
VYSOKÉ UEENÍ TECHNICKÉ V BRNS
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STROJNÍHO INﾗENÝRSTVÍ
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE
INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY

POROVNÁNÍ TEPELNÉHO OVLIVNSNÍ U TIG METODY
COMPARISON OF THE THERMAL INFLUENCE BY TIG METHOD

BAKALÁｲSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Jan Pavlas

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

Ing. Jaroslav KubíFek

BRNO 2017



Fakulta strojního inﾘenýrství, Vysoké uFení technické v BrnT / Technická 2896/2 / 616 69 / Brno

 

Zadání bakaláｳské práce
Ústav: Ústav strojírenské technologie
 

Student: Jan Pavlas
 

Studijní program: Strojírenství
 

Studijní obor: Strojírenská technologie
 

Vedoucí práce: Ing. Jaroslav KubíFek
 

Akademický rok: 2016/17
 
 
ｲeditel  ústavu  Vám  v  souladu  se  zákonem  F.111/1998  o  vysokých  ｻkolách  a  se  Studijním
a zkuｻebním ｳádem VUT v BrnT urFuje následující téma bakaláｳské práce:

Porovnání tepelného ovlivnTní u TIG metody

StruFná charakteristika problematiky úkolu:

Metoda svaｳování TIG je pouﾘívána pｳedevｻím pro svary u vysokolegované oceli a neﾘelezných kovﾉ.
Základní moﾘností svaｳování je pouﾘití konstatního, nebo impulsního proudu. Impulsní proud má dle
literatury  menｻí  tepelné  ovlivnTní  i  deformace.  Cílem  práce  je  porovnat  tyto  pｳedpoklady  na
korozivzdorné i uhlíkové oceli.

Cíle bakaláｳské práce:

1. Zhodnotit souFasný stav svaｳování TIG.
2. Vypracovat literární studii svaｳování metodou TIG.
3. Vyhodnotit parametry a podmínky svaｳování, které mají vliv na TOO a deformace.
4. Navrhnout parametry pro experimetání ovTｳení.
5. Provést a vyhodnotit experiment.

Seznam literatury:

DVOｲÁK, M. a kol. Technologie II, 2. vyd. CERM Brno, 2004, 237 s. ISBN 80-214-2683-7

PILOUS, V. Materiály a jejich chování pｳi svaｳování, 1. vyd. ｺKODA-WELDING, Plze｢, 2009

BARTÁK, J. Výroba a aplikované inﾘenýrství, 1. vyd. ｺKODA-WELDING, Plze｢, 2009

KOUKAL, J. a KOLEKTIV AUTORﾈ. Materiály a jejich svaｳitelnost, 1. vyd. Zeross, Ostrava 2001, 292
s. ISBN 80-85771-85-3

AMBROﾗ, O. a KOLEKTIV AUTORﾈ. Technologie svaｳování a zaｳízení, 1. vyd. Zeross, Ostrava 2001,
395 s. ISBN 80-85771-81-0



Fakulta strojního inﾘenýrství, Vysoké uFení technické v BrnT / Technická 2896/2 / 616 69 / Brno

VEJVODA, S. a KOLEKTIV AUTORﾈ. Navrhování a posuzování svaｳovaných konstrukcí a tlakových
zaｳízení, 1. vyd. Zeross, Ostrava 1999, 249 s. ISBN 80-85771-70-5

BARTÁK, J. a KOLEKTIV AUTORﾈ. Výroba a aplikované inﾘenýrství ve svaｳování, 1. vyd. Zeross,
Ostrava 2000, 214 s. ISBN 80-85771-72-1

 
 
Termín odevzdání bakaláｳské práce je stanoven Fasovým plánem akademického roku 2016/17
 
 
 

V BrnT, dne
 
 
 

L. S.
 
 
 
 

     

 
prof. Ing. Miroslav Píｻka, CSc.

ｳeditel ústavu
 

doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
dTkan fakulty

 



 
 

ABSTRAKT 

PAVLAS Jan: Porovnání tepelného ovlivnEní u TIG metody 
 
 PUedložená bakaláUská práce se zabývá obloukovým svaUováním korozivzdorných 
ocelí svaUovací metodou TIG. Porovnává vliv pulzního a stejnosmErného proudu na 
svaUovanou součást. Úvodem práce se rozebírá vliv obloukového svaUování na kovové 
materiály, vnesené teplo do svaru a tepelnE ovlivnEná oblast.  Na ocelích S235JR a 
1.4301 byli provedeny dva experimenty pro ovEUení teoretických pUedpoklad]. Pomocí 
provedení rozboru zkoušek a výpočtu bylo vyhodnoceno p]sobení proud] na materiál a 
vyvozeny závEry. V poslední UadE jsem provedl doporučení pro praxi a možné 
pokračování dalšího výzkumu dané problematiky. 
 
 
 
Klíčová slova: 
Obloukové svaUování, korozivzdorná ocel, svaUovací metoda TIG, pulzní proud, tepelnE 
ovlivnEná oblast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRAKT 

PAVLAS Jan: Comparison of the thermal influence by TIG method 
 
 The presented bachelor thesis deals with arc welding of stainless steels by welding 
method TIG. It compares the influence of pulse and DC current on the welded 
component. Introduction analyzes the influence of arc welding on metallic materials, 
heat introduced into the weld and the heat affected area. Two experiments on S235JR 
and 1.4301 steel were performed to verify theoretical assumptions. The effects of 
current on the material were evaluated using the analysis of the tests and the 
calculation and the conclusions were made.  Finally I made recommendations for 
practice and possible further research on the issue. 
 
 
Key words: 
Arc welding, stainless steel, TIG welding method, pulse current, heat-affected area 
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Úvod [4], [7], [16], [17], [19], [21], [29] 
 
 Tvorba nerozebíratelných spojení pomoci sváUení je jedna velká část strojírenské 
technologie hned vedle obrábEní, tváUení a dalších. S rozsahem nezaujímá první místo 
v technologii, ale drží prvenství ve zpracování nejvEtšího objemu kovového materiálu. 
Z tohoto d]vodu vzniká potUeba porozumEt samotnému svaUovacímu procesu a dále ho 
rozvíjet.  
 Metoda svaUování netavící se elektrodou pod ochranným plynem byla první 
použitelná metoda pUi svaUování pod plynem, kdy na ní navazují další metody 
svaUování, tUeba jako je svaUovací metoda MAG, MIG, popUípadE svaUování plazmou.  
 Jelikož dochází pUi svaru k tepelnému ovlivnEní a lokálnímu natavení základního 
materiálu a následnE relativnE rychlému ochlazení. Díky tomu dochází ke zmEnám 
mechanických vlastností v základním materiálu v tzv. tepelnE ovlivnEné oblasti – TOO. 
Z toho d]vodu nepostačuje pouhý výzkum a vývoj nových metod svaUování, ale je tUeba 
se také zabývat velikostí, zmEnou a kvalitou samotného svaru a jeho okolí. 
Vyhodnocuje se velký objem dat, které charakterizují parametry svaru. TUeba velikost 
tepelnE ovlivnEné oblasti, stupeO pUekrystalizace materiálu, struktura svaru. Z toho 
vyplývají mechanické vlastnosti a plasticita, vzhled svarové housenky, množství 
vmEstk], pór] a jiných vad. 
 V současné dobE má výrazný nár]st objemu svaUování pomocí pulzního proudu 
netavící se elektrodou pod inertním plynem, jenž má Uadu výhod a dokáže zastoupit 
svaUování stUídavým nebo stejnosmErným proudem téže metody svaUování pUi vhodnE 
zvolených svaUovacích parametr]. Teoreticky pulzním proudem lze docílit kvalitního 
svaru pUi menší tepelnE ovlivnEné oblasti. Tvrzení z pUedešlé vEty bylo v této práci 
ovEUeno. 

 
 
  

Obr. 1:Ukázky svaUování a svaUenc] [14], [15], [16] 
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1 SvaUovací metoda netavící se elektrodou [4], [10], [17] 
 

Význam a nejširší uplatnEní se nachází ve svaUování vysokolegovaných ocelí a 
neželezných kov] jako nástrojová 
ocel, korozivzdorná ocel, hoUčík, 
hliník, nikl a další. Jedná se o tavnou 
elektrickou svaUovací metodu s 
charakteristickými rysy. Ochranným 
inertním plynem, jenž má za úkol 
izolovat tavnou lázeO a samotné 
elektrody od atmosféry. Netavící se 
elektrodou vyrobenou z čistého 
wolframu, nebo obohacenou o vhodné 
oxidy. 
 
MezinárodnE uznávané zkratky pro označení svaUované metody 141 jsou: 
 TIG – Tungsten Inert Gas, zkratka z Anglie 

 WIG – Wolfram Inert Gas, zkratka z NEmecka  
 GTAW – Gas tungsten arc welding, zkratka ze Spojených stát] Amerických 

1.1 Historie metody TIG 

 Vzniku svaUovací metody netavící se elektrodou pUedcházelo dlouhé období 
výzkumu a vývoje r]zných metod svaUování. Počátek svaUování elektrickým obloukem 
sahá až do roku 1803, kdy byl objeven elektrický oblouk. Ale až kolem roku 1881 ve 
Francii byl použit elektrický oblouk pUi svaUování olovEných desek akumulátoru 
uhlíkovými elektrodami. Tento postup svaUování byl následnE patentován a jako zdroje 
elektrické energie byly využity akumulátorové baterie. Dalším milníkem pro metodu 
WIG jsou dvacátá léta 20.st, kdy byl navržen postup, pUi kterém se dosahovalo 
vysokých teplot pUi hoUení elektrického oblouku mezi dvEma wolframovými 
elektrodami v atmosféUe vodíku (svaUování atomárním vodíkem). NáslednE 
H.M.Hobard a P.K.Devers roku 1926 získali první patent pro svaUování v ochranné 
atmosféUe argonu a helia.  
 Výše vybrané uvedené d]ležité body ve vývoji svaUování elektrickým obloukem 
završil rok 1941, kdy V.H. Pavlecka a Russ Meredith z NorthropAircraft Inc. navrhli 
první použitelný postup svaUování netavící wolframovou elektrodou, která se mohla 
využít pro svaUování slitin hliníku, hoUčíku.  Tento zp]sob pUinesl nové možnosti 
svaUování dUíve nesvaUitelných materiálu hlavnE do leteckého pr]myslu.  
 Koncem padesátých let 19.st. se patentoval zp]sob svaUování tzv. impulzním 
proudem, u kterého dochází ke zmEnE velikosti svaUovacího proudu v pravidelných a 
pUedem definovaných cyklech. Pomocí selenového usmErOovače, jenž umožOoval 
použít napájení z transformátoru. Byly pozdEji upraveny pro generování 
vysokofrekvenčních proud].  

Obr. 2 Elektrický oblouk chránEn inertním plynem u 
metody TIG [13] 

Obr. 3 Časová osa vývoje svaUování 
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1.2 Význam svařovací metody 

Díky svaUovací metodE TIG lze spojovat tEžko 
svaUitelné materiály, dva rozdílné materiály a 
svaUovat kovy s vysokou afinitou ke kyslíku. 
Z neželezných kov] to jsou slitiny hliníku, hoUčíku, 
mEdi, titanu, zirkonu, molybdenu a dalších. Z ocelí 
to jsou stUednE a vysokolegované oceli, pUedevším 
korozivzdorná ocel. Možnost svaUit lehké kovy bylo 
pUínosem hlavnE v leteckém a automobilovém 
pr]myslu, kdy se docílila nižší hmotnost součástí pUi 
stejné nebo i vyšší pevnosti.  
 Z potUeby mít ekonomicky vhodnEjší a rychlejší 
metodu svaUování vycházejí mladší metody 
svaUování jako MIG, která byla vyvinuta z metody 
TIG, kdy byla pouze wolframová elektroda 
zamEnEna elektrodou v podobE odtavovaného 
drátku. Dále metoda MAG je velmi podobná jak MIG, ale svaUuje se již pod aktivním 
ochranným plynem. Lze ji použít pro svaUování korozivzdorných a vysoce legovaných 
ocelí pouze s obsahem aktivních plyn] do 3% kyslíku nebo do 2% oxidu uhličitého. 
SvaUování s metodou MAG s vyšším obsahem aktivních plyn] se již používá pouze pro 
konstrukční ocel. 
 

1.3 Současný stav 

 V současné dobE se svaUovací metoda TIG 
používá pUi svaUování pUevážnE 
korozivzdorných ocelí ve farmaceutickém, 
potravináUském, chemickém pr]myslu nebo 
v klasické i jaderné energetice, kdy je 
vyžadovaná vysoká kvalita svaru 
s požadovanými mechanickými vlastnostmi. 
Ideální stav je, když svar a jeho blízké okolí má 
totožné materiálové vlastnosti jako základní 
tEleso, nebo dochází k plynulému mírnému 
pUechodu v charakteristikách chování materiálu. 
  V poslední dobE našla uplatnEní také 
v oblasti dekorativní, jako je svaUování plot], 
zábradlí či jiných funkčních nebo pouze 
okrasných doplOk]. Kde záleží pUevážnE na 
vzhledu a tvaru svarové housenky i na tepelnE 
ovlivnEné oblasti. 
 Vysoce vyvinutá Uídící jednotka sváUecího 
aparátu umožOuje velmi pUesnE Uídit parametry 
svaUování a tím docílit vhodného svaru, nebo svaUovat materiály o malé tlouš[ce. 
NejvEtší uplatnEní nacházejí pUedevším invertorové svaUovací zdroje, které umožOují 
svaUování nEkolika metodami. TUeba svaUování obalovou elektrodou a po pUepnutí 
metodou TIG. Celé zdroje lze už mít pUedem naprogramované, popUípadE jsou 
konstruovány pro snadné nastavení, kdy se zadávají základní parametry svaUování 
(proud, časy, frekvence, tlouš[ka elektrody). Zbytek svaUovacích parametr] si určí 
samotný zdroj. Dále dochází k automatizaci svaUování pomocí pUidání pojezd] - 
portálové, orbitální.  

Obr. 4 Ukázka svar] [16] [28] 

Obr. 5 Moderní zdroj pro svaUovací  
metodu TIG [4] 
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2 Rozbor problematiky [7], [8], [9], [11], [20], [21], [29] 
 
 SvaUování je velice ekonomický zp]sob 
vzniku trvalého nerozebíratelného spojení dvou 
kov] a slitin s globálním využitím ve všech 
odvEtvích pr]myslu. S možností využití vhodné 
dnes již široce dostupné techniky nenáročné na 
specializované dílny, prostory. Metoda TIG 
umožOuje ekonomicky výhodné spojování 
vysoce legovaných ocelí a neželezných kov] 
r]zné tlouš[ky plech] od 0,1 – 6 mm, pUi čemž je 
stále vEtší d]raz kladen na kvalitu a bezchybnost 
samotného svaru a tepelnE ovlivnEného okolí.  
 PUi svaUování metodou TIG všemi zp]soby 
dochází k natavení základního materiálu, jeho 
promísení a následné ztuhnutí. To má za následek 
určitou zmEnu svaUované oblasti, kdy dochází 
k chemické, mechanické zmEnE základního 
materiálu a jeho charakteristickým rysem je svar 
sám o sobE a jeho tepelnE ovlivnEné okolí. 
Následkem jsou jiné mechanické vlastnosti, pUi 
nichž jsou žádané co nejmenší rozdíly ve 
vlastnostech materiálu, pUevážnE u meze pevnosti 

a plasticity. V poslední UadE dochází i k tepelným 
deformacím celé svaUované součásti z d]sledku 
bodového ohUátí a tepelné roztažnosti 
svaUovaného materiálu. 
 SvaUovací metoda TIG má možnost provádEt 
svary nEkolika zp]soby, kdy je hlavním kritériem 
pro svaUování základní materiál svaUence a s tím 
spjatý typ proudu. Nevhodnou volbou proudu a 
svaUovacích parametr] dochází k nežádoucí 
tepelnE ovlivnEné oblasti, jenž má za následek 
v krajních situacích až nevyhovující vlastnosti 
svaUence, pUi čemž kvalitu sváru nelze pUesnE a 
jednoduše ovEUit. Z toho vyplývají vysoké 
požadavky na spolehlivost svaUovací metody. 
 
  

Obr. 6 Makro struktura svar] 
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3 SvaUování elektrickým obloukem [11], [16], [20], [21], [22] 
 
 Elektrický oblouk využívaný ve svaUování je nízkonapE[ový elektrický výboj, který 
vzniká v ionizovaném plynu. Oblouk stabilnE hoUí, jestliže jsou dodrženy podmínky 
napEtí dostatečného pro ionizaci prostUedí a dostatečnE vysokého proudu pro udržení 
oblouku. 
 Zapálení probíhá pUi chodu zdroje naprázdno, kdy je z pravidla vyšší napEtí jak pUi 
stabilním hoUení oblouku. Obvyklé hodnoty napEtí a proudu jsou 10-60V a 10-1000A. 
Zapalování oblouku u svaUovací metody TIG se provádí dvEma zp]soby. První je 
dotykovým zapalováním, kdy je použit startovací proud. Lze ho provést za pomoci 
Uízení a kontroly svaUovacích parametr].  Počáteční proud je nízký, dosahuje 10 A, jenž 
ohUeje pouze hrot wolframové elektrody a pUi postupném oddálení dochází k nár]stu 
svaUovacích parametr] a vytáhnutí oblouku. Jeho výhodou je pUesné umístEní počátku 
sváru. Druhý zp]sob zapalování je za pomoci vysokonapE[ového ionizátoru, který 
umožOuje zapalování oblouku na vzdálenost nEkolika milimetr]. V první fázi dochází 
k pUeskoku elektrické jiskry, která ionizuje okolí, díky které dochází k podmínkám 
vytvoUení elektrického oblouku. 

 
 Charakteristické parametry oblouku 

- Intenzivní vyzaUování UV záUení 
- Intenzivní vyzaUování svEtla 
- Velká proudová hustota 
- Proud UádovE v desítkách až tisících ampér 
- Malý potenciální rozdíl elektrod 

 Metalurgické a fyzikální dEje  
 Mají vliv na hoUení oblouku za pUítomnosti vysokých teplot a závisí pUedevším na: 

- Tepelné vodivosti základních materiál], elektrody a ionizovaného okolí 
- Geometrickém uspoUádání, popUípadE tvaru elektrody 
- Chemickém složení svaUovaného materiálu, elektrody, atmosféry 

Obr. 7 Zp]soby zapálení oblouku 
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ば┻の části elektrického oblouku 

 Na stejnosmErném elektrickém oblouku budou popsány jednotlivé části hoUícího 
oblouku mezi wolframovou elektrodou a základním materiálem v ochranné atmosféUe 
argonu, protože pUi konstantní délce oblouku se stejnosmErným proudem hoUí oblouk 
velice stabilnE. 
 Samotný oblouk pUedstavuje určitý odpor v elektrickém obvodE a jeho samotné části 
lze popsat do základních oblastí.  

 
a) Katodová skvrna 
  Jedná se o ostUe ohraničenou oblast uvolOující první elektrony d]ležité pro 

vytvoUení ionizovaného prostUedí a tím vytvoUí podmínky pro vytvoUení a hoUení 
oblouku. Elektrony získávají v části katodového úbytku kinetickou energii, díky 
které jsou schopny pUi srážkách s neutrálními atomy ochranného plynu vytrhnout 
jejích valenční elektrony. Výsledkem srážky je ionizované prostUedí a vznik 
kladných iont] a sekundárních volných elektron]. Skvrna je stabilní, popUípadE se 
pohybuje v závislosti na teplotE, proudu a geometrii elektrody. Teplota katodové 
skvrny není stálá vlivem opouštEní volných elektron] a pohybuje se v rozmezí  2300  
– 3000°C.  

  K poklesu napEtí dochází vlivem spotUebování energie oblouku pro udElení 
dostatečné kinetické energie volným elektron]m k ionizaci sloupu oblouku. Hodnota 
poklesu napEtí je pUibližnE polovina celkového napEtí, s nar]stajícím proudem tento 
úbytek klesá. 

  Kladné ionty dopadají na katodu, na kterou jsou pUitahovány vlivem 
elektrostatických sil. PUi dopadu ionty odevzdávají svou ionizační energii katodové 
skvrnE, tím se neutralizují.  

Obr. 8 Části elektrického oblouku [20] 
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b) Sloupec oblouku 
  ZáUivý svítící ionizovaný ochranný plyn vysoké teploty mezi elektrodami 

v podobE plazmatu. Velikost teploty závisí na mnoha faktorech. Nejd]ležitEjší je 
prostUedí oblouku a počet srážek volných elektron] s atomy ochranného plynu 
v oblouku, jenž je určen proudovou hustotou a velikostí napEtí.  

  Elektrická vodivost je ovlivnEna počtem částic s kladným nebo záporným 
nábojem v ionizovaném plynu mezi elektrodou a svaUovaným materiálem. Neutrální 
částice nacházející se v technickém svaUovacím plynu za bEžných atmosférických 
podmínek jsou nevodivé, k vodivosti dojde pUi prvním uvolnEní elektron] z katodové 
skvrny a zvýšením teploty nebo ohUevem plynu elektrickou jiskrou.  

  Ionty vzniklé ze srážek z volnE letících elektron] vymrštEných z katodové vrstvy 
a z neutrálních atom] sváUečského plynu jsou pUitahovány k anodE a katodE. KladnE 
nabité částice (ochuzeny o elektrony) jsou vtahovány do katodové skvrny pomocí 
elektrostatického pole a zápornE nabité částice (volné elektrony a záporné ionty) 
smErem k anodE. Nositelem proudu ve sloupci oblouku jsou majoritní elektrony, 
jelikož mají vysokou rychlost a pohyblivost díky nízké hmotnosti. 

  Jestliže velikost proudu pUekročí hraniční hodnotu, tak veškeré částice (plazma) 
tečou od elektrody ke svaUovanému materiálu. Síla, která pUitahuje jednotlivé nabité 
části k určité stranE (katodE, anodE) je menší jak intenzita elektromagnetického 
kruhového pole indukovaného protékajícím proudem. Indukované pole p]sobí na 
celý sloupec plazmatu určitou silou, která smEUuje pokaždé k základnE oblouku a 
závisí na čtverci proudu – I2.  

  Velikost teploty, tlaku a proudové hustoty ve sloupci plazmatu je dám Gaussovou 
kUivkou. Teplota oblouku je rozložena od stUedu k okraji, kdy stUed oblouku tEsnE 
pod katodou má maximální teplotu okolo 16 000°C a teplota oblouku u metody TIG 
se pohybuje v rozmezí 6 500 až 9 000°C.  

  PUi zmEnE délky oblouku musí dojít k navýšení napEtí, aby se zamezilo pUerušení 
oblouku. Zvyšováním napEtím se tím pádem kompenzuje vetší úbytek napEtí pUi 
prodlužování oblouku, který je asi kolem 2 V na 1 milimetr délky oblouku.  

 
c) Anodová skvrna 
  Touto skvrnou jsou pohlcovány, neutralizovány a dále odvádEny dopadající 

částice. Její vysoká teplota, která se pohybuje v rozmezí 2 500 – 3 600°C, vEtšinou 
dosahuje teploty varu svaUovaného materiálu a pUipisuje se kinetické energii 
dopadajících částic do skvrny, která se pUemEní na teplo a částečnE na svEtelné záUení 
a elektromagnetické záUení. Atomy vypaUené z anodové skvrny vstupují do sloupce 
plazmatu, kde jsou ionizovány.  
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3.2 Voltampérová charakteristika oblouku 

 VyjadUuje statickou charakteristiku oblouku v závislosti proudu na napEtí pUi 
nemEnící se délce elektrického oblouku. Její tvar a rozložení závisí na chemickém 
složení elektrody, geometrie hrotu, složení plazmy, tím pádem i na technickém plynu a 
pr]mEru elektrody.  
 
Pro orientační výpočet napEtí nebo proudu se m]že použit tzv. standardní statická 

charakteristika oblouku: 

 U 噺 など 髪 ど┸どね ゲ I         (3.1.) 
U ..... napEtí [V] 
I ....... proud [A] 

 
Obr. 9 Charakteristika oblouku a zdroje [20] 

3.3 Svařovací zdroje 

Jedná se o specializovaný elektrický zdroj určený k dodávání elektrické energie pro 
samotné svaUování s určitými požadavky. Jako je možnost plynulé regulace 
svaUovaného proudu i napEtí, stálý výkon a účinnost zdroje odolný proti krátkým 
zkrat]m, zajištEný bezpečný provoz, jednoduchá obsluha s vysokou spolehlivostí a 
dalšími požadavky.  

Samotné zdroje lze rozdElit do nEkolika skupin podle zp]sobu pUemEny elektrické 
energie, druhu dodávaného proudu a tzv. statické zdroje – netočivé.  

Obr. 10 VA charakteristika zdroje [20] 
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4 SvaUování metodou TIG [1], [11], [17], [20], [21], [22], [23], 
[24] 
 
 Tato technologie je nejrozšíUenEjší v oblasti svaUování plech] a trubkových systém] 
korozivzdorné oceli, jenž je namáhaná chemickým a tepelným zatížením. Lze použít 
zp]sob ručního pUidání pUídavného materiálu nebo automatického podávání 
odtavovaného drátku.  
 Oblouk pUi této metodE hoUí mezi netavící se elektrodou a základním svaUovaným 
materiálem, pUi čemž celý svar, tavnou lázeO, elektrodu a sloupec plazmatu chrání 
inertní plyn vysoké čistoty pUed účinky atmosféry, hlavnE pUed účinky vzdušného 
kyslíku, vodíku, dusíku. SvaUování lze realizovat s pUídavným materiálem v podobE 1 m 
drátu určitého pr]mEru ručním zp]sobem nebo automatizovaným zp]sobem dle postupu 
svaUování, kdy drát je odvíjen podavačem z navinutého bubnu. Samotné svaUování 
lze rozdElit do druh] podle proudu, jako je stUídavý proud, stejnosmErný nebo impulzní 
proud, viz. níže.  

 
 
Metalurgické a technologické výhody svaUovací metody: 
 Inertní plyn zabezpečuje ochranu svarové láznE, elektrody, pUehUátého okolí pUed 

účinky atmosféry a zároveO zamezuje propalu 

 Použití bez tavidel 
 Vysoká stabilita elektrického oblouku 

 Vysoká flexibilita 

 Jednoduché použití a nastavení svaUovacích parametr] 

 Lze svaUovat tEžce svaUitelné materiály a materiály náchylné na naplynEní pUi 
svaUování  

Obr. 11 Schématické znázornEní svaUovací metody TIG [20] 
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4.1 Rozdělení svařovacích způsobů metody 141 

 StUídavý proud 
 HoUení oblouku pUi stUídavém napEtí určité frekvence probíhá tak, že oblouk zhasíná 
pUi každém pr]chodu nulou a je opEtovnE zapálen pUi nár]stu napEtí opačné polarity. 
Katoda zahUátá pUi pUedchozí polovinE kUivky stUídavého napEtí iniciuje prvotní 
elektrony okamžitE pUi nár]stu napEtí za nulou. Tato tepelná kapacita elektrody dovoluje 
snadné opEtovné zapálení oblouku pUi pr]razném napEtí - Uz.  
 SvaUování stUídavým proudem se používá pro jeho čistící účinky na slitinách hliníku 
a hoUčíku. U svaUování hliníku zp]sobuje promísení svarové láznE díky vytvoUení 
katodové skvrny na svaUovaném materiálu, jenž není stabilní a pohybuje se za oxidy 
pokrývající hliník i svarovou lázeO a následnE dochází k odpaUení nežádoucí vrstvičky. 
Samotný oxid hlinitý (Al2O3) má vyšší teplotu tavení a to asi kolem 2050°C a 
k natavení hliníku dochází již pUi teplotE cca 660°C. Tím pádem vrstvička oxidu pUi 
natavení hliníku dále setrvává na povrhu taveniny a tím zamezuje metalurgickému 
promísení a spojení svaUovaných materiál]. Další čistící účinek zp]sobuje dynamický 
dEj, který zp]sobují ionty ochranného plynu pUi 
srážce s povrchem tavné láznE, tím dojde 
k mechanickému narušení oxidační vrstvičky. 
Druhý účinek dopadajících iont] má za 
následek stáhnutí oxidační vrstvy k okraji 
svarové láznE, protože nejvyšší proudová 
hustota a tím pádem nejvýraznEjší zastoupení 
iont] je v ose elektrického oblouku.  
 
 StejnosmErný proud 
 Základní zp]sob zapojení pUi svaUování touto metodou. Wolframová elektroda je 
pUipojena na záporný pól zdroje a svaUovaný materiál na kladný pól. Z d]vodu menšího 
tepelného namáhání netavící se elektrody a tím docílení delší životnosti elektrody, kdy 
dochází k rozložení tepla pUibližnE 1/3 na elektrodu a 2/3 celkového tepla se pUenáší na 
základní materiál. PUi tomto zapojení dochází u sváru k velké hloubce závaru díky 
nerovnomErným rozložením tepla a dopadajících elektron] s vysokým objemem 
kinetické energie.  
 Použití nachází pUi spojování vysokolegovaných ocelí, mEdi, niklu, titanu a jiných 
slitin. Lze s ním svaUovat i hliník za podmínky použití ochranného plynu s obsahem 
minimálnE 75% helia a zbytku argonu. Vysoké množství helia v plynu je zásadní 
z d]vodu jeho dobré tepelné vodivosti, jenž pUedává velký podíl tepla do svarové láznE, 
které zp]sobí roztavení i povrchových oxid]. Tato metoda se používá pUevážnE pUi 
renovaci a opravách rozmErných nebo 
silnostEnných hliníkových odlitk] nebo 
svaUenc]. 
 Zapojení s nepUímou polaritou, kdy se na 
elektrodE nachází kladný pól zdroje a na 
svaUovaném materiálu záporný pól se takUka 
nevyužívá, až na oblast tenkostEnných 
hliníkových svaUenc] a folií svaUováním 
nízkým proudem. Z d]vodu velkého tepelného 
pUetEžování elektrody a souvisí její krátká 
životnost.  

Obr. 12 VA charakteristika stUídavého napEtí 

Obr. 13 VA charakteristika stejnosmErného 
proudu 
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 Pulzní proud 
 SvaUování impulzním proudem je nejmladší zp]sob svaUování u metody TIG, která 
vznikla pUi rozvoji elektroniky v 50. letech minulého století. Výkonová elektronika Uídí 
pUesnE v pravidelných časových intervalech velikost proudu mezi dvEma proudovými 
hladinami skládající se ze základní složky Iz, pulzního proudu Ip a tvar pulzu záleží na 
charakteru zdroje. 

- Základní proud Iz 
Jeho hodnota je nízká, má zajistit pouze ionizaci okolí oblouku v čase tz. 
Jestliže doba pUítomnosti základního proudu je 2x delší jak doba pulsu, 
dochází k úplnému ztuhnutí svarové láznE, což má teoreticky za následek 
menší tepelnE ovlivnEnou oblast. Tato konfigurace základního proudu a 
pulsu se využívá pro svaUování vysokolegovaných ocelí. PUi kratším 
základním proudu dochází pouze k zmenšení tavné láznE. Toto je v praxi 
využito pUi požadovaném zvláštE hladkém sváru s plynulým pUechodem do 
základního materiálu 

- Impulsním proudem Ip 
Ve specifikovaném čase tp dochází k natavení materiálu jak základního tak i 
pUídavného. Amplituda a doba pulzu má hlavní určující charakter na velikost 
svarové láznE. PUi Uízení pulzu a jeho času dochází k velice pUesné regulaci 
svaUovacího režimu, dávkování tepla vložené do sváru a tvarování svarové 
láznE. StUední hodnota impulzního proudu je nižší než u bEžného svaUování 
konstantním proudem. Z toho d]vodu vykazují svary menší tepelnou 
ovlivnEnou oblast i lepší plastické vlastnosti a všeobecnE menší náchylnost 
na praskání a deformaci. 

 Součet čas] základního a pulzního dává čas cyklu tc, jenž určuje frekvenci pulzního 
proudu. U tohoto zp]sobu svaUování je velice d]ležitá správná rychlost svaUování, 
protože zajiš[uje pUekrytí jednotlivých bor] svar]. S toho vyplývá všeobecné pravidlo, 
čím vyšší frekvence tím vyšší možná rychlost svaUování. 

 
Obr. 14 VA charakteristika pulzního proudu  
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4.2 Materiál elektrody 
 Netavící elektroda má splOovat požadavky 
na vysokou schopnost odolávání dlouhodobým 
vysokým teplotám, mít dostatečnou vodivost a 
mechanickou stálost. Tyto požadavky 
nejvhodnEji splOuje wolfram. Elektrody se 
vyrábí pomocí spékaného wolframu, který má 
teplotu tavení 3380°C, teplotu varu 5700°C, 
mErný elektrický odpor の┸ぬは ゲ など貸腿 ohm]. 
 Lze použit elektrody z takUka čistého 
wolframu o čistotE 99,99% , nebo s oxidy kov], 
čímž se elektroda s nosným materiálem 
wolframu obohatí o legující prvky (thoria, 
lanthanu, ceru, zirkonu, ytria), které zajistí vEtší 
tepelnou odolnost.  
 Elektrody jsou normalizovány a jejich 
složení je barevnE rozlišeno. VyrábEny jsou 
v UadE pr]mEr] od 0,5 mm do 10 mm a 
v délkách 50-175mm. 
 Druh, pr]mEr a zp]sob broušení funkčního 
konce elektrody závisí pUedevším na druhu 
proudu, polaritE na elektrodE, velikosti proudu, 
typu hloubce a tvaru svaUované plochy. ObecnE 
platí, čím ostUejší broušený konec tím menší 
velikost proudu. 
 

4.3 Ochranné plyny 

 Inertní plyny mají zajiš[ovat ochranu netavící se elektrody, svarové láznE a blízkého 
okolí, proti nežádoucím vliv]m okolí, pUedevším proti oxidaci a zvýšení koncentrace 
plyn] ve svaru. Jejich druhoUadý úkol je vytvoUit pUíznivé podmínky pro hoUení oblouku 
a zapálení oblouku. Používají se dva základní plyny, argon, helium a jejich smEsi 
v určitém pomEru. 
 Argon má malou tepelnou vodivost a nízký izolační potenciál. Zajiš[uje dobré 
zapálení oblouku a jeho stabilní hoUení na velkou vzdálenost. S vyšší hustotou než 
vzduch zajiš[uje velmi dobrý ochranný obal kolem svaUování a je nejbEžnEjší v použití 
vzhledem i k cenE. 
 Helium má vysokou tepelnou vodivost s relativnE vysokým izolačním potenciálem a 
je mnohem menší hustoty než atmosféra. Z toho vyplývá, že k zajištEní dostatečného 
ochranného obalu kolem elektrického oblouku se musí volit vetší pr]tok plynu, h]Ue se 
pod ním zapaluje oblouk a nehoUí tak stabilnE jak pod čistým argonem. Své uplatnEní 
nachází i pUes vEtší cenu v mechanizovaném svaUování. 
 SmEsi argonu a helia, u kterých dochází k výhodnému spojení užitečných vlastností 
samostatných plyn] a používají se pUedevším pro svaUování mEdi a hliníku. Dále je 
používaná pro smEs argonu s vodíkem pro svaUování vysoko legovaných austenitických 
ocelí.  
 Tzv. formovací plyny (argon + dusík, argon + vodík) se používají pro ochranu 
koUene sváru u svaUování kov] s vysokou afinitou ke kyslíku. 
 

Obr. 15 Wolframové elektrody [2] 

Obr. 16 Barevné označení elektrod [2] 
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ぱ┻ぱ Přídavný materiál 
 PUídavný materiál pro svaUovací metodu TIG je dodáván v prutech o délce 1 m 
r]zných pr]mEr]. Platí všeobecné pravidlo, čím silnEjší drát, tím vEtší vložené teplo do 
svaru. Dle svaUovaného materiálu se volí pUídavný materiál, kdy rozhodujícím faktorem 
je chemické složení. PUídavný materiál se volí se stejným složením jako svaUované díly, 
nebo s co nejvEtší shodou ve složení a mechanických vlastností.  
 Odtavovaný konec drátu se musí nacházet po celou dobu svaUování v ochranném 
pásmu plynu, kdy je konec drátu chránEn stejnE jak samotný svar. Drát se pUikládá do 
oblasti sloupce oblouku a je nežádoucí se s ním dotýkat wolframové elektrody či 
ponoUit ho do taveniny. Vkládá se až pUi natavení materiálu a postupnE se odtavuje 
v podobE kapiček kovu, které skapávají do taveniny.  
 PUi ručním svaUování drží sváUeč drát v ruce a pUidává jej do láznE po kapkách podle 
potUeby. SvaUování lze také částečnE automatizovat či úplnE automatizovat. PUi částečné 
automatizaci sváUeč stále ovládá hoUák ručnE, ale drát je již veden bovdenem podavače 
hnaným elektromotorem. Automatické svaUování již probíhá pomoci robotu, pojezdu – 
vše je Uízeno automaticky (vedení hoUáku i podávání drátu). 
 
Základní rozdElení pUídavného materiálu: 

 Pro ocel nelegovanou 

 Pro ocel vysokolegovanou (korozivzdornou) 

 Pro hliník 

 Pro bronz 

 Pro obtížnE svaUitelné oceli a pUechodové spoje 

 

  

Obr. 17: ukázky pUídavného materiálu [23] 
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Obr. 19 TepelnE ovlivnEná oblast [19] 

5 Svar [6], [7], [8], [19], [21], [26], [29], [30] 
 
 U metody TIG svár vzniká pUi dodání velkého množství elektrické energie v podobE 
elektrického oblouku, jenž je velice intenzivní zdroj tepla. P]sobí na relativnE malém 
bodE, se schopností účinnE pUenášet velké množství tepla do svaUovaného materiálu. 
ZároveO lze snadno Uídit pomoci vstupních parametr] a tím ovládat množství dodaného 
tepla. 
 PUi svaUování dochází k určitému teplotnímu 
cyklu, který je ohraničen počátkem vnášení tepla 
do svaru a končí srovnáním teploty s okolím. 
BEhem celého cyklu dochází ke zmEnám struktury 
a fáze materiálu, chemickým reakcím a zmEnou 
objemu s tepelnou roztažností zp]sobující 
deformace. 
 Velikost svarového kovu je pUímo úmErná 
pUíkonu svaUování, kdy hloubka svaru je nejvíce 
ovlivnEna intenzitou proudu a šíUka napEtím.  
 

ひ┻の Tepelně ovlivněná oblast ‒ TOO 

 Svarová oblast se nazývá tepelnE ovlivnEnou oblastí - TOO, v které dojde 
ke zmEnám struktury z d]sledku vneseného tepla bEhem svaUování. V kovech bez 
polymorfní pUemEny dochází pouze k substrukturním zmEnám (rekrystalizace a hrubnutí 
zrna). U kov] a slitin s nejvEtším zastoupením u ocelí dochází k polyformní pUemEnE, 
která má vliv na vlastnosti svarového spoje. TepelnE ovlivnEnou oblast lze rozdElit na 
pásma, jež charakterizují určitou pUemEnu základního materiálu. 

  

Obr. 18: SvaUování metodou TIG [13] 
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 Oblast částečného natavení znázorOuje pUechod mezi taveninou a základním 
materiálem v tuhém stavu 

 Oblast pUehUátí, u které dochází k r]stu primárních zrn 

 VyhUátá oblast, v které dochází k úplné pUemEnE struktury 

 Oblast částečné pUekrystalizace, probíhá v ní neúplná polyformní pUemEna 

 Oblast vyžíhaná, v které probíhají zmEny substrukt]rní 

 Strukturní zmEny jsou nejvýraznEjší na polyformních zmEnách ocelí, kdy struktura 
oceli je stabilní pouze do teploty A1, pUi vyšších teplotách dochází k postupné 
transformaci základní struktury na austenit, kdy nad teplotou A3 je již celá struktura 
pUemEnEna. Na strukturní zmEny má podstatný vliv teplotní cyklus, jehož rychlost, 
pUevážnE rychlost ochlazení TOO, má za následek nežádoucí struktury. 
 
 
Vlastnosti tepelnE ovlivnEné oblasti 
 Jedná se nejen o mechanické, ale i fyzikální, chemické, žáruvzdorné a další 
vlastnosti. Jelikož tepelnE ovlivnEná oblast je začlenEna do svaUence, tak proto její 
vlastnosti mají vliv na celkovou nosnost spoje. Celý soubor vlastností je seUazen dle 
d]ležitosti jednotlivých vlastností, na které mají vliv jak konstrukční tak i ekonomické 
požadavky. Jedna z nejd]ležitEjších vlastností na svaUovaný spoj je odolnost proti 
kUehkému porušení, které lze tEžko pUedvídat, a mají za následek fatální destrukci 
svaUence, je vlastnE defekt nejčastEji v podobE trhliny. Vznik tyto vady vyžaduje 
iniciaci, kterou m]že zajistit nevhodná konstrukce, geometrie, vrub, špatnE provaUený 
koUen svaru, ostré pUechody, nebo studený spoj, popUípadE nečistota. 
 Výsledné vlastnosti svaru jsou dané celým souborem materiálových, 
technologických faktor], které lze rozdElit do tUí stádií. Rozhraní tuhého a nataveného 
materiálu určuje tzv. krystalizační vana, která lze vyvolat speciálním leptáním. Velikost 
a objem vany je pUímo úmErný pUíkonu tepla. 
 

a) Stádium tavby 
 BEhem tohoto stádia dochází k ohUevu svarových hran, natavuje se svaUovaný 
materiál a taví se pUídavný materiál, jestliže je použit. První úlohou technologie 
svaUování je pUivést do budoucího svaru teplo, po natavení materiálu dochází 
k metalurgickým proces]m, kdy natavená lázeO tekutého kovu je zpravidla 
pUehUátá a blíží se k teplotE varu. Ve svarovém kovu probíhají oxidační i 
redukční reakce, kdy jsou pod ochranným plynem reakce iniciovány 
z pUehUátého kovu.  
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b) Stádium tuhnutí 
 Roztavený kov začíná tuhnout vždy na pUechodové části tuhá-tekutá fáze. 
R]st krystal] je kolmo na nejvEtší odbEr tepla. Kov m]že ztuhnout dendriticky 
nebo celulárnE. PUi dendritickém tuhnutí dochází k segregaci prvk], zejména 
uhlíku, síry, chromu, molybdenu, niklu. Celulární tuhnutí je výhodnEjší 
z hlediska menší segregace a výhodnEjší celistvosti. Segregační procesy mají 
vysoký vliv na praskání svarového kovu a dále na mechanické vlastnosti. 
V tomhle stádiu získávají konečnou podobu a polohu nečistoty ve svaru. 
VEtšinou se nachází mezi jednotlivými pUechody v TOO. PUi svaUování 
austenitických CrNi ocelí se velmi často vyskytují oxidační blány, které vnikly 
do svaru z povrchu základního materiálu. 

c) Stádium fázových transformací 
 Typ struktury i její konfigurace nezávisí pouze na chemickém složení 
svaUovaného kovu, ale i na zp]sobu krystalizace a rychlosti ochlazování. 
Z všeobecných poznatk] obsah uhlík] ve svaru je nižší než ve svaUované oceli, 
z toho d]vodu lze pUedpokládat, že ve svaru nedochází ke kUehkým strukturám – 
martenzit. Ale dochází k rozpadu austenitu dle diagramu zhotoveného podle 
Granjonovy metody analýzy rozpadu austenitu nebo podle dilatometrického 
mEUení. 
 Primární zrna jsou často orientována ve smEru gradientu teploty. Na hranicích 
zrna se m]žou nacházet UetEzce feritu, ve struktuUe se mohou nacházet i zrna 
austenitu či martenzitu. V nenatavené oblasti nad teplotou A1 dochází 
k pUekrystalizaci základního materiálu, jehož výsledná struktura závisí na 
výchozím stavu. 

5.2 Napětí┸ deformace ve sváru 

 PUi svaUování se malá část základního materiálu značnE ohUeje a následnE relativnE 
rychle ochladí. Tyto prudké zmEny teploty vzhledem k tepelné roztažnosti základního 
materiálu mají za následek vnitUní pnutí, které mohou zapUíčinit deformaci svaUence. 
 Deformace lze rozdElit na vnitUní (nacházejí se ve vláknech, zrnech materiálu) a 
vnEjší, které se projevují jako zmEna geometrického tvaru a rozmEru svaUovaných dílc]. 
M]žou být elementární – deformace svarového spoje, lokální – neovlivOují celkový 
rozmEr a tvar svaUence a celkové – projevují se jako zmEna tvaru a rozmEr] svaUence. 
  
Deformace se dElí na tUi základní zmEny rozmEr]: 

 Podélné smrštEní: jsou to deformace ve smEru osy svaru. 

 PUíčné smrštEní: jsou to deformace kolmé na podélnou osu svaru na povrchu 
svaUovaného dílce. 

 Úhlová deformace: natočení jedné svaUované plochy ke druhé ploše a je 
vyvolána zejména nerovnomErným pUíčným smrštEním.  

 NapEtí a deformace nelze zcela vyloučit, ale lze jim pUedcházet vhodnou technologií 
svaUování, pUípravkami a vhodnE navrženou konstrukcí, po pUípadE pUidáním operace po 
svaUení svaUence (žíhání na mEkko, rovnání). 
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 Úhlové deformace 

Projevuje se pUevážnE u svaUovaní na nEkolikrát a nesymetrických úkos]. Velikost 
úhlové deformace závisí na počtu, zp]sobu tvorby svarových vrstev a na úhlu rozevUení 
svaru. Její závislost lze vidEt na obr. 20. 
 

 
Obr. 20 Závislost úhlových deformací [6] 

 
Jestliže se svaUují desky stejné tlouš[ky, rostou úhlové deformace s pUibývajícím počtem 
svarových vrstev, které zp]sobují pr]hyb desky. Tento deformační dej lze schématicky 
pozorovat na obr. 

 
Obr. 21 Pr]hyb desky [6] 

 
Úhlové deformace u koutových svar] jsou závislé na pomEru velikosti svaru a tlouš[ky 
plechu. Informativní hodnoty smrštEní pro T spoje svaUovaným oboustranným 
koutovým svarem jsou na obr. 22. 

 
Obr. 22 Úhlové smrštEní pro T spoj [6] 
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5.3 Svařitelnost 

 SvaUitelnost materiálu lze vyjádUit jako schopnost celistvého spojení dvou materiál] 
pUi dané sváUečské metodE s vhodným sváUečským postupem a musí vykazovat 
požadované vlastnosti spoje. SvaUitelnost lze také brát jako komplexní vlastnost 
vyjadUující vhodnost oceli ke svaUování, s požadavky na mechanické, fyzikální, 
chemické a technologické vlastnosti svaru pUi určitých konstrukčních, technologických 
možnostech dosažením požadované jakosti, spolehlivosti a životnosti svaru. 
 
Dle normy ČSN EN 1011-2 ovlivOuje svaUitelnost ocelí tyto faktory: 

 návrh spoje 

 vodíkem indukované praskání 

 houževnatost a tvrdost tepelnE ovlivnEné oblasti 
 krystalizační praskání 
 lamelární praskání 

 koroze 

 SvaUitelnost ocelí určuje pUevážnE chemické složení a tlouš[ka svaUovaného 
materiálu. Chemickým prvkem, který významnE ovlivOuje svaUitelnost, je uhlík a jeho 
obsah v materiálu. ObecnE lze Uíci, že do 0,25% hmotnosti uhlíku v oceli lze svaUovat. 
PUi svaUování nesmí vznikat ve svaru vady (trhliny za horka, za studena, lamelární, 
žíhací trhliny atd.). 
 PUídavný materiál volíme dle svaUovaného materiálu a velikosti vneseného tepla do 
svaru. Dále lze svaUence tepelnE zpracovávat po svaUování, jestliže to vyžaduje 
technologický postup pUi zachování nebo zlepšení svarových vlastností. Z d]vodu 
možnosti svaUování velkého množství materiál], kdy každý materiál vyžaduje své 
specifické svaUovací parametry a pUístup ke svaUování, budou níže popsané pouze dvE 
skupiny materiálu, které byly použity pro experiment. 
 Vliv chemického složení ocelí na svaUitelnosti se nejčastEji vyjadUuje tzv. 
ekvivalentem uhlíku Ce, jenž vyjadUuje obsah jednotlivých legujících prvk] ke 
kalitelnosti oceli. PUi čemž platí, že čím snadnEjší je zakalitelnost oceli, tím horší 
svaUitelnost má. Do následujících vztah] uhlíkového ekvivalentu se dosazují obsahy 
prvk] obsaženy v oceli v hm%. 
 
Dle ČSN 051310 系勅 噺 系 髪 暢津滞 髪 寵追泰 髪 朝沈怠泰 髪 暢墜替 髪 寵通怠戴 髪 牒態 髪 ど┸どどにね ゲ 嫌  岷ガ峅    5.1 

 
Tab. 1 Platnost rovnice 5.1 do obsahu prvk]: 

C [%] Mn [%] Cr [%] Ni [%] V [%] Cu [%] 
0,22 1,6 1 3 0,14 0,3 

 
Dle mezinárodního sváUečského institutu HW, platí pro ocel obsahující C do 0,25% 系継 噺 系 髪 暢津滞 髪 寵追袋暢墜袋蝶泰 髪 朝沈袋寵通怠泰   岷ガ峅      5.2 

 
Norma ČSN EN 1011-2 uvádí pro výpočet uhlíkového ekvivalentu dvE rovnice. Vztah 
dle HW (rovnice 5.2) pro nelegované, jemnozrnné a nízkolegované oceli a výpočet 
ekvivalentu uhlíku CET dle rovnice pro oceli skupiny 1 až 4 podle TNI EN ISO/TR 
15608.: 系継劇 噺 系 髪 暢津袋暢墜怠待 髪 寵追袋寵通態待 髪 朝沈替待   岷ガ峅       5.3 
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の┻ぬ┻な Svařitelnost uhlíkových ocelí 

 SvaUitelnost uhlíkových ocelí závisí pUedevším na chemickém složení, kdy jsou 
výrobcem pUedepsány pUedevším 
obsahy C, Mn, Si, P a S. NejvEtší vliv 
na svaUitelnost z uvedených prvk] má 
uhlík.  Se zvyšujícím obsahem uhlíku 
se také zvyšuje mez pevnosti, kluzu a 
tvrdost, ale plasticita se snižuje. 
S rostoucím uhlíkem dochází i k vEtší 
náchylnosti k zakalení pUi svaUování a 
současnE se zvyšuje riziko na vznik 
studených trhlin. 
Závislost tvrdosti a obsahu martenzitu 
ve struktuUe TOO na obsahu uhlíku 
udává obr. 20. Z této závislosti byla 
stanovena mezní hranice maximální 
pUípustné tvrdosti v TOO svarového 
spoje uhlíkové oceli 350HV – která 
odpovídá obsahu uhlíku v oceli 0,25% 
a 50% obsahu martenzitu v TOO. 
 

5.3.2 Svařitelnost austenitických korozivzdorných ocelí ‒ CrNi 

 Rozhodující faktor svaUitelnosti je pUedevším celistvost, odolnost proti korozi a 
mechanické vlastnosti svaUeného spoje, kdy celistvost spoje vysoce legovaných 
austenitických ocelí je obvykle vysoká. PUi správné volbE svaUovacích parametr] a 
podmínek lze svaUovat svary požadované celistvosti (tj bez dutin, trhlin).  
 Tyto ocele obsahují chrom v 17 až 22 %, nikl v obsahu 8 až 12 % a molybden do 3% 
a pro stabilizování ocele mohou obsahovat také stabilizační pUísady titanu, niobu, 
lanthanu a dalších. Stabilizační prvky mají za úkol na sebe vázat uhlík na stabilní 
karbidy. Tím zabraOují tvorbE karbid] chromu, což má za následek zaručenou 
korozivzdornost. Obsah uhlíku v ocelích je nízký, maximálnE do 0,12 %. 
Charakteristickou vlastností austenitických korozivzdorných ocelí je pasivace – 
odolnost proti korozi a je nemagnetický. Dle svaUitelnosti lze ocele dElit do tUí skupin. 
 

 Nízkouhlíkové korozivzdorné austenitické ocele s obsahem uhlíku do 0,03 % 

 Stabilizované korozivzdorné austenitické ocele s obsahem uhlíku od 0,07 do 
0,12 % se stabilizačními pUísadami v množstvích mErných k obsahu uhlíku 

 Nestabilizované korozivzdorné austenitické ocele s obsahem uhlíku od 0,07 do 
0,12 % bez stabilizačních pUísad 

 PUi dodržení vhodných parametr] sváUení má austenitická korozivzdorná ocel malou 
náchylnost k praskání za tepla (redukuje se množstvím vneseného tepla a pUídavným 
materiálem s menším množstvím delta feritu). Mechanické spoje vzniklé pUi svaUování 
metodou TIG jsou srovnatelné se základním materiálem. Korozivzdorná odolnost svaru 
závisí na materiálových a technologických činitelích. 
  

Obr. 23 Závislost svarového spoje na obsahu uhlíku v 
oceli a na procentu martenzitu ve struktuUe TOO [8] 
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6 Experiment [1], [4], [5], [10], [17] 
 
 V rámci praktické části byl proveden experiment, který lze rozdElit na dvE části. V 
první části bylo vytvoUeno 11 koutových svar] v poloze PB a jeden svar v poloze PF 
(svislá poloha, svaUuje se vzh]ru) s rozlišnými parametry svaUování a následnE se 
pozorovala struktura, tvar a velikost svaru u vybraných vzork], kde se očekávaly 
nejvýraznEjší zmEny. Druhá část spočívala ve svaUení čtyU vzork], u kterých se následnE 
mEUila úhlová deformace. Také byl proveden rozbor vneseného tepla do vzork] a jeho 
šíUení materiálem. Pomocí Schaefflerova diagramu byl proveden grafický odhad 
struktury svaru v základním materiálu korozivzdorné oceli.  
 

6.1 Materiálová charakteristika 

 Pro experiment byly zvoleny dvE skupiny ocelí, které nám umožnily u svaUování 
metodou TIG pozorovat vhodnost svaUování pro rozdílné materiály s pUídavným nebo 
bez pUídavného materiálu. První skupina ocelí podle literatury svaUitelná, ale nevhodná 
dle ekonomického hlediska, byla nelegovaná ocel tUídy 11. Pro druhou skupinu ocelí 
byla zvolená korozivzdorná ocel obvykle svaUovaná metodou TIG. 

6.1.1 Nelegovaná ocel 

 Za skupinu uhlíkové oceli byla použita ocel tUídy 11 obvyklých vlastností vhodná ke 
svaUování pro ocelové konstrukce s označením S235JR (ČSN 11 373, DIN 17100-80). 
Využití nachází pUi konstrukci stroj] menší síly stEn, v tavném svaUování, staticky i 
mírnE dynamicky namáhaných konstrukcí a ve vodohospodáUství (stavidla, jezové 
konstrukce, atd.). 
 
Tab. 2 Chemické složení oceli 11 373 

C [%] P [%] S [%] N [%] 
max. 0,17 max. 0,045 max. 0,045 max. 0,007 

 
Tab. 3 Mechanické vlastnosti 

Mez kluzu Rp0,2 [MPa] 225 
Mez pevnosti Rm[MPa] 340-470 

Tažnost A [%] 25 
Hustota と [kg.m3] 7850 

 

6.1.2 Austenitická korozivzdorná ocel 

 K experimentu byla použita ocel tUídy 17, jedná se o nestabilizovanou 
korozivzdornou ocel s austenitickou strukturou s označením EN ISO 1.4301 (ČSN 
17 240, DIN X5CrNi18-10). NejčastEjší využití nachází v potravináUském pr]myslu 
díky své zaručené svaUitelnosti, korozivzdornosti a vysokého stupnE tažnosti (až 50%).  
Je také vhodná pro chemická zaUízení a tlakové nádoby. 
 
Tab. 4 Chemické složení oceli 17 240 

C [%] Mn [%] Si [%] Cr [%] Ni [%] P [%] S [%] 

max. 0,07 max. 2,0 Max 1,0 17,0-20,0 9,0-11,5 
max. 
0,045 

max 0,030 
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Tab. 5 Mechanické vlastnosti 
Mez kluzu Rp0,2 [MPa] 186 

Mez pevnosti Rm[MPa] 490-735 
Tažnost A [%] až 50 
Hustota と [kg.m3] 7900 

MErná tepelná 
kapacita 

[J-kg-1.K-1] 500 

Tepelná vodivost そ [W.m-1.K-1] 14,7 
 
 Tato ocel má odolnost proti plošné korozi - odolává kyselinE dusičné, organickým 
kyselinám a odolnost lze zvýšit leštEním. RozpouštEcí žíhání se provádí v teplotním 
rozsahu 1020-1080°C, žíhání ke snížení pnutí 850-950°C. SvaUitelnost je zaručena. 
Jestliže je použit pUídavný materiál pUi svaUování, tak se doporučuje elektroda VÚS-
A3F. Materiál lze h]Ue obrábEt i pUes vysokou tažnost. 
 
Výpočet výsledné struktury oceli: 系堅勅 噺 系堅 髪 警剣 髪 な┸の ゲ 鯨件 髪 ど┸の ゲ 軽決 髪 に ゲ 劇件 噺 なぱ 髪 な┸の ゲ な 噺 なひ┸のガ  6.1 軽件勅 噺 軽件 髪 ど┸の ゲ 警剣 髪 ぬど ゲ 系 髪 ぬど ゲ 岫軽 伐 ど┸どの岻 噺 など 髪 ぬど ゲ ど┸どば 噺 なに┸なガ 6.2 
 

 
 

 

  

Obr. 24 Schaeffler]v diagram [10] 

Oblast struktury oceli 



  

30 
 

6.1.3 Přídavný materiál 
 PUídavné materiály byly použity od výrobce BÖHLER. Pro uhlíkovou ocel je to 
pomEdEný desoxydovaný drát s označením ER70 S-6 o pr]mEru 1,2mm určený pro 
nelegované a nízkolegované oceli. U vysokolegované oceli se zvolil drát s označením 
ER 308L o pr]mEru 1,6 určený pro korozivzdornou ocel s vyšším obsahem uhlíku. 

Tab. 6 Vlastnosti drátu ER70S-6 
C [%] Si [%] Mn [%] Re [MPa] Rm [MPa] A [%] 

0,1 0,9 1,4 430 540 27 
 
Tab. 7 Vlastnosti drátu ER70S-6 

C [%] Si [%] Mn [%] Cr [%] Ni [%] 
Re 

[MPa] 
Rm 

[MPa] 
A [%] 

max. 
0,02 

0,5 1,7 20,1 9,8 450 620 38 

 

6.2 Svářecí aparát, plyn, elektroda  

 SváUecí aparát byl použit od firmy FRONIUS s označením MagicWave 2200 Job. 
Jedná se o digitalizovaný, mikroprocesorem Uízený invertorový svaUovací zdroj 
s možností bezdotykového zapalování 
oblouku a s jednoduchým ovládáním 
pUístroje pro nastavení základních 
svaUovacích parametr] s možností 
pUepínání mezi pulzním a 
stejnosmErným proudem. 

 Tab. 8 Základní parametry sváUečky 
Sí[ové NapEtí U 230V 

Primární výkon P 3,7kA 
cos l - 0,99 

Rozsah proud] I 3-220A 
NapEtí naprázdno U0 88V 
Zapalovací napEtí Up 9,5kV 

Krytí - IP23 
RozmEry - 485/180/390 
Hmotnost - 17,4kg 

Certifikace - C,CE 
 

  

Obr. 25 SvaUecí aparát MagicWave 2200 Job [4] 
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 Jako ochranný plyn byl použit argon s označením 4.6 – bEžné čistoty (99.996%) a 
jeho využití je obvyklé pro oceli ménE náchylné na kyslík. Obsah kyslíku v plynu 
se pohybuje pod 5 ppm. Pr]tok plynu pUi experimentu byl 9lmin-1. 

 PUi svaUování byly použity elektrody s označením WL15, jedná se o zlaté 
elektrody s pUímEsí 1,5% lanthanu, s pr]mErem 3,2mm, broušené do 30°. Lze je 
považovat za univerzální, použitelné témEU pro všechny svaUovací aplikace. 
Lanthan usnadOuje zapálení elektrického oblouku. Pro experiment bylo v hoUáku 
umístEné sítko, které umožnilo vEtší vysunutí hrotu elektrody. 

6.3 Porovnávání struktury svaru - část první 

 V první části se experiment zamEUil na porovnávání r]zných svaUovacích parametr] u 
vzniklého svaru, pUedevším tvar, velikosti a struktury. Bylo svaUeno celkem 12 vzork] 
z toho 11 v poloze PB a jeden vzorek v poloze PF „stoupačka“. Pro experiment byl 
zvolen jednostranný koutový svar bez úpravy svaUovaných ploch, jelikož pro 
metalurgické výbrusy je vhodnEjší. 
 Svary byly zhotoveny po čtyUech o délce cca 50mm na pásech oceli 50x200mm. 
BEhem svaUování jednotlivých vzork] 
z d]vodu prohUátí základního materiálu se 
provedly technické pUestávky, aby nedošlo 
k ovlivnEní nadcházejícího svaru. Samotné 
svaUování bylo provedeno ručnE pUi snaze 
udržení rovnomErné svaUovací rychlosti. 
 SvaUování čtyU svar] na uhlíkové oceli 
tlouš[ky 4mm. TUi svary byly svaUené 
v poloze PB a u vzorku číslo 12 došlo 
k jediné zmEnE a to v poloze svaUování, kdy 
se svaUoval svar ve svislé poloze - PF. 
 U korozivzdorné oceli se vytvoUilo celkem 
8 svarových housenek na materiálu tlouš[ky 
3mm pUi r]zných svaUovacích parametrech ve 
vodorovné poloze – PB. 
 

 Výpočet stUední hodnoty proudu: 荊鎚 噺 彫妊貸彫年磐禰年禰妊袋怠卑 髪 荊佃        6.3 

Ip ........pulzní proud [A] 
Iz .........základní proud [A] 
tp .........čas pulzu [%] 
tz .........základní čas[%] 

 Výpočet rychlosti svaUování 懸鎚 噺 鎮痛          6.4 

vs ........rychlost svaUování [mms-1] 
l ..........délka svaru [mm] 
t ..........čas svaUováni [s] 

  

Obr. 26 Pohled na vzorek - boční 
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 Výpočet vneseného tepla 芸 噺 と ゲ 濁ゲ瀧怠待典ゲ旦棟         6.5 

Q ........vnesené teplo [kJmm-1] と .......... účinnost přenosu tepla [-] 
U ........napEtí [V] 
I ..........proud [A] 
vs ........svaUovací rychlost [mms-1] 

Tab. 9 svaUovací parametry pro uhlíkovou ocel 
 Pulzní proud StejnosmErný proud 

Vzorek 9. 10. 11. 12. 
Ip[A] 140 140 - - 
Iz[A] 49 49 - - 
I [A] - - 130 130 
f [Hz] 1,5 1,5 - - 
tp[s] 50% 50% - - 
tz[s] 50% 50% - - 
Is[A] 95 95 130 130 
U [v] 10,2 10,5 10,8 10,8 

Drát [mm] - 1,2 1,2 1,2 
l [mm] 60 42 71 48 

t [s] - 55,79 29,63 26 
vs [mms-1] - 0,75 2,40 1,85 

Q [kJmm-1] - 0,88 0,39 0,51 
 
Tab. 10 svaUovací parametry pro korozivzdornou ocel 

 Pulzní proud StejnosmErný proud 
Vzorek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Ip[A] 110 135 170 110 110 - - - 
Iz[A] 38,5 47,25 59,5 38,5 38,5 - - - 
I[A] - - - - - 90 135 110 

f [Hz] 1,5 1,5 1,5 3 0,75 - - - 
tp[s] 50% 25% 50% 50% 50% - - - 
tz[s] 50% 75% 50% 50% 50% - - - 
Is[A] 74 69,2 115 71 71 90 135 110 
U[V] 9,4 10,7 10,9 9,4 9,4 11 11 11 

Drát[mm] - - - - - - - 1,6 
l [mm] 61 64 63 60 61 61 57 57 

t [s] - - - - - 38 18,16 52,61 
vs [mms-1] - - - - - 1,61 3,14 1,08 

Q [kJmm-1] - - - - - 0,41 0,31 0,74 
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 Veškerá fotodokumentace bude zaUazena a patUičnE popsána v pUíloze č. 1. Jednotlivé 
svary se nenachází posloupnE na ocelových pásech z d]vodu urychlení svaUování, kdy 
se vyplnily delší proluky chladnutí vzorku svaUováním na jiném pásu. Z fotografií lze 
vyčíst velikost a tvar tepelného zabarvení oceli u svaru. Veškeré zabarvení se rozšiUují 
zprava doleva ve stejném smEru svaUování a to z d]vodu, že dochází k pomalému 
prohUátí vzorku pUi svaUování. Rychlost rozšiUování zabarvení záleží na svaUovaném 
materiálu, konkrétnE na jeho tepelné vodivosti, rychlosti a velikosti vnesení tepla do 
svaru. 
 

 
 

Obr. 27 Celkový pohled na čtyUi vzorky – pohled pUední 
 

 
 

Obr. 28 Celkový pohled na čtyUi vzorky - pohled zadní 
 

 
 

Obr. 29 Celkový pohled na čtyUi vzorky - pohled spodní 
 
 Z fotografií obr. 24, 25 a 26 lze vyčíst objem pUidaného tepla dle velikosti zbarvení 
základního materiálu do korozivzdorné oceli. První až tUetí vzorek byl svaUován pulzním 
proudem rozdílných svaUovacích parametr]. Na vzorku jedna a dva není na oceli takUka 
patrné postupné rozšiUování tepelného zabarvení a jejich stUední hodnota proudu je 
takUka stejná. U vzorku 3 je již stUední proud vEtší cca o 45A, díky tomu vzrostl objem 
vloženého tepla do svaru a byl schopen prohUát vEtší část základního materiálu až došlo 
k odlupování svrchní vrstvičky oxid]. Vzorek číslo 6 se svaUoval stejnosmErným 
proudem hodnoty 90 A, u tohoto proudu lze pozorovat velké rozšiUování zabarvené 
oblasti na oceli. Z toho lze usuzovat, že stejnosmErný proud v tomto pUípadE, byl 
schopen lépe intenzivnEji ohUívat svaUovaný vzorek. 
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PUíklady detailu svaru: 
 U vzorku číslo 9 lze pozorovat celkovou nevhodnost svaUovací metody na uhlíkové 
oceli bez pUídavného materiálu. Docházelo k výrazné pórovitosti a k rychlé degradaci 
wolframové elektrody, které se cca po 60mm upálila špička a již nešla bez nabroušení 
použit. Vzorek 10 se vyznačuje hrubou vyčnívající kresbou svaru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PUi svaUení korozivzdorné oceli s číslem 2 pUi pulzním proudu bez pUídavného 
materiál vznikl malý lesklý svar s jemnou kresbou. Zde záleží velmi na zručnosti a 
zkušenostech operátora sváUečky pUi tvorbE svaru a její kresby z d]vodu omezeného 
množství možného natavení materiálu. Vzorek 8 s pUídavným materiálem a 
stejnosmErným proudem se vyznačuje vEtším matným svarem.  
 DElení a Uezání vzork] bylo provedeno na rozbrušovací pile určené pro 

metalografické laboratoUe Struers labotom-5 se schopností ochlazování Uezu emulzí. 
LeštEní vzork] probíhalo na dvoukotoučové leštičce Saphir 330 s nastavitelnými 
otáčkami leštícího kotouče. Samotné leštEní bylo provedeno pod vodou na brusném 
papíru 1200. Za pomoci leptadla Nital 1% - kyseliny dusičné byly naleptané vzorky 
z uhlíkové oceli a pro korozivzdornou ocel bylo použito leptadlo Marble´s. 

Obr. 30 Detaily svaru uhlíkové oceli - pUíklady 

Obr. 31 Detaily svaru korozivzdorné oceli - pUíklady 
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6.3.1 Výbrusy uhlíkové oceli 

Ze skupiny uhlíkových ocelí byly vybrány tUi vzorky svaUeny totožným pUídavným 
materiálem. Vzorek číslo 10 byl proveden za pulzního proudu se stUedním proudem 
95A, jenž mEl pravdEpodobnE za pUíčinu nejvEtší provaUení základního materiálu - 3,28 
mm. Z d]vodu intenzivního rychlého dodání tepla do svaru nedošlo k nežádoucímu 
zápalu i pUesto, že bylo dodáno na jeden milimetr délky svaru nejvEtší teplo – 0,88kJ. 
Vzorek číslo 11 a 12 byly svaUovány stejnosmErným proudem velikosti 130 
v rozlišných polohách. Svar číslo 11 byl svaUován ve vodorovné poloze - PB, stejnE jako 
svar 10. U tohoto svaru došlo k rovnomErnému malému zápalu s nejmenším provaUením 
– 2,21mm.Vzorek číslo12 byl svaUen ve svislé poloze – PF. U nEho vznikla také malá 
hloubka provaUení – 2,32mm velké šíUky svaru a došlo k nerovnomErnému rozložení 
zápalu s vysokou hodnotou tepla vloženého do jednoho milimetru svaru. 

  
Tab. 11 výbEr - svaUovací parametry výbrus] pro uhlíkovou ocel 
Vz. Ip 

[A] 

Iz 

[A] 

Is 

[A] 

U [v] f 

[Hz] 

tp 

[s] 

tz 

[s] 

l 

[mm] 

t 

[s] 

vs 

[mms
-1

] 

Q 

[kJmm
-1

] 

Drát 

[mm] 

10 140 49 95 10,5 1,5 50
% 

50
% 

42 55,79 0,75 0,88 1,2 

11 - - 130 10,8 - - - 71 29,63 2,4 0,39 1,2 
12 - - 130 10,8 - - - 48 26 1,85 0,51 1,2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 33 vzorek č. 10 

Obr. 32 vzorek č. 11 

Obr. 34 vzorek č. 12 



  

36 
 

6.3.2 Výbrusy korozivzdorné oceli 
 Ze skupiny svaUovaných vzork] vysoce legované oceli se provedl výbrus u tUech 
vzork]. Vzorek číslo jedna zastupuje svar se svaUovacími parametry pulzního proudu, 
které by si pravdEpodobnE nastavila na sváUecím aparátu obsluha. Na svaru vznikl malý 
zápal, kterému nelze bez pUídavného materiálu zcela zamezit, ale lze ho v určité míUe 
omezit. Záleží hlavnE na konstrukci svaUence. Hloubka provaUení svaru je vzhledem k 
síle základního materiálu poloviční – 1,44mm a stUed svaru intenzivnE zasahuje do 
stUedu svaUovaného pásu z povrchového natavení svaru díky pulznímu proudu. Vzorky 
číslo 6 a 8 porovnávají svaUování stejnosmErným proudem s pUídavným a bez 
pUídavného materiálu. U obou vzork] nevznikl výrazný výstupek, jenž by vyčníval 
výraznE do základního materiálu jak u pulzního proudu. Vzorek č. 6 má malý 
rovnomErný zápal a hloubku provaUení 1,46mm, pUibližnE polovinu co síla pásu. Vzorek 
8 s pUídavným materiálem se vyznačuje provaUením 2,47mm, bez tvorby zápalu a mírný 
výstupek podobný výstupku u svaru č. 1. 
 
Tab. 12 výbEr - svaUovací parametry výbrus] pro korozivzdornou ocel 
Vz. Ip 

[A] 

Iz 

[A] 

Is 

[A] 

U 

[V] 

f 

[Hz] 

tp 

[s] 

tz 

[s] 

l 

[mm] 

t 

[s] 

vs 

[mms
-1

] 

Q 

[kJmm
-1

] 

Drát 

[mm] 

1 110 38,5 74 9,4 1,5 50% 50% 61 - - - - 
6 - - 90 11 - - - 61 38 1,61 0,41 - 
8 - - 110 11 - - - 57 52,61 1,08 0,74 1,6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 36 vzorek č. 1 

Obr. 35 vzorek č. 6 

Obr. 37vzorek č. 8 
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6.4 Měření deformací - část druhá 

 Tato část mEla ovEUit pUedpokládané menší deformace u pulzního proudu z d]vodu 
menšího vložení tepla do svaru tímto proudem. Byly svaUeny 4 vzorky na uhlíkové oceli 
v poloze PA. Byl zvolen svar na tupo bez mezery a bez pUídavného materiálu, na pásech 
uhlíkové oceli 50x200mm tlouš[ky 2mm. Samotné svaUování bylo provedeno ručnE pUi 
snaze udržení rovnomErné svaUovací rychlosti.  
 Po vychladnutí vzork] došlo k zakrácení pásu plechu na rozmEr cca 50x50mm, kdy 
se svar nacházel ve stUedu této destičky a následnE se provedl Uez kolmo na svar. Tímto 
se docílilo zhotovení vzorku vhodného pro zmEUení úhlu deformace pod mikroskopem. 
Svar nebylo nutné k mEUení brousit.  
 
Tab. 13 svaUovací parametry pro uhlíkovou ocel 

 Pulzní proud StejnosmErný proud 
Vzorek 1. 2. 3. 4. 
Ip[A] 80 80 - - 
Iz[A] 24 24 - - 
I [A] - - 85 120 
f [Hz] 1,2 1,2 - - 
tp[s] 50% 20% - - 
tz[s] 50% 80% - - 
Is[A] 52 35,2 85 120 
U [v] 10,3 10,4 10,1 11,6 

l [mm] 50 50 50 50 
t [s] 22,9 30,99 14,64 10,2 

vs [mms-1] 2,18 1,61 3,42 4,90 
Q [kJmm-1] 0,16 0,15 0,17 0,19 

く[°] 174,34 178,79 174,16 177,31 
 
 Jestliže by nevznikl na svaUeném vzorku žádný deformační úhel, tak by se namEUila 
hodnota 180° a čím víc by tato hodnota klesala, tím by byla zmEUena vEtší deformace na 
svaru. Po porovnání jednotlivých vzork] mezi sebou, jejich svaUovacích parametr] a 
zmEUeného deformačního úhlu vyplývá, že u vzorku číslo 4 došlo k ovlivnEní svaUování 
vnEjšími vlivy, které mEly za následek zkreslení velikosti deformace. Jelikož bylo do 
tohoto svaru vneseno z celého 
svaUování nejvEtší teplo na 
milimetr svaru, jeho deformační 
úhel je druhý nejmenší.  
PUi porovnání pulzního a 
stejnosmErného proudu 
v závislosti na deformaci s jedním 
možným zkresleným vzorkem se 
teoretický pUedpoklad ovEUil. Lze 
Uíci, že pulzní proud má menší 
deformační účinky, ale vzhledem 
k nízkému počtu svaUených 
vzork] pUi ručním svaUování nelze 
vyhodnotit rozdíl velikosti 
deformace.  
  

Obr. 38 Vzorky úhlové deformace 
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Obr. 39 Úhlové deformace 
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7 Technické doporučení, vyhodnocení 
 
 Uhlíkovou ocel lze svaUovat metodou TIG s pulzním i stejnosmErným proudem. 
SvaUit vyhovující svar této oceli bez použití pUídavného materiálu je nemožné, z d]vodu 
vzniku silné pórovitosti. Teoreticky k omezení vad u svaru bez pUídavného materiálu by 
šlo provést za pomoci formujícího plynu chránícího koUen svaru, ale tento zp]sob je 
z ekonomického hlediska triviálnE nevhodný. SvaUování s pUídavným materiálem lze 
docílit vyhovujícího svaru. Pulzní proud je pravdEpodobnE nejvhodnEjší pro svaUování 
uhlíkové oceli díky menšímu tepelnému ovlivnEní, absence zápalu a nejlepšího vzhledu 
svaru. StejnosmErný proud se m]že použit také na svaUování uhlíkové oceli, ale již u nEj 
dochází k tvorbE zápalu, vEtší tepelnE ovlivnEné oblasti.  
 Metoda TIG se v praxi nejvíce využívá pro korozivzdornou ocel. SvaUování lze 
provést s pUídavným i bez pUídavného materiálu s využitím pulzního i stejnosmErného 
proudu, pUi čemž volba velikosti a typu proudu závisí na daném svaru. ObecnE platí 
pravidlo, že s použitím pUídavného materiálu je tepelnE ovlivnEná oblast vEtší. U svaru 
bez pUídavného materiálu s pulzním proudem je tepelnE ovlivnEná oblast menší jak u 
stejnosmErného proudu, s malým až takUka žádným postupným rozšiUováním tepelnE 
ovlivnEné oblasti z d]vodu prohUátí materiálu. Také lze s pulzním proudem docílit hezčí 
kresby svaru.  
Na velikosti deformace svaUence mají vliv mechanické vlastnosti svaUovaného materiálu 
a objem vneseného tepla. Metoda TIG nám umožOuje volit vhodný typ proudu a jeho 
parametr] pro omezení velikosti deformace. PUi svaUování má zásadní vliv na deformaci 
dodané teplo do svaru. Pulzním proudem lze úspEšnE snížit objem tepla vloženého do 
svaru a tím docílit menších deformací. 
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8 ZávEry 
 
 Práce je zamEUená na svaUovací metodu TIG s porovnáním vlastností pulzního a 
stejnosmErného proudu s majoritním zastoupením ve svaUování korozivzdorné oceli a 
neželezných slitin. Stále častEji jsou vyžadované dokonalejší úhlednEjší svary 
s minimálními až žádnými deformacemi. 
 BakaláUská práce v první polovinE popisuje teorii svaUovací metody TIG a samotný 
svar s jeho částmi a další potUebné náležitostmi pro praktickou část práce, které vedly 
k experimentu skládající se ze dvou pokus] pro ovEUení teoretických znalostí a 
pUedpoklad]. 
 Byl proveden rozbor a popis svaUovacích proud] a jejich schopnost vytvoUit svar a 
tepelnE ovlivnit blízké okolí svaru. Dále byli také popsané veškeré další části 
svaUovacího procesu, které by mohly mít vliv na svar. V SchaefflerovE diagramu byla 
zjištEna struktura základního korozivzdorného svaUovaného materiálu.  
 Experiment byl proveden na dvou odlišných materiálech. Konstrukční ocel 
zastupoval materiál s označením S235JR a materiál 1.4301 zastupuje korozivzdornou 
ocel. PUi vyhodnocení první části experimentu, která byla zamEUena na tvar a velikost 
tepelnE ovlivnEné oblasti, došlo se k závEru, že pulzní proud je vhodnEjší pro vEtší 
rovnomErné provaUení materiálu s hezčí kresbou svaru. V druhé části se mEUily vzniklé 
úhlové deformace po svaUení materiálu. Celý experiment byl proveden na čtyUech 
vzorcích uhlíkové oceli s označením S235JR. PravdEpodobnE došlo bEhem svaUování 
k ovlivnEní jednoho vzorku, který má za následek zkreslení výsledku. Po rozboru a 
zhodnocení namEUených hodnot se došlo k závEru, že i pUes vzniklé ovlivnEní 
experimentu pulzní proud ménE tepelnE ovlivOuje svaUovaný materiál. 
 Pro lepší pochopení a vyhodnocení vlivu pulzního a stejnosmErného proudu 
svaUování by bylo vhodné provést rozsáhlejší experiment s více vzorky pro mEUení 
úhlové deformace svaru a následnE z mEUení určit rozdíl vznikající deformace mezi 
pulzním a stejnosmErným proudem. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL¥ A ZKRATEK 

Označení Legenda Jednotka 
A Austenit [-] 
Al2O3 Oxid hlinitý [-] 
Ar Argon [-] 
C uhlík [-] 
Ce Ekvivalent uhlíku dle ČSN 051310 [-] 
CE Ekvivalent uhlíku dle HW [-] 
CET Ekvivalent uhlíku dle ČSN EN 1011-2 [-] 
Cr Chrom [-] 
ČSN Česká tehcnická norma [-] 
e elektron [-] 
F  Ferit [-] 
Fe3C Karbit železa (cementit) [-] 
HV Tvrdost  [-] 
HW Mezinárodní institut sváUení [-] 
M Martenzit [-] 
MAG Metal Active Gas [-] 
MIG Metal Inert Gas [-] 
Mn Mangan [-] 
Mo Molybden [-] 
N  Dusík [-] 
Nb Niob [-] 
Ni Nikl [-] 
P Fosfor [-] 
PA  Poloha svaUování [-] 
PB SvaUovací poloha [-] 
PF SvaUovací poloha "stoupačka" [-] 
Si  KUemík [-] 
Ti Titan [-] 
TIG Tungsten Inert Gas [-] 
TOO TepelnE ovivnEná oblast [-] 
UV Ultraviolet [-] 
V Vanad [-] 
VA  Volt-amperová charakteristika [-] 
WIG Metal Inert Gas [-] 
ZM  základní materiál [-] 
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Symbol Legenda Jednotka 
A Tažnost [%] 
A1 Teplota eutektoidní [°C] 
A3 Teplota feritické pUemEny [°C] 
cos l účiník [-] 
Cre  Chromoví ekvivalent [%] 
f Frekvence [Hz] 
hm% Hmotnostní procento [%] 
I Proud [A] 
Ip pulzní proud [A] 
Is StUední hodnota proudu [A] 
Iz základní proud [A] 
l Délka svaru [mm] 
Nie  Niklový ekvivalent [%] 
P Výkon [W] 
Q Teplo  [kJmm-1] 
Rm Mez pevnosti [MPa] 
Rp0,2 Mez kluzu [MPa] 
s  Tlouš[ka materiálu [mm] 
T Teplota [°C] 
tc celkový čas [ms] 
tp pulzní čas [ms] 
tz základní čas [ms] 
U NapEtí [V] 
U0 NapEtí naprázdno [V] 
Up Zapalovací napEtí [V] 
Uz Zapalovací napEtí u stUídavé charakteristiky [V] 
vs rychlost svaUovaní [V] 

く Úhel deformace [°] 
そ Tepelná vodivost [W.m-1.K-1] 
さ Účinnost [%] 
と Hustota [kgm-3] 
〉 Rozdíl [-] 
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