Svařovací zařízení je obdobné jako u metod svařování tavícími se

elektrodami, ale umístěné na vozíku, který je automaticky posouván

rychlostí danou požadovanou rychlostí svařování. Přídavným

materiálem můžou být jak plné dráty (svařování pod tavidlem drátovou

elektrodou; metoda 121 podle ISO 4063), tak i svařovací

pásky (svařování pod tavidlem páskovou elektrodou; metoda 122 podle

ISO 4063). Ochrana svarové lázně je zajištěna sypkým tavidlem, které

zároveň dodává požadovanou struskotvornou funkci.

Největší výhodou tohoto druhu svařování je velmi vysoká rychlost

svařování, která může být až 120 m/hod.



a)Plamenové svařování

Přestože se jedná o jednu z nejlevnějších metod svařování, její

význam ustupuje a v současné době se používá zejména

v opravárenství, při renovacích, při klempířských a instalatérských

pracích, apod.

Je vhodné pro tloušťky materiálů:

0,5 až 6 mm – ocel

0,5 až 15 mm – ostatní

Zdrojem tepla plamenového svařování je spalování hořlavého plynu

ve směsi s kyslíkem, případně vzduchem. Používají se různé hořlavé

plyny pro svařování různých kovů, např.:

– kyslíko-acetylénové svařování (metoda 311 podle ISO 4063)

– kyslíko-propanové svařování (metoda 312 podle ISO 4063)

– kyslíko-vodíkové svařování (metoda 313 podle ISO 4063)



2. Tlakové svařování

a) Odporové svařování
•metody skupiny 2 podle ISO 4063

Používá se pro spojení relativně tenkých plechů na sobě. Plechy

jsou k sobě přimáčknuty dvěma elektrodami, jimiž zároveň prochází

elektrický proud. Sestava plechů vytvoří elektrický odpor a při

průchodu elektrického proudu dojde k lokálnímu ohřátí styčných

ploch svařovaných plechů. Při současném působení tlaku tak dojde

k lokálnímu svaření.

Tlakové svařování je charakterizováno působením jak tlaku, tak

tepla za vzniku plastických deformací. Ke spojení dochází i při

částečně natavených materiálech.

 Bodové odporové svařování

 Švové odporové svařování



•Bodové svařování:

• pro oceli 2 x 6 mm

• pro lehké kovy 2 x 3 mm

• pro neželezné kovy 2 x 2 mm

•Švové svařování:

• pro oceli 2 x 3,5 mm

• pro lehké kovy 2 x 1,5 mm

Nejčastěji se užívá bodového odporového svařování (metoda 21 podle

ISO 4063), při kterém vznikne svar přibližně o velikosti elektrod.

Při švovém odporovém svařování (metoda 22 podle ISO 4063) se spojují

plechy dlouhým svarem za pohybu kotoučových elektrod.



• Třecí svařování promíšením - metoda 43 podle ISO 4063

Tato relativně mladá a inovační metoda využívá také tepla vzniklého

třením. V tomto případě rotuje pouze zvláštní nástroj, trn. Dva plechy se

přiloží k sobě (jako u tavného svařování). Trn rotačním a svislým

pohybem pronikne skrz kontaktní plochy a pak pokračuje vodorovným

pohybem ve svařované spáře za neustálé rotace. Teplo, které vzniká

rotací s třením, ohřeje materiály do teplot pod bodem tavení a v tomto

plastickém stavu dojde ke spojení, promíšení ve svarové spáře.

Tento typ svařování využívá tepelné energie vzniklé při tření dvou ploch.

Po přípravě svarových ploch (srovnání a očištění) je jedno těleso

upevněno k stacionární části a druhé těleso je připevněno k rotační části.

Druhé těleso se roztočí a působícím tlakem v ose rotace se přitlačí ke

stojícímu tělesu. Na kontaktní ploše mezi oběma tělesy vzniká za

působení tření vysoká teplota zhruba na úrovni 80 až 85% teploty tavení

a oba materiály na kontaktu zplastizují při současném působení tlaku.

Během svařování dojde ke vzniku tzv. výronku, který se většinou

odstraňuje.

a) Svařování třením
•metoda 42 podle ISO 4063



a)Kovářské svařování

Velmi dlouhá historie kovářského svařování jej učinila všestrannou

metodou pro spojování stejných i různých kovů. Ke spojení

dochází při zahřátí kovů na teplotu zhruba 50 % až 90 % teploty

tání a působením vnějšího tlaku údery kladiva nebo lisu. Difúzní

procesy jsou díky zvýšené teplotě urychleny a dochází tak ke

snadnějšímu vytvoření pevného spoje.



Svařovací proces probíhá kontaktem dvou hladkých ploch, které

jsou ohřáté na 50 až 90% teploty tání a působením tlakové síly.

Difúzní svařování dává vysoce kvalitní spoje bez negativních vlivů

tavného svařování, jako jsou vnitřní pnutí a deformace, nebo

tepelně ovlivněné oblasti. Velmi často se difúzní svařování provádí

ve vakuu.

a) Difúzní svařování
•metoda 44 podle ISO 4063



Pro vytvoření dobrého spoje je nutná rychlost exploze nižší

než rychlost šíření zvuku spojovaných materiálů.

S výhodou se výbuchové svařování používá pro svařování různých

materiálů, které metodami tavného svařování nelze spojovat, např. ocel

a titan.

- se používá zejména pro navařování, tzv. plátování. Dvě desky se na

sebe položí, na horní povrch horní desky se rozprostře výbušnina, která

se přivede k explozi. Rázová vlna, která kovem prostupuje, způsobí tlak

10 až 100 GPa, který je mnohonásobně větší než mez

kluzu spojovaných materiálů (nízkolegovaná ocel dosahuje meze kluzu

řádově 102 MPa). Tlaková energie se tak přemění na deformační, oba

materiály na kontaktní ploše zplastizují.

a) Svařování výbuchem
•metoda 441 podle ISO 4063



3.Tlakové svařování za studena

Využívá mechanického rozkmitání o vysoké frekvenci při současném

působení tlakové síly, která mj. zaručuje přenos kmitů z tzv. sonotrod

do spojovaných materiálů. Rozkmitáním dochází i k relativně malému

ohřevu v dané oblasti a vzniku plastických deformací. Ultrazvukové

svařování našlo své uplatnění zejména při svařování plastů.

Probíhá při přiblížení povrchů svařovaných těles na vzdálenosti

atomů v mřížkách, kterého je dosaženo za působení vysokého tlaku.

V dotčené oblasti musí být dosaženo minimálně 60 % plastické

deformace, tzv. tečení.

V tomto případě je přiváděnou energií pouze tlak a ke spojení dojde v

tuhém stavu materiálů.

a) Svařování ultrazvukem
•metoda 41 podle ISO 4063

a) Svařování tlakem za studena
•metoda 48 podle ISO 4063



Druhy svarů:

Rozdělení podle tloušťky svařovaného plechu:

1.Svar lemový

- pro tenké plechy s tloušťkou 0,5 až 3 mm.

(Přerušovanou čárou jsou znázorněny plechy před svařováním.)

- pro plechy tloušťky 2 až 5 mm pro svařování z jedné strany

- pro plechy tloušťky 4 až 8 mm pro svařování z obou stran

1.Svar I



1.Svar V

- pro plechy tloušťky 4 až 20 mm

1.Svar X

- pro plechy tloušťky nad 20 mm

Okraje plechu se upravují zhoblováním.

Rozdělení podle vnější strany švu (druhy označení):

• Převýšený

• Plochý

• Vydutý



Rozdělení svarů podle tvaru spoje:

• Svar tupý

• Svar rohový

• Svar koutový

– jednostranný

– oboustranný



Rozdělení svarů podle průběhu švu:

• Svar průběžný

• Svar přerušovaný



Příklady svarových spojů:
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