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ABSTRAKT 

 
ÚST FSI VUT v Brně 

ABSTRAKT 

 
ADAM Tomáš: Využití metod laserového svařování pro fixaci svazků elektrotechnických plechů 

 

Práce se zabývá jednotlivými technologiemi paketovaní statorových plechů a jejich využití 

v praxi. Největší důraz je kladen na technologie svařování, především na rozdíly mezi 

jednotlivými metodami. Experimentální část práce je zaměřena na nalezení vhodných 

parametrů pro svařování statorového paketu pomocí laseru se speciální rozmítací hlavou.  

Získané vzorky byly vyhodnoceny z hlediska hloubky průvaru, množství vzniklých vad, 

především pórů a zhrubnutí zrna. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

 
laser, rozmítání svazku, stator, svarový spoj, svařování 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
ADAM Tomáš: utilization of laser welding methods for fixation of electrotechnical sheet bundles 

 

Thesis deals with individual technologies of packaging stator sheets and their use in practice. 

The greatest emphasis is placed on welding technologies, especially on the differences between 

the individual methods. The experimental part of the thesis is focused on finding suitable 

parameters for welding the stator package using a laser with a special wobling head. 

The samples were evaluated in terms of penetration depth, the number of defects, especially 

pores and grain coarsening. 
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ÚVOD [1], [17], [21], [22] 

Elektromotory v různých provedeních nalezneme prakticky ve všech odvětvích průmyslu, 

kde mají své nenahraditelné místo v převodu elektrické energie na pohybovou. Přibližně od 

roku 2005 se začaly zavádět normy, které zakazují výrobu motorů s nízkou účinností. Výrobci 

jsou proto nuceni vylepšovat konstrukci tak, aby dosáhli vyšší účinnosti. Lze jí docílit použitím 

kvalitnějších materiálů nebo zdokonalením technologie výroby. 

Jedním z hlavních faktorů, které určují účinnost, je kvalita a typ provedení statoru s rotorem. 

Použitá technologie spojení statorových plechů do svazku, více či méně ovlivňuje magnetický 

tok procházející svazkem. Narušení magnetického toku se následně promítne do snížení účin-

nosti. Trendem je přecházet z klasických mechanických metod (nýtování, sponkování) na nové 

progresivní metody, jakými jsou lepení pomocí laku nebo svařování. V kombinaci technologie 

lepení se segmentováním svazků lze dosáhnout výrazně vyššího využití plechu, což vede ke 

značným úsporám materiálu.  

 Při využití technologie svařování, je nutné zvážit, jaký typ svařování bude vhodný. Plechy, 

ze kterých se vyrábí statorové a rotorové svazky, jsou často ošetřeny povrchovou úpravu, která 

má nepříznivý vliv na proces svařování. Svařování laserem je jedna z možností, jak tento jev 

eliminovat. Na obrázku 1 jsou uvedeny příklady svařování statorových svazků a nejčastější 

zástupce elektromotorů – asynchronní motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Příklady svařování a asynchronní elektromotor [16], [63], [64] 

1 – svazek plechů motoru,  

2 – zkratovací kroužek,  

3 – hřídel,  

4 – valivé ložisko,  

5 – statorové vinutí, 

6 – svazek plechů statoru,  

7 – kryt svorkovnice,  

8 – svorkovnice,  

9 – ventilátor 
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1 ROZBOR ZADÁNÍ [1], [5], [6], [18] 

Výroba statorových a rotorových svazků začíná u svitků elektroplechů, které se pomocí 

nástrojů (obrázek 2), zpracovávají na polotovary pro výrobu statorů a rotorů. Ke spojení stato-

rových plechů se nejčastěji používá nýtování, ale lze použít i jiné technologie, ty budou popsány 

níže. Rotorové plechy se v tlakovém licím stroji spojí s elektrovodným hliníkem. Dále se na 

rotoru odstraní nálitky a obrobením vnitřního otvoru dojde k vytvoření prostoru pro hřídel. Ta 

se zde nalisuje, zároveň dojde k nalisování 

ložisek. Rotor se musí dynamicky vyvážit 

pomocí kroužků, které se umisťují na jeho 

čelo. Do drážek ve statorovém svazku se 

tlakem vstřelí izolační materiál a následně 

vloží statorové vinutí. Po zapojení, odizo-

lování a vyzkoušení vinutí se stator s roto-

rem usadí do kostry, zakrytují a jako po-

slední následuje výstupní kontrola. Takto 

připravený motor se zakonzervuje a při-

praví k expedici.  

 

Stator je spolu s rotorem, magnetickým obvodem, krytem, kontakty pro přívod energie, vi-

nutím, hřídelí a uložením hlavní součástí elektromotoru. Na kvalitě provedení těchto součástí 

závisí účinnost celého motoru. U nejběžnějšího asynchronního motoru se stator skládá ze sta-

torového svazku (tzv. paketu), který je na obrázku 3. Na plechu se nacházejí drážky pro stato-

rové několikafázové vinutí. Na počátku výroby statoru je svitek plechu z materiálu určeného 

dle typu magnetického toku. Magnetický tok 

může být střídavý nebo stejnosměrný. Pro 

stejnosměrné motory se nejvíce hodí magne-

ticky měkká ocel s dostatečnými mechanic-

kými vlastnostmi pro dané namáhání. Ta-

kový materiál po ukončení působení magne-

tického pole ztrácí své magnetické vlast-

nosti. Opakem jsou materiály magneticky 

tvrdé, které dokážou zachovat magnetické 

vlastnosti i po ukončení působení magnetic-

kého pole, ty se například hodí pro výrobu 

magnetů. U motorů určených pro střídavý 

magnetický tok, je nutné použít plechy vzá-

jemně izolované s co největším elektrickým 

odporem, pro snížení ztrát vzniklých víři-

vými proudy. Dále musí splňovat podmínku 

co nejlepší magnetické vodivosti. Takovéto 

vlastnosti mají izotropní ocelové plechy 

s přídavkem křemíku (někdy nazývané dyna-

moplechy).  

 

1.1 Upevnění statorových plechů do paketu [1], [7], [21] 

Jak bylo zmíněno výše, nejčastějším způsobem upevnění statorových plechů do svazku je 

nýtování, ale hojně se používají i jiné technologie, dle možností výrobce nebo v závislosti na 

velikosti, typu a druhu motoru. Níže jsou popsány běžně se využívající metody. 

Obr. 2 Střižný nástroj pro výrobu plechů [1] 

Obr. 3 Sponkovaný statorový paket  

asynchronního motoru [16] 
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• Při nýtování se plechy spojí pomocí 

dutých nebo plných nýtů. Nýt umístěný 

v ploše plechu způsobuje narušení pro-

cházejícího magnetického toku. Proto 

musí být poloha a velikost otvoru zvo-

lena s ohledem na co nejmenší narušení 

magnetického pole. Nýtovaný paket je 

na obrázku 4. Nevýhodu nýtování lze 

eliminovat tzv. sponkováním. Zde se 

pro spojení plechů do paketu využívají 

ploché plechové spony (obrázek 3), ob-

vykle umístěny po obvodu paketu, kde 

nenarušují procházející magnetický tok.   

• Pro velkosériovou výrobu lze použít 

metodu paketování v nástroji, ukázka 

na obrázku 5. Spojování plechu nastává 

přímo v lisovacím nástroji při vystřiho-

vání ze svitku. Po vystřižení je plech 

upevněn k předcházejícím plechům, 

které zůstávají přidrženy v nástroji. 

Ke spojení dojde při konci zdvihu zali-

sováním plechu do předchozího pomocí speciálního zámku. Po získání požadovaného počtu 

takto spojených plechů se paket vysune ze zásobníku a operace se opakuje.  

• Metoda svařování je v oblasti paketování statorů poměrně mladá. Dnes je pro svou rychlost 

populární a s použitím svařovacích robotů nabízí stabilní proces. Při spojení dochází k vytvo-

ření několika svarů po obvodu statorového svazku, které drží plechy spojeny, viz obrázek 6. 

Svar má vliv na procházející magnetický tok a důležité je jeho správně umístění. Nejčastěji se 

používá svařování v ochranných atmosférách, které pomáhají eliminovat vliv izolační vrstvy, 

která se vyskytuje na povrchu plechu a nepříznivě ovlivňuje svařovací proces. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Nýtovaný paket statoru asynchronního 

motoru [19] 

1 – skládácí zámky 

Obr. 5 Stator krokového motoru 

paketovaný v nástroji [4] 

Obr. 6 Svařovaný statorový paket [20] 
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• Jeden z hlavních problémů při výrobě statorových paketů je ovlivnění magnetického toku 

buď samotnou technologií paketování nebo úpravou tvaru plechu pro danou technologii. Me-

toda lepení známá pod obchodním názvem 

Backlack (obrázek 7) se snaží tento vliv eli-

minovat pomocí laku, který je nanesen na celé 

ploše statorového plechu. Polotovarem jsou 

plechy z elektrooceli potažené tímto speciál-

ním lakem. Po vystřižení plechů z tabule ná-

sleduje jejich poskládání do paketu. Spojení 

vrstev probíhá za zvýšené teploty ve dvou fá-

zích, viz obrázek 8.  

V první fázi dochází zvýšením teploty ke 

změkčení vrstvy laku, zároveň dramaticky 

klesá viskozita laku, což umožní promíchání 

jednotlivých vrstev mezi sebou a zvyšuje ná-

slednou pevnost spoje. Úplné tavení má za ná-

sledek vysokou přilnavost a odolnost laku. 

Následuje druhá fáze, při níž dochází k další 

zvýšení teploty a síly, která přitlačí plechy 

k sobě. Probíhají chemické procesy zesítění, kdy lak tvrdne a ztrácí své termoplastické vlast-

nosti. Zvyšuje se viskozita a přilnavost vrstev, na konci přeměny má lak vlastnosti vysoce ze-

síťovaného duroplastu. [21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – první fáze, 2 – druhá fáze 

Obr. 8 Průběh spékání laku Backlack [21] 

Obr. 7 Paket spojený metodou Backlack [21] 
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1.2 Určení chemického složení plechu 

Jelikož nebylo chemické složení materiálu známo, byla provedena série měření na spektro-

skopu a následně ještě srovnána s měřením na elektronovém mikroskopu metodou EDX (ener-

geticky disperzní rozptyl). Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 1. Jedná se pouze o ori-

entační měření a uvedené výsledky jsou přibližné, protože přesné chemické složení není pro 

tuto práci důležité. Ukázka plechu ze statoru řešeného v této práci, je na obrázku 9. 

 

 

 

Výsledné chemické složení odpovídá použití plechu, protože je v práci řešen stator pro stří-

davé napětí, obsahuje vysoké množství křemíku a velmi malé množství uhlíku pro zachování 

požadovaných vlastností.  

1.2.1 Vliv křemíku na vlastnosti plechu [65], [66], [67] 

Křemík se obecně v ocelích vyskytuje poměrně často, ale jen v menších koncentracích 

(do 0,2 %), nejčastěji jako deoxidant. Patří do skupiny feritotvorných prvků, zvyšuje pevnost a 

tvrdost materiálu. U plechů určených na výrobu elektromotorů se přidávají až 4 %. 

Jeho rozpustnost v železe je za pokojové teploty 14 % a s rostoucí teplotou se zvyšuje. Ne-

tvoří karbidy, ale úplně se rozpouští ve feritu při zvyšování jeho tvrdosti. U tepelného zpraco-

vání dochází k mírnému zvýšení prokalitelnosti. Křemík při popouštění posouvá začátek roz-

padu martenzitu a zbytkového austenitu do vyšších teplot. Také nepříznivě ovlivňuje vysoko-

teplotní popouštěcí křehkost, pro křemíkové oceli je nutné popouštění nad pásmem teplot vy-

kazujících tuto vlastnost a následně po výdrži rychle ochladit.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1 Chemické složení materiálu 

Fe C Si Mn Cr Ni Al 

98,13 % 0,04 % 1,14 % 0,34 % 0,01 % 0,01 % 0,23 % 

Obr. 9 Plech řešené součásti 
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Často je používán jako legující prvek v přídavných materiálech pro svařování. Zde se u ně-

který materiálů vyskytuje v množství až 1 %. Má příznivý vliv na kvalitu svaru v kombinaci 

s kontaminovaným povrchem svařovaných součástí. Přidávání křemíku do svarového kovu má 

však i nevýhodu spočívající ve zvyšování tvrdosti a poklesu tažnosti, což vede ke 

vzniku prasklin. Pro zachování co nejlepších podmínek, by nemělo množství křemíku překonat 

hranici 0,1 %, ale i při hodnotách do 0,3 % není vliv tak výrazný jako například u fosforu nebo 

síry.  

1.3 Volba technologie [2], [3], [4] 

Z uvedených možností paketování plechů se v současnosti používá technologie sponkování, 

která nevyhovuje z důvodu nízké rychlosti procesu a problematické manipulace. Jako vhodná 

alternativa se nabízí možnost svařování. V minulosti již byly provedeny testy s technologií TIG, 

ale plechy jsou opatřeny povrchovou úpravou, která velmi zhoršovala svařitelnost a uspokoji-

vých výsledků bylo možné dosáhnout jen při velmi nízkých rychlostech svařování, což bylo 

pro danou výrobu z ekonomických důvodů nepřípustné.  

Plechy jsou opatřeny lakem známým pod obchodním názvem Remisol C-5, což je skupina 

vodou ředitelných a teplem vytvrditelných laků, určených pro elektrickou izolaci plechů. Díky 

malé emisivitě a absenci chromu jsou přívětivé pro životní prostředí. Izolační vlastnosti laku 

snižují ztráty vířivými proudy v elektrických zařízeních, čímž zvyšují jejich účinnost. Dále při 

zpracování plechu podporují proces stříhání a snižují opotřebení nástrojů.  

Přesný typ použitého laku je Remisol EB 5308 K – hybridní organicko/anorganický lak ob-

sahující elektrické izolační anorganické pigmenty a menší množství organických látek (pry-

skyřice). Je odolný do teplot až 270 °C. Vykazuje dobré svařovací a žíhací vlastnosti do 

tloušťky 2,5 𝜇𝑚. Lze nanášet až 6 𝜇𝑚 vrstvy pro vyšší požadavky procesu. Podrobnější infor-

mace o tomto laku jsou uvedeny v příloze 1. 

Vzhledem ke komplikacím s povrchovou úpravou plechů, bude nutné použít technologii 

svařování laserovým paprskem, která by při použití rozmítání paprsku měla nabídnou dosta-

tečně kvalitní svar a vysokou rychlost procesu. 
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2 SVAŘOVÁNÍ PAKETŮ [22] 

Svařovat lze většinu statorových a rotorových paketů, volba vhodné svařovací technologie 

záleží na daném provedení motoru a typu povrchové úpravy. Většina izolačních laků, které se 

používají pro elektroplechy negativně ovlivňují svařovací proces. Proto je při výběru technolo-

gie důležité zhodnotit i tento aspekt.  V tabulce 2 jsou uvedeny metody svařování dle velikosti 

statoru, což může sloužit jako prvotní určení metody. 

Tab. 2 Volba technologie svařování statorových plechů [22] 

Technologie svařování Nejčastěji použitá oblast 

MIG/MAG Velké svazky plechů pro výkonné motory  

TIG Střední velikosti svazků 

LASER Malé a středně velké svazky a pro problematické svary 

 

2.1 MIG/MAG svařování [8], [9], [10], [11], [12] 

Metoda svařování tavnou elektrodou v ochranné atmosféře plynu je dnes velmi rozšířená 

pro své nesporné výhody oproti klasickému svařování obalovanou elektrodou. Oblouk vzniká 

mezi kontinuálně odvíjeným drátem (elektrodou) a svařencem. Drát o poměrně malém průměru 

(nejčastěji 0,8 až 1,2 mm) se odvíjí z cívky a prochází speciální hubicí do místa svaru. V hubici 

proudí kolem drátu plyn, který vytváří ochrannou atmosféru svaru. Ochranná atmosféra vzniká 

výhradně z dopravovaného plynu, výjimku tvoří trubičkové dráty. Zde se ochranná atmosféra 

může tvořit klasicky z dopravovaného plynu nebo rozkladem přísad z náplně drátu. Schéma 

metody je uvedeno na obrázku 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhody: 

• Možnost svařování ve všech svařovacích polohách 

• Poměrně jednoduchá možnost automatizace  

• Vysoká rychlost svařování 

• Jasně viditelná lázeň i svarový oblouk 

• Při použití zkratového přenosu oblouku vznikají menší deformace svaru 

Obr. 10 Schéma technologie MIG/MAG [25] 

1 – elektrický oblouk,  

2 – ochranný plyn,  

3 – přídavný drát,  

4 – hubice,  

5 – tryska, 

6 – svar,  

7 – základní materiál 
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Nevýhody: 

• Cena zařízení je vyšší  

• Vyšší nároky na čištění a údržbu 

• Nutnost použití plynu z tlakových láhví 

• Poměrně vysoké vyzáření tepla do okolního prostředí 

Rozdíl mezi metodou MIG a MAG je pouze v použitých plynech, a to inertních (MIG) che-

micky nereagujících s roztaveným kovem a aktivních (MAG), které s roztaveným kovem rea-

gují. Je zřejmé že druh použitého plynu bude mít zásadní vliv na výsledný svar. Pro svařování 

v aktivní atmosféře se většinou používá směsi argonu s oxidem uhličitým a kyslíkem. I když 

jsou inertní plyny schopny zajistit dostatečnou ochranu svaru, přidání aktivních plynu zlepšuje 

obloukovou stabilitu a přenos kovu z elektrody do svarové lázně.  

• Argon je inertní plyn získávány frakční destilací vzduchu. Jelikož extrakce probíhá z atmo-

sféry může plyn obsahovat stopy nečistot jako jsou kyslík, dusík nebo vodní pára.  Přesto se 

považuje za vhodný pro většinu svařovacích aplikací. Při metodě MIG zaručuje dobrou stabilitu 

oblouku a snadný zápal. Díky jeho nízké tepelné vodivosti zůstává střední část oblouku na vy-

soké teplotě, což poskytuje větší tekutost kapkám kovu procházejících obloukem.  

• Hélium je taktéž inertní plyn, který se v atmosféře vyskytuje jen ve velmi malém množství. 

Získává se frakční destilací ze zemního plynu, která je nákladnější než výroba argonu. Ve srov-

nání s argonem nemá tak stabilní oblouk, ale větší průnik. Hodí se pro silné svary a materiály 

s vysokou teplotní vodivostí (měď, hliník). Hélium je lehčí než vzduch, a proto pro zaručení 

dostatečné ochrany musí být dodáváno velké množství plynu.  

• Oxid uhličitý je aktivní plyn vyskytující se v atmosféře, podzemí i v oceánu. Jedním z nej-

běžnějších problémů s tímto typem ochrany je nadměrné prskání a nestabilní oblouk, ale při 

udržování krátkého oblouku, lze dosáhnout uspokojivých výsledků. Obecně se dosahuje dobré 

penetrace svaru.  

2.2 Metoda TIG [13], [14], [15] 

Metoda svařování netavnou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu vznikla ve 

čtyřicátých letech minulého století, jako odpověď na požadavek svařování hliníkových a kře-

míkových slitin. Při svařovacím procesu hoří oblouk mezi svařencem a wolframovou elektro-

dou. Svarová lázeň je chráněna proti atmosférické oxidaci argonem nebo héliem. Vyložení 

elektrody z hubice bývá typicky 2 až 3 mm, při koutových svarech může dosáhnout až 8 mm. 

Schéma metody je na obrázku 11.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 11 Schéma technologie TIG [13] 

1 – základní materiál, 

2 – přídavný drát,  

3 – hubice,  

4 – ochranný plyn,  

5 – svar 

6 – svarová lázeň 
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• TIG – DC 

Svařovací metoda, která používá stejnosměrný proud je vhodná pro ocel, titan, nikl a měď. 

Elektroda se vyrábí s 1 až 4 % příměsí thoria nebo ceria. Pro zamezení vychylování oblouku 

musí být špička vybroušena do dokonale vystředěného kužele. Průměr elektrody a úhel zkosení 

špičky, jsou hlavní parametry závislé na svařovacím proudu. Čím je proud nižší, tím volíme 

menší úhel špičky a průměr elektrody. 

• TIG – AC 

Pro kovy a slitiny které na svém povrchu tvoří ochrannou a izolační vrstvu oxidů (hliník, 

mosaz atd.) se používá metoda se střídavým elektrickým proudem. Střídáním polarity svařova-

cího proudu dochází k tzv. „ionickému pískování“. Při kladné půlvlně dochází k narušování 

oxidů, což umožní následné vytvoření svarové lázně. Při záporné půlvlně vstupuje maximum 

tepla do svařence a dochází ke svařování. Moderní svářečky umožňují regulaci doby trvání 

záporné a kladné půlvlny. Při snížení času pro kladnou půlvlnu, dochází k výraznému zrychlení 

svařování, zúžení svarové lázně, oblouk je koncentrovanější a elektroda se méně zahřívá. Při 

přehnaných parametrech je oxidická vrstva nedokonale odstraněna a svar obsahuje vměstky. 

Prodloužením doby trvání kladné půlvlny je zaručena vysoká čistota svaru, příliš dlouhý čas 

kladné půlvlny však vede k problémům s přehříváním a následné tvorbě kuličky na špičce hrotu 

elektrody, což má za následek zhoršení možnosti směrovat a zapalovat oblouk. Pro snížení 

eroze se do wolframové elektrody přidává malé množství zirkonu. 

2.3 Svařování laserem [23], [24], [26] 

V současné době se v průmyslových aplikacích používají různé typy laserů. Obecně je lze 

rozdělit dle typu aktivního prostředí na tuhé, plynné a kapalné. Podle typu buzení a dle provoz-

ního režimu na pulzní a kontinuální. Základní typy dnes používaných laserů s jejich typickou 

aplikací jsou uvedeny v tabulce 3.  

Tab. 3 Přehled jednotlivých typů laserů [26], [28] 

Laser 
Vlnová 

délka (nm) 
Buzení Efekt. Režim Výkon / Energie Typické aplikace 

Nd:YAG 1064 

laserové  

diody 
~7% 

kontinuální až 6 kW řezání, svařování 

pulzní ~ mJ, ns (~100 W) značení, gravírování 

lampy ~3% pulzní ~ J, ms (~600 W) svařování 

CO2 10 600 

radio  

frekvenčně 
~10% kontinuální, 

pulzní 

10 až 250 W 
znační, gravírování, 

řezání nekovů 

až 5 kW (Slab) řezání, svařování 

elektricky ~25% až 20 kW (průtočné) řezání, svařování 

Diskový 1070 
laserové  

diody 
~15% kontinuální až 16 kW řezání, svařování 

Vláknový 1070 
laserové  

diody 
~30% 

kontinuální až 80 kW řezání, svařování 

kvazi  

kontinuální 
~ J, ms (~1,2 kW) 

značení, gravírování, 

mikro obrábění 

pulzní ~ mJ, ns (~100 W) 
značení, gravírování, 

mikro obrábění 

Diodový 808 až 980 elektricky ~60% kontinuální až 25 kW 
svařování, kalení,  

nanášení vrstev 

Pozn.: 
 - efektivita udává účinnost přeměny elektrické energie na světelnou 

 - u pulzních laserů se udává energie v pulsu a doba pulsu nebo střední výkon uvedený v závorce 
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2.3.1 Pevnolátkové lasery [23], [24], [26], [27] 

Nejčastěji se lze setkat se třemi typy pevnolátkových laserů, Nd:YAG, diskový a vláknový 

laser. Aktivní prostředí je u těchto laserů tvořeno matricí uměle vyrobeného YAG krystalu 

(ytrium aluminium granát) a jako aktivační látka se používají ionty Nd3+. Rozdíl mezi těmito 

lasery je především v geometrii aktivního prostředí (obrázek 12). Jejich hlavní výhodou je mož-

nost vedení jejich záření (s vlnovou délkou přibližně 1 µm) ohebným optickým vláknem, což 

velmi usnadňuje proces přenesení záření do místa aplikace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalším představitelem pevnolátkových laserů je rubínový laser. Jako aktivní látka se vyu-

žívá monokrystal rubínu (Al2O3), do jehož krystalové mřížky se přidává malé množství iontů 

chromu. Rubín má tvar kruhové tyčinky a je buzen xenonovou výbojkou. Tyto lasery pracují 

na vlnové délce 694 nm a v pulzním režimu.  

Aktivní látky musí splňovat mnoho požadavků, zde jsou uvedeny některé z nich: 

• musí mít co nejmenší hodnotu nerezonančních ztrát, což znamená že musí být opticky homo-

genní a obsahovat jen malé množství nežádoucích vměstků a defektů, které by absorbovaly a 

rozptylovaly záření, 

• požaduje se dostatečně široké absorpční pásmo, aby byla energie z čerpacího zdroje dosta-

tečně pohlcována, 

• systém energetických hladin přídavných atomů musí dovolovat dostatečně velkou inverzi po-

pulace. 

2.3.2 Diodové lasery [26], [28], [29] 

Laser s polovodičovým aktivním prostředím byl vyvinut již v roce 1962. Počáteční lasery 

byly vyrobeny z GaAs, měly vysokou proudovou hustotu, byly pulzní a ke své funkci potřebo-

valy kryogenní teploty, proto nebyly příliš využívány. S vylepšením technologie výroby polo-

vodičových přechodů se situace mění a dnes nacházejí uplatnění nejen ve strojírenství, ale i v ji-

ných oblastech vědy a průmyslu například ve zdravotnictví, elektrotechnice, telekomunikace, 

materiálovém inženýrství a v mnoha dalších.  

Nd:YAG Diskový Vláknový 

Obr. 12 Pevnolátkové lasery [26] 
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Základní princip laserové diody je podobný jako u klasických svítivých, s tím rozdílem že 

světlo splňuje podmínky laserového záření. Interakcí elektronů a děr v aktivní vrstvě p–n pře-

chodu, dochází ke generování světla. Inverze populace nastává při dodání vhodného elektric-

kého proudu do zařízení. Energetická mezera mezi přechodem určuje vlnovou délku emitova-

ného laserového záření. Schéma laserové diody je znázorněno na obrázku 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zařízení používána v současnosti mají výkon od jednotek mW až po desítky kW. Vysokých 

výkonů se dosahuje skládáním jednotlivých diod do laserových tyčí, ty dále tvoří jednotlivé 

zásobníky, kterých může být několik pro 

jedno zařízení. Světlo se v tyčích a následně 

v zásobnících slučuje v optických vláknech, 

čímž dochází ke zvyšování výkonu. Dle [29] 

lze touto technologií dosáhnout výkonu až 

100 kW, dnešní maximální výkon při speciál-

ních podmínkách dosahuje 60 kW. 

Hlavní předností je vysoká účinnost viz 

tab. 2, ale nevýhodou je nízká kvalita výstup-

ního svazku. Díky těmto vlastnostem se vyu-

žívají především pro kalení, svařování plastů i 

kovů (obrázek 14), používaly se v dnes již za-

staralé technologii v CD/DVD mechani-

kách atd. Zařízení má kompaktní rozměry a 

velice snadno ho lze automatizovat, což je 

vhodné pro laserové navařování. 

 

 

 

Obr. 13 Čip laserové diody [28] 

Obr. 14 Svařování modrým diodovým lase-

rem s vlnovou délkou 450 nm [29] 
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2.3.3 Plynové lasery [23], [27], [30], [31] 

 Jsou velmi dlouho známou a používanou skupinou laserů, která má mnohé využití díky 

širokému spektru vlnové délky od ultrafialové přes infračervenou až do milimetrové. Pracují 

v pulzním i kontinuálním režimu. Hlavní vlastnost této skupiny je velmi dobrá optická homo-

genita. Pomalu jsou kvůli nižší účinnosti vytlačovány vláknovými lasery, ale v oblasti dělení 

materiálu si nejznámější CO2 laser, stále drží své pevné místo. Plynových laserů existuje mnoho 

druhů viz tab. 4.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde jsou uvedeny hlavní vlastnosti několik nejčastěji používaných typů: 

•  CO2 lasery patří do skupiny molekulových laserů a s vlnovou délkou v infračervené oblasti 

se spíše hodí pro zpracování papíru a kůže. U zpracování kovových materiálů je nutno využít 

zařízení s vyšším výkonem, protože při vlnové délce 10,6 µm dochází k vysoké reflexi paprsku. 

Největší nevýhodou tohoto typu je nutnost použití speciální optiky pro dopravu a zaostření pa-

prsku. S tím souvisí problematické umístění laseru na robotizované pracoviště, proto se nejčas-

těji používají právě pro dělení materiálu.  

•  Iontové lasery se na trhu vyskytují v mnoha různých provedeních a disponují širokým spek-

trem vlnových délek. Jako aktivní prostředí využívají inertní plyn viz tab. 4. Nejznámějším 

zástupcem je argonový, který září v zelenomodré oblasti (0,488 µm nebo 0,514 µm). Díky 

dvoufázovému systému čerpání mají tyto lasery velmi nízkou účinnost (cca 0,1 %).  Na ionizaci 

plynu je potřeba vysoká proudová hustota, což zvyšuje teplotu iontů, které při nárazech do stěn 

trubice způsobují její poškození. Zvýšením tloušťky lze toto poškození eliminovat, ale pro za-

chování stejného výstupního výkonu, je u velmi tlusté trubice vyžadován vyšší čerpací proud.  

Z tohoto důvodu se výbojkové trubice vyrábějí z keramických materiálu s vysokou teplotní 

odolností. Dále se využívá statické magnetické pole, které usměrňuje ionty, tak aby rotovaly ve 

spirále kolem osy trubice a nenarážely do stěn. Výkon se pohybuje v rozmezí 1–20 W a využí-

vají se v chirurgii, laserových tiskárnách a ve spektroskopii. 

• Excimerové lasery jsou speciální skupinou plynových laserů, které září v ultrafialové oblasti 

spektra a přesná vlnová délka závisí na použitém plynu. Pracují v pulzním režimu s průměrným 

trváním pulzu 10 ns a účinností přibližně 1 %. Jejich funkce je založena na principu přechodu 

dvouatomové molekuly do nižšího energetického stavu, kde se rozpadá na jednotlivé atomy. 

Použité plyny jsou nejčastěji Ar2, Kr2 nebo Xe2. Lze použít i halogenidy těchto plynů, které 

obecně vykazují kvalitnější paprsek. Používají se v oblasti povrchových úprav nebo v chemic-

kém průmyslu při výrobě polovodičů. 

Tab. 4 Rozdělení plynových laserů [23], [27] 

Dělení dle typu energetických přechodů 

Atomové He-Ne, Ar 

Iontové  Ar, Kr, He-Cd, He-Se 

Molekulové CO2, CO, H2O, N2O, HCN, HF 

S parami kovů a jiných prvků Cu, Au, Mn, Pb 

Dělení dle typu čerpání 

Lasery s výbojem v plynu 

Lasery s přímým čerpáním 

Dynamické  

Chemické 

Excimerové 
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2.3.4 Technologičnost svařování laserem [23], [27], [31] 

Svařování laserem je velmi komplexní proces s množstvím vstupních parametrů ovlivňují-

cích výsledný svar. Základním kritériem je typ laserového zařízení, které blíže určuje oblast 

jeho použití. Zjednodušeně řečeno, pro které materiály se laser hodí. To určuje vlnová délka, 

která ovlivňuje absorpci záření ve svařovaném prvku, jak je znázorněno na obrázku 15. U reál-

ných materiálů dochází vlivem znečištění a mechanického poškození povrchu ke zvýšení ab-

sorpce. Tohoto jevu se využívá především pro CO2 lasery, kde se povrch zdrsňuje, posypává 

kovovým nebo nekovovým práškem, také je možné nanášet tenkou nekovovou vrstvu. Další 

možností je přetavení povrchu laserovým svazkem s vysokým výkonem, kde dojde téměř oka-

mžitě k roztavení materiálu, čím se změní jeho fyzikální vlastnosti a vzroste absorpce.  

 

 

Prostorovou charakteristikou laserového paprsku je transverzální elektromagnetický mód 

označovaný zkratkou TEM. V podstatě jde o rozložení intenzity záření v prostoru. To je možné 

díky elektromagnetickému poli, které v rezonátoru rozděluje fázi a amplitudu vznikajícího zá-

ření. TEM lze definovat v kartézských (TEMmn) nebo cylindrických souřadnicích (TEMpl). 

Dolní indexy pro kartézský systém pak 

udávají počet minim v příslušném 

směru, pro cylindrické souřadnice platí 

obdobná pravidla, zde indexy určují 

úhlové a radiální rozložení. Hodnoty 

jsou obvykle poměrně nízké, přibližně 

do 10, čím jsou čísla vyšší tím je pa-

prsek složitější a rozprostřenější. Pří-

klady některých módu jsou na ob-

rázku 16. 

Obr. 15 Absorpce materiálů dle vlnové délky laseru [32] 

   Gaussovo rozložení                  Multimód 

Obr. 16 Ukázka rozložení energie při  

různých módech [31] 
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 Nejběžnější a zároveň nejjednodušší mód je TEM00, jedná se o mód nulového řádu, za 

ideálních podmínek má Gaussovo rozložení. Pokud laser pracuje v TEM00 dosahuje vysoké ko-

herence a lze jej zaostřit na teoreticky nejmenší poloměr. Využívá se pro zařízení s nižšími 

výkony a jeho nejčastější aplikace je dělení. Pro svařování, obzvláště natupo, se více hodí módy 

vyšších řádů, které jsou rozloženy na větší ploše, což snižuje požadavky na přípravu dílců před 

svařováním, viz obr. 17. 

 

 

2.3.5 Režimy tvorby svarového spoje [23], [27], [35] 

Při dopadu laserového paprsku na povrch svařovaných materiálů mohou nastat dva případy. 

Pokud je hustota výkonu nižší než ~106 W.cm-2 nedochází k intenzivnímu vypařování a šíření 

tepla probíhá pouze kondukcí tepla. Natavuje se tenká povrchová vrstva, hloubka svaru je dána 

vlastnostmi materiálu a nepřesahuje šířku svaru. Jedná se o tzv. kondukční režim (na ob-

rázku 18 vlevo). Jelikož je hloubka svaru omezena tepelnou vodivostí materiálu, dochází k pro-

vaření pouze v řádu desetin milimetru. Hodí se pro svařování tenkostěnných součástí, a také se 

využívá v elektrotechnice. Výsledný svar 

má hladký zaoblený tvar bez nutnosti dal-

šího opracování.  

Druhým případem je penetrační režim 

(na obrázku 18 vpravo). Nastává, pokud se 

zvýší hustota výkonu laseru, teplo není do-

statečně rychle odváděno a začnou vznikat 

kovové páry. Páry vypuzují taveninu 

z místa svaru, za značného nárustu hloubky 

svaru dochází k tvorbě paroplynového ka-

nálu (často nazývaný keyhole). Tavenina 

pokrývá stěny kanálu, působením tlaku par 

se tavenina přemisťuje do zadní části tavné 

lázně, kde tuhne a tvoří svar. Takto vzniklý 

svar je velmi úzký, hluboký a má stejno-

měrnou strukturu. Laserový paprsek se uv-

nitř kanálu mnohokrát odráží a dochází 

k nárustu účinnosti procesu. 

cylindrický systém kartézský systém 

1 – plazma, 2 – roztavený materiál, 

3 – keyhole, 4 – hloubka svaru 

Obr. 18 Kondukční a penetrační režim [36] 

Obr. 17 Příklady kartézských a cylindrických módů [33], [34] 
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Při penetračním režimu dochází k ionizaci ochranného plynu a oblaku kovových par. 

Vzniká plazma výrazně ovlivňující svařovací proces. Plazma absorbuje laserové záření a může 

jej rozptýlit, což vede ke snížení účinnosti procesu. Také se může chovat jako optická čočka, 

která mění zaostření paprsku. Pokud je zdrojem CO2 laser, který má v kombinaci s kovovými 

materiály velmi nízkou absorpci záření, tak při vzniku plazmatu absorpce rapidně narůstá, a to 

až na 100 % [31]. U Nd:YAG laserů plazma nepředstavuje tak významný parametr, protože 

absorpce plazmy je oproti kovovým povrchům nižší.  

Obecně může interakce s plazmou nastat nad obrobkem nebo uvnitř keyhole. Při interakci 

nad obrobkem klesá účinnost procesu, jak je popsáno výše. Pokud dochází k absorpci uvnitř 

paroplynového tunelu, tak má plazma pozitivní vliv na proces, protože dodává zpětně energii 

do materiálu. Toto nastává v prvotních fázích tvorby plazmy. Při větším množství už dochází 

k rozostření a klesá účinnost, následně se snižuje množství plazmatu a proces se znovu zefek-

tivňuje, opět narůstá množství plazmy. Plazma se tedy objevuje periodicky. Procesy uvnitř key-

hole jsou velmi komplikované a ovlivňuje je mnoho různých parametrů. 

2.3.6 Pulzní a kontinuální režim svařování [23], [27], [31], [37] 

Výstupní paprsek z laserového zařízení může být dvojího typu. Obecně více používaný a 

teoreticky jednodušší je kontinuální. Druhý je pulzní režim, který má v jistých případech mnoho 

výhod oproti kontinuálnímu. Především při vrtání a řezání přesných obrysů.  

Při kontinuálním režimu svařování je výsledný svar ovlivněn třemi hlavními parametry: 

rychlost svařování, výkon laseru a parametry fokusačního systému. Rychlostí lze ovlivnit te-

pelné rozložení ve svařenci, což se promítne v geometrii, struktuře a chemickém složení tepelně 

ovlivněné oblasti. Výkon laseru určuje množství tepla dodaného do materiálu a spolu s rychlostí 

a fokusačním systémem určují hustotu vý-

konu laseru. Výsledný svar ovlivňují 

všechny tři základní parametry a pro opti-

malizaci procesu je nutné znát všechny je-

jich vlivy na svařovaný materiál.  

Pulzní režim (obr. 19) je již množstvím 

základních parametrů (energie pulzu, 

délka pulzu, průměr fokusovaného pa-

prsku, poloha ohniska vzhledem k po-

vrchu materiálu, rychlost svařování, frek-

vence pulzů) složitější proces. Pulzní pa-

prsky lze rozdělit do tří základních režimů: 

• Obdélníkový režim, zde se jedná o zapí-

nání a vypínání proudu pro dosažení pulz-

ního režimu. Špičkový výkon je přibližně 

stejný jako výkon při kontinuálním re-

žimu. 

• Superpulzní režim má špičkový výkon 

asi dvakrát vyšší než výstup kontinuálního 

režimu a umožnuje laserům které nemají 

dostatečný střední kontinuální výkon pro-

dukovat vysoko výkonové pulzy během 

velmi krátkých časových úseků.  

• Hyperpulzní režim se skládá ze špičko-

vých výkonových impulzů. Obr. 19 Pulzní režimy [31] 

[s] 

[s] 

[s] 

[W
] 

[W
] 

[W
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Dva poslední uvedené pulzní režimy dosahují vyšších teplot během procesu, díky čemu se 

snižuje viskozita materiálu, odvádění materiálu z místa svařování je snadnější a dosahují hlub-

ších průvarů. Dále umožňují snadnější zpracování materiálů s vysokou teplotní vodivostí nebo 

reflexivitou.  

2.3.7 Vliv ochranných plynů v procesu laserového svařování [31], [38] 

Ochranný plyn je jedním z vedlejších parametrů laserového svařování. Nicméně při špatně 

zvoleném průtoku nebo při svařování bez ochranné atmosféry, dochází u některých materiálů 

k defektům (póry nebo plynové bubliny). Proto je důležité dbát zvýšené pozornosti při volbě 

typu a průtoku plynu. 

Hlavním úkolem ochranné atmosféry při 

svařovacím procesu je zamezit přístupu 

vzduchu ke svarové lázni (oxidaci kovu) 

a odfouknutí zplodin z místa svařování, aby 

případně neovlivňovaly laserový paprsek.  

V technické praxi se lze nejčastěji setkat 

s použitím argonu nebo hélia. Argon s nižší 

cenou a vyšší hustotou než hélium se hodí 

pro lasery s nízkým až středním výkonem, 

kde lze dosáhnout lepšího povrchu svaru. 

Použití hélia vyžaduje vyšší průtoky kvůli 

nízké hustotě plynu. Hélium má své využití 

pro vysoké výkony nebo nízké rychlosti sva-

řování, kde je díky většímu ionizačnímu po-

tenciálu potřeba vyšší energie pro vznik ob-

laku plazmatu. Tento efekt má příznivý vliv 

na hloubku provaření, protože nedochází 

k pohlcování paprsku plazmou a do obrobku 

se dostane více energie z paprsku.  

Platí pravidlo, že pro obecný soubor sva-

řovacích parametrů se dosahuje největšího 

průvaru héliem, poté následuje dusík s argo-

nem.  Z obrázku 20 je patrný vývoj pene-

trace pro různé plyny a rychlosti svařování. Lze si povšimnout, že pro nízké výkony nemá typ 

plynu významný vliv na hloubku průvaru. Při zvýšení výkonu je už změna výrazná. U argonu 

dochází v kombinaci s vyšším výkonem svazku k ionizaci plynu, což má za následek absorpci 

paprsku a snížení účinnosti procesu. Dusík jako ochranný plyn má sice lepší vlastnosti než 

argon, ale při svařování ocelových materiálů dochází k vstřebávání plynu do svaru a vzniku 

nitridů, které zapříčiňují vznik napětí ve svaru. Také je jedním z hlavních činitelů při stárnutí 

ocelí. Tyto vlastnosti výrazně omezují možnosti použití dusíku jako ochranného plynu.  

Při použití skenovací hlavy, která umožňuje velmi rychlý přesun laserového paprsku je ob-

tížné zabezpečit synchronní pohyb paprsku a trysky s ochranným plynem. Pokud v procesu 

vznikají vady, lze použít vakuovou komoru a docílit podobných výsledků jako při svařování 

elektronovým paprskem. Toto řešení je však velmi nákladné. Vakuová komora musí být opat-

řena oknem z materiálu, který umožňuje průchod laserového paprsku nebo použít dostatečně 

prostornou komoru pro celé laserové zařízení. To vede k dalšímu prodražení výroby především 

z časových důvodů, protože vyčerpání vzduchu z velkých komor se pohybuje v řádu hodin. 

 

Obr. 20 Závislost penetrace na rychlosti 

svařováni pro různé plyny [31] 
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2.3.8 Příprava svarových ploch pro svařování laserem [23], [31], [39] 

Pro svařování laserem se nejčastěji používají tři typy spojů viz obrázek 21. Ve většině pří-

padů není použit přídavný materiál. Používá se pouze v ojedinělých případech, kde je potřeba 

zajistit speciální vlastnosti svarového kovu, například upravit jeho chemické složení. Pro dodá-

vání materiálu se spíše využívají hybridní metody laserového svařování (laser-MIG, laser-TIG).  

Hlavním činitelem pro přípravu svarových ploch je mezera mezi součástmi, ta by neměla 

přesahovat 10 % tloušťky tenčí ze svařovaných součástí, maximálně však 0,2–0,3 mm. Tento 

požadavek vyplývá z principu laseru, protože se pracuje s velmi úzkým paprskem. S příliš ši-

rokou mezerou mezi součástmi by vůbec nedošlo ke svaření. Také při použití kondukčního 

režimu, kde je energie přenášena pouze vedením v materiálu by nedošlo ke svaření, pokud není 

zajištěn dostatečný kontakt mezi součástmi.  

Řešením problému je rozostření paprsku tak aby zabíral větší plochu. Takovýto paprsek má 

ovšem nevýhodu v tom, že je velmi citlivý na absorpci materiálem a u zařízení s malým výko-

nem může být pokles absorpce velmi znatelný až do té míry, že nebude možné provést svaření. 

Zde lze zvolit dva postupy řešení, buď použít výkonnější laser nebo využít kombinaci super-

pulzního s kontinuálním režimem. Pulz velmi rychle nataví povrch materiálu a jak bylo 

popsáno výše, tavenina má výrazně lepší absorpci a poté se svar provede kontinuálním reži-

mem.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Ukázka hlavních typů svarů prováděných laserem [39] 
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2.3.9 Skenovací svařování [41], [42], [43] 

V dnešní době je rozhodujícím faktorem každého procesu čas. Jelikož laserové zařízení již 

dosahují dostatečných výkonů pro použití vyso-

kých rychlostí procesu, nastává problém s pohy-

bem svařovacích hlav. Setrvačné síly vznikající při 

rychlé manipulaci s hlavou ať už robotickým rame-

nem nebo lineárními osami, komplikují proces a 

dochází ke zhoršení kvality svarů. Při použití ske-

novací hlavy v podstatě odpadá nutnost manipulace 

buď s hlavou nebo se svařovanou součástí. Což vý-

razně zrychluje svařovací proces díky minimalizaci 

časů nutných k přesunu hlavy. Tyto hlavy mají 

omezený pracovní prostor a při rozměrnějších sou-

částech se nejčastěji používá kombinace hlavy s ro-

botickým ramenem, které nese hlavu a umožňuje 

přesun hlavy na jednotlivé místa kde dochází k pro-

vedení svarů. Hlava je však rozměrnější než kla-

sická a použití ve stísněných prostorech je výrazně 

omezeno. 

Pohyb paprsku umožňují dvě mobilní zrcadla, 

která změnou svého úhlu vedou paprsek. Schéma 

principu metody je na obrázku 22. Řízení zabezpe-

čuje speciální počítačový systém, schopný řídit 

i případně použité robotické rameno. Hlavním kritériem je kvalita provedení zrcadel a optiky, 

ta určuje jak precizně a přesně budou provedeny svary. Chlazení zrcadel je možné pouze prou-

dícím vzduchem což do jisté míry omezuje maximální použitelný výkon. Pro maximální využití 

skenovacího svařování lze použít přídavný systém čoček, který umožňuje dynamické zaostření 

v ose Z (směr kolmý na obrobek). S tímto doplněním lze hovořit o plnohodnotném 3D svařo-

vání.  

2.3.10 Svařování s rozmítáním paprsku [40], [42], [43], [70] 

Tento způsob svařování je podobný výše zmíněnému skenovacímu svařování, s tím rozdílem 

že laserový paprsek koná kromě primárního ještě sekundární oscilační pohyb, viz obr. 23. Dráha 

sekundárního pohybu může být různá, od 

kružnice přes elipsu až po rovnoběžné nebo 

kolmé kmitání na směr hlavního pohybu. 

Výsledný pohyb pak připomíná spirálu. Při 

použití vysokých frekvencí (~100 Hz) do-

chází ke vzniku teoreticky bodového pa-

prsku, který má výrazně větší poloměr, než 

je velikost nominálního paprsku. Charakteri-

zuje jej poloměr dráhy sekundárního po-

hybu. Pohybem paprsku dochází k míchání 

svarové lázně, čímž lze ovlivňovat výsledné 

vlastnosti svaru. Nastavení procesu je kvůli 

dalším vstupním parametrům komplikova-

nější, ale díky velké šířce svaru jsou kompli-

kace vyváženy možností svařovat bez nut-

nosti velmi precizního upnutí nebo příprav-

kování. Obr. 23 Dráha paprsku při rozmítání [40] 

1 

2 

3 

1 – galvoskenery s zrcátky, 2 – laser, 

3 – zaostřovací čočka 

Obr. 22 Schéma skenovací hlavy [68] 
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Hlavní vliv na kvalitu svaru má poměr mezi frekvencí kmitání a rychlostí posuvu primárního 

pohybu (obr 24). Při vysokých frekven-

cích dochází k opětovnému částečnému 

natavení materiálu a vytvoření spojité 

svarové housenky. Zvyšováním po-

suvové rychlosti se mezera mezi jednotli-

vými průchody paprsku zvětšuje a nepře-

tavené oblasti mohou mít nepříznivý vliv 

na kvalitu svaru. S použitím většího po-

loměru pro sekundární pohyb, dochází 

k zvýšení množství tepla předaného do 

materiálu. Proto je nutné počítat s mož-

ností vzniku problémů v tepelně ovliv-

něné oblasti.  

Zařízení použitelné pro tento způsob 

svařování je již zmíněná skenovací hlava. 

Dále lze využít hlavy určené přímo pro 

rozmítání paprsku, ty jsou kompaktnější 

a zrcadla mají pouze malé úhly naklápění 

nebo obsahují pouze rotující nakloněnou 

čočku. Zde je ale tvar sekundárního po-

hybu omezen na kružnici.  

Na obrázku 25 je uvedeno několik růz-

ných příkladů sekundárního pohybu lase-

rového paprsku. Výsledná svarová hou-

senka pak odpovídá použitému tvaru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Směr svařování 

Rozmítaná 

křivka 

Rozmítaná 

křivka 

Rozmítaná 

křivka 

Obr. 24 Ukázka rozdílu v pohybu při  

různých frekvencích [43] 

Obr. 25 Ukázka rozdílu vzhledu svaru při různých schématech rozmítání [70] 

Směr svařování 

Směr svařování 

Směr svařování 

Rozmítaná 
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Tato metoda nabízí několik možností, které mohou vést k výraznému rozšíření a zkvalitnění 

výroby. Lze ji využít při svařování 

různých materiálů, které mají roz-

dílný bod tavení, odrazivost po-

vrchu apod. Jako příklad je na ob-

rázku 26 uveden svar korozivzdorné 

oceli s mědí při použití kruhového 

rozmítání. Rozdíly ve vlastnostech 

jsou vyváženy nastavením parame-

trů rozmítání. Jako nevýhoda může 

být skutečnost, že tento proces je 

velmi citlivý na správné nastavení 

parametrů a odladění výroby může 

zabrat delší čas. 

 

 

 

Oblast použití je především letecký průmysl, jako náhrada nýtování nebo svařování elektro-

novým paprskem (kvůli jeho omezeným možnostem a nutnosti použití vakuové komory). Dále 

pro svařování slitin hliníku, hořčíku a mědi, kde vykazuje výrazné snížení svarových vad. 

Nicméně pro kritické aplikace jako je zmíněná aeronautika může být problematická nejistota 

s rozšířením tepelně ovlivněné oblasti a dynamikou svarové lázně. Tyto parametry mohou mě-

nit výsledné vlastnosti svaru a je vhodné použít simulačních programů pro snížení nejistoty 

v procesu. 

 

2.4 Hybridní metody laserového svařování [44], [46], [47] 

V této kapitole budou uvedeny pouze hybridní metody využívající laser a oblouk, kombi-

nace laseru s jinými metodami nebudou zmiňovány. Hlavní výhody obloukového hybridního 

svařování jsou uvedeny v tabulce 5. 

Pokud se laserové svařování zhodnotí jako celek, jde o velmi kvalitní způsob svařování 

s mnoha přednostmi (vysoká rychlost a hloubka průvaru), nicméně metoda je to poměrně drahá 

a má své již zmiňované typické problémy (požadavky na přípravu ploch, problémy s reflexí 

lesklých povrchů a snadná tvorba defektů při nevhodně zvolených parametrech). Oproti tomu 

obloukové svařování je levné, jednoduché a nabízí stabilní proces. I zde jsou však značné ne-

výhody jako například nízká rychlost a ve většině případů malý průvar.  

Tab. 5 Výhody hybridního svařování [46] 

Hlavní výhody hybridního oproti  

laserovému svařování 

Hlavní výhody hybridního oproti  

obloukovému svařování 

 vyšší stabilita procesu vyšší svařovací rychlost 

vyšší přemostitelnost užší svarové spoje 

hlubší průvar nižší tepelný příkon 

vyšší tažnost svaru vyšší pevnost v tahu 

nižší investiční náklady díky úsporám  

laserové technologie 

hlubší průnik při vyšších svařovacích  

rychlostech 

Obr. 26 Svar korozivzdorné oceli a mědi [70] 
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Hybridní svařování využívá laserové a oblou-

kové zdroje společně viz obr 27. Výsledkem je 

proces, který kombinuje výhody zmiňovaných 

metod, díky čemuž se dosahuje vysokých rych-

lostí, hluboké penetrace, kvalitních svarů a tole-

rance pro mezeru mezi součástmi je také vol-

nější. Nicméně technologická obtížnost hybrid-

ního svařování je vysoká a použití má smysl 

pouze v některých oblastech průmyslu. 

Pro nastavení optimálních parametrů hybrid-

ního svařování je zapotřebí porozumět fyzikál-

ním jevům, které se vyskytují během procesu. 

Existují zde společně všechny skupenství látek: 

přídavný drát v tuhém stavu, obláček plazmatu 

od elektrického oblouku a laseru, tavenina sva-

rové lázně a ochranný plyn. Takto velké množ-

ství proměnných vstupujících do procesu, 

umožňuje flexibilně reagovat na požadavky 

materiálu, konstrukce a podmínky výroby.  

Při svařování je většinou hlavním zdrojem tepla laser, který v tavenině vytváří keyhole a ob-

louk jako sekundární taví přídavný materiál. Uspořádání laseru vůči oblouku může být přední 

nebo zadní, popřípadě koaxiální, dále se určuje vzdálenost a sklon oblouku od laseru. Všechny 

tyto parametry závisí na několika faktorech: svařovaný materiál a vlastnosti jeho povrchu, typ 

a příprava spoje, svařovací poloha, výkon oblouku a laseru, zaostření laseru, režim přenosu 

kovu při MIG/MAG technologii atd. Sklon oblouku se pohybuje mezi 15° až 30° vzhledem ose 

laseru, většinou je požadován co nejmenší úhel. Vzdálenost mezi laserem a obloukem určuje 

především typ laseru respektive jeho interakce s plazmou oblouku (u Nd:YAG a diskových je 

nižší než u CO2 viz výše), proto u  CO2 laserů bývá vzdálenost větší.  

Ochranný plyn hraje v procesu hybridního svařování velmi důležitou roli, protože je potřeba 

současně zohlednit specifikaci pro oblouk a laser. Již zmiňovaná nižší vlnová délka vlákno-

vých, Nd:YAG a diskových laserů, umožňuje zanedbání absorpce plazmou. Zde se dominantně 

používá argon a při kombinaci laseru s MIG/MAG technologií, lze využít malý přídavek kys-

líku. Pro snížení rozstřiku a podporu oddělení kapiček přídavného kovu. Použití hélia zvyšuje 

napětí v oblouku, což vede ke zvýšení výkonu a širším svarům, ale zároveň k destabilizaci ob-

louku. Pro CO2 lasery je použití směsi hélia nutné, aby nedocházelo k absorpci záření plazmou. 

Nicméně dosáhnout stabilního procesu lze i při použití vysokých koncentrací hélia, protože 

laserový paprsek stabilizuje oblouk. 

 

2.4.1 Laser MIG/MAG [47], [48], [49] 

Tato metoda kombinuje MIG/MAG hlavu s laserovým svazkem. Laser je použit jako hlavní 

zdroj energie a tvorbou keyhole zajišťuje dostatečný průvar. Elektrický oblouk slouží jako 

sekundární zdroj energie. Tavná kontinuálně dodávaná elektroda přivádí materiál do tavné 

lázně pro překlenutí mezery nebo vyplnění drážky mezi svařovanými součástmi. Ochranné 

plyny jsou stejné jako při konvenčním svařování. U metody MIG se používá argon, hélium, 

dusík, popřípadě jejich směs. MAG využívá čistý CO2 nebo jeho směs s inertním plynem. Spolu 

s vysokou rychlostí svařování se zvyšuje i rychlost přísunu drátu. Pro zajištění stability oblouku 

je při těchto parametrech potřeba vyšší svařovací proud. Ten spolu s teplem vyzařovaným od 

oblouku a laseru výrazně zahřívá svařovací hlavu, která musí být při procesu chlazena vodou.  

1 – svar, 2 – svarová lázeň, 3 – kapka 

kovu, 4 – laser, 5 – hubice, 6 – přídavný 

drát, 7 – oblouk, 8 - keyhole 

Obr. 27 Schéma laser-MIG svařování [45] 
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Obr. 28 Porovnání hybridního a klasického svařování [47] 

Obr. 29 Laser – TIG svařování [50] 

Svar vykazuje pravidelnější housenku, metalurgické vlastnosti se zlepšují, především tvrdost 

a houževnatost. Dochází ke snížení porozity díky podpoře úniku plynu z tavné lázně. Přídavný 

drát je volen dle požadavků základního materiálu pro dosažení optimálních parametrů. Materi-

ály, které se používají pro klasické MIG/MAG svařování nejsou díky poměrně rychlému ochla-

zování svaru vhodné. 

Metodu lze použít jako náhradu MIG/MAG svařování, a to především v některých oblastech 

lodního a automobilového průmyslu. Na obrázku 28 je zobrazeno srovnání dosaženého průvaru 

při klasickém a hybridním svařování. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Laser – TIG [49], [50] 

Princip metody laser – TIG je podobný jako u předchozí metody. Opět je hlavním zdrojem 

tepla laserový paprsek a oblouk sekundárním. Oblouk hoří mezi netavnou wolframovou elek-

trodou a svařovanou součástí viz obr. 29 vlevo. Použití přídavného materiálu závisí na poža-

davcích procesu. Dodává se pomocí externího podavače ve formě drátu nebo tyčinky. V porov-

nání s hybridním MIG/MAG svařováním je množství přídavného materiálu, které lze dodat do 

svaru výrazně nižší. Tento úbytek je způsoben skutečností, že se pro tavení drátu využívá pouze 

část energie z elektrického oblouku. Nicméně oddělení elektrody a podávání přídavného mate-

riálu umožňuje řídit proud oblouku a rychlost podávaní drátu individuálně.  

 

 

Hliníková slitina řady 6000 

Tloušťka 4 mm 

Laser Nd:YAG 2,7 kW 

MIG impulzní oblouk 

Přídavný materiál S-AlSi12 

Průměr příd. mat. 1,2 mm 

Ochranný plyn argon 

1. Laser (v = 2 m/min) 

2. Laser (v = 0,5 m/min) 

3. MIG (v = 2 m/min) 

4. MIG (v = 1,2 m/min) 

5. Hybrid (v = 2 m/min) 

1. Dílec 

2. Keyhole 

3. TIG oblouk 

4. Laserový paprsek 

5. Obláček plazmatu 

6. Svar 

7. Ochranný plyn 

8. TIG hořák 

9. TIG oblouk 

10. Tavná lázeň 
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K zamezení interakce tavné lázně a elektrody s okolní atmosférou se využívá inertní 

ochranný plyn (argon, hélium, popřípadě směs plynů), zde opět záleží na typu laseru a poža-

davcích procesu. Nejčastější běžně se vyskytující problémy při procesu jsou: eroze špičky 

wolframové elektrody kvůli vysokofrekvenčnímu zapalování oblouku, kontaminace elektrody 

parami kovů a vysoká afinita wolframu ke kyslíku. Stejně jako u MIG/MAG metody napomáhá 

laserový paprsek stabilizovat oblouk. Laser odpařuje část základního materiálu, čímž vzniká 

vodivé prostředí pro oblouk a ten je vodivým obláčkem veden přímo do tavné lázně svaru.  

Využití má především pro svařování tenkých plechů z korozivzdorných ocelí. Jedna z dal-

ších možných aplikací je použití TIG oblouku pro předehřev materiálu viz obr. 29 vpravo. Takto 

připravený povrch výrazně lépe absorbuje laserový paprsek a dochází ke zlepšení průvaru. Ob-

louk lze použít také pro dohřev.   

2.4.3 Laser Plazma [49] 

Hybridní svařování laserem a plazmou je opět velmi podobné předchozím metodám. Stejně 

jako u metody TIG se v plazmové hlavě nachází netavná wolframová elektroda, která je více 

zapuštěna dovnitř. Hlava musí být chlazena vodou a je do ní přiváděno několik plynů, které 

zabezpečují správnou funkci zařízení. Plazmový plyn tvoří plazmu, fokusační plyn usměrňuje 

tok plazmatu ven z trysky a ochranný plyn stejně jako u ostatních metod chrání svarovou lázeň 

před interakcí s okolní atmosférou. Díky malému průměru trysky dochází k zvýšení intenzity a 

stability oblouku, což je hlavní výhoda oproti metodě TIG.  Laser i plazma směřují do stejného 

bodu. Laser bývá umístěn kolno nebo pod malým úhlem vůči povrchu a plazmový paprsek je 

natočen vůči laseru o úhel 35° až 45°. Při hybridním svařování se dosahuje hlubšího průvaru 

při stejném dodání energie na délkovou jednotku svaru než u laserového svařování.  

2.5 Vady vznikající při svařování [31], [51], [52], [53] 

Vady ve svarech jsou velmi častým jevem, který provází technologii svařování, a i při použití 

nejmodernějších metod svařování stále vznikají. Díky neustálému zpřísňování norem pro kon-

trolu svarových spojů, má i malé odchýlení od předepsaného postupu za následek vyrobení 

neshodného kusu. Nejčastějším důvodem pro vznik vady ve svaru je lidský faktor, především 

nedodržením nebo zvolením nevhodného technologického postupu pracovníky. Ať už nedosta-

tečný předehřev nebo dohřev, špatnou přípravou svarových ploch nebo nevhodnými parametry. 

Na obrázku 30 je vidět studený spoj vzniklý lidskou chybou, díky špatnému sklonu svařovací 

hlavy. 

Výskyt vad ve svaru je samozřejmě problém, protože to jsou koncentrátory napětí, které 

nepříznivě ovlivňují mez únavy. Vada může 

být také za určitých podmínek iniciátor křeh-

kého lomu. Obecně lze vady svarů rozdělit na 

viditelné, jejichž detekce je poměrně jednodu-

chá např. pohledovou kontrolou nebo kapilární 

zkoušku. Vady vnitřní jsou z pohledu zjištění 

problematičtější a k jejich detekci je potřeba 

speciální zařízení (ultrazvuková nebo rentge-

nová zkouška). Z praktického hlediska lze 

vady rozdělit na přípustné a nepřípustné, opra-

vitelné nebo neopravitelné. Avšak i v případě 

opravitelné vady je někdy méně nákladné vy-

robit nový kus, protože opravy vyžadují pre-

cizní přípravu a chybným postupem dojde 

spíše ke zhoršení stavu. 
Obr. 30 Studený spoj [51] 
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Dále budou uvedeny svarové vady vyskytující se především při svařování laserovým pa-

prskem a případné návrhy eliminace jejich vzniku. 

2.5.1 Segregace [31] 

Segregace při svařování nastává, pokud je rychlost ochlazování vysoká a není umožněno 

difuzní vyrovnání chemického složení materiálů. U laseru jsou tyto rychlosti příliš vysoké 

téměř vždy, což vede ke vzniku gradientu rozložení jednotlivých prvků, jinak řečeno různé části 

svaru budou mít rozdílné chemické složení. Tato segregace nečistot nebo legujících prvků 

(známá pod anglickým názvem coring) může mít nepříznivý vliv na vlastnosti svaru. Při pro-

cesu svařování s přídavným materiálem by tento jev byl zásadním problémem, nicméně ve sva-

rové lázni (v keyhole) existují četné síly, které dostatečně promíchávají taveninu. Na hranici 

tavné lázně však existuje vrstva tekutého kovu, kde k míchání téměř nedochází kvůli velmi 

nízké rychlosti taveniny. Chemické složení této vrstvy se může výrazně lišit od zbylého mate-

riálu. K odstranění této vady stačí po svaření zařadit žíhání, které umožní difuzi prvků a vyrov-

nání chemického složení. 

2.5.2 Porozita [31], [51], [52], [53]  

Póry vznikají díky plynům, které jsou zachyceny ve svaru během tuhnutí. Způsobů, jak se 

plyn může dostat do svarové lázně, existuje několik. Může být absorbován do taveniny z kon-

taminovaného povrchu součástí, ze vzdušné vlhkosti, z barvy nebo jiné povrchové úpravy, která 

nebyla dostatečně odstraněna před svařováním atd. Při chladnutí pak klesá rozpustnost plynu 

v kovu a při vyšších koncentracích, než je rozpustnost v tuhém stavu dojde k jeho vyloučení. 

Také může docházet ke vzniku plynů chemickou reakcí v tave-

nině. Hlavní plyny, které způsobují póry jsou: kyslík, dusík a 

vodík. Výrazný vliv má na množství póru rychlost tuhnutí svaru. 

Pokud je rychlost dostatečné nízká plyny unikají do okolní at-

mosféry a póry nevznikají, pokud kov ztuhne příliš rychle zůs-

tane v něm plyn uvízlý. Porozita nastává především v prvotních 

fázích procesu, kdy ještě nejsou ustálené podmínky svařování. 

Příklad je na obr. 31. Vlivy jednotlivých plynů a jejich eliminace 

je popsána v tabulce níže:  

Tab. 6. Vliv plynů na svařovací proces [31] 

  Možnosti kontaminace Vliv plynu na svar Možnosti eliminace plynu 

Kyslík 

Oxidy na přídavném 

nebo základním mate-

riálu 

Oxidace svarového kovu, 

což vede ke zhoršení 

vlastností svaru 

Přidání deoxidantů (Mn, Si, 

Al,), které tvoří mnohem 

méně toxické oxidy.  

Nicméně příliš vysoké množ-

ství deoxidantů vede ke sní-

žení mechanických vlastností 

svaru 

Přenesení z atmosféry 

Reakce s uhlíkem za 

vzniku oxidu uhelnatého, 

který zůstává zachycen ve 

svaru 

Vodík 

Přenesení z atmosféry Díky výraznému rozdílu v 

rozpustnosti při vysokých 

teplotách a teplotách blíz-

kých tavení je považován 

za hlavní příčinu vzniku 

pórů u ocelí a hliníku 

Použití dostatečně vysušených 

přídavných materiálů. Pokud 

je to možné, nesvařovat v pro-

středí s vysokou vlhkostí. 

Chránit svarovou lázeň před 

přístupem atmosféry 

Absorpce z vlhkosti 

ulpělé na povrchu zá-

kladního nebo přídav-

ného materiálu 

Dusík Přenesení z atmosféry 

Mohou vznikat nitridy, 

které způsobují křehnutí 

materiálu 

Použití ochranného plynu při 

svařování 

Obr. 31 Porozita [53] 
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Vliv porozity na mechanické vlastnosti svaru není při malém množství pórů výrazný. Při 

úrovni porozity do 7 % objemu [31] materiál nevykazuje téměř žádné změny v tahových vlast-

nostech. Póry na povrchu jsou většinou škodlivější než ty uvnitř svaru.  

2.5.3 Trhliny [31], [51], [52], [53] 

Trhliny jsou největší problém při svařování, jelikož se mohou velmi rychle šířit a způsobit 

destrukci celého svařence. Vznikají v libovolném místě svarového kovu nebo tepelně ovlivněné 

oblasti. Objevit se mohou již při procesu (trhliny za horka) nebo i několik hodin až dní po 

svaření (trhliny za studena). Hlavní příčinou vzniku trhlin jsou zbytková tahová napětí vyvolaná 

objemovými změnami při chladnutí svaru, významnou roli zde opět hraje rychlost ochlazování.  

U uhlíkových ocelí určuje náchylnost k praskání vytvrditelnost (zakalitelnost) svarového 

kovu a tepelně ovlivněné oblasti. Rychlost ochlazování je nejvyšší podél středové osy a při 

svařování bez přídavného materiálu se trhliny objevují nejčastěji v této oblasti. V případě pou-

žití přídavného materiálu s nižším obsahem uhlíku, než obsahuje základní materiál, dojde ke 

snížení výskytu trhlin podél osy. V tepelně ovlivněné oblasti základního materiálu dochází 

k praskání nejčastěji v zóně obsahující zhrubnutá zrna.  

• Trhliny za horka (obrázek 32) se nejčastěji vyskytují ve svarovém kovu a vznikají při teplotě 

přibližně 200 až 300 °C pod teplotou tavení materiálu. Příčinou jsou nízkotavitelné složky, 

které vytvoří tenký film kolem již zkrystalizovaných zrn. Takto oslabené hranice praskají díky 

zbytkovým tahovým napětím vzniklých při ochlazování. Podmínky vzniku trhlin závisí na typu 

vytvořených filmů, mikrostruktuře a zbytkovém na-

pětí. Nejzásadnější vliv na vznik trhlin za horka má 

lomová houževnatost materiálu. Pokud bude zbyt-

kové napětí vyšší dojde k prasknutí. Prvky jako síra, 

fosfor a bór podporují vznik výše popsaných nízko-

tavitelných filmů a napomáhají tak zvýšit tendenci 

k praskání. Legování manganem má příznivý vliv na 

vznik trhlin za horka, při použití správného množství 

vytváří globulární sulfidy, které již netvoří film na 

hranici zrn. Vznik trhlin za horka lze omezit vhodnou 

konstrukcí svařence tak, aby se minimalizovalo zbyt-

kové pnutí. Především použitím materiálu s nízkou 

citlivostí na praskání a dostatečným očistěním po-

vrchu svařovaných součástí před vlastním procesem.  

 

• Trhliny za studena (obr. 33) jsou poměrně nebezpečné z důvodu rozsáhlého časového inter-

valu jejich vzniku, který se pohybuje od několika sekund až po několik dní i týdnů od svaření. 

Objevují se především v tepelně ovlivněné oblasti, v níž se vyskytuje zakalená struktura (mar-

tenzit). Samozřejmě nelze opomenout vodíkem způsobenou křehkost a následné praskání. Vo-

dík je nebezpečný především, kvůli jeho 

vysoké rozpustnosti v austenitu. Při pro-

cesu svařování je absorbován kapičkami i 

tavnou lázní kovu z prostředí. Jakmile za-

čne kov chladnout, snižuje se rozpustnost 

vodíku a ten uniká do okolí, nicméně vy-

soká rychlost ochlazení neumožňuje unik-

nout veškerému množství, a tak zůstává 

uvězněn ve svaru. Zásadní vliv má také 

zbytkové napětí ve struktuře a existence 

Obr. 32 Trhlina za horka [52] 

Obr. 33 Studená trhlina [52] 
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trhlin za horka, které se po ochlazení svaru mohou dále šířit jako trhliny studené. Vzniknout 

mohou jak na povrchu, tak i uvnitř svaru. Materiály s nižším obsahem uhlíku a bez výskytu 

vodíku jsou k praskání za studena méně náchylné, respektive hůře kalitelné oceli neumožní 

vznik martenzitu i při poměrně vysokých rychlostech ochlazování. Možností, jak snížit výskyt 

trhlin za studena je několik: zařadit předehřev pro snížení rychlosti ochlazování, žíhání pro 

snížení zbytkového pnutí a umožnění difuze vodíku, upravit konstrukci tak, aby bylo minima-

lizováno zbytkové napětí, použití materiálu s nízkou citlivostí na praskání za studena.  

• Žíhací trhliny mohou vznikat především ze dvou důvodů. Prvním je vysoký teplotní rozdíl 

mezi jádrem a povrchem svaru během ohřevu na žíhací teplotu nebo při vícevrstvém svařování. 

Toto praskání je typické pro nízké teploty do 300 °C. Druhá možnost vzniku žíhací trhliny se 

objevuje během žíhacího procesu v rozmezí 500 až 600 °C u ocelí legovaných chromem, mo-

lybdenem nebo vanadem. Tyto prvky mají vysokou afinitu k uhlíku a mají sklon tvořit karbidy 

uvnitř zrn. Tvorbou karbidů dochází k ochuzovaní hranic zrn o uhlík, což je oslabuje a při zvý-

šeném zbytkovém napětí dochází k praskání. To je 

typické pro feritické žárupevné a austenitické koro-

zivzdorné oceli, kde se při zvýšení teploty nad zmi-

ňovaných 500 °C začnou tvořit karbidy.  

• Lamelární trhliny (obr. 34) vznikají důsledkem 

válcovacího procesu, při kterém došlo k zploštění 

nečistot ve struktuře materiálu (sirníky nebo oxidy). 

Vznikají především v základním materiálu za vyso-

kých teplot, ale vyskytují se i ve svarovém kovu a 

jejich šíření probíhá i za studena. Vměstky snižují 

pevnost materiálu ve směru kolmém na směr válco-

vání a při vzniku zbytkového napětí po svařování 

dojde k prasknutí těchto vrstev. 

 

2.5.4 Ostatní vady [31], [51], [52], [53] 

• Neprůvary vznikají při nedostatečném výkonu zdroje tepla pro danou rychlost, kdy při pro-

cesu nedojte k dostatečnému provaření spoje. Často se objevují při MIG/MAG svařování, po-

kud jsou nevhodně zvoleny parametry svařovacího proudu. 

• Studené spoje mají podobné příčiny jako neprůvary. Vznikají, když dochází pouze k omeze-

nému spojení přídavného materiálu se zá-

kladním. Opět jsou hlavními příčinami 

nízký svařovací proud, vysoká rychlost 

svařování nebo nesprávné vedení elek-

trody.  

• Zápaly (obr. 35) jsou při obloukovém 

svařování důsledkem vysokého svařova-

cího proud nebo špatného vedení elek-

trody. U svařování laserem vznikají, pokud 

nemá přídavný materiál dostatečný čas za-

plnit celou svarovou mezeru, především 

kvůli vysokým rychlostem svařování. 

Jedná se o prohlubně v základním kovu, 

které byly nataveny ale nezaplněny.  

 

Obr. 35 Zápaly [53] 

Obr. 34 Lamelární trhliny [54] 
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2.6 Metody kontroly svarů [57] 

Kontrola svarů představuje velmi důležitou část svařovacího procesu. Zajištění požadované 

kvality procesu, a především její opakovatelnost, je pro všechny výrobce svařenců kritická. 

Kritéria hodnocení kvality určuje aplikace svařence. Při svařování tlakových nádob budou platit 

daleko přísnější pravidla než u svařenců určených například pro zemědělskou techniku. Stejná 

vada svaru může v jednom případě znamenat totální destrukci zařízení, zatím co jinde svar vy-

drží celou předepsanou životnost zařízení bez problémů. Kontrolní plán je tedy stanoven dle 

požadavků na svařenec. 

Vlastní metodika zkoušení svarů pak závisí na počtu vyrobených kusů, možnostech výrobce 

a již zmíněné aplikaci svařence. Existují dva typy zkoušek, destruktivní a nedestruktivní.  Oba 

způsoby zkoušek mají své výhody i nevýhody, které blíže určují kde mohou být použity. Bez 

ohledu na požadovaný stupeň kvality, by měly být všechny svary kontrolovány. Minimálně 

svářečem, který provede pohledovou kontrolu svaru. Nejjednodušší kritérium kvality svaru je 

vzhled svaru. Pokud povrch svaru vypadá dobře, lze svar považovat za kvalitní. Nicméně povrh 

nic neříká o vnitřních vadách a mnohé vady nelze jen z kontroly povrchu odhalit, viz obr. 36, 

kde je zobrazen dobře vypadající svar a po odbroušení vrchní části se objeví póry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1 Nedestruktivní zkoušky [56], [57], [58], [61] 

Představují možnost, jak zkontrolovat svar bez nutnosti jeho zničení. V mnoha případech 

představují jedinou možnost, jak provést kontrolu svaru, protože při kusové výrobě rozměrných 

součástí nelze velmi drahou součást jen tak rozřezat. Nicméně některé z nich jsou poměrně 

nákladné, díky speciálním zařízením potřebným k vykonání zkoušek. Základní typy nedestruk-

tivních zkoušek jsou: vizuální, kapilární, rentgenová, ultrazvuková a zkouška magnetickým po-

lem. Dále s rostoucím využitím počítačové techniky, lze provádět kontrolu v reálném čase, což 

Obr. 36 Póry ve svaru viditelné až po vybroušení [51] 
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již přechází do komplexního řízení procesu, kde jsou parametry upravovány kontinuálně tak 

aby byla zajištěna požadovaná kvalita za každých okolností. Jedná se o optické a zvukové mo-

nitorování procesu a lze se s ním setkat při svařování laserem. 

• Vizuální zkouška je základní ze všech zkoušek, není k ní potřeba žádné speciální vybavení a 

provádět ji může v podstatě každý kdo má dostatečně zdravý zrak pro rozpoznání jemných vad. 

Téměř vždy je zařazena před jinou zkoušku, protože nemá smysl provádět například nákladnou 

rentgenovou zkoušku na již vizuálně špatném svaru. Pro vykonání zkoušky je potřebné dosta-

tečné osvětlení, případně lupa a pravítka pro kontrolu geometrie a velikosti svaru. Jednotlivé 

fáze zkoušky jsou popsány v tabulce níže: 

Tab. 7 Možný postup vizuální kontroly [56] 

Vizuální kontrola 

Před svařováním 

Kontrola materiálu, jestli odpovídá specifikaci 

Odstranění případných tuků, barvy, olejů apod. 

Kontrola geometrie a rozměru svařovaných dílů 

Prověření seřízení a nastavení parametrů svařovacího zařízení 

Pokud je zařazen předehřev, zkontrolovat teplotu dílců 

Během svařování 
Kontrola svarové housenky a koncového kráteru 

Kontrolují se praskliny, průvar, tvorba strusky, … 

Po svařování 
Celková pohledová kontrola svaru 

Kontrolují se praskliny, póry, deformace, vady ve vzhledu, … 

Pokud je vizuální kontrola prováděna u metody, která vytváří strusku, musí být zajištěno její 

odstranění. K odstranění se však nedoporučuje otryskání, protože by mohlo dojít k uzavření 

malých trhlin. Slabina metody spočívá v nemožnosti kontroly vnitřní části svaru, nicméně pro 

jisté typy svařenců např. nádoby, lze použít endoskop pro zjištění stavu kořene svaru uvnitř 

dílu. Vizuální kontrola je obecně popsána v normě ČSN EN 970.  

• Kapilární zkouška se používá pro detekci povrchových vad, které nejsou viditelné při vizuální 

zkoušce. Pro zjištění netěsností u svařovaných nádob a pro austenitické oceli spolu s nemagne-

tickými materiály kde nelze použít magnetickou zkoušku. Principiálně je založena na vzlína-

vosti některých kapalin, které díky kapilárním jevům zatečou do vad ve svarech. Dle principu 

lze zkoušku rozdělit na: metodu barevné indikace a metodu fluorescenční. Před zkouškou je 

nutné dokonale očistit a odmastit tes-

tovaný povrch, aby nedošlo ke zne-

hodnocení zkoušky, respektive nečis-

toty by mohly zamezit přístupu pene-

trační kapaliny do trhlin. Poté se na-

nese zmíněná kapalina. U malých 

vzorků namáčením, pro rozměrnější se 

provádí nátěr nebo nástřik. Po době 

nutné k zatečení kapaliny do vad 

(10 až 30 minut) nastává kritická část 

zkoušky, kdy je potřeba přebytečnou 

kapalinu odstranit. Provádí se otřením 

nebo opláchnutím vodou, pokud bude 

očištění nedostatečné dojde k znehod-

nocení zkoušky, protože přebytečný 

penetrant zvýrazní i místa bez vad. 
Obr. 37 Trhlina zvýrazněná kapilární zkouškou [55] 
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Při přílišném očistění dojde k vypláchnutí kapaliny i z vad a zkouška bude znehodnocena. Ná-

sleduje osušení povrchu a vyvolání indikace. U barevné indikace se nanese vývojka (oxid zi-

nečnatý), která vytvoří kontrastní nasákavý povlak pro penetrační kapalinu a dojde k zvýraz-

nění vad, viz obr 37. U fluorescenční indikace není potřeba nanášet vývojku a ke zviditelněním 

dojde pomocí ultrafialové lampy. Kontrola svarů je poměrně subjektivní a vyžaduje zkušeného 

pracovníka. Blíže kapilární zkoušku specifikuje norma ČSN EN 579-1. 

• Magnetická zkouška (obr. 38) představuje alternativu ke kapilární zkoušce, která také slouží 

k detekci povrchových vad, s možností průniku až několik milimetrů pod povrch vzorku. Prin-

cip spočívá v lokalizaci a definování nespojitostí v magnetických materiálech, což určuje ome-

zení metody pouze na feromagnetické materiály. Hodí se pro detekci povrchových trhlin, stu-

dených spojů, zápalů atd., ve svarovém i základním kovu. Při samotné zkoušce je vzorek vložen 

mezi sondy, do kterých je přiváděno střídavé nebo stejnosměrné napětí. Po zapojení obvodu 

dojde k vytvoření magnetického pole, siločáry procházejí přes dílec a v místech kde se vysky-

tují vady dochází k odklonu pole. K indikaci vad se používají kovové piliny, které jsou přita-

hovány nebo odpuzovány v místech kde došlo 

k odklonu pole. Zobrazí se pouze vady kolmé 

na směr siločar, drobné vady rovnoběžné se si-

ločarami mohou zůstat skryty. Vhodné je proto 

provádět měření ve více směrech. Také spojení 

základního kovu s přídavným materiálem, 

může být díky rozdílným magnetickým charak-

teristikám detekováno chybně jako vada. Mag-

netické prášky mohou být dvojího typu: mokré 

nebo suché. Často se jako podklad používá bílá 

barva, aby bylo prášek lepe vidět. Zkouška na-

bízí poměrně dobré výsledky, ale je subjektivní 

a velmi záleží na zkušenosti obsluhy. Blíže tuto 

metodu specifikují normy ČSN EN 1290 a 

ČSN EN 1291. 

• Ultrazvukovou zkouškou (obr. 39) lze sledovat vady v celém průřezu svařence. Má nejvyšší 

dosah ze všech nedestruktivních zkoušek a lze ji využít na široké spektrum materiálů od oceli 

přes neželezné kovy až po plasty a kompozity. Principem je vysílání a následné snímání vyso-

kofrekvenčního zvukového vlnění, které pro-

chází přes materiál a pokud narazí na jakoukoliv 

nehomogenitu (vadu) dojde k odražení části 

vlny. Snímač tyto změny zachycuje a následně 

vykreslí na obrazovku přístroje. V technické 

praxi se používají dva druhy ultrazvukové 

zkoušky. První a také jednodušší, je metoda prů-

chodová. Při měření se zde mezi dvě sondy 

umístí vzorek a průchodem ultrazvuku dochází 

k měření. Sondy musí být souosé, což je limitací 

metody a zároveň musí být umožněn přístup 

k obou stranám vzorku. To je například u svaře-

ných nádob velmi obtížné nebo nemožné. Dru-

hou možností je metoda odrazová, která odstra-

ňuje limitace předchozí zmíněné metody. Ultra-

zvukový signál je zde vysílán do všech směrů a 

po odražení se vrací zpět do sondy k vyhodno-
Obr. 39 Ultrazvuková zkouška [58] 

Obr. 38 Magnetická zkouška [59] 
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cení. Frekvence vlnění určuje schopnost rozeznávání vad. Vyšší frekvence jsou schopny dete-

kovat jemnější vady. Běžně se využívá rozsah 0,5 až 25 MHz. Metoda není příliš vhodná pro 

testování porozity materiálu, protože kulaté póry vykazují jen nízkou změnu amplitudy a mo-

hou se ztratit v základním šumu. Výhodou metody je okamžité vyhodnocení a u jednoduchých 

dílů možnost automatizace kontroly s přímým pořizováním záznamu měření. Pro obsluhu zaří-

zení je nutná vysoká kvalifikovanost, protože rozeznání vad představuje komplikovaný proces 

a vyžaduje mnoho zkušeností. Blíže ultrazvukovou zkoušku popisuje norma ČSN EN 1714.  

• Rentgenová zkouška je nejvšestrannější ze všech nedestruktivních zkoušek, nabízí vysokou 

přesnost a lze s ní detekovat veškeré vady ve svarech. Výstupem zkoušky je rentgenový snímek 

(obr. 40), který je založen na schopnosti rentgenového záření pronikat skrze pevné materiály a 

vytvořit fotografický snímek, na kterém lze detekovat vady. Pří průchodu je záření částečně 

pohlcováno materiálem, což je závislé na jeho hustotě, tloušťce a atomovém čísle. Možnost 

detekce vady pracovníkem závisí na ostrosti obrazu a jeho kontrastu s pozadím, což určuje kva-

litu snímku. Pro zajištění kvality se používají indikátory kvality obrazu, které jsou při zkoušce 

umístěny na vzorku a snímek je pořízen 

i s nimi. Následně se vyhodnotí, zdali 

snímek vyhovuje. I zde je potřeba kvali-

fikovaná obsluha, protože se veškeré 

vady promítnou do jedné roviny a inter-

pretace nemusí být jednoduchá. Naštěstí 

s nástupem počítačové techniky byla 

umožněna digitalizace obrazu a jeho ná-

sledné vylepšení. Lze překrývat více 

snímků přes sebe, měnit kontrast a jas, 

čímž lze detekovat vady které by se na 

snímku nezobrazily. Rentgenové záření 

je pro člověka škodlivé a je proto důle-

žité dodržovat všechny bezpečnostní po-

kyny. Obsluha musí být důkladně pro-

školená a způsobilá provádět zkoušku. 

Blíže rentgenovou zkoušku specifikuje 

norma ČSN EN 1435.  

2.6.2 Destruktivní zkoušky [61], [62] 

Tato skupina zkoušek představuje alternativu k nedestruktivním metodám. Nicméně svar je 

zde ve všech případech zničen. Hojně se používají při svářečských zkouškách jako test kvality 

svarů, kontrola při prototypování výroby nebo k analyzování vad v procesu. Výsledkem zkou-

šek jsou informace o mechanických a fyzikálních vlastnostech svarů, jejich mikrostruktura 

apod. Metody jsou v podstatě klasické zkoušky mechanických vlastností upravené tak, aby 

byly vhodné pro testování svarů. Níže jsou uvedeny jednotlivé zkoušky s příslušnou normou:  

 

• příčná zkouška tahem   (ČSN EN 895)  

• zkouška lámavosti    (ČSN EN 910)  

• zkouška rázem v ohybu   (ČSN EN 875) 

• zkouška rozlomením   (ČSN EN 1320) 

• zkouška mikro a makro struktury  (ČSN EN 1321)  

• zkouška tvrdosti    (ČSN EN 1043-1

Obr. 40 Snímek svaru z rentgenové zkoušky [60] 
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Obr. 41 Detail svaru metodou MIG 

3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V následující kapitole bude popsán experiment vedoucí k zjištění vhodných parametrů pro 

svařování zadaného statorového svazku. Dříve bylo zjištěno, že svařování dílce je velmi pro-

blematické a provedení svaru běžnými metodami vede k výskytu mnoha vad.  

Svařování má nahradit současnou technologii páskování, v procesu jde pouze o přidržení 

svazku během manipulace a montáže. Po zasazení statoru do motorové skříně je pohyb a možné 

rozsypání svazku znemožněno. Jelikož svar nebude pro koncového zákazníka viditelný, potřeba 

dosažení bezvadného povrchu svaru je pouze vedlejší. Svar musí především zajistit pevnou 

fixaci svazku během výroby. 

Pro ověření předchozích poznatků, byl proveden kontrolní svar metodou MIG (podrobněji 

je tato metoda popsána v kapitole 2.1). Na obrázku 41 je zobrazen výsledek po rozřezání, vy-

broušení a naleptání nitalem (5 % roztok kyseliny dusičné). Výskyt mnohých povrchových a 

vnitřních pórů ukazuje, že metoda MIG nedokáže zaručit uspokojivý výsledek. Parametry sva-

řování jsou uvedeny v tabulce 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Návrh experimentu 
K provedení testovacích svarů je potřeba navrhnout metodiku postupu, přípravek pro fixaci 

statoru a zajistit přívod ochranného plynu. Jelikož se jedná o materiál, který je svařitelný jen 

velmi obtížně a zároveň nejsou známy žádné alespoň přibližné hodnoty vstupních parametrů, 

je potřeba přistoupit k problematice ze širšího hlediska.  

Vybavení použité k experimentu se skládá z robotického ramena ABB IRB2400, které nese 

skenovací hlavu Arges Fiber Rhino, ta zabezpečí rozmítání paprsku a z vláknového laseru IPG 

YLS 2000 o výkonu 2 kW.  

Tab. 8 Parametry MIG svařování 

Parametr Hodnota Jednotka 

Svařovací proud 127 [A] 

Rychlost podávání drátu 5 [m.min-1] 

Průměr elektrody 1 [mm] 

Typ elektrody G3Si1 [-] 

Ochranný plyn 
CO2 18 

[%] 
Argon 82 



 

 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

41 

 
ÚST FSI VUT v Brně 

tryska pro přívod  

ochranného plynu 

Na obrázku 42 se nachází stator zajištěný proti pohybu upínkami. Přívod ochranného plynu 

je proveden pomocí trysky nasměrované tak, aby docházelo k proudění přes místo svaru s mi-

nimálním vířením.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po provedení prvního testovacího svaru se vyskytl problém s vysokým množstvím jisker, 

které odlétávaly během svařování. Při zasažení krycího skla skenovací hlavy by hrozilo jeho 

poškození, což nelze akceptovat. Ochranu před jiskrami zabezpečuje vzduchový břit pod ske-

novací hlavou. Při takovémto vysokém množství jisker však nezabezpečoval dostatečnou 

ochranu. Na obrázku 43 je zobrazena celá svařovací sestava a detail přívodní hadice ochran-

ného plynu s přídavnou tryskou se stlačeným vzduchem. Její umístění v těsné blízkosti svaru 

zajišťuje dostatečný odklon jisker mimo skenovací hlavu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 42 Stator upnutý na stavebnicovém přípravku 

Obr. 43 Svařovací sestava s detailem vylepšené trysky 

1 – tryska se stlačeným vzduchem 

2 – tryska s ochranným plynem 

3 – skenovací hlava 

4 – robotické rameno 

5 – vzduchový břit 

1 

2 

4 

3 

5 
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3.2 První sada vzorků  
Hlavní parametry, které ovlivňují výslednou kvalitu svaru jsou výkon laseru a rychlost sva-

řování. U svařování s rozmítáním svazku ještě přibude frekvence a tvar dráhy rozmítání. Tyto 

čtyři vstupní veličiny budou měněny a sledován jejich vliv na kvalitu svaru. Podrobněji je pro-

blematika svařování s rozmítáním svazku popsána v kapitole 2.3.10. Pro všechny testy byl jako 

ochranný plyn použit argon o průtoku 18 l.min-1. 

Pro vyhodnocení byly zvoleny svary dlouhé 30 mm a vždy byly provedeny dvě iterace stej-

nými parametry pro eliminaci statistické chyby. Při dalším vyhodnocování svarů, kdy budou 

rozřezány, zajistí vždy jeden svar z dvojice to, že nedojde k rozpadnutí svazku plechů, protože 

jinak by je již nic nedrželo pohromadě. Níže jsou uvedeny jednotlivé svary: 

 

• Vzorek 1: Jako první byl proveden test bez použití woblingu. Na obrázku 44 je vidět že do-

chází ke vzniku pórů.  

 

Parametry:  

Výkon laseru 900 W 

Rychlost svařování 30 mm.s-1 

Typ woblingu žádný 

Poloměr kružnice - 

Frekvence woblingu - 

Rychlost woblingu - 

  

 

• Vzorek 2: Zde již byl použit wobling, jako elementární dráha byla zvolena kružnice. Z ob-

rázku 45 je patrné, že zvolené parametry nejsou vhodné. 

 

Parametry: 

Výkon laseru 1100 W 

Rychlost svařování 30 mm.s-1 

Typ woblingu kružnice 

Poloměr kružnice 0,6 mm 

Frekvence woblingu 60 Hz 

Rychlost woblingu ~220 mm.s-1 

 

 

• Vzorek 3: Zde byl výkon snížen na 900 W a poloměr kružnice woblingu zvětšen o 0,3 mm. 

Z obr. 46 je patrné, že povrch svaru je kompaktnější nicméně došlo ke zvýšení pórovitosti. 

 

Parametry:  

Výkon laseru 900 W 

Rychlost svařování 30 mm.s-1 

Typ woblingu kružnice 

Poloměr kružnice 0,9 mm 

Frekvence woblingu 60 Hz 

Rychlost woblingu ~340 mm.s-1 

 

 

Obr. 44 Vzorek 1 

Obr. 45 Vzorek 2 

Obr. 46 Vzorek 3 
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• Vzorek 4: Snížením svařovací rychlosti na 20 mm.s-1 došlo k mírnému zlepšení kvality svaru, 

ale pouze u jednoho z provedených svarů (obr. 47). 

 

Parametry: 

Výkon laseru 900 W 

Rychlost svařování 20 mm.s-1 

Typ woblingu kružnice 

Poloměr kružnice 0,9 mm 

Frekvence woblingu 60 Hz 

Rychlost woblingu ~340 mm.s-1 

 

• Vzorek 5: U vzorku na obrázku 48 byla snížena rychlost na 10 mm.s-1, čímž by se měl snížit 

výskyt pórů, nicméně se ukazuje že výsledný svar ovlivňují i jiné zatím neznámé faktory. 

 

Parametry: 

Výkon laseru 900 W 

Rychlost svařování 10 mm.s-1 

Typ woblingu kružnice 

Poloměr kružnice 0,9 mm 

Frekvence woblingu 60 Hz 

Rychlost woblingu ~340 mm.s-1 

 

• Vzorek 6: Pro zjištění, jestli výsledek ovlivňuje koroze a nečistoty vyskytující se na svařova-

ném statoru, byl použit smirkový papír k očistění povrchu. Z obrázku 49 je patrné, že očištění 

povrchu má pozitivní vliv na kvalitu svaru. 

 

Parametry: 

Výkon laseru 900 W 

Rychlost svařování 10 mm.s-1 

Typ woblingu kružnice 

Poloměr kružnice 0,9 mm 

Frekvence woblingu 60 Hz 

Rychlost woblingu ~340 mm.s-1 

 

• Vzorek 7: U všech následujících vzorků byl povrch nejprve očistěn pomocí smirku. Na 

obrázku 50 je zobrazen svar po zvýšení rychlosti na 20 mm.s-1. Zde je vidět, že očištění zlepšuje 

kvalitu i při zvýšení rychlosti. 

 

Parametry: 

Výkon laseru 900 W 

Rychlost svařování 20 mm.s-1 

Typ woblingu kružnice 

Poloměr kružnice 0,9 mm 

Frekvence woblingu 60 Hz 

Rychlost woblingu ~340 mm.s-1 

 

Obr. 47 Vzorek 4 

Obr. 48 Vzorek 5 

Obr. 50 Vzorek 7 

Obr. 49 Vzorek 6 
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• Vzorek 8: U vzorku na obrázku 51 byl otestovaný typ woblingu, kdy paprsek kmitá ve směru 

rovnoběžném se směrem svařování, bez výrazné změny kvality. 

 

Parametry: 

Výkon laseru 900 W 

Rychlost svařování 20 mm.s-1 

Typ woblingu přímka 

Délka přímky 0,9 mm 

Frekvence woblingu 60 Hz 

Rychlost woblingu ~108 mm.s-1 

 

• Vzorek 9: U vzorku na obrázku 52 byl otestovaný typ woblingu, kdy paprsek kmitá ve směru 

kolmém na směr svařování, tyto parametry se ukázaly jako velmi nevhodné. 

 

Parametry: 

Výkon laseru 900 W 

Rychlost svařování 20 mm.s-1 

Typ woblingu přímka 

Délka přímky 0,9 mm 

Frekvence woblingu 60 Hz 

Rychlost woblingu ~108 mm.s-1 

 

• Vzorek 10: Vzorek vyobrazen na obrázku 53 vykazuje poměrně dobrý výsledek a ukazuje se, 

že zvýšení frekvence woblingu spolu s nízkou rychlostí vedou ke kvalitnějším svarům. Dále si 

lze povšimnout zvětšení tepelně ovlivněné oblasti. 

 

Parametry: 

Výkon laseru 900 W 

Rychlost svařování 10 mm.s-1 

Typ woblingu kružnice 

Poloměr kružnice 0,9 mm 

Frekvence woblingu 100 Hz 

Rychlost woblingu ~560 mm.s-1 

 

  

• Vzorek 11: Na obrázku 54 je výsledek po snížení frekvence woblingu na 20 Hz, což vedlo 

k velmi špatným výsledkům, především vzniku kráteru na konci svaru.  

 

Parametry: 

Výkon laseru 900 W 

Rychlost svařování 20 mm.s-1 

Typ woblingu kružnice 

Poloměr kružnice 0,9 mm 

Frekvence woblingu 20 Hz 

Rychlost woblingu ~110 mm.s-1 

 

Obr. 51 Vzorek 8 

Obr. 52 Vzorek 9 

Obr. 53 Vzorek 10 

Obr. 54 Vzorek 11 
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• Vzorek 12: Při posledním testu bylo provedeno pět svarů se stejnými parametry, které byly 

rovnoměrně rozloženými po celém obvodu statoru. 

Z obrázku 55 je patrná jistá nehomogenita výsledků, 

z které je patrné, že umístění na statoru ovlivňuje vý-

sledek svařování. 

 

Parametry: 

Výkon laseru 900 W 

Rychlost svařování 20 mm.s-1 

Typ woblingu kružnice 

Poloměr kružnice 0,9 mm 

Frekvence woblingu 100 Hz 

Rychlost woblingu ~560 mm.s-1 

 

 

Zvolené vzorky byly po svaření rozřezány rovnoběžně s osou svaru, vybroušeny a naleptány 

nitalem pro zvýraznění struktury. Na obrázku 56 jsou vyobrazeny jednotlivé skeny makrostruk-

tur. Lze si povšimnou poměrně výrazné koroze, která nastala téměř okamžitě po vybroušení 

vzorků. U vzorků 5 a 8 lze konstatovat, že pokud dojde k tvorbě povrchových pórů tak tato 

vada prostupuje celou hloubkou svaru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 56 Makrostruktura vybraných svarů (podélný řez) 

Obr. 55 Vzorek 12 

Vzorek 5 

Vzorek 6 

Vzorek 8 

Vzorek 10 
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3.3 Vliv povrchové úpravy na kvalitu svaru 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 1.3, povrch plechů by měl být ošetřen izolačním lakem. Tato 

vrstva může být jeden z důvodů, proč dochází k vysokému výskytu pórů ve svarech. Rozdíly 

ve kvalitě svarů u vzorku 12 

(obr. 55), kdy byly použity stejné pa-

rametry, by mohla způsobovat neho-

mogenní tloušťka laku. Výrobce 

uvádí že součásti, na kterých je 

vrstva laku o tloušťce do 2,5 𝜇𝑚 

jsou zaručeně svařitelné [4]. Pokud 

není dodržena tato hodnota, respek-

tive, když bude tloušťka laku větší, 

dochází k výraznější pórovitosti. 

Páry vznikající z odpařujícího se 

laku nejsou schopny při vysokých 

rychlostech svařování opustit tekutý 

kov před jeho ztuhnutím.  

Pro ověření tloušťky laku byly 

provedeny metalografické výbrusy 

několika plechů, nicméně ani na jed-

nom ze vzorků se nepodařilo jednoznačně prokázat přítomnost povrchové úpravy. Na ob-

rázku 57 je zobrazena struktura plechu, kde však není žádná povrchová úprava viditelná. Z de-

tailního zvětšení hrany plechu (obrázek 58) je již vidět rozhraní mezi plechem a zalévací prys-

kyřicí. Zde lze pozorovat jistou změnu struktury na rozhraní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 57 Trafoplech zvětšeno 100x, leptáno nitalem 

Obr. 58 Trafoplech – detail hrany 

50 𝜇𝑚 
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Při bližším pohledu na rozhraní mezi plechem a pryskyřicí (obrázek 59), si lze všimnout 

tenké vrstvy s odlišnou strukturou než zbytek pryskyřice, nicméně jestli se skutečně jedná o 

povrchovou úpravu plechu nelze jednoznačně prohlásit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Druhá sada vzorků 

Po neprůkazném pokusu o zjištění příčiny vzniku vad se přistoupilo k nalezení parametrů, 

které budou dosahovat uspokojivých výsledků na libovolném místě statoru. Z první sady 

vzorků byly zvoleny troje parametry dosahující nejlepších výsledků. Opět byly provedeny vždy 

dva svary vedle sebe. Pro získání uceleného obrazu, jak se parametry chovají při změně polohy, 

budou provedeny tři testy se stejnými parametry, vždy posunuty přibližně o 120° po obvodu 

statoru. Jako ochranný plyn byl znovu použit argon. 

• Vzorek 1: Parametry ze vzorku 10 se ukázaly jako poměrně vhodné, jak je patrné z obr. 60, 

výsledek dopadl dobře. 

Parametry: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkon laseru 900 W 

Rychlost svařování 10 mm.s-1 

Typ woblingu kružnice 

Poloměr kružnice 0,9 mm 

Frekvence woblingu 100 Hz 

Rychlost woblingu ~560 mm.s-1 

10 𝜇𝑚 

Obr. 59 Trafoplech – detail rozhraní 

Obr. 60 Vzorek 1 – druhá sada 
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• Vzorek 2: Zde byly použity parametry ze vzorku 6, nicméně na obrázku 61 je vidět, že 5/6 

svarů vykazují vysokou pórovitost. 

 

Parametry: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vzorek 3: Jak je vidět na obrázku 62, použití přímky jako elementární dráhy pro wobling 

vede ke kvalitním svarům, ale i zde si lze všimnou výskytu pórů na povrchu. 

 

Parametry: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 Vyhodnocení makrostruktury výbrusů 

Pro zhodnocení makrostruktury byly vybrány vždy dva svary od každého vzorku a stejně 

jako u předchozí sady rozřezány v ose svaru, vybroušeny a naleptány nitalem pro zvýraznění 

makrostruktury.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkon laseru 900 W 

Rychlost svařování 10 mm.s-1 

Typ woblingu kružnice 

Poloměr kružnice 0,9 mm 

Frekvence woblingu 60 Hz 

Rychlost woblingu ~340 mm.s-1 

Výkon laseru 900 W 

Rychlost svařování 20 mm.s-1 

Typ woblingu přímka 

Délka přímky 0,9 mm 

Frekvence woblingu 60 Hz 

Rychlost woblingu ~108 mm.s-1 

Obr. 63 Makrostruktura – vzorek 1, druhá sada (podélný řez) 

Obr. 62 Vzorek 3 – druhá sada 

Obr. 61 Vzorek 2 – druhá sada 

Vzorek 1-A 

Vzorek 1-B 



 

 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

49 

 
ÚST FSI VUT v Brně 

Svary z prvního vzorku jsou na obrázku 63, vykazují pouze malé množství pórů. Průvar je 

stejnoměrný a bez viditelný defektů. U vzorku 1-A je vidět, že došlo ke vzniku bodové vady, 

která se vyskytla pouze na jednom ze svarů. Možná příčina vzniku vady je zborcení keyhole. 

Celkově lze tyto parametry prohlásit za použitelné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry použité pro druhý vzorek potvrdily teorii, že do procesu vstupuje proměnná, která 

výrazně zvyšuje tvorbu pórů. V první sadě vzorků byly vzniklé svary téměř bez vad, ale jak je 

vidět z obrázků 61 a 64, došlo u pěti ze šesti svarů k výrazné pórovitosti. Při pohledu na mak-

rostrukturu svarů lze vidět nestejnoměrný průvar a mnoho pórů. Na vznik vad může mít vliv i 

skutečnost, že testovaný stator byl více než rok umístěn v prašném a vlhkém prostředí. Nicméně 

tyto parametry nejsou schopny zajistit dostatečnou kvalitu svaru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U vzorku 3 bylo dosaženo stejně jako u vzorku 1 jednotné kvality všech svarů. Na ob-

rázku 65 je vidět stejnoměrný průvar bez zjevných defektů. U vzorku 3-A se vyskytuje malé 

množství pórů, které by neměly přílišný vliv na celkovou únosnost svaru. Tyto parametry se 

jeví jako nejvhodnější pro použití, protože nabízejí největší stabilitu procesu. 

 

Vzorek 2-B 

Vzorek 2-A 

Vzorek 3-A 

Vzorek 3-B 

Obr. 64 Makrostruktura – vzorek 2, druhá sada (podélný řez) 

Obr. 65 Makrostruktura – vzorek 3, druhá sada (podélný řez) 
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3.5 Vyhodnocení průvaru 

Pro danou aplikaci je nejdůležitější průvar, respektive nosná plocha svaru, která bude zajiš-

ťovat soudržnost statoru. Tato plocha bude řídícím parametrem sloužícím k určení množství 

svarů potřebných pro zajištění funkce.  

3.5.1 Určení průvaru z lomu svaru 

Jako první bylo provedeno určení průvaru z pohledu kolmého na svar. Ze všech svarů 

z druhé sady bylo odlomeno několik plechů. Tímto se získal pohled na svar, u kterého bylo 

provedeno měření průvaru. Zde nebylo potřebné svary speciálně připravovat. Na fotkách jsou 

svary pouze zbroušeny. Je potřeba brát ohled na skutečnost, že takovéto měření probíhá v jed-

nom místě svaru a nelze tak získat ucelený obraz o hloubce průvaru po celé délce.  

Velikosti průvarů byly zaznamenány do tabulky 9, kde je uvedena i průměrná hodnota. Na 

obrázku 66 se nachází hodnoty průvaru vyjádřeny graficky. Dle těchto dat se jako nejvhodnější 

jeví třetí parametry, které dosahovaly průměrné hloubky 1,71 mm. U druhých parametrů, které 

dosahují průměrného průvaru 1,36 mm, bude celková únosnost svaru menší díky pórům vysky-

tujícím se ve struktuře. U prvních parametrů bylo dosaženo nejmenšího průvaru (průměrně 

1,09 mm) ale svar je poměrně široký a celková nosná plocha může být stejná jako u ostatních 

parametrů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na následujících stranách jsou uvedeny vybrané snímky (obrázky 67 a 68) z výše popsaného 

měření. U svarů (parametry 2) lze vidět velikost pórů, které prostupují celou délkou svaru a 

jejich odhadovaný poloměr se u měřených vzorků pohybuje v rozmezí 0,3 až 0,5 mm. Také lze 

sledovat rozdílný tvar svaru u parametrů 1 a 3, kde rozdílný typ elementární dráhy woblingu 

ovlivňuje poměr hloubky a šířky svaru. U kružnice (parametry 1) je svar širší než hlubší, díky 

větší ploše, na které laser působí. Při použití přímky (parametry 3) je svar hlubší a užší.  

Tab. 9 Hodnoty průvaru pro svary z druhé sady (příčný řez)  

  Průvar [mm] 

Parametry Svar 1 Svar 2 Svar 3 Svar 4 Svar 5 Svar 6 Průměr 

1 1,20 1,15 0,72 0,91 1,20 1,33 1,09 

2 1,33 1,44 1,29 1,50 1,32 1,29 1,36 

3 1,82 1,73 1,67 1,53 1,71 1,78 1,71 
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Obr. 66 Grafické zobrazení průvaru u jednotlivých parametrů 
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 Obr. 67 Ukázka svarů na lomu – 1 (příčný řez) 

 

Parametry 3 – svar 1 

Parametry 2 – svar 1 

Parametry 1 – svar 1 200 𝜇𝑚 

 

200 𝜇𝑚 

 

200 𝜇𝑚 

 

1,20 mm 

 

1,33 mm 

 

1,82 mm 
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 Obr. 68 Ukázka svarů na lomu – 2 (příčný řez) 

 

Parametry 3 – svar 4 

 

Parametry 1 – svar 4 

 

Parametry 2 – svar 2 
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200 𝜇𝑚 

 

200 𝜇𝑚 

 

1,33 mm 

 

1,44 mm 

 

1,53 mm 
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Obr. 69 Znázornění průvaru – parametry 1 (podélný řez) 

 

Parametry 1 – svar 2 

 

Parametry 1 – svar 2 

 

3.5.2. Určení průvaru z výbrusu 

Pro získání ucelenějšího pohledu na průvar svaru, bylo provedeno měření na rozřezaném 

svaru v rovnoběžném směru.  Zde byly vyhodnoceny dva svary od každých parametrů. Použily 

se stejné vzorky jako v kapitole 3.4.1. Naměřené hodnoty s průměrnou hodnotou jsou zazna-

menány v tabulce 10. Jelikož byly změřeny poměrně rozdílné hodnoty než u předchozí metody, 

je v tabulce uvedena i procentuální odchylka průměrných hodnot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tabulky 10 je patrné, že odchylky v měření první a druhou metodou jsou poměrně výrazné, 

tedy mimo parametry 1. Zde je odchylka pouze 5 % a výsledky lze považovat za věrohodné. 

U ostatních svarů jsou rozdíly markantnější. Tato odchylka mohla vzniknout z několika dů-

vodů, s největší pravděpodobností však kombinací všech níže popsaných vlivů.   

První možností je, že při dělení na pile nebyl svar rozřezán v požadovaném místě, respektive 

mimo střed. Což by odpovídalo odchylce u parametrů 3, kdy je zjištěný průvar větší u první 

metody měření. Tuto myšlenku potvrzuje i fakt, že při pohledu na obrázky 67 a 68 jsou svary 

třetích parametrů úzké a při malé odchylce polohy pily, bude změna v naměřeném průvaru vý-

razná. Nicméně u svarů s druhými parametry by výše zmíněná možnost nedávala příliš smysl, 

protože hlubší průvar byl naměřen druhou metodou. Zde lze díky vzniku pórů a celkově méně 

stabilnímu procesu viz obr. 64, předpokládat nestejnoměrnou hloubku průvaru v jednotlivých 

místech svaru, která zapříčinila tuto odchylku. Dalším vlivem může být místo, ve kterém došlo 

k měření první metodou. Snímky byly pořízeny v oblasti začátku svaru a zde ještě není proces 

zcela stabilní, což má vliv na hloubku průvaru. Je nutné mít na paměti, že především pro druhou 

metodu měření byly použity pouze dva vzorky, což také může skreslovat výsledky. Ukázky 

průvarů jsou na obrázcích 69, 70 a 71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tab. 10 Hodnoty průvaru pro svary z druhé sady (podélný řez) 

  Průvar [mm] Průměr z předcho-

zího měření [mm] 

Procentuální odchylka 

hodnot průvaru Parametry Svar 1 Svar 2 Průměr 

1 1,16 0,90 1,03 1,09 5 % 

2 1,66 1,71 1,69 1,36 24 % 

3 0,93 0,89 0,91 1,71 47 % 

1,16 mm 

 

0,90 mm 

 

500 𝜇𝑚 

 
500 𝜇𝑚 
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Obr. 71 Znázornění průvaru – parametry 3 (podélný řez) 

 

Obr. 70 Znázornění průvaru – parametry 2 (podélný řez) 

 

Parametry 2 – svar 1 

 
Parametry 2 – svar 2 

 

Parametry 3 – svar 1 

 

Parametry 3 – svar 2 

 

1,66 mm 

 

1,71 mm 

 

0,93 mm 

 

0,89 mm 

 

500 𝜇𝑚 
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500 𝜇𝑚 
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3.6 Mikrostruktura svaru 

Z rozboru chemického složení provedeného v kapitole 1.2 by měla být mikrostruktura ple-

chu tvořena pouze feritem. Tato struktura odpovídá kombinaci vysokého obsahu křemíku a ma-

lého množstvím uhlíku obsaženého v materiálu. Jelikož se svařování provádělo bez přídavného 

materiálu, struktura svarového kovu zůstala feritická viz obrázek 72. 

 

Dále je na obrázku 72 vidi-

telné rozhraní svaru a základ-

ního materiálu. Jednou z klíčo-

vých vlastností použité techno-

logie svařování laserem je, že se 

u svarů nevyskytuje téměř žádná 

tepelně ovlivněná oblast. Což 

lze pozorovat i na obrázku 

vpravo. Tato vlastnost je způso-

bena kombinací vysoké svařo-

vací rychlosti a vysoké hustoty 

energie dodané do materi-

álu. Při splnění výše popsaných 

podmínek je celkové vnesené 

teplo do svaru malé, což má za 

následek minimální ovlivnění 

materiálu v okolí svaru. 

 

Při pohledu na obrázek 72 je jasně viditelné výrazné zhrubnutí zrna, které je pro svar typické. 

Nové zrna mají protáhlý tvar a jsou natočeny do směru svařování. Na obrázku 73 je zobrazen 

detail mikrostruktury svaru z oblasti povrchu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 72 Mikrostruktura svaru (podélný řez) 

 

Obr. 73 Detail mikrostruktury svaru 

 

200 𝜇𝑚 

100 𝜇𝑚 
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Mikrostruktura: 1 – plech, 2 – svar 

Obr. 74 Určení počtu zrn 

 

3.6.1 Vyhodnocení zhrubnutí zrna [69] 

Pro zjištění k jak velkému zhrubnutí zrna došlo, byla zvolena metoda počítání zrn v jednotce 

plochy výbrusu. Blíže tuto metodu specifi-

kuje norma ČSN EN ISO 643. Postup výpo-

čtu byl mírně upraven, tak aby bylo možné 

vyhodnotit pořízené snímky co nejjednodu-

šeji. Princip metody spočívá ve zvolení jed-

noduchého obrazce (kruhu, čtverce nebo ob-

délníku) na mikroskopickém snímku a ná-

slednému spočítání zrn, které jsou uvnitř ob-

razce a zrn, které jeho hranici protínají. Na 

obrázku 71 je znázorněno určení počtu zrn 

(červeně jsou označeny zrna uvnitř čtverce a 

zeleně zrna která hranici protínají). 

V tabulce níže jsou uvedeny hodnoty zjiš-

těné z obrázku 74: 

 

 

Celkový počet zrn v obrazci se stanoví dle: 

𝑛1 = 𝑛1𝑢 +
𝑛1ℎ

2
− 1 = 42 +

20

2
− 1 = 𝟓𝟏 𝑧𝑟𝑛 

𝑛2 = 𝑛2𝑢 +
𝑛2ℎ

2
− 1 = 19 +

26

2
− 1 = 𝟑𝟏 𝑧𝑟𝑛 

 

Kde: 𝑛1  – celkový počet zrn v obrazci u plechu 

 𝑛1𝑢  – počet zrn uvnitř obrazce u plechu 

 𝑛1ℎ  – počet zrn na hranici obrazce u plechu 

 𝑛2  – celkový počet zrn v obrazci u svaru 

𝑛2𝑢  – počet zrn uvnitř obrazce u svaru 

 𝑛2ℎ  – počet zrn na hranici obrazce u svaru 

 

Tab. 11 Hodnoty určené ze snímků 

Mikrostruktura plechu 

Délka strany obrazce 0,2 mm 

Plocha obrazce 0,04 mm2 

Počet zrn uvnitř  42 

Počet zrn na hranici 20 

Mikrostruktura svaru 

Délka strany obrazce 0,6 mm 

Plocha obrazce 0,36 mm2 

Počet zrn uvnitř 19 

Počet zrn na hranici 26 

1 

2 

200 𝜇𝑚 
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K získání srovnatelných hodnot z obou výpočtů je potřeba zjistit množství zrn obsažených 

v jednom čtverečním milimetru plochy, to se stanoví dle: 

𝑚1 =
𝑛1

𝑆1
=

51

0,04
= 𝟏𝟐𝟕𝟓 𝑧𝑟𝑛. 𝑚𝑚−2 

 

𝑚2 =
𝑛2

𝑆2
=

31

0,36
= 𝟖𝟔, 𝟏𝟏 𝑧𝑟𝑛. 𝑚𝑚−2 

 

Kde:  𝑚1 – počet zrn u plechu na 1 mm2 

 𝑆1 – celková plocha obrazce u plechu 

 𝑚2 – počet zrn u svaru na 1 mm2 

 𝑆2 – celková plocha obrazce u svaru 

 

Z výše uvedeného výpočtu je patrné výrazné zhrubnutí zrna. Při porovnání těchto dvou hod-

not bylo zjištěno, že došlo ke zvětšení zrna téměř patnáctkrát.  
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ZÁVĚRY 

Svařování laserem se ukázalo být velmi efektivní metodou, která ve srovnání s jinými sva-

řovacími technikami, dokáže nabídnout velmi dobré výsledky i u problematických součástí. 

I zde je však potřeba zvolit vhodnou kombinaci vstupních parametrů, tak aby bylo dosaženo 

přijatelného výsledku. Což platí dvojnásob, pokud je použita technologie rozmítání svazku. Zde 

totiž přibývají další parametry (typ, amplituda a frekvence rozmítání), které výrazně ovlivňují 

výsledný svar. Zvýšení počtu parametrů navyšuje celkovou náročnost procesu na odladění. Pro 

řešený statorový svazek bylo však použití této technologie nezbytné. Důvodem byla velmi 

tenká vrstva anorganického laku, který odděluje jednotlivé plechy a při svařovacím procesu 

způsobuje vlivem jeho odpařování výrazné zvýšení pórovitosti svaru. Řešení tohoto problému 

pomocí technologie laserového svařování s rozmítáním svazku je podstatou této diplomové 

práce. Prakticky se jedná o jednu z finančně nejnákladnějších metod a vyžaduje zkušenou a 

důkladně proškolenou obsluhu.  

Výsledky dosažené v experimentální části potvrzují náročnost laserového svařování s roz-

mítáním svazku. Některé parametry, kterými byl statorový svazek svařen, vedou k vyloženě 

špatným výsledkům. Po provedení první sady vzorků bylo jasné, že nalezení vhodných para-

metrů nebude vůbec snadné. Především s ohledem na proměnlivost kvality svaru na různých 

místech statoru. Pokud bychom porovnali vzorky z druhé sady svarů, tak při použití nízké rych-

losti a frekvence woblingu (parametry 2), dochází k vysokému výskytu pórů. Toto nastavení 

sice vykazuje poměrně hluboký průvar, ale při takovémto množství vad nelze svary považovat 

za vyhovující. Ostatní svary (parametry 1 a 3) pórovitost nevykazují a co se týče kvality svaru, 

jsou téměř totožné. Při pohledu na jejich průvar dosahují taktéž podobných výsledků. Jejich 

hlavní rozdíl je ve tvaru svaru, který je dán typem woblingu. Při použití kružnice je svar širší a 

mělčí. Naopak pokud laserový svazek kmitá po přímce rovnoběžné se směrem svařování, svar 

je úzký a hluboký. Jako nejvhodnější parametry použitelné pro danou aplikaci se z předchozích 

dvou možností jeví poslední zmíněné (parametry 3). Zvoleny byly díky vysoké rychlosti sva-

řování, která bude pro tuto aplikaci klíčová. 

Do budoucna by bylo zajímavé zkoumat, jak by se statory chovaly při svařování přímo ve 

výrobním procesu. Především jestli by docházelo opět k proměnlivé kvalitě svarů na různých 

místech statoru. Provést destruktivní zkoušky, ke zjištění mechanických vlastností svarů. Což 

by sloužilo jako základ pro výpočet nutného množství jednotlivých svarů tak aby dokázaly za-

jistit dostatečnou fixaci statoru během manipulace. 
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Označení Legenda Jednotka 

   

fw frekvence woblingu [Hz] 

m1 počet zrn u plechu na 1 mm2 [1.mm-2] 

m2 počet zrn u svaru na 1 mm2 [1.mm-2] 

n1 celkový počet zrn v obrazci u plechu  
n1h počet zrn na hranici obrazce u plechu  
n1u počet zrn uvnitř obrazce u plechu  
n2 celkový počet zrn v obrazci u svaru  
n2h počet zrn na hranici obrazce u svaru  
n2u počet zrn uvnitř obrazce u svaru  
P výkon laseru [W] 

rw poloměr elementální křivky [mm] 

S1 celková plocha obrazce u plechu [mm2] 

S2 celková plocha obrazce u svaru [mm2] 

v rychlost svařování [mm.s-1] 

vw rychlost woblingu [mm.s-1] 
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Příloha 1: Datasheet laku Remisol EB 5308 K 



   

Remisol EB 5308 K  

Technisches Merkblatt  
  

 Elektroblechlack C-5 (ASTM 976) 

 wasserverdünnbar, pigmentiert, chromfrei  

 glühbeständig  schweißbar  

 Schichtdickenbereich 1..6µm  

 Viskosität (DIN4): 50s bei 48% Festkörper  

1  Einsatzgebiet  

Remisol EB 5308 K ist ein anorganisch/organischer 

Mischlack der Klasse C-5 (ASTM 976) und dient der 

Isolation von Elektroblechen. Er ist bestens geeignet 

für den Siluminverguss sowie schweißbar und 

glühbeständig mit guter Haftung der geglühten Schicht 

im Schichtdickenbereich unter 2,5µm.  

Die in EB 5308 K enthaltenen phosphorsauren 

Gruppen gehen eine chemische Reaktion mit der 

Blechoberfläche ein und gewährleisten sehr gute 

Isolationswerte bereits bei geringen Schichtdicken. 

Für Schichtdicken unter 1µm empfehlen wir Remisol 

EB 5350.  

2  Verarbeitung  

2.1  Härtung  

Remisol EB 5308 K ist heiß härtend. Die optimale 

Einbrenntemperatur richtet sich nach der 

Wärmezufuhr im Ofen und muss durch Versuche für 

jede Anlage separat festgelegt werden, entspricht 

jedoch den üblichen Einbrennbedingungen. Bei 

Verweilzeiten von 15 bis 60 Sekunden in der 

Einbrennzone hat sich unter Laborbedingungen eine 

PMT (Peak Metal Temperature) von 240°C als 

ausreichend erwiesen.  

Die richtige Aushärtung sollte stets mit Alkohol- und 

Wassertropfentest überprüft werden. Da anorganische 

und organische Bestandteile unterschiedlich rasch 

aushärten, müssen beide Tests durchgeführt werden.  

  

2.1.1 Alkoholtest  

Man prüft die Beschichtung durch Reiben mit einem 

mit Spiritus (Ethanol) befeuchteten Lappen oder 

Wattebausch. Die Lackschicht ist ausreichend 

eingebrannt, wenn sie sich weder anlösen noch 

wegwaschen lässt.  

  

106823  

Technical Data Sheet  

 coreplate varnish C-5 (ASTM 976)  water 

reducible, pigmented, chromium free 

 resistant to annealing  suitable for stack 

welding  coating thickness range 1..6µm 

(40..240µin)  viscosity (DIN4): 50s at 48% 

solids content  

1  Range of application  

Remisol EB 5308 K is an inorganic/organic hybrid 

varnish, class C-5 (ASTM 976) and serves as 

insulation for core plates. It is well suited for 

aluminium casting, welding and annealing with 

good adhesion of the annealed layer at a coating 

thickness lower than 2,5µm (100µin). The 

phosphoric acid groups contained in EB 5308 K 

undergo a chemical reaction with the surface of the 

steel and ensure very good insulation values even at 

a small coating thickness.  

For a coating thickness below 1µm (40µin) we 

recommend Remisol EB 5350.  

2  Processing  

2.1  Curing  

Remisol EB 5308 K is hot curing. The optimum 

curing temperature depends on the heat transfer and 

must be determined for each oven separately. The 

curing condition corresponds to those used for 

other core plate varnishes.  

At dwell times from 15 to 60 seconds in the curing 

section laboratory investigations demonstrated a 

PMT (peak metal temperature) of 240°C (464°F) as 

sufficient.  

The proper curing shall always be tested by means 

of the alcohol and water drop test. Since inorganic 

and organic components may have different curing 

speed both tests have to be carried out.  

2.1.1 Alcohol test  

Check the coating by rubbing with a wad moistened 

with alcohol (ethanol). The coating is cured 

properly when the coating neither can be affected 

nor washed away.  
TDS Remisol EB 5308 K  -1/4-  106823  
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2.1.2 Wassertropfentest 
Man lässt einen Tropfen (1ml) destilliertes oder 
entsalztes Wasser bei Raumtemperatur für 3 Minuten 
einwirken und wischt ihn mit einem trockenen Tuch 
ab. Der Test gilt als bestanden, wenn nach einer 
weiteren Minute kein Anzeichen auf den durch-
geführten Test erkennbar ist. Insbesondere darf keine 
Verfärbung oder ein teilweises Anlösen der Lack-
schicht auftreten. 
 

2.1.2 Water drop test 
Let one drop (1ml) of distilled or demineralised 
water take effect to the coating for 3 minutes and 
wipe it away with a dry wad. Check after one more 
minute: The specimen passes the test if no visible 
mark of the applied test can be seen. Specifically 
no discoloration of the coating nor any partial 
removal of the coating may occur. 

2.2 Allgemeine Verarbeitungshinweise 
Der Lack muss vor der Anwendung gut aufgerührt 
werden. Rühren auch im Lackvorratsbecken ist 
vorteilhaft. Wurde zuvor ein anderer Lack eingesetzt, 
ist die Anlage gründlich zu reinigen und vor dem 
Befüllen mit Leitungswasser zu spülen. Nach der 
Anwendung muss die Lackiervorrichtung mit Wasser 
gereinigt werden. Eingetrocknete Lackreste verlieren 
ihre Wasserlöslichkeit. 
Um ein Eindicken des Lacks an der Lackieranlage zu 
verhindern, empfehlen wir beim Auftragen des Lackes 
eine Bandtemperatur unter 50°C. 
Unter Verwendung von glatten Auftragswalzen kann 
der Lack wie angeliefert eingesetzt werden. Geringere 
Schichtdicken können durch Verdünnen mit Lei-
tungswasser erreicht werden. Dies ist insbesondere bei 
Verwendung von geriffelten Walzen erforderlich. 
 
Bei erstmaliger Anwendung ziehen Sie bitte einen 
unserer Anwendungstechniker zurate. 
 

2.2 General application advice 
Before application the varnish has to be stirred 
well. Additional stirring in the varnish pan is 
advantageous. If another varnish had been used 
before, the varnishing unit is to be washed 
thoroughly and rinsed with tap water before filling. 
After application the coating unit must be washed 
with water. Dried varnish is no longer soluble in 
water. 
In order to avoid a thickening of the varnish in the 
application unit, we recommend a strip tempera-
ture below 50°C (122°F). 
With smooth application rollers the varnish can be 
applied as delivered. Thinner coatings can be 
achieved by dilution with tap water. This is neces-
sary especially with grooved rollers. 
 
 
For initial process recommendations, please 
consult an application technician. 

3 Gebinde und Lagerung 
Unsere Standardgebinde sind Kunstofffässer zu 230 
kg netto und Einweg-IBCs mit einer Nettofüllmenge 
von 1200 kg. 
Wir garantieren eine Mindest-Lagerfähigkeit im 
original verschlossenen Liefergebinde von 6 Monaten 
ab Auslieferungsdatum. Zu hohe Temperaturen 
verringern die Haltbarkeit. Erwärmung über 30°C (z. 
B. durch direkte Sonneneinstrahlung) und extremer 
Frost unter –15°C sind zu vermeiden. 
 

3 Container and Storage 
Our standard containers are plastic barrels with 
230 kg net weight (47 gal) and one-way IBCs 
(totes) with 1200 kg net weight (248 gal). 
We grant a minimum shelf life in original sealed 
container of 6 month from date of shipment. Too 
high temperatures shorten the shelf life. Warming 
up over 30°C (86°F), e.g. by direct sunlight, or 
extreme frost below –15°C (5°F) have to be 
avoided. 

4 Eigenschaften 
4.1 Eigenschaften im Anlieferungszustand 
Die folgende Tabelle beschreibt die Eigenschaften 
von Remisol EB 5308 K mit der Artikelnummer 
106823. Selbstverständlich sind je nach Anforderung 
auch andere Einstellungen in Bezug auf Viskosität 
und Festkörper lieferbar. 

4 Properties 
4.1 Properties as delivered 
The following table shows properties of Remisol 
EB 5308 K with the article number 106823. It goes 
without saying that, depending on demand, other 
adjustments of viscosity and solids content are 
available. 
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Lackeigenschaften specification properties of the varnish 
4.1.1 Viskosität bei 23ºC 

DIN 53211, 4mm 50 ± 10 s viscosity at 23ºC (73ºF) 
DIN 53211, 4mm 

4.1.2 Festkörper 
DIN 53216 (55mm/1g/2h/130ºC) 48 ± 3 % solids content 

DIN 53216 (55mm/1g/2h/130ºC) 

4.1.3 Dichte bei 23ºC 
EN ISO 2811-2 

1,28 ± 0,05 g/ml 
10,7 ± 0,4 lb/gal 

density, weight per gallon 
at 23ºC (73ºF), EN ISO 2811-2 

4.1.4 pH-Wert bei 23ºC 
DIN ISO 976 2,6 ± 0,5 pH value at 23ºC (73ºF) 

DIN ISO 976 

4.1.5 Ergiebigkeit pro Tonne Blech mit 
0,5mm bei einseitiger Lackierung 1,1 kg/t·µm yield per metric ton coreplate (gauge 

0,5mm) on single side coating 

4.1.6 Ergiebigkeit pro 1m² Blechober-
fläche bei einseitiger Lackierung 4,1 g/m²·µm yield per 1m² coreplate surface on 

single side coating 
 
 
 
4.2 Eigenschaften nach dem Einbrennen 
Die folgenden Angaben beziehen sich auf eine 
typische Schichtdicke von 1..2µm auf M800-50A. 
Haftung und elektrische Eigenschaften hängen stark 
von der Oberflächenstruktur des verwendeten Elektro-
blechs ab und sollten jeweils separat geprüft werden. 

4.2 Properties of the cured coating 

The following properties refer to a typical coating 
thickness of 1..2µm (40..80µin) on M800-50A. 
Adhesion and electrical properties highly depend 
on the surface structure of the coreplate steel and 
should be tested individually. 

 
Eigenschaften der Lackschicht specification properties of the coating 

4.2.1 Farbe grau 
grey colour 

4.2.2 Dichte der Lackschicht, 
berechnet 2,0 g/cm³ density of the coating, 

calculated 

4.2.3 Isolationswiderstand 
ASTM A717 (Franklin) 20..200 Ω·cm²/lam. surface resistivity 

ASTM A717 (Franklin) 

4.2.4 Durchschlagspannung 
EN IEC 60464-2 50..150 V break down voltage 

EN IEC 60464-2 

4.2.5 Durchschlagspannung nach 7d in 
Trafoöl (IEC 61099) bei 135°C 

unverändert 
unchanged 

break down voltage after 7d in 
transformer oil (IEC 61099) at 135°C 
(275°F) 

4.2.6 Biegung um zylindrischen Dorn 
ISO 1519, Ø 3mm 

rissfrei 
crack-free 

bending over cylindrical mandrel 
ISO 1519, Ø 3mm 

4.2.7 Gitterschnitt 
DIN 53151 GT 0B cross cut test 

DIN 53151 

4.2.8 Bleistifthärte 
EN 13523-4 > 9H pencil hardness 

EN 13523-4 

4.2.9 Schweißbarkeit WIG 
SEP 1210, Geschwindigkeit 600..1000 mm/min weldability TIG 

SEP 1210, welding speed 

4.2.10 Stanzbarkeitsverbesserung 
(verglichen mit blankem Blech)  

ja 
yes 

enhancement of punchability 
(compared to bare steel) 

4.2.11 Kompressibilität 
IEC 60404-12 < 0,3 % compressibility 

IEC 60404-12 
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Eigenschaften der Lackschicht specification properties of the coating 
4.2.12 Hydrolysebeständigkeit 

in kochendem Wasser > 6 h resistance to hydrolyses 
in boiling water 

4.2.13 Kältemittelbeständigkeit (R134a, 
R22), DIN 8944 

beständig 
resistant 

resistance to refrigerants (R134a, 
R22), DIN 8944  

4.2.14 Temperaturbeständigkeit unter 
Luft, IEC 60404-12, als h/°C 0,5/600;  2500/300 temperature resistance under air 

IEC 60404-12 as h/°C 

4.2.15 Dauerwärmebeständigkeit 
IEC 60404-12 270 °C continuous temperature resistance 

IEC 60404-12 
 
 
 
4.3 Eigenschaften nach Referenzglühung 
Die folgenden Angaben beziehen sich auf eine 
typische Schichtdicke von 1..2µm auf M800-50A, die 
einer Referenzglühung nach DIN EN 10126 unterzo-
gen wurde. Haftung und elektrische Eigenschaften 
hängen stark von der Oberflächenstruktur des verwen-
deten Elektroblechs ab und sollten jeweils separat 
geprüft werden. 

4.3 Properties after reference anneal 
The following properties refer to a typical coating 
thickness of 1..2µm (40..80µin) on M800-50A 
after reference anneal acc. DIN EN 10126. 
Adhesion and electrical properties depend highly 
on the surface structure of the coreplate steel and 
should be tested individually. 

 
Eigenschaften der Lackschicht specification properties of the coating 

4.3.1 Isolationswiderstand 
ASTM A717 (Franklin) 10..30 Ω·cm²/lam. surface resistivity 

ASTM A717 (Franklin) 

4.3.2 Haftfestigkeit kein Abplatzen 
no flaking adhesion 

4.3.3 Schweißbarkeit WIG 
SEP 1210, Geschwindigkeit > 1000  mm/min weldability TIG 

SEP 1210, welding speed 

4.3.4 Kompressibilität 
IEC 60404-12 < 0,3 % compressibility 

IEC 60404-12 

4.3.5 Kältemittelbeständigkeit (R134a, 
R22), DIN 8944 

beständig 
resistant 

resistance to refrigerants (R134a, 
R22), DIN 8944  

 
Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG 

Ignaz Köck Straße 15 
A-1210 Wien 

Austria 

Web: www.rembrandtin.com 
Mail: coreplatevarnish@rembrandtin.com  
Tel.: +43 1 27702 -320, -323, -327 
Fax: +43 1 27702 -324 

Unsere Datenblätter sind nach bestem Wissen erstellt und 
sollen beraten. Eine Rechtsverbindlichkeit kann jedoch 
daraus nicht abgeleitet werden. Die Eignung ist für jeden 
Anwendungszweck gesondert zu prüfen. 

Our data sheets are made according to our best know-
ledge and intend to give advice. They do not involve 
any legal obligation. The aptitude must be tested for 
each application. 
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