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ABSTRAKT 

SKALNÍK Vít: Svařování hygienického žlabu 

Cílem této práce je návrh a realizace optimalizace svařování částí hygienického žlabu. Byla 

popsána problematika svařování zmíněné součásti a užití přípravku. Na základě 

charakteristických znaků svařování byla zhodnocena aplikace ostatních metod svařování a 

vybrána optimální varianta pro proces svařování hygienického žlabu. Při výběru byly brány 

v úvahu hygienické požadavky nestátní organizace EHEDG (European Hygienic Engineering 

and Design Group). Dále byly provedeny návrhy úprav procesu svařování čela žlabu. Dalším 

krokem byla realizace zvoleného návrhu a jeho testování. Součástí práce bylo zpracování 

technologického postupu a vyhotovení WPS (Welding Procedure Specification). V závěru 

práce byl posouzen technicko-ekonomický přínos změn v procesu. 

Klíčová slova: Hygienický žlab, korozivzdorná ocel, metody svařování, svařovací přípravek, 

EHEDG, WPS, technologický postup 

ABSTRACT 

SKALNÍK Vít: Welding of the sanitary gully 

The aim of this paper is to plan out and realize an optimalization for the welding process of 

parts of a sanitary gully. Problematics during the welding process of the aforementioned parts 

together with the usage of welding fixture were explained. On the basis of characteristic signs 

of welding, an application of other methods was evaluated and the optimal option for the 

welding process was chosen. During the selection process, hygienic regulations of a non-state 

funded organization EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) were taken 

into account. Furthermore, suggestions for adjustments of the welding process of the forefront 

of the gully were analyzed. The next step was the realization of the chosen plan and its 

testing. Part of the process was the implementation of a technological procedure and 

execution of WPS (Welding Procedure Specification). The end of this paper considers the 

tecnological-economic contributions of the changed in the procedure. 

Key words: Sanitary gully, stainless steel, methods of welding, welding fixture, EHEDG, 

WPS, technological procedure 
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ÚVOD [1], [2], [3], [4], [5], [6] 

„Velkou budoucnost má svařování elektrickým obloukem“ 

Tato slova pronesl průkopník na poli svařování, zakladatel světoznámého Ústavu 

elektrického svařování založeného v Kyjevě, E. O. Paton. Jeho vizionářské představy o rozvoji 

technologie svařování jsou již téměř jedno století naplňovány v podobě začleňování tohoto 

oboru do všech odvětví průmyslu. 

Svařování se především díky rozvoji v oblasti kvality, uplatnění a dostupnosti staví na velmi 

důležitou pozici v oblasti výrobních technologií. Některé činnosti, jako například stavebnictví, 

výroba automobilů a zhotovování složitých strojírenských dílců se v dnešní době bez aplikace 

svařování již neobejdou. Na obr. 1 jsou vyobrazeny aplikace svařování. 

Po mnoho let platilo, že svařování patří mezi těžkou a zdraví ohrožující práci. Zvýšené 

hygienické standardy přispěly k tomu, že se současné moderní procesy svařování prezentují 

vysokou čistotou a minimálním zatížením životního prostředí. 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Příklady aplikace svařování [3], [4], [5], [6] 

 

Obr. 2 Hygienický odvodňovací žlab s prodlouženým 

okrajem [8]Příklady aplikace svařování [3], [4], [5], [6] 
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1 ANALÝZA PŮVODNÍHO PROCESU [7], [8], [9] [10], [11], [12], [13], 

[14], [15], [16], [17] 

Součást, jejíž optimalizací svařování se práce zabývá je 

čelo, znázorněné na obr. 3, ke kterému je přivařena 

příložka doplňující tvar okraje patrná na obr. 4. Jedná se o 

část hygienického odvodňovacího žlabu s prodlouženým 

okrajem (dále jen žlab), znázorněného na obr. 2. Hotový 

výrobek je stabilně uložen do podlahy. Žlab je výrobkem 

přibyslavské firmy ACO Industries k.s., zabývající se 

především výrobou vnitřních a venkovních odvodňovacích 

systémů. V roce 2017 činila velikost série 2679 kusů čel 

žlabu, tzn. že bylo přivařeno 5358 kusů příložek. 

Závod v Přibyslavi patří do nadnárodně rozvinuté sítě 

společnosti ACO založené v roce 1946. V roce 2015 

společnost zaměstnávala 4000 zaměstnanců ve 40 zemích 

nacházejících se na 6 kontinentech. Obrat skupiny činil 670 

milionů euro. Závod v Přibyslavi v uvedeném roce 

zaměstnával 640 pracovníků a jeho obrat byl přes 50 milionů 

euro. 

Proces svařování je realizován ručním přivařením 

příložek ve svařovacím přípravku metodou TIG. 

Optimalizace se zaměřuje na výběr vhodné technologie 

svařování, problém deformací po zavaření a zasekávání 

čel v přípravku. 

Vytváření svarových spojů probíhá v pořadí 

naznačeném na obr. 5, kde je znázorněn i směr vedení 

elektrody dle šipek. Příložka je přivařena k čelu žlabu 

celkem pěti svary, z nichž dva jsou koutové v poloze PB 

(1 a 3), jeden tupý v poloze PG (2) a dva svary tupé 

v poloze PA (4 a 5), které na sebe navazují a jsou 

vytvářeny vedením elektrody v opačných směrech pro 

dosažení lepšího sklonu elektrody. V pořadí první svar 

je zhotoven s aplikací přídavného drátu. 

Při výrobě byl použit svářecí zdroj GL 222 DC od 

firmy CLOOS, na kterém byl nastaven svářecí 

proud 70 A. Elektrický oblouk byl vytvořen 

stejnosměrným proudem o přímé polaritě. Byly 

použity fialové elektrody E3 od společnosti 

ABICOR BINZEL, podléhající normě DIN EN 26 

848. Přídavný materiál je do svaru dodáván ručně 

ve formě svařovacích tyček s klasifikací 316 LSi. 

Jedná se o produkt firmy ESAB. 

  

Obr. 2 Hygienický odvodňovací žlab 

s prodlouženým okrajem [8] 

Obr. 3 Čelo žlabu 

Obr. 4 Základní rozměry příložky 

Obr. 5 Pořadí tvorby svarů a směr vedení 

elektrody 

5    4    1    2    3 
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Přípravek pro svařování znázorněn na obr. 6 je 

symetrické konstrukce, disponující zařízením pro 

upínání jak ve svislém, tak i ve vodorovném směru. 

Vertikální upnutí je konáno vzduchem ovládaným 

pohybem přidržovačů (1). Horizontální upnutí je 

realizováno pomocí kvádrů (2), jejichž polohu lze 

manuálně měnit díky šroubovým spojům. Zařízení 

dále obsahuje šablonu pro umístění čel (3), základní 

desku (4), na které jsou umístěny ustavovací 

komponenty, tlačítka (5) ovládající pneumatické 

přidržovače a ovládací skříň (6), ve které je 

uzavřena elektroinstalace a pneumatické rozvody. 

Mobilita přípravku je zajištěna pomocí koleček 

s brzdou. V místě vytváření svarů je jako podložný 

materiál pro svoji dobrou tepelnou vodivost použita 

měď. Na obr. 7 je poté detail měděné části 

přípravku, na kterém je viditelný návarek (1), který 

zachovává velikost mezery mezi plochou čela 

žlabu a měděnou částí, a tím zamezuje 

deformacím vzniklým po svařování. Přesto 

k deformacím dochází a čelo se zasekne 

v přípravku právě o měděný návarek. Svářeč 

poté musí použitím síly čelo z přípravku vypáčit. 

Měděná část dále obsahuje drážku (2) s otvorem 

(3) pro přívod a rozvod ochranného plynu, 

kterým je v tomto případě argon o čistotě 5.0 

(99,999 %). Svařovací přípravek je výrobkem 

společnosti WSTEC s.r.o. 

Samotnému procesu svařování předchází 

vypálení polotovaru z plechu, válcovaného za 

studena, bez povrchových úprav, o tloušťce 1,5 

mm. Následují lisovací operace, kdy se v 1. a 2. tahu zhotoví základní tvar čela. Poté je součást 

umyta v průmyslové pračce, aby ještě před samotnou operací svařování mohla být přivařena 

část lemu čela, lisováním nevyrobitelná. 

Žlab je zhotoven z austenitické Cr-Ni korozivzdorné oceli s označením 1.4301 (též ČSN 

17 240 a AISI 304). Tato ocel vyniká především dobrou svařitelností do tloušťky až 6 mm. 

K dalším přednostem této oceli patří odolnost proti kyselinám, dobrá tvárnost, tažnost  

a obrobitelnost. Z těchto důvodů je materiál využíván v potravinářském a chemickém průmyslu 

pro výrobu potrubí, sanitárních zařízení, kanálových vpustí atd. Základní mechanické vlastnosti 

a chemické složení uvedeny v tab. 1 byly převzaty z atestu zmíněného materiálu. Atest je 

součástí přílohy 1. 

Tabulka 1 Mechanické vlastnosti a chemické složení materiálu 1.4301 [17] 

Mechanické 

vlastnosti 

Mez kluzu 

Rp0,2 [MPa] 

Mez pevnosti 

Rm [MPa] 

Tažnost 

A80 [%] 

Tvrdost dle 

Rockwella HRB 

267 667 49,9 85 

Chemické 

složení 

Složení C Si Mn P S N Cr Ni 

Obsah [%] 0,015 0,08 1,62 0,031 0,003 0,0434 18,1 8,05 

Obr. 6 Svařovací přípravek 

Obr. 7 Měděná část přípravku 
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1.1 Výrobní možnosti [18], [19], [20], [21], [22], [23] 

Jedním z prvních náležitostí, které je potřeba provést při zvažování výroby jakékoliv 

součásti je výběr optimální technologie výroby, v případě svařování to je volba vhodné metody. 

Tento výběr probíhá především na základě požadavků na výrobu zadané součásti  

a dosažitelných možností zvažovaných metod. 

Při rozboru aplikovatelnosti metod svařování je potřeba zohlednit vlastnosti výstupních 

produktů, které jsou v případě žlabu určeny normami EN 1672, EN ISO 14159, EN 1253  

a dokumenty číslo 8, 13 a 44 vydaných nezávislou organizací EHEDG. Tato organizace se 

zabývá podporou zachování hygieny při výrobě výrobků užívaných v potravinářském  

a chemickém průmyslu. Zmíněné dokumenty popisují vlastnosti součástí s požadavkem na 

hygieničnost, design otevřených zařízení pro zpracování potravin a náležitosti závodů 

vyrábějících potravinářský sortiment. Dokument číslo 13 je z hlediska výroby nejdůležitější, 

protože v něm jsou popisovány náležitosti konečného výrobku, jako jsou maximální drsnost, 

akceptovatelné druhy svarových spojů a přípustné vady. Nepřípustné jsou všechny vady, které 

zasahují do hygienické části výrobku, nebo ovlivní další operace ve výrobě tak, že hygieničnost 

výsledného produktu nebude moci být zaručena. 

Zvážením metod svařování z hlediska dosažitelných možností a požadavků na vyrobenou 

součást byly pro srovnání vybrány tři následující metody. 

TIG 

Jedná se o metodu tavného svařování netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního 

plynu. Detail svarové oblasti při procesu svařování je patrný na obr. 8. Díky úzkému teplotnímu 

poli lze dosáhnout velké hloubky závaru, při malé TOO (tepelně ovlivněné oblasti). Z toho 

důvodu nevznikají v materiálu vysoká napětí a následné deformace jsou méně rozsáhlé. Mezi 

další výhody metody TIG patří dobrá kontrola svarové lázně a s tím související možnost 

svařování s přídavným materiálem, ale i bez něj. Při svařování bez přídavného materiálu je 

chemické složení svaru stejné, jako má ZM (základní materiál). Svary vzniklé touto metodou 

se vyznačují vysokou kvalitou a celistvostí. Jsou vhodné pro spojování pohledových ploch, na 

které je kladen důraz na estetiku. Lze svařovat nízkouhlíkové i vysoce legované oceli, hliníkové 

a hořčíkové slitiny a další materiály. Mezi nevýhody této metody se řadí malá produktivita při 

ručním svařování a vysoká technická náročnost svařovacích zařízení. 

  

Obr. 8 Detail svařování metodou TIG s použitím 

přídavného materiálu [19] 
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Pro zjištění kvality svarů vytvářených metodou TIG byly spoje na obr. 9 podrobeny vizuální 

kontrole, při které nebyly zjištěny žádné nepřípustné vady, kromě neprovařeného kořene. Tato 

vada není zásadní, pokud svary poskytují dostatečnou pevnost, protože v tomto případě nejsou 

spoje výrazně mechanicky namáhány. 

Byl udělán metalografický výbrus koutového svaru. Následně byl vzorek leptán leptadlem 

marble. Po šetření výbrusu znázorněného na obr. 10 byla potvrzena vada neprovařeného kořene 

a byly pozorovány zápaly na hranicích svarové housenky a ZM. Přítomné vady zmenšují 

funkční průřez materiálu a tím snižují jeho mechanické vlastnosti. Velikost funkčního průřezu 

spoje je 0,85 mm. Na obr. 11 je změřena velikost zápalů a svaru. 
 

 

Obr. 11 Měření výbrusu svaru (TIG) 

Vadu neprovařeného kořene lze eliminovat rozšířením svarové mezery, snížením svařovací 

rychlosti, či zvýšením svařovacího proudu. Zápalům lze zabránit snížením svařovacího proudu, 

lepším vedením elektrody, či použitím přídavného materiálu. 

  

Obr. 9 Svary podrobené vizuální kontrole (TIG) Obr. 10 Výbrus pro makrografické šetření (TIG) 
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MAG 

Jde o metodu tavného svařování tavící se elektrodou 

v ochranné atmosféře aktivního plynu. Elektroda je v 

podobě přídavného drátu navinutého na cívce strojně 

posunována bowdenem do blízkosti svarové lázně, kde 

je odtavována. Aktivní plyn vstupující do procesu 

svařování se aktivně podílí na metalurgických procesech 

ve svarové lázni a zabraňuje přístupu vzduchu 

k roztavenému kovu. Tyto plyny jsou v podobě čistého 

CO2 nebo směsí CO2+Ar, které jsou vhodné pro 

svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. Pro 

vysocelegované oceli se jako ochranný plyn používají 

směsi Ar+O2. Detail metody MAG je znázorněn obr. 12. 

Svary vytvářené metodou MAG se vyznačují dobrým profilem a hlubokým závarem. Malá 

TOO a nízké hodnoty vneseného tepla zaručují malé deformace svařovaných ploch. Vysoká 

svařovací rychlost poskytuje oproti jiným metodám vysokou výrobnost. Oblouk i svarová lázeň 

jsou dobře viditelné. Malý rozstřik kovu elektrody umožňuje rozšířit aplikaci této metody i do 

oblastí průmyslů s požadavkem na hygieničnost výrobků. Při svařovacích procesech vzniká 

minimální množství zplodin. Metoda je vhodná 

jak pro ruční, tak i pro strojní svařování. Mezi 

nevýhody této metody patří náročnost obsluhy 

svařovacího zdroje, kdy je nutné nastavení 

primárních parametrů jako jsou svařovací proud, 

rychlost podávání drátu a tloušťka materiálu  

a jemné doladění napětí a pomocných parametrů. 

Při nastavení nevhodných hodnot vznikne 

oblouk, který může způsobit vznik nepřípustných 

vad svarů. Další nevýhodou je nadměrné 

množství emitovaného elektromagnetického 

záření do prostoru, kvůli kterému je vyžadován 

vyšší stupeň ochrany svářečů. 

Při vizuální kontrole svarů na obr. 13 byl pozorován nepravidelný tvar svaru a nadměrný 

rozstřik kovu. Kuličky kovu se vyskytují jen na povrchu příložky a lemu čela. Do hygienické 

části čela žlabu nezasahují, proto vada není v daném případě nepřípustná. Bylo změřeno 

převýšení tupého svaru o hodnotě 1,51 mm, které bylo zjištěno pomocí digitálního posuvného 

měřidla. Samotné měření je znázorněné na obr. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 12 Detail vytváření svaru metodou 

MAG [21] 

Obr. 13 Svary pro vizuální kontrolu (MAG) 

Obr. 15 Výbrus pro makrografické šetření 

(MAG) Obr. 14 Měření převýšení (MAG) 
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Byl udělán metalografický výbrus koutového svaru znázorněn na obr.15, který byl opět 

leptán leptadlem marble. Následně byl pozorován svar s téměř provařeným kořenem. Nebyly 

zjištěny žádné vady, které by výrazně zmenšovali funkční průřez svarového spoje. Velikost 

funkčního průřezu spoje je 3,22 mm. Na vzorku byly změřeny velikosti závarů a svaru, což je 

zobrazeno na obr. 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Měření výbrusu svaru (MAG) 

Vadě neprovařeného kořene lze předejít stejně jako v předchozím případě rozšířením 

svarové mezery, snížením svařovací rychlosti, či zvýšením svařovacího proudu. Nepravidelnost 

svaru je možné napravit lepším vedením elektrody. Rozstřiku kovu lze zabránit snížením napětí 

na oblouku, lepším vedením hořáku, či použitím svařovacích sprejů proti kuličkám. 

MAG - CMT 

Zkratka CMT představuje pojem cold metal transfer, tedy přenos kovu za studena. Označuje 

moderní automatizovanou technologii založenou na principu metody MIG/MAG. Drátová 

elektroda je odtavována stejně jako v případě MIG/MAG s tím rozdílem, že délka vyložení 

drátu z hubice je ovládána digitálním zařízením, které až 90 - krát za sekundu vyložení mění. 

Princip MAG - CMT je znázorněn na obr. 17. Spočívá v mechanicky ovládaném pohybu drátu, 

který je vysunován z hubice směrem k ZM. V okamžiku, kdy se natavený konec dotkne ZM je 

digitálním řízením identifikován zkrat, snížena velikost svářecího proudu a drát je vtahován 

zpět do hubice, což podporuje vznik kapky ulpívající na ZM. V další fázi se kapka odděluje od 

drátu a oblouk hoří při zvýšeném svářecím proudu, což způsobí natavení konce drátu, ZM i již 

odtavené kapky. Poté je drát opět přibližován k ZM. Toto se opakuje až 90 - krát za sekundu. 

  

Obr. 17 Princip metody MAG - CMT [22] 
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Díky střídání vysokoteplotní a studené fáze je umožněno kvalitně spojovat ocel s hliníkem, 

což je znázorněno na obr 18. Dále lze svařovat tenké materiály od tloušťky 0,3 mm, což je 

znázorněno na obr. 19. Při práci s touto metodou je výhodou také malé vnesené teplo, které je 

zanášeno jen po krátkou dobu, kdy hoří oblouk. Rozstřik kovu je zamezen automatickým 

řízením parametrů ve fázi oddělování kapky kovu, kdy je svařovací proud snížen a zkrat tedy 

probíhá kontrolovaně. Stabilita oblouku je zajištěna mechanicky a díky tomu se nemění i při 

svařování tvarově složitých povrchů, nebo změně plynulosti posuvu hořáku, což zaručuje 

kvalitu výsledných spojů. Při nastavení vhodných parametrů lze dosáhnout pravidelného tvaru 

svarů, hlubokého závaru a velkého převýšení svaru. 

 

 

Nevýhody metody MAG - CMT jsou spojeny především s ekonomickými náklady na zřízení 

automatizovaného pracoviště a zařízení znázorněného na obr. 20 a 21. Další nezanedbatelnou 

položkou jsou náklady na vysoce kvalifikovanou obsluhu. 

 

  

Obr. 18 Smíšený spoj ocel - hliník (MAG - CMT) 

[23] 

Obr. 19 Tupý spoj tenkých hliníkových plechů 

(MAG - CMT) [23] 

Obr. 20 Automatizovaný svařovací hořák (MAG - CMT) 

[23] 

Obr. 21 Svářecí sestava (MAG - CMT) [23] 
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Zhodnocení 

Vytvářené svary nejsou mechanicky namáhané a nenacházejí se v hygienických částech 

žlabu, a proto není na kvalitu těchto spojů kladen takový důraz. Avšak je vhodné vytvářet spoje 

vysoké jakosti, které bezpodmínečně splní svoji funkci a neohrozí tak kvalitu či životnost 

celého výrobku. 

Použitelnost metod TIG a MAG byla experimentálně ověřena. Zjištěné výsledky jsou 

přijatelné, ale ne ideální. Při aplikaci metody TIG se vady projevují především zeslabením 

funkčního průřezu, a tedy výrazným sníženým mechanických vlastností. Při použití metody 

MAG se jedná o vady zhoršující pohledovou kvalitu výrobku. Ideálního stavu bez vad lze  

u obou zmíněných metod dosáhnout úpravou svářecích parametrů, lepšením vedením elektrody 

nebo změnou podmínek svařování. Z technologického hlediska se jako nejvhodnější metoda 

jeví MAG - CMT, kterou lze vytvářet kvalitní spoje. 

Proces přivaření příložek k čelu žlabu je realizován na pracovištích v sekci závodu určeném 

především pro svařování korozivzdorných ocelí, proto jsou tato pracoviště vybavena převážně 

svářecími zdroji TIG. Jeden svářecí box je vybaven svářecím zdrojem MAG, který je často plně 

vytížen. Závod ACO v Přibyslavi nedisponuje pracovištěm vybaveným technologií  

MAG - CMT. Pořizovací náklady této technologie jsou vysoké a při výběru metody je třeba 

zohlednit dlouhou dobu návratnosti investic. Vzhledem k podmínkám ve výrobním závodě se 

jako nejvhodnější metoda jeví metoda TIG. 

Metodou TIG, MAG i MAG-CMT lze vytvářet spoje požadované kvality dle zmíněných 

norem a dokumentů EHEDG. 

Po zvážení dosažených a dosažitelných výsledků a současné situace v závodu ACO  

v Přibyslavi byla jako nejvhodnější metoda zvolena technologie svařování TIG. 
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2 TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ TIG [1], [11], [24], [25], [26], [27] 

Proces svařování v obecném pojetí lze definovat jako vytváření nerozebíratelného spoje, 

vlivem působení tepla, tepla a tlaku nebo jen tlaku. Vznik svaru je podmíněn působením 

termické, mechanické, či radiační energie. 

V průběhu let vzniklo mnoho metod svařování založených na odlišných principech. Nové 

technologie svařování vznikaly z důvodu vylepšení těch starých, či při potřebě svařovat nové 

materiály. Tyto důvody přispěly v polovině 20. století i k vývoji metody TIG. 

Oficiální název technologie svařování TIG je obloukové svařování netavící se wolframovou 

elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu. Používané zkratkové označení metody je TIG 

(Tungsten Inert Gas) užívané v anglosaských zemích, WIG (Wolfram Inert Gas) v německy 

hovořících zemích a GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) v USA. V následujících částech 

práce bude užíváno zkratky TIG. Podle normy ČSN EN ISO 4063 se metoda číselně označuje 

jako 141. Časté označení základního kurzu této metody je dle normy ČSN 05 0705 ZK 141 8, 

kde číslo 8 znamená, že kurz je určen pro svařování korozivzdorných austenitických ocelí. 

Technologie svařování TIG se zařazuje do tavných metod. Tavení probíhá pod vlivem 

působení koncentrovaného zdroje tepla, kterým je v tomto případě elektrický oblouk. Teploty 

vytvářené obloukem dosahují ve své střední části až 5000°C. Elektrody jsou vyráběné 

z wolframu, který je se svojí teplotou tavení 3380 °C vhodný jako materiál netavící se 

elektrody. Vysoké teploty způsobí natavení základního materiálu a umožní tak vznik svarové 

lázně. Doplňování objemu svaru probíhá ve formě přikládání přídavného materiálu. Svařování 

může probíhat i bez přídavného materiálu, kdy se hrany spojovaného základního materiálu 

takzvaně slévají. Metoda TIG využívá pro ochranu svarové lázně a tepelně ovlivněné oblasti 

inertních plynů. Popis oblasti svařování je znázorněn na obr. 22. 

 

 

 

  
Obr. 22 Popis oblasti svařování [11] 
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2.1 Elektrický oblouk [11], [12], [28], [29], [30], [31], [32] 

Trvalý elektrický výboj v plynech se nazývá elektrický oblouk. Jeho průvodním znakem je 

uvolnění značného množství tepla a ionizace plynů, které tímto vytvoří vhodné prostředí pro 

přenos elektrického proudu. Ionizační děj spočívá v rozpadu neutrálních atomů v úzké oblasti 

působnosti elektrického oblouku. Z těchto neutrálních atomů se poté stávají nositelé 

elektrického náboje, tzv. ionty. 

Detailně znázorněná oblast elektrického oblouku je na obr. 23, kde je patrná elektroda (1) 

připojená na záporný pól stejnosměrného proudu. Oblast na elektrodě nazývaná katodová 

skvrna (2). Za ní se nachází oblast katodového úbytku napětí (3). Z katodové skvrny jsou 

emitovány primární elektrony (4) putující přes sloupec oblouku (8) a oblast anodového úbytku 

napětí (10) k anodové skvrně (11) na základním materiálu. Některé z primárních elektronů (9) 

dopadají na anodovou skvrnu, kde se jejich kinetická energie mění na tepelnou, způsobující 

vysoké teploty, dostatečné k natavení základního materiálu. Ostatní primární elektrony se ve 

sloupci oblouku sráží s atomy ochranného plynu (5) (v tomto případě je uvažován argon)  

a podnítí tak jejich rozpad, kdy vznikají ionty argonu (6) a sekundární elektrony (7). Kladné 

ionty argonu putují ke katodové skvrně, kde při svém dopadu způsobují termoemisi dalších 

primárních elektronů. Vzniklé sekundární elektrony dopadají společně s primárními elektrony 

na anodovou skvrnu, kde předávají svůj náboj dalším atomům základního materiálu, které 

uvolní další elektrony (12) a svářecí proud prochází dále. 

 

 

 

Elektrický oblouk si lze představit jako sériové zapojení tří odporů. Odpor katodové oblasti, 

sloupce oblouku a odpor anodové oblasti. V každé z těchto částí dochází k úbytkům napětí, 

které ovlivňují tepelný výkon svářecího oblouku a tím i účinnost svařování. V oblasti sloupce 

oblouku je úbytek napětí způsobený vzájemnými srážkami usměrněných kladně nabitých iontů 

a elektronů. V blízkosti katody a anody se vyskytují tzv. nábojové mraky, které zabraňují 

usměrněnému pohybu volných nosičů náboje. 

  

Obr. 23 Princip funkce elektrického oblouku [28] 
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Množství tepla, které je využité pro tavení je snadno ovlivnitelné pomocí změny polarity 

ZM a elektrody. Z tohoto hlediska se rozlišují tři druhy zapojení znázorněné na obr. 24.  

 

a) Prvním z nich je svařování stejnosměrným proudem (DC) o přímé polaritě, kdy ZM je 

anodou (možnost za a)). V tomto případě jsou primární elektrony emitovány z katodové 

skvrny na elektrodě. V místě tavení vznikají vysoké teploty. Svar je charakteristický svoji 

malou šířkou a velkou hloubkou. Rozložení teplot je 70 % na povrchu materiálu a 30 % na 

elektrodě. Tepelné zatížení elektrody, které je úměrné uvolněnému teplu je v tomto případě 

malé a nehrozí natavení elektrod. Používají se elektrody od průměru 3,2 mm, které lze 

použít pro svářecí proud maximálně 400 A. 

b) Dalším typem zapojení je svařování stejnosměrným proudem o nepřímé polaritě, kdy ZM 

je katodou (možnost za b)). V tomto případě jsou primární elektrony emitovány základním 

materiálem. Svar je mělký a široký. Teplotní rozložení je 70 % na anodě a 30 % na katodě. 

Tepelné zatížení elektrody je značné a limituje rozsah použitého svářecího proudu, který 

může dosahovat maximálně 120 A při použití elektrod o průměru 6,3 mm. Při tomto typu 

zapojení se uplatňuje princip čistícího efektu, kdy katodová skvrna svojí energií odpaří 

vrstvu oxidů vniklých působením vzdušného kyslíku, které svojí přítomností zhoršují 

mechanické vlastnosti výsledeného svaru a mění jeho chemické složení. Tohoto jevu je 

užíváno především u svařování hliníku a slitin hořčíku, kdy je materiál pokryt vrstvou 

oxidů. Využití tohoto zapojení je při svařování metodou TIG omezeno rozsahem svářecího 

proudu, a proto se často užívá posledního způsobu zapojení. 

c) Posledním typem je svařování střídavým proudem (AC), kdy je potenciál elektrody a ZM 

měněn podle polarity střídavého proudu (možnost za c)). Tento způsob kombinuje výhody 

obou zapojení popsaných výše. Při fázi, kdy elektroda je katodou a ZM anodou jsou 

elektrony emitovány z elektrody a dopadají s velkou energií na ZM. Při fázi, kdy elektroda 

je anodou a ZM katodou jsou elektrony emitovány základním materiálem a dochází 

k vyššímu tepelnému zatížení elektrody, které ale není tak markantní jako při zapojení  

o nepřímé polaritě, protože v následující fázi dojde opět ke změně polarity. Ve druhé fázi 

se také uplatňuje čistící efekt, díky kterému jsou svary čistší a s lepšími mechanickými 

vlastnostmi. Svar má rozměry šířky a délky mezi parametry svarů vytvořených při typech 

zapojení za a) a za b). Tohoto zapojení je hojně využíváno při svařování hliníkových  

a hořčíkových slitin. 

  

Obr. 24 Možnosti zapojení z hlediska polarity [30] 
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Tepelný výkon svářecího oblouku je závislý na velikosti svářecího proudu a velikosti napětí 

na oblouku a lze jej zjistit dle následujícího vztahu. 

𝑃 = 𝑈. 𝐼                                                                                                                                                2.1 

kde: P - tepelný výkon [W] 

                 U - svařovací napětí [V] 

                  I - svařovací proud [A] 

Specifické vnesené teplo je parametr určující tepelnou energii přiváděnou při procesu 

svařování do oblasti svaru. Je to jeden z činitelů ovlivňující metalurgické procesy probíhající  

v ZM. Podle množství specifického vneseného tepla lze určit výslednou strukturu materiálu. 

Pro výpočet lze použít následující vztah. 

𝑄𝑠 = 𝜂.
𝑈. 𝐼

103. 𝑣𝑠
                                                                                                                                   2.2 

 kde: Qs - specifické vnesené teplo [kJ.mm-1] 

                  η - účinnost přenosu tepla [-] 

                  U - svařovací napětí [V] 

                  I - svařovací proud [A] 

                  vs - rychlost svařování [mm.s-1] 

Tepelná účinnost přenosu tepla se určí jako poměr energie vnesené do svarového spoje  

a celkové energie oblouku. 

𝜂 =
𝑄𝑠𝑣

𝑄𝑐𝑒𝑙
                                                                                                                                               2.3 

kde: η - tepelná účinnost přenosu tepla [-] 

                 Qsv - energie vnesená do svarového spoje [J] 

                 Qcel - celková energie oblouku [J] 

Pro technologii svařování TIG se svařovací proud obvykle 

nastavuje v rozmezí 10 - 600 A, napětí na oblouku je mezi 10 - 30V, 

rychlost svařování je 6 - 50 m/hod a účinnost svařovacího procesu 

je 60 %. 

Vzniku elektrického oblouku lze dosáhnout dvojím způsobem 

znázorněným na obr. 25. 

• Prvním je Lift Arc (Lift TIG) technika, při které se svářeč 

wolframovou elektrodou dotkne ZM. V této fázi se svařovací 

proud sníží a po oddálení elektrody dojde k jeho zvýšení na 

nastavenou hodnotu. Nevýhodou této techniky je, že při dotyku 

dochází k opotřebení špičky elektrody a kontaminaci elektrody  

a ZM opačným materiálem. Výsledná kvalita svarů je poté 

snížena přítomností wolframových vměstků. Elektrody je nutné 

častěji přebrušovat. 

• Druhým způsobem je zapálení elektrického oblouku pomocí 

vysokofrekvenčního výboje (HF start), kdy svářeč přiblíží 

elektrodu k ZM na vzdálenost jednotek milimetrů. Vysoké napětí 

způsobí ionizaci přítomných ochranných plynů, a tím vytvoření 

prostředí pro přenos elektrického proudu. Tento způsob 

zapalování oblouku se nazývá bezdotykový. Výhodou této 

možnosti je zvýšení produktivity svařování, díky ušetřenému čas 

potřebnému k úpravě tvaru elektrod. 

  

Obr. 25 Způsoby 

zapalování oblouku TIG 

[32] 
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2.2 Oblast svařování [11], [12], [25], [26], [33], [34] 

Tepelná energie dodávaná elektrickým obloukem způsobí tavení ZM a vznik svarové lázně. 

Poté dochází k tuhnutí nataveného materiálu. V této fázi probíhá formování svaru a vznik jeho 

výsledné struktury. 

Formování svaru je proces vzniku základního stavebního 

prvku svaru - svarové housenky. Svarová housenka vzniká 

tuhnutím svarové lázně. Její formování je znázorněno na  

obr. 26, kde je patrná svarová lázeň (1) a svarová housenka 

(2). Body A-B-C poté představují hranici tavení a body  

D-E-F hranici tuhnutí. Tvar svarové lázně určuje tvar svarové 

housenky a lze jej ovlivnit například rychlostí vedení 

elektrody, nebo velikostí svařovacího proudu. Tvary svarové 

lázně jsou znázorněny na obr. 27. 

a) Tvar lázně při malé rychlosti svařování, kdy dochází 

díky vnášení velkého množství tepelné energie 

k natavení ZM materiálu v široké oblasti 

b) Tvar lázně při velké rychlosti svařování, kdy 

nedochází k tavení ZM v tak rozsáhlé oblasti jako 

v předchozím případě  

 

Svařovaný materiál lze z hlediska struktury a jejích změn rozdělit do tří oblastí znázorněných  

obr. 28. 

ZM - základní materiál. Není teplem ovlivněný a zachovává si původní strukturu, jakou měl 

materiál před svařováním. 

TOO - tepelně ovlivněná oblast. Toto pásmo se vyskytuje na obou stranách svaru a je 

charakteristické změnou struktury způsobenou přehřátím této oblasti. Převařující struktura je 

hrubozrnná. 

SK - svarový kov představuje spoj vzniklý tavením. Vyznačuje se hrubozrnnou litou 

strukturou. 

  ZM   TOO     SK 

1           2 

Obr. 26 Formování svarové 

housenky [11] 

Obr. 27 Příklady tvarů svarové 

lázně [33] 

a) 

b) 

Obr. 28 Rozdělení oblastí svařovaného materiálu [25] 

   C   D 

  B                E 

   A   F 
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2.3 Svářecí sestava [11], [12], [26] 

Lze ji popsat jako soubor několika zařízení, které upravují vlastnosti svářecího proudu, nebo 

zajišťují přívod ochranného plynu, a bez kterých by svářecí proces nebyl možný. Svářecí 

sestava je tvořena následujícími částmi. 

• Zdroje svářecího proudu lze rozdělit podle hlediska charakteru svařovacího proudu na zdroje 

stejnosměrného proudu, kterými jsou v nejčastějších případech svářecí dynama, usměrňovače 

nebo invertory a zdroje střídavého proudu, kterými mohou být transformátory s přídavnými 

prvky pro zlepšení vlastností svářecího proudu. 

• Řídící jednotka řídí zahájení a ukončení svářecího procesu. 

• Zapalovací jednotka zajišťuje zapálení oblouku pomocí vysokonapěťového impulsu, či 

zkratem při malých svářecích proudech. 

• Programátor představuje komponentu, která řídí přívod ochranného plynu před zahájením 

svařování (předfuk) a jeho zastavení po ukončení procesu (dofuk). 

• Svařovací hořák TIG obsahuje součásti, 

které zajišťují upnutí elektrody, přívod 

svářecího proudu na elektrodu a přívod 

ochranného plynu do oblasti svaru. Popis 

svářecího hořáku TIG je uveden na obr. 29,  

kde je patrná keramická dýza (1), chlazená 

kleština s plynovou čočkou (2), těleso 

hořáku (3), rukojeť (4), spínač svářecího 

obvodu (5), netavící se wolframová 

elektroda (6) chladící prvek (7) a kryt 

elektrody s upínacím systém (8). 

• Redukční ventil je zařízení zajišťující převod plynu z tlakových lahví do multifunkčního 

kabelu. Slouží ke snížení tlaku plynu na hodnotu potřebnou při ústí keramické dýzy. 

• Zásobník ochranného plynu je nádoba sloužící k uchovávání plynů. V podnicích jsou často 

nainstalovány centrální zásobníky, které fungují jako plynojemy poskytující dostatečnou 

zásobu plynu. Jinou variantou uchovávání jsou tzv. tlakové láhve. Jedná se o kovové nádoby 

válcového tvaru a barevného označení podle přechovávaného plynu. 

Při svařování TIG střídavým proudem je možné ze sestavy vynechat programátor, ale je 

nutné ji doplnit o následující komponenty. 

• Stabilizátor oblouku je zdrojem vysokonapěťových impulzů, které zajišťují ionizaci prostředí 

v oblouku tehdy, kdy hodnota střídavého svářecího proudu je rovna nule. 

• Baterie kondenzátoru, jejíž funkcí je vyrovnávat deformovaný sinusový průběh svářecího 

proudu, způsobený rozdílnými ionizačními vlastnostmi wolframu a svařovaného materiálu. 

Z těchto součástí stojí za bližší rozbor především zdroje svářecího proudu, které tvoří jádro 

svářecí sestavy.  

Obr. 29 Popis svářecího hořáku TIG [11] 
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2.3.1 Zdroje svářecího proudu [11], [12], [26], [27], [35] 

Zdrojem svářecího proudu (dále jen zdroj) je rozuměno takové zařízení, které je schopné dodávat 

svařovací proud. 

Zdroje by měli být vybaveny zařízením pro dobré zapalování oblouku, udržení jeho stability, snadnou 

regulaci svařovacího proudu, popřípadě napětí. Měli by být schopné provozu s vysokou účinností. Musí 

splňovat platné bezpečnostní normy a předpisy. 

Zdroje lze rozdělit podle kritérií přeměny proudu a druhu generovaného proudu na svařovací dynama, 

transformátory, usměrňovače a měniče (invertory) 

• Svařovací dynama jsou nejstaršími zdroji stejnosměrného proudu a patří do skupiny rotačních zdrojů. 

Rotačním pohybem rotoru generují stejnosměrný proud. Nevýhodou těchto zdrojů je jejich velká 

hmotnost, hlučnost a spotřeba elektrické energie. Vlastnosti vytvářeného proudu jsou vhodné pro 

svařování obalenou elektrodou a svařování metodou TIG. 

• Svařovací transformátory jsou zdrojem střídavého proudu. Rozdíl mezi běžným transformátorem  

a svařovacím je v jejich stavbě. Svařovací transformátor je vytvořen tak, že k jádru transformátoru je 

přiřazen bočník a obvod transformátoru je doplněn o kondenzátory a o zdroj vysokonapěťových 

impulzů. Tyto změny upravují vlastnosti proudu, který je tak vhodný pro svařování obalenou elektrodou 

a svařování metodou TIG. 

• Svařovací usměrňovače jsou zdroje stejnosměrného usměrněného proudu. Jejich obvod je složen ze 

zdroje střídavého napětí (často transformátoru) a usměrňovacích výkonových prvků. Často je obvod 

doplněn také o tlumivku a kondenzátory. Výhodou těchto zdrojů je jejich jednoduchost, kdy lze snadno 

měnit vlastnosti výstupního proudu. Zdroje jsou vhodné pro svařování obalenou elektrodou, svařování 

metodou TIG a svařování metodou MIG/MAG. 

• Svařovací měniče neboli invertory jsou zdroje usměrněného stejnosměrného proudu. V jejich obvodu 

se nevyskytují transformátory. Zdrojem střídavého napětí, určeného k usměrnění, je síťové napětí. 

Obvod invertoru obsahuje síťový filtr, síťový usměrňovač, tlumící kondenzátory, samotný invertor, 

tlumivku a regulátor. K výhodám těchto zdrojů patří velká stabilita oblouku, malé rozměry, malá 

hmotnost zařízení a snadná regulace vlastností výstupního proudu. Zdroje jsou vhodné pro svařování 

obalenou elektrodou, metodou TIG i MIG/MAG. 

Dalším kritériem rozdělení zdrojů je jejich statická charakteristika, která vyjadřuje závislost mezi 

pracovním napětím a svařovacím proudem. Zdroje mohou mít následující statické charakteristiky. 

➢ Strmá charakteristika zdroje na obr. 30 znázorňuje závislost, kdy při změně napětí nedojde k prakticky 

žádné změně velikosti svářecího proudu. Zdroje, vykazující tuto charakteristiku, se nazývají zdroje 

s konstantním proudem. Jedná se o svařovací usměrňovače a svařovací dynama. Tato charakteristika 

je vhodná pro svařování obalenou elektrodou a metodou TIG. 

➢ Plochá charakteristika na obr. 31 představuje závislost, 

kdy se při změně svářecího proudu mění napětí jen 

minimálně. Je typická pro zdroje užívané při svařování 

metodou MIG/MAG, které jsou označovány jako zdroje 

s konstantním napětím. 

➢ Polostrmá charakteristika, znázorněna na obr. 32, je 

označovaná jako závislost s konstantním výkonem. To 

znamená, že při změně napětí vykazuje změnu svářecího 

proudu takovou, aby výkon zůstal nezměněn. Zdroje 

s touto charakteristikou jsou univerzální.  

Obr. 30 Strmá charakteristika zdroje 

[11] 
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Jedním z důležitých parametrů zdroje je hodnota jeho zatěžovatele a účinnosti. Zatěžovatel 

procentuálně vyjadřuje dobu z celkového pracovního cyklu, kdy je zdroj zatížen. 

𝐷𝑍 =
𝑡𝑠

(𝑡𝑠 + 𝑡𝑜)
. 100                                                                                                                   2.4 

  kde: DZ – zatěžovatel (poměrná doba zatížení) [%] 

      ts – doba zatížení zdroje [min] 

      to – doba přestávky [min] 

Účinnost zdroje je zjištěna dle poměru jmenovitého svařovacího výkonu a jmenovitého 

příkonu zdroje. 

V problematice zdrojů se lze často setkat s pojmem synergický režim svařování. Je to 

schopnost zdroje určit veškeré svařovací parametry na základě několika vstupních údajů. Díky 

této funkci je možné regulovat svařovací proud i během procesu svařování, a tím lze měnit 

svařovací výkon. Hlavním přínosem synergického režimu je automatická optimalizace procesu 

svařování, s čímž souvisí zlepšení kvality svaru a snížení ekonomických nákladů. 

2.4 Přídavné materiály [11], [27], [35] 

Při svařování je často potřeba dodávat materiál do svarové lázně za cílem doplnění objemu 

svarového kovu. Dalším důvodem užití přídavných materiálů je legování svarového kovu 

přísadami, které zlepší vlastnosti svaru. 

Přidávání materiálu do svarové lázně probíhá v podobě přikládání a odtavování částí 

svařovacích tyček, či drátů. Svařovací tyčky jsou určeny pro svařování ruční a dráty pro 

svařování strojní. Přídavné materiály se vyznačují vhodným chemickým složením a dobrou 

jakostí povrchu. Svařovací tyčky v podobě dutých trubiček jsou plněny legujícími přísadami  

a jsou užívány při vytváření svarů s vyššími požadavky na mechanické vlastnosti, či odolnost 

proti korozi. 

Přídavné materiály musí splňovat následující požadavky. 

• Jejich chemické složení má být podobné jako má ZM. 

• Pro zatěžované konstrukce je nutné volit přídavné materiály s lepšími mechanickými 

vlastnostmi, než má ZM 

• Při svařování korozivzdorných materiálů je třeba použít přídavné materiály stejného 

chemického složení a stejné čistoty. 

  

Obr. 32 Polostrmá charakteristika 

zdroje [11] 

Obr. 31 Plochá charakteristika 

zdroje [11] 
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2.5 Ochranné plyny [11], [12], [27], [35] 

Ochranné plyny jsou využívány pro jejich vlastnost zabezpečit ochranu netavící se 

elektrody, svarové lázně, kořene svaru a TOO proti oxidaci a naplynění. Svojí přítomností 

ovlivňují především přenos tepelné energie, formování svarové lázně a hloubku závaru. 

Dle ČSN EN 439 lze ochranné plyny rozdělit podle jejich vlivu na SK do skupin oxidačních, 

inertních, redukčních a nereagujících plynů. Metoda svařování TIG využívá pro ochranu 

svarové lázně především inertní plyny o vysoké čistotě. Pro sekundární ochranu kořene svaru 

lze využít i redukční plynné směsi. Používanými inertními plyny jsou argon, hélium a jejich 

směsi v různých poměrech. Při sekundární ochraně kořene nalézají svoje uplatnění směsi 

argonu s vodíkem, nebo dusíku s vodíkem. 

Argon je jednoatomový plyn bez barvi, chutě i zápachu. Plyn nevytváří s žádným prvkem 

sloučeniny. Vyrábí se destilací ze zkapalněného vzduchu. Je používán především pro svoji 

malou tepelnou vodivost a nízkou ionizační energii. Tyto vlastnosti zajišťují dobré zapalování 

oblouku, jeho dobrou stabilitu a dosahování vysokých teplot v oblouku. Argon je přibližně 

1,4krát těžší než vzduch, což zaručuje lepší ochranu svarové oblasti. Je dodáván ve stlačené 

podobě v tlakových lahvích o čistotě 4.5, 4.8, či 5.0.  

Hélium je jednoatomový plyn bez barvy a zápachu. Je získáván z některých druhů zemního 

plynu. Ionizační energie hélia je v porovnání s argonem vyšší. To znamená horší ionizační 

schopnosti, horší zapalování oblouku a nestabilní hoření při větších délkách oblouku. Hélium 

je lehčí než vzduch, což neumožňuje tak dobrou ochranu svarové oblasti. Pro efektivní ochranu 

je potřeba zvýšit průtok plynu a tím i jeho spotřebu. Napětí na oblouku v héliu dosahuje oproti 

svařování v argonu vyšších hodnot, což je vlastnost vhodná při svařování materiálů s vysokou 

tepelnou vodivostí, především mědi, hliníku a jejich slitin. Hélium je obyčejně vyráběn 

s čistotou 4.6. 

Na obr. 33 je znázorněna tepelná vodivost ochranných plynů, která má vliv na přenos tepelné 

energie v oblouku a její šíření do okolí. 

Směsi argonu s héliem kombinují výhody obou plynů. S vyšším zastoupení hélia se zvyšuje 

napětí na oblouku a jeho tepelný výkon, což má pozitivní vliv na formování svaru. Použití směsi 

umožňuje zvýšit rychlost svařování. Vyráběné směsi plynů pro svařování TIG jsou nejčastěji 

s obsahy Ar-He 70/30, Ar-He 50/50 a Ar-He 30/70. 

 
Obr. 33 Tepelná vodivost ochranných plynů [11]  
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Využívanou atmosférou je také směs argonu s vodíkem, která má podobné vlastnosti, jako 

směs argonu s héliem. Tato atmosféra má díky příměsi vodíku výbornou tepelnou vodivost,  

a proto lze teplo produkované elektrodou maximálně využít. Podílem vodíku ve směsi 5 % až 

10 % se zamezí nadměrné oxidaci povrchu. Nevýhodou použití plynné směsi s obsahem vodíku 

je riziko vzniku trhlin za studena, proto se v této ochranné atmosféře smí svařovat pouze vysoce 

legované austenitické nebo austeniticko-feritické CrNi oceli a nikl a jeho slitiny. Nedoporučuje 

se v této atmosféře realizovat proces svařování hliníku, či mědi, z důvodu vzniku značné 

pórovitosti svaru. 

Na sekundární ochranu kořene je využívána směs argonu se zastoupením 2 až 10 % vodíku 

nebo směs dusíku se zastoupením 5 až 20 % vodíku. Tyto plyny lze použít při svařování 

materiálů jmenovaných výše, které nejsou náchylné na vodíkovou křehkost. Nelze je použit pro 

proces svařování titanu, zirkonia, martenzitických a feritických korozivzdorných ocelí. 

V těchto případech je nutné pro sekundární ochranu využít inertní plyny, nebo jejich směsi. 

2.6 Netavící se elektrody [11], [12], [35], [36], [37], [38] 

Při svařování TIG jsou jako elektrody používány profily 

kruhového průřezu o různých průměrech, jejichž hlavní složkou je 

wolfram. Tento materiál má teplotu tavení 3380°C. Důležitou 

vlastností netavících se elektrod je jejich proudová zatížitelnost, 

která udává hodnoty svařovacího proudu, při jejichž překročení 

může nastat odtavování netavící se elektrody. Vlastnosti elektrod lze 

zlepšit přísadami oxidů thoričitého, lanthaničitého, zirkoničitého  

a ceričitého. Tyto přísady umožňují zvýšení proudové zatížitelnosti, 

zlepšení stability a zapalování oblouku, ulehčení emise elektronů  

a také příznivě ovlivňují životnost elektrod. Pro přehledné rozlišení 

elektrod podle druhů a obsahů přísad se používá značení barevným 

proužkem umístěným na konci elektrody znázorněné na obr. 34. 

Vlivem procesů probíhajících při svařování dochází 

k opotřebení konce elektrody, jejíž tvar výrazně ovlivňuje 

průběh svařování a výslednou kvalitu svaru. Z tohoto důvodu 

je potřeba průběžně upravovat tvar elektrody broušením. 

Konec elektrody je broušen do tvaru kuželu, o vrcholovém 

úhlu, voleném dle velikosti svařovacího proudu, podle tab. 3. 

Přikládaní elektrod na brusný kotouč musí být takové, aby 

vzniklé rýhy byly ve směru povrchových přímek kuželové 

plochy. Správně zvolený způsob broušení elektrody je 

důležitý z hlediska stability oblouku, polohy katodové 

skvrny a životnosti elektrody. Správný a špatný způsob 

broušení a následné formovaní oblouku je znázorněné na 

obr. 35. 

 

Tabulka 2 Vrcholový průměr elektrody v závislosti na velikosti svařovacího proudu [11] 

Svařovací proud [A] Vrcholový úhel [°] 

do 20 30 

20 až 100 30 až 90 

100 až 200 90 až 120 

nad 200 120 

Obr. 34 Příklad barevného 

rozlišení elektrod [36] 

Obr. 35 Správný a špatný způsob 

broušení elektrod 

Špatně                  Správně 
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2.7 Posuzované vlastnosti materiálů [11], [26], [39] 

• Fyzikální vlastnosti vypsané v tab. 2, charakterizující uvedené čisté kovy, jsou nejčastěji 

zjišťované a měřené veličiny a jejich znalost je vyžadována v širokém spektru strojírenských 

oborů. 

Tabulka 3 Vybrané fyzikální vlastnosti čistých kovů [11] 

Fyzikální veličina Fe železo Cu měď Al hliník Ni nikl Ti titan 

Hustota při 20°C [kg.m-3] 7874 8930 2700 8900 4500 

Teplota tavení [°C] kovu 

oxidu 

1539 

1370 

1083 

1235 

658 

2050 

1455 

1660 

1668 

1640 

Modul pružnosti [GPa] 220 125 67 210 130 

Pevnost v tahu [MPa] 290 220 70 320 340 

Tažnost [%] 40 70 30 50 30 

Tvrdost HB 80 50 20 90 120 

• Chemické vlastnosti materiálu jsou dané jejich chemickým složením. Určují například 

odolnost proti kyselinám a schopnost pasivace povrchu kovů, což je důležitá vlastnost 

z hlediska ochrany materiálu před pokračující korozí. 

• Žáruvzdornost je míra schopnosti materiálu nepodléhat oxidaci za zvýšených teplot. Tuto 

vlastnost lze u ocelí zvýšit pomocí příměsí chromu, molybdenu, hliníku a křemíku. 

• Mechanické vlastnosti určují odolnost kovů a slitin proti mechanickému namáhaní  

a deformaci. 

• Pružnost materiálu je schopnost dočasné deformace při působení vnější síly a návratu 

materiálu do původních tvarů po ukončení působení této vnější síly. 

• Tvárnost je vlastnost určující schopnost materiálu plasticky, tedy trvale se deformovat, aniž 

by došlo k jeho porušení. 

• Pevnost je definována jako maximální napětí, vytvořené působením vnější síly, kterému je 

materiál schopen odolat bez porušení. Podle charakteru působení vnější síly lze rozlišovat 

například pevnost v tahu, tlaku, ohybu a krutu. 

• Houževnatost vyjadřuje celkovou mechanickou práci potřebnou k porušení materiálu. 

• Tvrdost je schopnost materiálu, vyjadřující odpor proti vniknutí cizího tělesa. Princip metod 

měření tvrdosti spočívá ve vtlačování tvarového indentoru stanovenou silou do povrchu 

materiálu a následném změření rozměrů otlačku, podle kterých se tvrdost určí. Existuje celá 

řada metod měření. Zmínit lze zkoušku tvrdosti podle Brinella, označovanou HB, kdy 

indentorem je kulička, zkoušku tvrdosti dle Vickerse, označovanou jako HV, kdy indentorem 

je diamantový čtyřboký jehlan s vrcholovým úhlem 136°, a zkoušku tvrdosti dle Rockwella, 

označovanou jako HRA, kdy indentorem je diamantový kužel s vrcholovým úhlem 120°, 

HRB, kdy indentorem je kalená kulička a HRC, kdy indentorem je opět diamantový kužel. 

• Technologické vlastnosti vyjadřují vhodnost materiálu při jeho využití pro určitou výrobní 

technologii. Tato vhodnost je popisována tvářitelností, obrobitelností a svařitelností. 

• Metalurgické vlastnosti udávají charakter průběhu metalurgických dějů při tavení a tuhnutí 

SK, zejména pak ovlivňují procesy oxidace, dezoxidace, naplynění, odplyňování, krystalizace 

a překrystalisace. 

  



29 

 

• Svařitelnost je charakteristika vyjadřující vhodnost materiálu pro svařování, technologickou 

možnost svařování a konstrukční spolehlivost svarového spoje. Vhodnost materiálu pro 

svařování je dána především chemickým složením, způsobem výroby a tepelným 

zpracováním během výroby. Technologická možnost svařování je určena metodou svařování, 

tepelným příkonem, postupem svařování, přídavným materiálem, typem ochranné atmosféry 

a tepelným zpracováním svaru po svaření. Konstrukční spolehlivost svarového spoje je 

charakteristika, vyjadřující vliv použitého řešení spoje na jeho vlastnosti. 

 

2.8 Vady svarů [11], [26] 

Jakost svaru lze hodnotit dle požadavků na celistvost, vnější povrch a mechanické vlastnosti.  

Klasifikace vad je dána normou ČSN EN ISO 6520-1, která rozlišuje šest následujících 

kategorií. 

a) Trhliny jsou nejnebezpečnějším typem vad. Vznikají při výskytu nadměrných napětí, 

vzniklých při nerovnoměrném ohřevu oblasti svaru. Tato vada snižuje pevnost svaru, 

zvyšuje riziko vzniku únavového lomu a umožňuje projev tzv. vrubového účinku, kdy 

konce trhlin představují koncentrátory napětí, a tím umožní další šíření trhliny. Oprava 

trhlin se realizuje vhodnou formou třískového obrábění, nejčastěji broušením. Eliminace 

vzniku trhlin se provádí úpravou chemického složení svaru pomocí legujících přísad, či 

úpravou velikosti svařovacího proudu. 

b) Dutiny jsou vady, vzniklé přítomností plynného média ve svaru, nejčastěji vodíku. Vodík 

je prvek s velmi malými atomy. Je schopen difúze skrze strukturu chladnoucího kovu. Při 

svařování se vodík rozpouští v SK a při chladnutí kovu se opět vylučuje podle křivky 

rozpustnosti. Při rychlém ochlazování, nekopírující křivku rozpustnosti vodíku v tavenině 

dochází k jeho uvolňování až následně ve struktuře solidu. Takto vyloučený vodík se 

shlukuje, což má za následek vytváření dutin. Jedná se o závažnou vadu. výrazně snižující 

vlastnosti výsledných produktů. Například při svařování austenitických nerezových ocelí 

má výskyt dutin za následek snížení korozní odolnosti. Minimalizování množství vodíku 

ze svarové lázni, a tím zamezení vzniku dutin, lze například využitím ochranné atmosféry 

plynu o vysoké čistotě, svařováním v suchém prostředí, použitím přídavného materiálu 

s vysokou jakostí povrchu a zabráněním přehřívání svarové lázně, což lze zajistit využitím 

pulzního svařování. 

c) Pevné vměstky jsou tvořeny pevnými tělísky zachycenými ve svarovém kovu. Může se 

jednat například o struskové, oxidované, či částice cizích kovů. Při svařování metodou TIG 

jsou vměstky často v podobě částic wolframu, které se do svaru dostávají z elektrod při 

jejich neúměrném zatížení. Další možností přenosu wolframu je zapalováním elektrického 

oblouku dotykem elektrody se ZM. Tímto spojením dochází kromě průchodu svařovacího 

proudu také k přenosu atomů wolframu do místa svaru. Tyto vměstky mohou být počátkem 

bodové koroze. Předejít vzniku této vady lze použitím vhodného způsobu zapalování 

elektrického oblouku a přítomností ochranné atmosféry. 

d) Studené spoje a neprůvary lze definovat, jako nedostatečné spojení svaru s okolním 

materiálem. Při tvorbě svarového kovu nedojde k natavení svarových ploch v potřebné 

míře. Tyto chyby zmenšují funkční průřez materiálu, a tím snižují mechanické vlastnosti 

v oblasti jejich výskytu. Jsou způsobeny především vysokou rychlostí svařování, malou 

intenzita svařovacího proudu a výskytem nečistot. 

e) Vady tvaru a rozměru jsou chyby povrchu a geometrie svaru způsobené svářečem, či 

špatnou přípravou svarových ploch. Jedná se zejména o zápaly, nadměrné převýšení svaru, 

hubený kořen, přesazení a prolákliny. Lze je eliminovat vhodnějším vedením elektrody, či 

úpravou svářecích parametrů. 



30 

 

f) Jiné vady vznikají přímo při svařování. Jsou způsobeny nedostatečnou znalostí svářeče. 

Jako příklad lze uvést hrubou kresbu svaru či rozstřik. 

To, které vady jsou přípustné pro danou jakostní třídu, a které ne hodnotí pro ocel norma 

ČSN EN ISO 5817 

 

2.9 Zkoušky svarových spojů [11], [26] 

Pro kontrolu svarů jsou využívány destruktivní i nedestruktivní zkoušky. Při destruktivních 

zkouškách dochází k zisku dat za cenu porušení materiálu. Provádí se zkoušky tahem, rázem 

v ohybu, lámavosti a pozorování struktury svarů na metalografických výbrusech. Při 

nedestruktivních zkouškách se využívá principů ultrazvuku a rentgenového záření, jejichž 

signály mají schopnost procházet skrz materiál svaru a detekovat vnitřní vady. Další 

nedestruktivní zkouškou je kapilární zkouška a vizuální kontrola, kdy pověřená osoba provádí 

hodnocení svaru pohledem, postupem stanoveným v ČSN EN ISO 17637 (051180). Kapilární 

zkouška využívá indikační kapaliny, která ulpí na povrchu vad a tím je zvýrazní. 

 

2.10 Materiály pro svařování [11], [40], [41], [42], [43] 

Nejčastěji svařovaným materiálem jsou oceli, jejichž vhodnost pro svařování je určena 

chemickým složením. Druhy ocelí a jejich vhodnost ke svařování je naznačena v tab. 4. 

Tabulka 4 Svařitelnost ocelí [11], [40] 

Druh oceli Třída Určující parametr Vhodnost pro svařování 

Nelegované 10, 11, 12 Obsah uhlíku Zaručeně svařitelné, pokud C < 0,25 

Nízkolegované 
13, 14, 15, 

16 
Uhlíkový ekvivalent Zaručeně svařitelné, pokud CE < 0,45 

Vysokolegované  17 
Obsah legujících 

přísad a uhlíku 

Zaručeně svařitelné při použití 

vhodné metody svařování 

Vhodnost materiálů pro svařování vyjadřuje jejich svařitelnost. Ta zahrnuje posouzení 

materiálů z hlediska vytváření kvalitních svarových spojů. Je určena především chemickým 

složením svařovaných materiálů, zejména pak obsahem uhlíku. Svařitelnost lze rozdělit na 

zaručenou a podmíněnou. V případě podmíněné svařitelnosti je potřeba vykonat určitá opatření 

zvyšující svařitelnost materiálů (např.: předehřev). Jako parametr svařitelnosti je udávána 

hodnota uhlíkového ekvivalentu, který vyjadřuje poměr jednotlivých prvků na prokalitelnost 

uhlíkové oceli. 

𝐶𝐸 = %𝐶 +
%𝑀𝑛

6
+

%(𝐶𝑟 + 𝑀𝑜 + 𝑉)

5
+

%(𝑁𝑖 + 𝐶𝑢)

15
                                                          2.5 

  kde: CE – uhlíkový ekvivalent [hm.%] 

      C, Mn, Cr, Mo, V, Ni, Cu – zastoupení jednotlivých prvků v materiálu [%] 

Svařovat lze i jiné materiály než oceli, např.: měď, hliník, nikl, titan a jejich slitiny. Při jejich 

svařování je však potřeba brát v úvahu jiné chemické složení, rizika vzniku jiných vad atd. 

Pro uvedení příkladu je vhodné zmínit svařování hliníku a jeho slitin, kdy je potřeba rozpustit, 

či jiným způsobem odstranit povrchovou vrstvu oxidů, aby mohl vzniknout kvalitní svar. 

Svařitelnost je tedy podmíněná. 
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2.11 Bezpečnost [11] 

Při procesu svařování vzniká celá řada bezpečnostních rizik, které lze rozdělit do 

následujících kategorií 

• Vznik požáru a výbuchu 

• Zásah elektrickým proudem 

• Střet s pohyblivými částmi svářecího zařízení 

• Riziko popálení 

• Zranění způsobené intenzivním elektromagnetickým zářením 

• Nadměrná hlučnost pracovišť poškozující sluch 

• Výskyt zdravý škodlivých svářecích dýmů a plynů 

• Nebezpečí pramenící z místa, kde se sváření vykonává např.: svařování ve výškách, či pod 

vodou 

Opatření nezbytná pro snížení rizik úrazů a nehod jsou popsána v normě ČSN 05 0600 
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3 OPTIMALIZACE PROCESU [11] 
Optimalizace je proces sloužící k nalezení nejvhodnější varianty, v tomto případě zaručující 

zlepšení výroby součásti z hlediska kvality, při zachování stejných nebo nižších ekonomických 

nákladů. V rámci technologie svařování lze v rámci optimalizace měnit např.: metodu 

svařování, velikost svařovacího proudu, rychlost svařování, druh a množství ochranného plynu 

a druh přídavného materiálu. 

Cílem zlepšení procesu svařování hygienického čela s příložkou je eliminace deformací, 

které způsobují stažení lemu čela žlabu a jeho následné zaseknutí o měděný návarek. Tento 

mechanismus je znázorněn na obr. 36, kde je patrný směr deformace. 

 

Obr. 36 Znázornění směru stažení lemu čela žlabu 

Pro dosažení zmíněných cílů optimalizace byly zvoleny následující způsoby. 

3.1 Zvýšení síly přidržovačů 

Pomocí přidržovačů lze ustavit neměnnou polohu svařovaných součástí. V případě 

uvažovaného procesu je upínaní realizováno vertikálním, pneumaticky ovládaným 

přidržovačem. Jeho funkce zajistí přitlačení čela žlabu do spodní polohy, kde se svařuje. 

Zvýšení síly přidržovače by vedlo k vyvození vyšších tlaků, které by zabránili rozsáhlým 

deformacím. Dále by mohlo nastat oddálení lemu čela žlabu od měděného návarku ve směru 

vodorovné šipky na obr. 37. Síla, kterou přidržovač vyvíjí působí ve směru svislé šipky. 

 

Obr. 37 Vliv zvýšení síly přidržovačů 

Umožnění zvýšení tlaku přidržovače by vyžadovalo zásah do vnitřního ústrojí svařovacího 

přípravku a úpravu tlakových ventilů, které by bylo potřeba dimenzovat na vyšší průchozí tlak. 

Dále by bylo nutné ověřit na jaký tlak je konstrukce přípravku uzpůsobena a zda by při jeho 

zvýšení nedošlo k poškození zařízení přípravku. 
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3.2 Změna pořadí svarů 

Tuhnutí svarového kovu způsobuje vznik vnitřních pnutí, které způsobují deformace. Tím, 

v jakém pořadí se svary vytvářejí lze ovlivnit velikost konečných deformací. Na obr. 38 je 

znázorněno, jakým způsobem lze zmenšit výsledné deformace. Proti pnutí vzniklému ve žluté 

svarové housence a deformacím ve směru žluté šipky působí pnutí vzniklé v červené svarové 

housence, a tak se svislý profil deformuje ve směru červené šipky. 

Změnou pořadí tvorby svarů by mohlo dojít 

ke snížení deformací, ale při špatném pořadí by 

mohlo nastat zvětšení deformací, které by 

zabránili vytváření kvalitních svarových spojů 

v následující operaci, kdy je tělo žlabu a čelo 

žlabu svařováno automatizovaným laserem a je 

potřeba, aby se svarové plochy co nejvíce 

kopírovali. Při počtu pěti svarů existuje sto 

dvacet kombinací pořadí, v jakých lze svary 

vytvářet a nalezení nejlepší varianty by bylo 

časově náročné. 

 

 

 

 

3.3 Vložení distančního klínu 

Pro oddálení lemu čela žlabu od měděné části, a tím 

zabránění zasekávání lze uvažovat vkládání distančního 

klínu znázorněného na obr. 39 do mezery mezi měděnou 

částí a lemem čela žlabu znázorněné červeným pásmem 

na obr. 40. Pro realizaci tohoto způsobu by bylo nutné 

nejdříve odbrousit měděný návarek, aby byl zajištěn 

chod klínu. Zasunutí klínu by probíhalo před upnutím 

čela a příložky v přípravku. Po svaření a odlehčení žlabu 

by se distanční klín vysunul a mezera, kterou by po dobu 

svařování udržoval by umožnila bezproblémové 

vyjímání čel žlabu. 

Při této volbě je nutné vymyslet 

způsob vkládání klínu a jeho ustavení 

v přesné pozici vůči mezeře, do které 

se má klín zasouvat. 

Pohyb zasouvání a vysouvání klínu 

by byl realizován pomocí pákového 

systému přímé upínky. Pozice upínky 

vůči mezeře by byla zajištěna 

vytvořením nosné konstrukce upínky, 

která by byla upevněna svary na 

základní desku svařovacího přípravku. 

  

Obr. 38 Možnost ovlivnění konečných deformací 

při svařování 

Obr. 39 Distanční klín 

Obr. 40 Vyznačení místa vkládání distančního klínu 
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3.4 Realizace zvoleného návrhu [44], [45], [46] 

Po zvážení uvažovaných návrhů dosažení optimalizace byla 

vybrána varianta vložení distančního klínu. Při výběru hrála 

důležitou roli jednoduchost její realizace, kdy ji lze uskutečnit 

pomocí technologie svařování a vrtání. Dalším důvodem této volby 

byla skutečnost, že přímá upínka o vhodných rozměrech je vyráběna 

a není ji tedy potřeba konstruovat. Tato přímá upínka označena 

kódem 340 byla objednána od společnosti JC metal. Její tvar je 

patrný z obr. 41. Příslušné rozměry včetně zdvihu jsou znázorněny 

v příloze 2. Jako přechodový element mezi přímou upínkou a její 

nosnou konstrukcí byl vybrán opět výrobek společnosti JC metal ze 

sekce příslušenství s názvem upínací těla pro upínač s číselným 

označením 971 013. Jeho tvar je patrný z obr. 42. Byla vybrána 

varianta se dvěma dírami pro šrouby. Rozměry zmíněného 

upínacího těla pro upínač jsou znázorněny v příloze 3. Pro chod 

klínu byla vybrána referenční rovná plocha základní desky 

přípravku, se kterou je chod rovnoběžný. Byla vyrobena nosná 

konstrukce upínky skládající se ze tří profilů spojených v červeně 

vyznačených místech svařováním metodou TIG. Tato konstrukce je 

znázorněna na obr. 43. V jednom z profilů byly vyvrtány dva otvory 

pro přichycení upínacího těla pomocí šroubů. Pravý úhel profilu L 

kopíruje okraj základní desky. 

 

 
 

V dalším kroku byl z plechu o tloušťce 3 mm 

broušením vyroben distanční klín. Jeho rozměry jsou 

znázorněny na obr. 44. 

Tento klín byl následně metodou TIG přivařen 

k hlavě šroubu M6x1 jež je součástí přímé upínky. 

Spojení klínu a šroubu je znázorněno na obr. 45. 

 

 

 

 

Obr. 45 Přivařený klín k hlavě šroubu 

  

Obr. 41 Přímá upínka typu 

340 [44] 

Obr. 42 Upínací tělo pro 

upínač [45] 

Obr. 43 Nosná konstrukce se znázorněním vytvořených svarů 

Obr. 44 Rozměry distančního klínu 



35 

 

Pro zajištění chodu klínu po kolmé stěně měděné části bylo nutné odbrousit měděný návarek. 

Počáteční a konečný stav je znázorněn na obr. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Posledním úkonem bylo nastavení pozice šroubu s přivařeným klínem, které je prováděno 

pomocí kontra matice, upevnění přímé upínky k upínacímu tělu pomocí velké matice  

a připevnění upínacího těla k nosné konstrukci upínky. 

Experiment 

Vykonáním výše popsaných činností bylo umožněno vyzkoušet funkčnost prototypu. Nosná 

konstrukce upínky byla k základní desce připevněna pomocí ztužidla, což je znázorněno na  

obr. 47. Bylo zjištěno, že chod klínu kopíruje plochu základní desky a směřuje do vymezeného 

prostoru. Nadměrná tloušťka klínu 3 mm způsobila vybočení lemu čela žlabu a na zasouvání 

klínu bylo potřeba vyvodit velkou sílu. Po svaření a odlehčení čela byl klín vysunut a čelo žlabu 

bylo vyjmuto bez zaseknutí. Po zhodnocení experimentu bylo rozhodnuto pozměnit geometrii 

distančního klínu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 46 Odbroušení návarku 

Obr. 47 Upevnění nosné konstrukce k základní desce 

přípravku 
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Po zvážení možností byla vybrána úprava 

geometrie distančního klínu podle výkresu 

BP-01-A4-KLÍN. Byla zmenšena tloušťka 

klínu ze 3 na 2 mm a jeho materiál změněn na 

Hardox 450 CR Sheet. Upravený distanční 

klín, jehož podoba je na obr. 48, byl opět 

přivařen k hlavě nového šroubu. 

Přípravek disponuje zařízením pro 

svařování dvou čel při jedné operaci upnutí. 

Proto byla původní nosná konstrukce 

rozříznuta na dvě části, a byly provedeny 

veškeré výše popsané úkony za účelem 

zhotovení stejného mechanismu na opačné 

straně přípravku.  

Nosné konstrukce byly přivařeny k základní desce v požadovaných polohách, každá třemi 

svary. Vytvořené svary způsobily vyzdvihnutí polohy chodu levého klínu, který už nebyl 

rovnoběžný s plochou základní desky. To se podepsalo na výsledcích následující zkoušky. 

Přivařený mechanismus v neupnutém a upnutém stavu je znázorněn na obr. 49 a 50. 

 

Obr. 49 Přivařená nosná konstrukce k základní desce přípravku s upínkou v neupnutém stavu 

 

Obr. 50 Přivařená nosná konstrukce k základní desce přípravku s upínkou v upnutém stavu 

  

Obr. 48 Upravený distanční klín 



37 

 

Na obr. 51 je celkový pohled na svařovací přípravek s realizovaným návrhem vkládání 

distančního klínu. 

 

Obr. 51 Aplikace návrhu vkládání distančního klínu 

Funkčnost těchto úprav byla ověřena svařením dvou čel žlabu, tedy přivařením čtyř příložek. 

Po odlehčení vertikálních přidržovačů byly klíny vysunuty. Pravý klín z pohledu na obr. 51 byl 

vysunut bez nutnosti vyvodit zvýšenou sílu. Levý klín se zasekl a pro jeho uvolnění bylo 

zapotřebí vyvodit zvýšenou sílu. Důvodem zaseknutí bylo to, že chod klínu byl přivařením 

nosné konstrukce k základní desce zvýšen o více než 1,5 mm, což je tloušťka plechu příložky. 

Toto bylo zjištěno z obr. 52, kde je patrný otisk klínu označený červenou hranicí. Zabránění 

deformacím proto nebylo tak účinné jako v případě pravého klínu. 

Cílem úprav bylo snížit deformace čel žlabů, a tak zajistit jejich vyjímání bez zasekávání. 

Po svaření čela s příložkami byly porovnány výsledky z levé i pravé části přípravku. Obr. 52 

ukazuje úhlovou deformaci čela z levé části přípravku o hodnotě 7,2°. Oproti tomu, obr. 53 

ukazuje úhlovou deformaci čela z pravé části přípravku o hodnotě 2,9°. Rozdíl mezi výsledky 

byl způsoben zvýšením chodu levého klínu, proto se v tomto případě vyskytly deformace ve 

větší míře. 

 

  

Obr. 52 Úhlové deformace čela 

svařovaného v levé části přípravku 
Obr. 53 Úhlové deformace čela 

svařovaného v pravé části přípravku 
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3.5 Zpracování WPS [47] 

Zkratka WPS pochází z anglického Welding Procedure Specification, což lze do českého 

jazyka přeložit jako specifikace postupu svařování. Jedná se o formální zápis dokumentu, který 

poskytuje popis vytváření konkrétního typu svarového spoje. Slouží pro zajištění 

opakovatelnosti tvorby stejných svarových spojů. Obsahuje veškeré potřebné parametry 

procesu svařování včetně nákresu tvaru svaru. 

V případě svařování čela žlabu s příložkou byl vytvořen dokument WPS pro koutový svar 

v poloze PB s použitím přídavného materiálu, pro koutový svar v pozici PB bez přídavného 

materiálu, pro tupý svar v poloze PG a tupý svar v poloze PA. 

Zmíněné dokumenty WPS jsou součástí přílohy 4. 

3.6 Návrh technologického postupu 

Technologický postup je dokument, ve kterém jsou ve správném pořadí popsány úkony, 

vykonávané za účelem zhotovení výrobku. Bývá doplněn výrobním výkresem a grafickým 

znázorněním. Je určen pro pracovníka vykonávající příslušnou činnost. 

Technologický postup svařování čela žlabu s příložkou obsahuje popis úkonů před 

svařováním, popis úkonů při svařování a postup odlehčení pneumatického přidržovače. Dále 

pak obsahuje fotografii svaru OK, tabulku použitých měřidel a šablon a tabulku seznámení 

pracovníků s popisem činností dle technologického postupu. 
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Obr. 54 První strana technologického postupu 
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Obr. 55 Druhá strana technologického postupu 

  



41 

 

 

Obr. 56 Třetí strana technologického postupu 
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Obr. 57 Čtvrtá strana technologického postupu 
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Obr. 58 Pátá strana technologického postupu 
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Obr. 59 Šestá strana technologického postupu 
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4 TECHNICKO - EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ [48] 

Cílem technicko - ekonomického zhodnocení je určení nákladů na výrobu jednoho čela žlabu 

před optimalizací a po optimalizaci. Ve výpočtech nejsou uvažovány náklady na přídavný 

materiál, protože jeho spotřeba je v rámci výroby čela žlabu zanedbatelná. 

Přímé náklady na kus 

Přímé náklady byly zjištěny dle vstupních hodnot uvedených v tab. 5 

Tabulka 5 Vstupní hodnoty pro výpočet přímých nákladů na kus 

Veličina Označení a hodnota 

Doba svařování 𝑡𝑠𝑇𝐼𝐺 = 40 𝑠 

Průtok ochranného plynu 𝑉𝑠𝑇𝐼𝐺 = 14 𝑙/𝑚𝑖𝑛 

Ochranný plyn Argon o čistotě 5.0 

Cena za 1 litr 𝐶𝐴𝑟 = 1,4 𝐾č 

Doba procesu se zahrnutím manipulace s přípravkem 𝑡𝑠𝑃𝑅 = 350 𝑠 

Délky svarů 𝐿 = 10,4 𝑐𝑚 

Tarif svářeče 𝑇𝑆 = 120 𝐾č/ℎ𝑜𝑑 
 

• Náklady na ochranný plyn 

𝑁𝑂𝑃𝑇𝐼𝐺 =
𝑡𝑠𝑇𝐼𝐺

60
 .  𝑉𝑠𝑇𝐼𝐺  . 𝐶𝐴𝑟 =

40

60
 . 14 . 1,4 = 13 𝐾č                                                               4.1  

kde: NOPTIG - náklady na ochranný plyn [Kč] 

    tsTIG - doba svařování [s] 

    VsTIG - průtok ochranného plynu [l/min] 

    CAr - cena za 1 l argonu o čistotě 5.0 [Kč] 

• Mzdové náklady 

V této části byly vypočítány mzdové náklady na svářeče se zohledněním pojistného 34%, 

které je zaměstnavatel povinen za zaměstance hradit. 

𝑀𝑁𝑇𝐼𝐺 =
𝑡𝑠𝑃𝑅

3600
 . 𝑇𝑆 . 1,34 =

350

3600
 . 120 . 1,34 = 15,6 𝐾č                                                     4.2  

kde: MNTIG - celkové mzdové náklady [Kč] 

    tsPR - doba procesu [s] 

    TS - tarif svářeče [Kč/hod] 

Nepřímé náklady na kus 

Nepřímé náklady na kus byly zjištěny dle vstupních hodnot uvedených v tab. 6 

Tabulka 6 Vstupní hodnoty pro výpočet nepřímých nákladů na kus 

Výrobní režie 𝑉𝑅 = 440 % 

Správní režie 𝑆𝑅 = 120 % 

 

𝑁𝑁𝑛𝑇𝐼𝐺 = 𝑉𝑅 .  𝑀𝑁𝑇𝐼𝐺  + 𝑆𝑅 .  𝑀𝑁𝑇𝐼𝐺 = 4,4 . 15,6 + 1,2 . 15,6 = 87,4 𝐾č                         4.3  

kde: NNnTIG - nepřímé náklady na kus [Kč] 

    VR - výrobní režie [%] 

    MNTIG - celkové mzdové náklady [Kč] 

    SR - správní režie [%] 
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Celkové náklady 

Součtem přímých a nepřímých nákladů na kus byly zjištěny celkové náklady. 

𝑁𝐶𝑇𝐼𝐺 = 𝑁𝑂𝑃𝑇𝐼𝐺 + 𝑀𝑁𝑇𝐼𝐺  + 𝑁𝑁𝑛𝑇𝐼𝐺 = 13 + 15,6 + 87,4 = 116 𝐾č                                 4.4  

kde: NCTIG - celkové náklady na kus [Kč] 

   NOPTIG - náklady na ochranný plyn [Kč] 

   MNTIG - celkové mzdové náklady [Kč] 

   NNnTIG - nepřímé náklady na kus [Kč] 
 

Náklady při aplikaci změn přípravku 

Výpočet technicko - ekonomických nákladů na výrobu jednoho kusu čela žlabu při úpravě 

přípravku vychází z předpokladu, že zabráněním deformacím je zkrácen celkový čas procesu. 

Svářeč nemusí strávit čas dostáváním zaseklého čela žlabu ven z přípravku a rovnáním 

vzniklých deformací. Ušetřený čas je jedna minuta. Tyto úpravy se nijak neprojeví na nákladech 

za ochranný plyn, ale mají vliv na mzdové náklady, nepřímé náklady, a tím i na celkové 

náklady, proto je nutné tyto položky přepočítat. 

• Mzdové náklady po úpravě přípravku 

𝑀𝑁𝑇𝐼𝐺𝑍𝑃 =
𝑡𝑠𝑃𝑅𝑍𝑃

3600
 . 𝑇𝑆 . 1,34 =

290

3600
 . 120 . 1,34 = 12,9 𝐾č                                               4.5  

kde: MNTIGZP - celkové mzdové náklady po úpravě přípravku [Kč] 

    tsPRZP - doba procesu po úpravě přípravku [s] 

    TS - tarif svářeče [Kč/hod] 

Nepřímé náklady na kus po úpravě přípravku 

𝑁𝑁𝑛𝑇𝐼𝐺𝑍𝑃 = 𝑉𝑅 .  𝑀𝑁𝑇𝐼𝐺𝑍𝑃  + 𝑆𝑅 .  𝑀𝑁𝑇𝐼𝐺𝑍𝑃 = 4,4 . 12,9 + 1,2 . 12,9 = 72,2 𝐾č             4.6  

kde: NNnTIGZP - nepřímé náklady na kus po úpravě přípravku [Kč] 

    VR - výrobní režie [%] 

    MNTIGZP - celkové mzdové náklady po úpravě přípravku [Kč] 

    SR - správní režie [%] 

Celkové náklady po úpravě přípravku 

𝑁𝐶𝑇𝐼𝐺𝑍𝑃 = 𝑁𝑂𝑃𝑇𝐼𝐺 + 𝑀𝑁𝑇𝐼𝐺𝑍𝑃  + 𝑁𝑁𝑛𝑇𝐼𝐺𝑍𝑃 = 13 + 12,9 + 72,2
= 98,1 𝐾č                     4.7  

kde: NCTIGZP - celkové náklady na kus po úpravě přípravku [Kč] 

   NOPTIG - náklady na ochranný plyn [Kč] 

   MNTIGZP - celkové mzdové náklady po právě přípravku [Kč] 

   NNnTIGZP - nepřímé náklady na kus po úpravě přípravku [Kč] 

 

Vyhodnocení 

Výpočtem byly zjištěny technicko - ekonomické náklady na proces svařování příložek k čelu 

žlabu před úpravou a po úpravě přípravku. Změny na přípravku znamenali zkrácení výrobního 

času a tím ušetření nákladů na výrobu jednoho čela žlabu o 17,9 Kč. Při roční produkci 2679 

kusů čel to znamená ušetření nákladů hodnoty 47954 Kč. 
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5 ZÁVĚRY 

Bakalářská práce je zaměřena na proces svařování hygienického čela žlabu s příložkami 

v závodu firmy ACO Industries k.s. v Přibyslavi. Cílem je optimalizace procesu z hlediska 

volby vhodné metody svařování a úprav, které mají zamezit zasekávání čela žlabu v přípravku. 

Vyhodnocením metod svařování TIG, MAG a MAG - CMT bylo zjištěno, že aplikováním 

každé metody lze vytvořit svarové spoje požadovaných kvalit. Po zvážení dosahovaných 

výsledků a situace v závodu byla jako optimální varianta vybrána metoda TIG, která je 

současně v podniku užívána. Problematika této technologie byla následně zevrubně popsána. 

V dalším bodě byl proveden návrh úprav procesu za účelem dosažení jeho optimalizace. 

Každá z navrhovaných možností byla popsána a závěrem byla vybrána varianta doplnění 

svařovacího přípravku o dva mechanismy, vkládající distanční klíny do určeného prostoru. 

Tato úprava byla následně realizována a její funkčnost experimentálně ověřena. Na základě 

výsledků byly provedeny změny v geometrii distančního klínu. Následovalo další ověření 

funkčnosti úprav. Projevila se chyba vzniklá při upevňování levého mechanismu k základní 

desce svařovacího přípravku a levý distanční klín byl po svaření zaseknut. Z tohoto důvodu 

nebylo úhlové deformaci levého čela zabráněno a její hodnota dosahovala 7,2°. Pravý distanční 

klín byl schopen úhlové deformaci zabránit, a proto její hodnota byla jen 2,9°. 

Pro pozměněný proces svařování byla vypracována dokumentace WPS pro čtyři typy svarů 

a byl vytvořen technologický postup. 

V závěru bakalářské práce byl zhodnocen přínos změn pomocí technicko - ekonomických 

ukazatelů. Cena popisovaného procesu byla před změnou 116 Kč za kus a úpravami bylo 

dosaženo snížení těchto nákladů na 98,1 Kč. Při roční produkci 2679 kusů čel žlabu to 

představuje ušetřené náklady 47954 Kč. 
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CE Uhlíkový ekvivalent [hm.%] 

DC Stejnosměrný proud  

DZ Zatěžovatel [%] 

EHEDG European Hygienic Engineering and Design Group  

GTAW Ekvivalent označení TIG  

HB Tvrdost podle Brinella  

HRB, HRA, HRC Tvrdost podle Rockwella  

HV Tvrdost podle Vickerse  

I Svařovací proud [A] 

L Délka svarů [cm] 

MAG Metoda svařování  

MAG - CMT Metoda svařování  

MIG Metoda svařování  

MNTIG Celkové mzdové náklady [Kč] 

MNTIGZP Celkové mzdové náklady po úpravě přípravku [Kč] 

NCTIG Celkové náklady na kus [Kč] 

NCTIGZP Celkové náklady na kus po úpravě přípravku [Kč] 

NNnTIG Nepřímé náklady na kus [Kč] 

NNnTIGZP Nepřímé náklady na kus po úpravě přípravku [Kč] 

NOPTIG Náklady na ochranný plyn [Kč] 

P Tepelný výkon [W] 

PA Poloha svařování vodorovná shora  

PB Poloha svařování vodorovná šikmo shora  

PG Poloha svařování svislá dolů  

Qs Specifické vnesené teplo [kJ.mm-1] 

Qsv Energie vnesená do svarového spoje [J] 

Qcel Celková energie oblouku [J] 

Rm Mez pevnosti [MPa] 

Rp0,2 Smluvní mez kluzu [MPa] 

SK Svarový kov  

SR Správní režie [%] 

TIG Metoda svařování  

to Doba přestávky [min] 

TOO Tepelně ovlivněná oblast  

TS Tarif svářeče [Kč/hod] 



ts Doba zatížení zdroje [min] 

tsPR Doba procesu se zahrnutím manipulace s přípravkem [s] 

tsPRZP Doba procesu po úpravě přípravku [s] 

tsTIG Doba svařování [s] 

U Svařovací napětí [V] 

VR Výrobní režie [%] 

vs Rychlost svařování [mm.s-1] 

VsTIG Průtok ochranného plynu [l/min] 

WIG Ekvivalent označení TIG  

WPS Specifikace postupu svařování  

ZM Základní materiál  

η Účinnost přenosu tepla [-] 
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