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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

CÍCHA, O. Optimalizace svařovacího procesu v automobilovém průmyslu: bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické 

technologie, 2017, 42 s. Vedoucí práce: Krejčí, L. 

 

Bakalářská práce se zabývá optimalizací svařovacího procesu. Konkrétně jde o odstranění 

tvorby pórů při svařování součásti automobilové nápravy. V úvodní části práce je popsána 

současná situace v automobilovém průmyslu. Další část pojednává o nejčastěji 

používaných metodách svařování v automobilovém průmyslu a také o vadách,  

které vnikají při svařovacím procesu. Experimentální část je zaměřena na hodnocení 

kvality svarových spojů vytvořených před a po optimalizaci. Nejdříve bylo provedeno 

vizuální hodnocení kvality svarových spojů a následně kontrola makrostruktury  

a mikrostruktury. Veškeré hodnocení je doplněno fotografiemi příslušných svarových 

spojů. Závěrečná část bakalářské práce řeší příčiny vzniku pórů a popisuje možný způsob 

optimalizace. 

 

ANNOTATION OF BACHELORR THESIS 

 

CÍCHA, O. Optimalization of the Welding Process in the Car Industry: Bachelor Thesis. 

Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Mechanical Technology, 2017, 42 p. Thesis head: Krejčí, L. 

 

This bachelor thesis deals with optimalization of the Welding Process in the Car Industry. 

Specifically, it is welding parts of car axle. The introductory part describes the current 

situation in the automotive industry. The next part discusses the most frequently used 

methods of welding in the automotive industry and defects that arise during the welding 

process. The experimental part is focused on the evaluation of the quality of the welded 

joints created before and after optimization. It was first carried out a visual assessment  

of the quality of welded joints and, subsequently, macroscopic examination  

and microscopic examination. All assessment is complemented by photographs  

of the respective welded joints. The final part of the bachelor thesis describes the causes  

of pores, and possible way of optimization. 

http://profily.vsb.cz/KRE45
http://profily.vsb.cz/KRE45
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Seznam použitých značek a symbolů 

Značka    Význam     Jednotka 

A    Tažnost [%] 

Al Hliník [hm. %] 

Ar Argon [hm. %] 

B Bor [hm. %] 

C Uhlík [hm. %] 

CO2 Oxid uhličitý [hm. %] 

Cr Chrom [hm. %] 

Cu Měď [hm. %] 

ČR Česká republika  

ČSN Česká technická norma  

DT Destruktivní zkoušení  

EN Evropská norma  

He Helium [hm. %  

HNO3 Kyselina dusičná [hm. %] 

ISO Mezinárodní organizace pro standardizaci 

MAG Metall Active Gas 

MIG Metall Inert Gas 

Mn Mangan [hm. %] 

Mo Molybden [hm. %] 

MT Magnetická zkouška 

N Dusík [hm. %] 

Nb Niob [hm. %] 

NDT Nedestruktivní zkoušení 

Ni Nikl [hm. %] 

P Fosfor [hm. %] 

PT Penetrační zkouška 

Rm Mez pevnosti v tahu [MPa] 

Rp Mez kluzu v tahu [MPa] 

RT zkouška prozářením 

S Síra [hm. %] 
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Si Křemík [hm. %] 

SK svarový kov 

Ti Titan [hm. %] 

TiCN karbonitrid titanu 

TIG Tungsten Inert Gas 

TOO Tepelně ovlivněná oblast 

UT zkouška ultrazvukem 

V Vanad [hm. %] 

VT Vizuální zkouška 

W Wolfram [hm. %] 

ZM základní materiál 

α alfa 
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1 ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá optimalizací svařovacího procesu a posuzováním 

kvality provedených svarových spojů. Svařování je obecně proces, který slouží k vytvoření 

trvalého, nerozebíratelného spoje. Svařování se obecně dělí na tavné a tlakové. Při tavném 

svařování dochází ke vzniku svarového spoje působením tepla. Při tlakovém svařování  

se využívá především působením tlaku. Mezi hlavní výhody svarového spoje patří pevnost 

a trvanlivost. Velkou výhodou je také jednoduchost procesu, kdy z většího množství 

snadno vyrobitelných dílů svaříme složitou konstrukci, jejíž výroba jinou technologií  

by byla daleko nákladnější. Značné využití má také v opravárenství, kdy slouží k renovaci 

opotřebených funkčních částí (např. navařování kolejnic).  

V práci je řešena problematika svařovacího procesu a také posuzování vzniklých 

vad. Konkrétně se jedná o optimalizaci parametrů při svařování dílce z automobilového 

průmyslu firmou ESAB. Švédská firma ESAB (zkratka z názvu "Elektriska Svetsnings 

Aktiebolaget") je společnost, která se zabývá výrobou svařovacích a řezacích zařízení  

a také přídavných svařovacích materiálů. Byla založena v roce 1904. Jejím zakladatelem je 

Oscar Kjellberg, který jako první na světě vynalezl obalenou svařovací elektrodu. 

Společnost ESAB má pobočky téměř ve všech zemích světa, má přes 8 700 zaměstnanců  

a výrobní závody na 4 kontinentech. [1] 

Optimalizace svařovacího procesu byla prováděna pod vedením pracovníků  

firmy ESAB. Hodnocení a posuzování dosažených výsledků bylo prováděno  

na VŠB-TUO, pod záštitou Katedry mechanické technologie. Cílem této práce je zhodnotit 

vady a upravit svařovací parametry a celkově svařovací proces tak, aby nedocházelo  

ke vzniku pórů a svarový spoj byl co nejkvalitnější.  

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nerozeb%C3%ADrateln%C3%BD_spoj
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

2.1 Automobilový průmysl 

Automobilový průmysl je odvětví, které se zabývá vývojem, výrobou, prodejem  

a také údržbou motorových vozidel. Hlavními produkty jsou osobní a nákladní automobily, 

autobusy a motocykly. Do tohoto odvětví patří všechny automobilky včetně jejich 

subdodavatelů. Automobilový průmysl úzce souvisí se strojírenským, elektrotechnickým  

a chemickým průmyslem. Největším světovým výrobcem automobilů se v roce 2016 stal 

koncern Volkswagen, který v tomto roce prodal 10,3 mil. vozů a po dlouhé době vystřídal 

koncern Toyota na pozici největšího světového výrobce automobilů. Toyota skončila na 

druhém místě s počtem 10,1 mil. prodaných vozů a třetím největším výrobcem se stal 

americký koncern General Motors s necelými 10 mil. dodanými vozy. V posledních letech 

dochází ve světě k rekordní produkci a odbytu automobilů. V loňském roce bylo  

v evropské unii prodáno více než 14,3 mil. vozů, což je zhruba o 7% nárůst oproti roku 

předchozímu. V ČR se od začátku roku 2017 do konce února téhož roku vyrobilo  

389228 ks motorových vozidel. To je o rekordních 10,7 % více, než v tomtéž období roku 

předchozího. [2], [3], [4] 

V České Republice má největší význam v oblasti automobilového průmyslu firma Škoda 

Auto, která je největším producentem osobních automobilů u nás. V Evropě a Asii vlastní 

13 továren a vyváží do více jak 100 zemí světa. Význam automobilového průmyslu je  

pro ČR důležitý, jak z pohledu ekonomického, tak z hlediska pracovního trhu. Podle 

odhadů zaměstnává toto odvětví více jak 150 tisíc lidí. A také díky tomu se ČR umístila na 

prvních příčkách v počtu vyrobených automobilů na osobu (obrázek. 1). [2], [5] 

Obr. 1. Počet vyrobených osobních automobilů na 1000 obyvatel [5]  
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Automobilový průmysl je odvětví, na něhož jsou kladeny vysoké nároky  

a požadavky. A to jak z hlediska bezpečnosti, tak i kvality výrobních procesů. Z toho 

důvodu byla vytvořena norma ISO/TS 16949 Management kvality v automobilovém 

průmyslu, jenž sjednocuje celosvětové požadavky na systémy managementu jakosti  

v automobilovém průmyslu. Zavedení této normy napomáhá k neustálému zlepšování 

kvality výroby ke spokojenosti zákazníka. Norma definuje nepodkročitelný standart a týká 

se celého dodavatelského řetězce. [6] 

Protože jsou automobilky pod velkým konkurenčním tlakem, je kladen velký důraz 

na produktivitu práce. Řešením je částečná, nebo úplná robotizace výrobního procesu.  

V automobilovém průmyslu je robotizace nejčastěji zastoupena u svařovacích procesů.  

S příchodem sériové výroby nastal problém se spojováním částí karoserie tvořenými 

plechovými výlisky. A právě svařování bylo vhodným řešením tohoto problému. Jak velké 

využití má svařování v automobilovém průmyslu znázorňuje obrázek 2, na kterém jsou 

uvedeny počty svarů na vozech značky Škoda. [7] 

Obr. 2. Množství svarů na automobilech značky Škoda [7] 
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2.2 Metody svařování v automobilovém průmyslu 

 

Svařování má pro automobilový průmysl velký význam. Je to nejvhodnější 

technologie pro spojování částí automobilové karoserie. Díky své produktivitě, možnosti 

automatizace a ne příliš velké náročnosti na obsluhu je svařování pro automobilový 

průmysl nenahraditelné. Mezi nejpoužívanější metody patří metoda 21 - odporové bodové 

svařování, 52 - laserové svařování, 141 - v ochranné atmosféře netavící elektrodou TIG  

a metoda 135 - svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou MIG/MAG. [8]  

 

 Odporové bodové svařování 

V současné době je nejpoužívanější spojovací technologií v automobilovém 

průmyslu bodové svařování. Jelikož průměrná karoserie osobního automobilu obsahuje  

3-6 tisíc bodových svarů, je při výrobě kladen důraz na vysokou produktivitu, kterou 

bodové svařování zajišťuje. Princip bodového svařování je založen na elektrickém odporu 

a je znázorněn na obrázku 3. Zdrojem tepla není elektrický oblouk, ale elektrický odpor 

vzniklý v místě styku dvou svařovaných materiálů. Působením tohoto odporu dojde  

k místnímu ohřevu materiálu a po stlačení ke vzniku svarového spoje. Svářečky pro 

bodové svařování tedy musí obsahovat kromě výkonného zdroje elektrického proudu také 

mechanické prvky, které umožní velmi silné stlačení materiálů v místě svaru. [9] 

 

Obr. 3. Princip bodového svařování(1-elektrody, 2-přítlačná ramena, 3-svařovaný 

materiál, 4-bodový svar, 5-transformátor, 6-spínač zdroj) [10] 
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Při bodovém svařování jde o dopravení určitého množství tepla do svařovaného 

místa, díky kterému dojde k natavení a následnému spojení materiálů. Toto teplo je 

definováno Jouleovým vzorcem (obr. 4.) a je možného ho dosáhnout dvěma způsoby. 

 

 

Q = R . I
2
 . t 

 

Q - množství tepla [J] 

R - elektrický -  přechodový odpor [Ω] 

I - elektrický proud [A] 

t - čas - doba průchodu proudu odporem [s] 

Obr. 4. Jouleův vzorec [10] 

 

Podle zmíněného Jouleova vzorce lze stejného množství tepla dosáhnout buď 

velkým svařovacím proudem za krátký čas tzv. tvrdý režim, nebo nižším proudem 

dodávaným v delším čase tzv. měkký režim. [10] 

Výhodami tvrdého režimu jsou krátké strojní časy a krátké působení svařovací 

teploty, čímž dochází k rychlejšímu chladnutí svaru a vzniku jemnozrnné struktury 

svarového kovu. Dochází k nižší spotřebě energie a také k minimálnímu vzniku napětí  

a deformací. Nevýhodou této metody je nutnost použití strojů s velkým příkonem  

a dobré energetické zajištění podniku kvůli velkým nárazovým odběrům energie. Naopak 

měkký režim nevyžaduje stroje velkého příkonu, umožňuje použití menších průřezů 

elektrických vodičů a je méně citlivý na odchylky odporové svařitelnosti materiálů. 

Nevýhodou měkkého režimu je nutnost použít delší strojní časy, což má za následek 

snížení produktivity. Také dochází ke vzniku méně pevné hrubozrnné struktury svarového 

kovu a tvorbě napětí a deformací ve svarovém spoji. [10] 
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 Laserové svařování 

Laserové svařování patří k nejmodernějším svařovacím metodám současnosti. 

Vyznačuje se vysokou svařovací rychlostí, minimálními deformacemi svařovaných dílů  

a velmi úzkou tepelně ovlivněnou oblastí. Laserové svařování se používá především  

pro součásti, u nichž je kladen důraz na přesnost, kvalitu svaru a nízké tepelné deformace 

okolního materiálu. Svařovací proces obvykle probíhá bez použití přídavného materiálu. 

Přídavný materiál (drát nebo plnící kovové vložky) se používá jen tehdy,  

pokud potřebujeme ovlivnit chemické složení, krystalizaci, nebo potřebujeme doplnit 

přídavným materiálem svarový kov. Technologie svařování materiálů laserem má největší 

uplatnění v sériové a hromadné výrobě, kde je potřeba realizovat velmi složité, ale kvalitní 

svary. Hlavní odvětví využití je tedy automobilový průmysl, přesné strojírenství, zbrojní 

průmysl, výroba elektrotechniky a zdravotnických potřeb. Podle způsobu přenosu tepla se 

laserové svařování dělí na dva základní způsoby. Povrchové svařování a svařování 

metodou "Klíčové dírky". Na obrázku 5 jsou znázorněny oba způsoby. [11],[12],[13] 

 

Povrchové svařování (Heat Conduction Welding) 

Při povrchovém svařování laserem dochází k natavení tenké povrchové vrstvy 

materiálu přímou absorpcí laserového záření. Po následném ztuhnutí natavených  

a promíchaných materiálů dochází ke vzniku svarového spoje. Tento typ svařování 

umožňuje průvar materiálu jen do relativně malých hloubek, a proto se většinou využívá 

pro svařování materiálů s menší tloušťkou. Avšak rychlost svařování může být vyšší, 

 což je vhodné v případech, kde je kladen důraz na rychlost svařování a není nutný hluboký 

průvar materiálu. [14] 
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Svařování metodou "Klíčové dírky"(Keyhole Welding) 

Laserový paprsek je soustředěn do úzkého svazku a je zaostřen do velmi malého 

ohniska, ve kterém je vysoká koncentrace plošné hustoty výkonu (až            ). 

Vlivem vysoké koncentrace plošné hustoty výkonu dochází k tvorbě par kovů nad 

povrchem svařovaného materiálu. Tyto páry, společně s vysokou plošnou energií 

laserového paprsku, vytváří plasmu a dochází k hlubokému průvaru materiálu. Laserový 

paprsek tvoří kapiláru o průměru 1,5x až 2x větším, než je průměr ohniska laserového 

paprsku. Tlak plynů, které z kapiláry vystupují, brání jejímu uzavření. Následovně se  

ze stěn kapiláry dostává energie laserového paprsku do taveniny a dále do tuhého 

materiálu. Tímto procesem dochází k pronikání laserového paprsku hluboko do materiálu  

a vzniká tzv. " Klíčová dírka". Díky tomu a také díky mnohonásobné reflexi uvnitř 

kapiláry se výrazně zlepšuje absorpce dopadajícího laserového paprsku. Dochází tak  

ke vzniku poměrně úzkého a hlubokého svaru. Množství energie vnesené pomocí 

laserového paprsku se dá příznivě ovlivnit pomocí ochranného (asistenčního) plynu. 

Ochranný plyn (např. Ar, He) zvyšuje a stabilizuje stupeň absorpce plazmatu 

indukovaného laserem, ale také zabraňuje oxidaci chladnoucí taveniny. Pokud to dovoluje 

vytvoření plasmy a povrchová oxidace je přijatelná, lze materiál svařovat i bez ochranné 

atmosféry. [13] 

 

Obr. 5. Povrchové svařování (vlevo) a metoda "Klíčové dírky" (vpravo) [14] 
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 Obloukové svařování v ochranném plynu – TIG (WIG)  

Zkratka TIG (Tungsten Inert Gas) je mezinárodní označení pro metodu svařování 

elektrickým obloukem pomocí netavící se elektrody v ochranné atmosféře inertního 

(netečného) plynu. Princip této metody (obrázek 6) spočívá v hoření elektrického oblouku 

mezi netavící se elektrodou a svařovaným základním materiálem. Elektroda se nesmí 

odtavovat a slouží pouze k zajištění hoření oblouku. Proto je vyrobena z Wolframu, 

 který odolává vysokým teplotám, takže nedojde k roztavení elektrody. Wolframová 

elektroda je upnuta v hlavici hořáku pomocí kleštiny, přes kterou je do ní přiváděn 

svařovací proud. Hořák obsahuje také hubici, přes kterou je do místa svaru přiváděn plyn 

(obvykle argon), který vytváří inertní (netečnou) ochrannou atmosféru. Inertní atmosféra 

usnadňuje zapalování oblouku a chrání tavnou lázeň před přístupem vzduchu. [15], [17] 

 

Obr. 6. Princip obloukového TIG svařování [15] 

 

Svařování lze provádět dvěma způsoby. Buď pouze roztavením a promísením 

základních materiálů, nebo přidáním přídavného materiálu. Ten je ve formě kovových 

tyčinek (drátu), které mají podobné složení jako základní materiál. Svařování TIG lze 

provádět buď klasicky ručně, nebo může být částečně mechanizováno a také ho lze plně 

automatizovat. Při ručním svařování drží svářeč jednou rukou hořák a druhou rukou 

přidává dle potřeby drát (obrázek 7). U částečně mechanizovaného TIG svařování je drát 

do místa svaru podáván pomocí speciálního, motorem hnaného podavače, který svářeč 

ovládá tlačítkem na hořáku. Proces lze plně automatizovat tak, že posuv hořáku i podávání 

drátu je ovládáno automaticky. (např. robotem). [17]  
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Mezi hlavní výhody TIG svařování patří výborná kontrola nad svarovou lázní  

a vysoká kvalita svarového spoje. Jelikož není do svarové lázně přídavný materiál dodáván 

soustavně, má svářeč mnohem větší kontrolu nad formováním svaru, takže i nad výslednou 

kvalitou svarového spoje. Velkou výhodou je také možnost svařovat bez přídavného 

matriálu (např. roztavením lemu u lemového spoje). Svarový kov má v tom případě 100% 

shodné chemické složení se základním materiálem, což zajišťuje nejlepší vlastnosti 

svarového spoje. Vysoká teplota oblouku poskytuje možnost svařovat vysokolegované 

oceli s vysokou teplotou tání. Použití ochranné atmosféry zajišťuje dobrou ochranu 

svarové lázně před škodlivým působením vzdušného kyslíku. [17] 

Obr. 7. Svařování metodou TIG v praxi [16] 

 

Nevýhod u svařování touto metodou není mnoho. Zásadní nevýhodou je malá 

produktivita práce. Zejména u ručního svařování trvá zhotovení svaru poměrně dlouho. 

Avšak jak už bylo zmíněno, tato dlouhá doba se odráží na kvalitě svarového spoje. Z toho 

důvodu se svařování "tigem" nehodí na velkosériovou výrobu, ale spíše na složitější 

konstrukce z ušlechtilých materiálů. Další nevýhodou je technická náročnost svařovacího 

zařízení, které je většinou složitější a dražší, než zařízení pro jiné běžné metody svařování.  

Mezi hlavní oblasti využití metody TIG patří svařování kořenových vrstev potrubí, 

tvarově složité konstrukce z nerezových materiálů, rámy kol a motocyklů, nebo ochranné 

rámy off-road automobilů. Často se tato metoda využívá při výrobě zábradlí a kovového 

nábytku, kde je kladen důraz na vzhled. Lze využít také pro svařování velmi tenkých 

materiálů. [17]  
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 Svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou - MIG-MAG 

 

Zkratka MAG (Metall Active Gas) označuje poloautomatické svařování v ochranné 

atmosféře aktivního plynu. Poloautomatické je z toho důvodu, že přídavný materiál je do 

místa svařování přiváděn automaticky na základě stisknutí spínače umístěného na hořáku. 

Hořák je ručně veden svářečem (obrázek 9). Proces lze plně automatizovat, pokud bude 

hořák umístěn na rameno robotu. Přídavný materiál (tzv. drátová elektroda) je obvykle 

navinut na cívce a přes hořák podáván do místa svařování. Často se také setkáváme se 

svařováním označeným zkratkou MIG. Princip svařování metodou MIG je stejný,  

jako u metody MAG. Jediný rozdíl je v použití ochranné atmosféry. [18] 

 

Obr. 8. Princip svařování MIG-MAG (1-základní materiál, 2-elektrický oblouk, 

 3-svar, 4-plynová tryska, 5-přívod ochranného plynu, 6-proudová tryska, 

 7-drátová elektroda, 8-podávací kladky, 9-zdroj) [18] 

 

Pro způsob MAG (Metall Active Gas) je využívána ochranná atmosféra aktivního 

plynu. Aktivní plyn slouží k ochraně svarové lázně před přístupem vzduchu. Také se 

aktivně podílí na chemických reakcích ve svarové lázni. Mezi nejčastěji používané aktivní 

plyny patří oxid uhličitý (     a směsné plyny na bázi argonu (Ar). Výhodou oxidu 

uhličitého je snadná dostupnost a nízká cena. Avšak při použití     dochází k oxidaci,  

a rozstřiku. Proto se místo čistého     používají směsi na bázi argonu.[19]  
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U způsobu MIG (Metal Inert Gas) se nevyužívá aktivní, ale inertní ochranná atmosféra. 

Inertní, neboli netečná ochranná atmosféra slouží pouze k zamezení přístupu okolního 

vzduchu a neovlivňuje žádné chemické reakce ve svarovém kovu. Inertní plyny se hlavně 

používají u svařování lehkých kovů. Nejčastěji používaný inertní plyn je argon.  

Je vhodný pro svařování měděných slitin, hliníkových materiálů a titanu. Technický argon 

je dostupný v několika stupních čistoty. Argon s nejvyšším stupněm čistoty se používá 

např. pro svařování titanu. Lze použít také směs argonu s heliem. Tato kombinace se 

používá zejména u automatizovaného a robotizovaného svařování. [19] 

Obr. 9. Svařování metodou MIG-MAG v praxi [20] 

 

Výhodami MIG/MAG svařování je možnost svařovat ve všech polohách, vyšší 

svařovací rychlost a nižší nároky na čištění strusky. Jelikož je drátová elektroda podávána 

automaticky, odpadá výměna elektrod, takže se zvyšuje produktivita. Nevýhodou je vyšší 

pořizovací cena svařovacího zařízení a nároky na údržbu. Také nároky na obsluhu jsou 

vyšší. Musíme brát také ohled na pracovní prostředí, jelikož může dojít k odfouknutí 

ochranného plynu. [21] 
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2.3 Vady svarových spojů 

 

Vady ve svarových spojích jsou považovány za nepříznivé koncentrátory napětí, 

které mohou zásadním způsobem ovlivnit mechanické vlastnosti svarového spoje Zejména 

ovlivní mez únavy a také mohou zapříčinit vznik křehkého lomu. Vadu lze obecně 

charakterizovat jako odchylku od vlastností stanovených příslušnou technickou normou. 

Ne všechny vady se hodnotí jako nepřípustné. Pokud neovlivňují bezpečnost svařované 

konstrukce a odpovídají dovoleným předepsaným hodnotám, jedná se o vady přípustné, 

které není nutné odstraňovat. Příčiny vzniku vad při svařování mohou být různé. Na vznik 

může mít například vliv: [22]  

 chemické složení základního materiálu (např. vyšší obsah síry) 

 metoda svařování 

 nevhodně zvolené parametry 

 špatná volba přídavného materiálu  

 

 Dělení svarových vad 

Podle tvaru 

a) BODOVÉ - mikropóry, malé sférické vměstky (např. silikáty) 

b) PLOŠNÉ - trhliny, mikrotrhliny, neprůvary, studené spoje 

c) PROSTOROVÉ - plynové dutiny (např. póry), vměstky, staženiny 

  

Podle polohy 

a) POVRCHOVÉ - trhliny, póry, neprůvary, studené spoje 

b) VNITŘNÍ - plynové dutiny, vměstky, póry, bubliny, staženiny 

 

Obr. 10. Rozdělení vad podle tvaru (vlevo) a podle polohy (vpravo) [23]  
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 Zjišťování vad svarových spojů 

Pro zjišťování vad svarových spojů jsou využívány dva základní způsoby. 

Nedestruktivní zkoušky (NDT), při kterých nedochází k porušení svarového spoje a 

zkoušky destruktivní (DT), během nichž dochází k znehodnocení svarového spoje. 

Nedestruktivní zkoušení  

Jelikož nedochází při NDT zkoušení k porušení materiálu, lze ji provádět na 

svařovaných konstrukcích přímo v provozu, což je velkou výhodou. Jsou významnou 

součástí péče o jakost a v dnešní době je NDT zkoušení nedílnou součástí většiny 

výrobních procesů. 

Mezi nejčastěji používané NDT metody patří vizuální kontrola svaru (VT), 

zkoušení kapalnými penetranty (PT) a magnetická prášková zkouška (MT). Tyto metody 

slouží především pro zjišťování vad povrchových. K detekci vad vnitřních slouží zkouška 

ultrazvukem (UT) a zkouška prozářením (RT). [22] 

 

Destruktivní zkoušení 

Destruktivní zkoušky se obvykle provádí na zkušebních vzorcích ještě před 

zahájením výroby. Slouží k posouzení požadovaných mechanických vlastností svarového 

spoje, které jsou zásadní pro bezpečný provoz svařovaných konstrukcí. 

K základním metodám DT zkoušení patří zkoušky tvrdosti, zkouška tahem, 

zkouška vrubové houževnatosti (tzv. zkouška rázem v ohybu), zkouška lámavosti.  

Do destruktivních zkoušek patří také metalografické zkoušky svarových spojů, kterými se 

bude tato bakalářská práce zabývat. [24] 

 

 Hodnocení kvality svarových spojů 

Posuzování jednotlivých vad vznikajících při svařování je prováděno dle 

příslušných hodnotících norem. V praxi se nejčastěji používají dvě normy. Norma  

ČSN EN ISO 6520-1 obsahuje popis vad, včetně jejich schematických obrázků a dále 

norma ČSN EN ISO 5817, která definuje rozměry nejčastějších vad a také určuje, zda jsou 

vady přípustné, či nepřípustné. Důležitá je také norma ČSN EN ISO 17693 zabývající se 

prováděním makroskopických a mikroskopických zkoušek. [25]  
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

Experimentální část bakalářské práce je rozdělena do tří samostatných oddílů. Práce 

se nejprve zabývá vizuálním posouzením kvality provedených svarových spojů na reálných 

dílcích. Dále dojde ke kontrole makrostruktury a mikrostruktury svarových spojů 

jednotlivých dílců. Poslední fáze experimentální části obsahuje vyhodnocení kvality 

svarových spojů v závislosti na použitých svařovacích parametrech. Svařování bylo 

prováděno na automatizované robotické lince SUZUKI YP6 metodou MAG -135. 

Konkrétně se jedná o dílec, který je součástí automobilové nápravy. Každý dílec je 

složen ze dvou výlisků spojených několika koutovými svary (viz obrázek 11). Avšak 

předmětem hodnocení této bakalářské práce je pouze svar s označením W23.  

Tento svar vykazoval nejčastější výskyt pórů a z toho důvodu na něm byla uskutečněna 

optimalizace. Optimalizace probíhala ve dvou fázích, takže by měli být hodnoceny celkem 

tři totožné dílce. Jelikož rozdíl kvality mezi první a druhou úpravou svařovacího procesu 

není tak značný, je posuzován pouze dílec původní a dílec finální. 

 

Obr. 11. Schéma rozvržení svarových spojů 

  



23 

 

Základní a přídavný materiál 

Základním materiálem byl zvolen ocelový plech tloušťky 2 mm válcovaný  

za studena určený pro hluboké tažení. Na povrchu plechu byla provedena povrchová 

úprava žárovým zinkováním. Chemické složení a mechanické vlastnosti základního 

materiálu jsou uvedeny v tabulce č. 1. Pozinkované plechy jsou v dnešní době pro 

automobilový průmysl velmi oblíbeným řešením pro zvýšení protikorozní ochrany  

a celkové životnosti součástí. Tloušťka zinkové vrstvy se udává v gramech na metr 

čtvereční a lze ji vyčíst z označení jakosti oceli. U označení jakosti oceli je zkratka +Z100, 

která udává tloušťku vrstvy 100 g/m
2
. Nevýhodou při svařování pozinkovaných materiálů 

je porušení vrstvy zinku, a tím i korozní ochrany, v místě svarového spoje. [26] 

Jako přídavný materiál byl použit drát OK AristoRod 12.63 průměru 1,0 mm,  

dle EN440 označovaný jako G4Si1. Jedná se o nepoměděný drát určený ke svařování 

nízkolegovaných jemnozrnných ocelí. Tento drát umožňuje svařování vysokým proudem  

a má krátký přenos oblouku. Jako ochranná atmosféra byl použit plyn M21 (EN439), 

 který obsahuje 18% CO2 a 82% Ar. 

 

Tabulka č. 1. 

Základní materiál 

Jakost oceli DX53D+Z100 

Číselné označení 1.0355 

Materiálová norma DIN EN 10327 

Chemické složení [%] 

C Si Mn P S Al B Cr Cu N Nb Ni Ti V Mo 

0,12 0,50 0,60 0,10 0,045 - - - - - - - 0,30 - - 

Mechanické vlastnosti 

Mez kluzu Rp0,2 

[MPa] 

Mez pevnosti Rm 

[MPa] 

Tažnost A80 

[%] 

170-260 270-380 30 
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3.1 Vizuální posouzení kvality svarových spojů provedených  

na reálných dílcích  

Vizuální kontrola patří mezi nejběžnější způsoby zjišťování kvality svarových 

spojů. Výhodou jsou nízké náklady (ve srovnání s kontrolou rentgenem nebo 

ultrazvukem), avšak může ji provádět pouze certifikovaný personál. Obecně je vizuální 

kontrola svarů popsána v normě ČSN EN 970. Vyhodnocení se provádí podle normy  

ČSN EN ISO 5817. I když vizuální kontrola slouží pouze pro zjišťování povrchových vad,  

pro automobilový průmysl je tato zkouška ve většině případů dostačující. Vizuální kontrola 

se z hlediska přístupnosti k hodnocenému povrchu dělí na přímou a nepřímou. Přímá 

vizuální kontrola se provádí pouhým okem, popřípadě pomocí jednoduchých optických 

pomůcek, jako je například lupa. Pokud nelze z důvodu uspořádání součásti sledovat 

kontrolované místo přímým pohledem, využívá se nepřímá vizuální kontrola prováděná 

pomocí optických přístrojů (např. endoskop). [24], [27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12. Hodnocený svar W23 

 

 

  

10 cm 
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 Dílec č. 1 - Původní způsob svařování 

Dílec č. 1 je výsledkem výchozího svařovacího procesu. Hodnocený svar W23 

vykazuje značné nedostatky a už na první pohled je znát, že svar nedosahuje potřebné 

kvality. Lze rozeznat vady typu nadměrného převýšení svaru, vadné napojení svaru, 

rozstřik, ale především častý výskyt pórů, který je podnětem k optimalizaci svařovacího 

procesu. Póry se ve svaru vyskytují jak samostatně, tak i ve formě shluků. Detailní 

fotografie pórů obsahuje příloha A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13. Dílec č. 1 

 

Příčin vzniku pórů může být hned několik. Mezi nejčastější příčiny patří nesprávně 

očištěné svarové plochy, vlhkost základního nebo přídavného materiálu, netěsnost přívodu 

ochranného plynu, nebo rozdílný odvod tepla ze svarového kovu. [28] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14. Detail svaru W23.2 s častým výskytem pórů  

10 cm 

10 mm 
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 Dílec č. 2 - Optimalizovaný způsob svařování 

Dílec č. 2 byl zhotoven po úpravě svařovacích parametrů. Na rozdíl od dílce č. 1 

můžeme vidět znatelně kvalitnější svarový spoj. Můžeme pozorovat některé vady,  

jako např. vadné napojení svaru, avšak z hlediska jejich minimálního výskytu je lze 

hodnotit jako vady přípustné, které nebudou mít vliv na výslednou kvalitu svarového spoje. 

Hlavním důvodem optimalizace bylo zamezení vzniku pórů ve svarovém spoji. Vizuální 

kontrolou bylo zjištěno, že v žádném místě nedocházelo ke vzniku pórů, takže optimalizaci 

můžeme považovat za úspěšnou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15. Dílec č. 2 

Hlavními činiteli ovlivňujícími tvorbu svarového spoje jsou svařovací parametry. 

Na šířku svarové housenky má největší vliv napětí a na tvar průřezu svarové housenky 

svařovací proud. Rychlost posuvu hořáku závisí na hlavních svařovacích parametrech. 

Výsledkem správné rychlosti posuvu je rovnoměrně navazující housenka. [29] 

 

 

 

 

 

Obr. 16. Detail svaru W23.2 bez pórů 

  

10 mm 

10 mm 
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3.2 Kontrola makrostruktury a mikrostruktury svarových spojů 

jednotlivých dílců 

Kontrola makrostruktury a mikrostruktury patří do metalografických zkoušek 

svarových spojů. Tyto zkoušky slouží zejména k ověřování stavu struktury materiálu, 

respektive svarového spoje. Podle použitého zvětšení zkoušeného vzorku se 

metalografické zkoušky dělí na dvě části. [22] 

Hodnocení makrostruktury probíhá vizuálně pouhým okem, popřípadě  

při maximálně 30-ti násobném zvětšení vzorku. Hlavními předměty hodnocení 

makrostruktury je tvar svaru, způsob kladení svarových housenek, velikost TOO, provaření 

kořene a výskyt defektů. Pro posuzování mikrostruktury svarového spoje jsou používány 

optické nebo elektronové mikroskopy se zvětšením až 2000 krát. Na rozdíl od 

makrostruktury jsou zkoumány jednotlivé oblasti svarového spoje, jako je svarový kov, 

tepelně ovlivněná oblast a základní materiál. Lze pozorovat také jednotlivá zrna a hranice 

zrn materiálu.[25] 

Před každou metalografickou zkouškou je nezbytná dokonalá příprava zkušebních 

vzorků. Odběr vzorků je nutno provést tak, aby nedošlo k jejich tepelnému ovlivnění,  

což by mělo za následek změnu materiálové struktury vzorku. Vhodným způsobem je 

mechanické dělení. Další důležitou částí je broušení a leštění, které se provádí brusnými 

papíry s postupně se snižující zrnitostí. Posledním krokem je naleptání povrchu vhodným 

chemickým činidlem z důvodu zvýraznění struktury materiálu. Pro naleptání vzorků byla 

použita kyselina dusičná. 

Pro účely metalografických zkoušek byly z obou hodnocených dílců odebrány části 

svaru W23.2. Ty byly dále příčným řezem přes svar rozděleny na jednotlivé vzorky A až F 

(viz obr. 17), z nichž byly vytvořeny metalografické výbrusy. Ke kontrole mikrostruktury 

byl použit vzorek C, ostatní vzorky byly použity pro kontrolu makrostruktury. 

 

 

 

 

 

Obr. 17. Vzorky pro metalografické zkoušky (svar W23.2)  

A   B   C D  E       F 
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 Makrostruktura svarového spoje 

Dílec č. 1 - Původní způsob svařování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18. Makrostruktury původního svarového spoje 

 

Při hodnocení makrostruktury svarového spoje vycházíme z připravených 

metalografických výbrusů. Při posuzování pozorujeme především výskyt pórů. Avšak 

zaznamenány byly také vady tvaru, jako nadměrné převýšení svaru a také značně odlišný 

tvar průřezů svarové housenky jednotlivých vzorků. Vady tvaru mohly být zapříčiněny 

například nevhodnou rychlostí svařování, nebo špatně zvolenými svařovacími parametry. 

Kontrola makrostruktury ukázala, že výskyt pórů je častější, než bylo vypozorováno 

vizuální kontrolou. Jak je vidět na obrázku 18, dílec č. 1 obsahuje nejen póry vystupující 

na povrch, ale také velké množství pórů vnitřních. Nejpravděpodobnější příčinou jejich 

vzniku je zinková vrstva základního materiálu. Při svařování mohlo docházet k jejímu 

odpařování a tvorbě pórů.  

10 mm 

1 mm 

1 mm 1 mm 

1 mm 
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Dílec č. 2 - Optimalizovaný způsob svařování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19. Makrostruktury svarového spoje po optimalizaci 

 

Makrostruktury svarového spoje zhotoveného po úpravě svařovacího procesu 

nevykazují na první pohled vážnější defekty. Již nedocházelo k tak zásadním změnám 

tvaru průřezu, ani převýšení svaru. Nedocházelo ani ke vzniku pórů, což bylo účelem této 

optimalizace. K zamezení vzniku pórů může přispět dokonalá příprava svarových ploch, 

použití ochranné atmosféry s vyšší obsahem CO2, nebo nižší svařovací rychlost. Použití 

nižší svařovací rychlosti zajistí odpaření většího množství zinku ještě před taveninou,  

a tím dojde ke snížení rizika tvorby pórů. Na vznik pórů může mít také zásadní vliv druh 

použitého způsobu přenosu kovu do svarové lázně. Způsob přenosu kovu lze změnit 

vhodným nastavením svařovacích parametrů. [30] 
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 Mikrostruktura svarového spoje 

Pro hodnocení mikrostruktury byl použit vzorek C (viz obr. 17). Po odběru vzorků 

z dílců, došlo k jejich broušení a následnému leštění. Poté byl vyleštěný povrch svarového 

spoje naleptán 4% roztokem HNO3, aby došlo ke zvýraznění struktury kovu. 

Při posuzování mikrostruktury jsou hodnoceny jednotlivé oblasti svarového spoje. 

Tyto oblasti lze rozdělit z hlediska maximální teploty, která na ně působila při svařovacím 

procesu. Konkrétně se jedná o svarový kov (SK), tepelně ovlivněnou oblast (TOO)  

a základní materiál (ZM). [22], [24] 

Svarový kov je tvořen spojením roztaveného základního a přídavného materiálu. Podíl 

nataveného ZM ve svarové lázni se nazývá promísení. 

Tepelně ovlivněná oblast je část svarového spoje, ve které nedošlo k natavení,  

ale působením rozdílných teplot došlo ke strukturním změnám materiálu. TOO se ještě 

dále dělí na samostatná pásma (viz obr. 20). Šířka TOO závisí na metodě svařování a také 

na svařovacích parametrech. 

Základní materiál není tepelně ovlivněn svařovacím procesem. Představuje oblast spoje s 

původní strukturou materiálu bez jakýchkoliv změn. [22], [28] 

 

 

Obr. 20. Vliv teplotního účinku svařování na strukturu svarového spoje [24] 
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Základní materiál 

Základní materiál vykazuje jemnozrnnou strukturu tvořenou zrny feritu. Ojediněle 

se vyskytují karbidy železa vyloučené po hranicích zrn. V ZM byly pozorovány také 

vměstky TiCN (karbonitrid titanu), související s výrobou oceli (viz příloha B). 

 

Obr. 21. Základní materiál -  100 x zvětšeno 

 

 

Obr. 22. Základní materiál - 200 x zvětšeno   
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Svarový kov 

Mikrostruktury svarových kovů obou vzorků jsou podobné. Konkrétně se jedná  

o strukturu licí, bainiticko-feritickou. Ferit vytváří náznak síťového tvaru struktury. 

Můžeme pozorovat značně vyšší množství feritu u vzorku č. 1. Pozorujeme výskyt 

jehlicovité struktury bainitu nazývané cirkulární ferit. Fotografie SK ve 200 násobném 

zvětšení obsahuje příloha C. 

 

Obr. 22. SK vzorku č. 1 - původní způsob svařování – 100 x zvětšeno 

 

Obr. 23. SK vzorku č. 2 - optimalizovaný způsob svařování – 100 x zvětšeno  
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Tepelně ovlivněná oblast 

Tepelně ovlivněná oblast obou vzorků má stejný charakter. Jak už bylo zmíněno, 

TOO se dále dělí na několik podoblastí (viz obrázek 20). Směrem od svarového kovu 

pozorujeme jako první pásmo částečného natavení. Je tvořeno feritem s ojediněle 

vyloučenými karbidy. Další oblast se nazývá pásmo přehřátí a dochází v ní ke značnému 

hrubnutí zrna. V konečné části pásma přehřátí pozorujeme prodlužování zrna ve směru 

odvodu tepla. Následuje pásmo normalizace, kde účinek vneseného tepla odpovídá 

normalizačnímu žíhání. Poté pásmo částečné překrystalizace, což je oblast s neúplnou 

polymorfní přeměnou. Poslední je pásmo vyžíhání. [22], [24] 

Šířka jednotlivých pásem TOO je ovlivněna zvolenou metodou svařování a značně 

ji také ovlivňují použité svařovací parametry. V našem případě, při použití metody MAG, 

se šířka TOO pohybuje přibližně v rozmezí 2-4 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24. Detail TOO (1- svarový kov, 2 - linie ztavení, 3 - prodloužené zrno v pásmu 

přehřátí, 4 - pásmo normalizace)  

1 

2 

3 
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3.3 Vyhodnocení kvality svarových spojů vzhledem k použitým 

parametrům svařování 

Hlavním účelem změny svařovacích parametrů bylo odstranění tvorby pórů  

ve svarovém spoji. Příčinou jejich vzniku je použití ZM se zinkovým povlakem (obrázek 

25). Pozinkované plechy jsou v automobilovém průmyslu velmi často používaným 

materiálem z důvodu protikorozní ochrany. Odolnost zinkové vrstvy vůči korozi je velkou 

výhodou, avšak při svařování způsobuje zinkový povlak značné problémy. Jak moc povlak 

ovlivňuje svařovací proces, záleží také na jeho tloušťce a složení. Běžnými problémy při 

svařování pozinkovaných ocelí je rozstřik SK, nestabilní el. oblouk a tvorba pórů. [30] 

Největším problémem při svařování pozinkovaných plechů je nízká teplota tavení  

a nízká teplota varu zinku. Zinek se taví již při 420°C a k jeho odpařování dochází při  

teplotě 907°C. Přibližná teplota svarové lázně při použití metody MAG je 2100 °C,  

takže k tavení zinkové vrstvy dochází dříve, než k tavení základního a přídavného 

materiálu, a to způsobuje řadu problémů. Roztavený zinek narušuje stabilitu el. oblouku  

a proniká podél hranic zrn materiálu, což může způsobit tvorbu trhlin. Odpařená zinková 

vrstva nepříznivým způsobem ovlivňuje přenos kapek roztaveného přídavného materiálu 

do svarové lázně. Hoření oblouku není stabilní, čímž dochází ke vzniku oxidů. A právě 

oxidy, které se ze svarové lázně nestihnou uvolnit dříve, než ztuhne, jsou příčinou vzniku 

pórů. Při svařování pozinkovaných materiálů je pórovitost běžným jevem. [31] 

Možným řešením tohoto problému je odstranění zinkové vrstvy před samotným 

svařováním. Avšak pro automobilový průmysl to není z hlediska produktivity příliš 

vhodné. V našem případě byla řešením změna svařovacích parametrů a s tím související 

způsob přenosu kovu v elektrickém oblouku. Z důvodu zachování interních informací 

firmy Esab není možné zveřejnit přesnou úpravu svařovacích parametrů. Proto se dále 

zaměříme jen na způsob přenosu kovu v el. oblouku, který je důležitým prvkem této 

optimalizace. [30], [31] 

 

 

 

 

 

Obr. 25. Zinkový povlak základního materiálu 
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Přenos kovu v elektrickém oblouku 

Přenos kapek roztaveného přídavného materiálu do svarové lázně patří k základním 

charakteristikám svařování elektrickým obloukem tavící se elektrodou. Na obrázku 26 lze 

vidět, že způsob přenosu kovu záleží především na zvolených svařovacích parametrech  

a použité ochranné atmosféře V menší míře má na přenos vliv také druh svařovaného 

materiálu, poloha svařování a zvolená polarita. Přenos kovu se dělí na několik základních 

způsobů: [24], [28], [29] 

a) krátký oblouk se zkratovým přenosem 

b) bez zkratový kapkový přenos 

c) oblouk s impulsním přenosem 

d) oblouk se sprchovým přenosem 

e) moderovaný přenos 

f) rotační přenos  

 

 

Obr. 26. Způsoby přenosu kovu v oblouku [21] 

 

a) Zkratový přenos 

Při zkratovém přenosu dochází k pravidelnému střídání hoření a zkratu el. oblouku. 

Ve fázi, kdy je kapka kovu těsně před oddělením od elektrody (drátu) a současně se již 

dotýká svarové lázně, dojde ke zkratu a oblouk zhasne. Po oddělení kapky z elektrody 

dojde k opětovnému zapálení oblouku. 
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Pro zkratový přenos se používá proud od 60 do 180 A při napětí od 14 do 23 V. Lze 

použít libovolnou ochrannou atmosféru. Do svaru je vnášeno poměrně malé množství tepla 

a svarový kov rychle tuhne, což je vhodné pro svařování tenkých plechů nebo kořenových 

částí svaru. Nevýhodou zkratového přenosu je značný rozstřik kovu. Jde o jeden z 

nejpoužívanějších způsobů přenosu kovu. [29], [30] 

 

b) Kapkový bez zkratový přenos 

Působením vysokého proudu dochází na konci elektrody k tvorbě kapky, 

 která může být větší, než je průměr elektrody. Na rozdíl od zkratového přenosu se kapka 

kovu před oddělením od elektrody nedotýká svarové lázně, takže přenos je bez zkratový. 

Pro tento přenos se používá napětí 20 až 28 V a proud 190 až 300 A. Používá se zejména  

v kombinaci s ochrannou atmosférou CO2. Dříve byl kapkový přenos využíván pro svůj 

velký výkon odtavení, ale kvůli velkému rozstřiku je jeho využití v dnešní době již 

minimální. [29], [30] 

 

c) Impulzní přenos 

Impulzní přenos využívá pulzujícího proudu, který se pravidelně mění mezi nižším 

základním a vyšším impulsním proudem. Jedná se o velmi stabilní přenos kovu v oblouku. 

Přenos vyžaduje plyny na bázi argonu a je ve formě velkých kapek. Napětí je v rozmezí  

24 až 35 V, základní proud 5 až 50 A a impulzní proud 90 až 320 A. Výhodou je malý 

rozstřik kovu a vysoký výkon odtavení. Z hlediska nízkého tepelného namáhání svařence 

je vhodný pro tenké materiály. Proces je řízen mikroprocesorem svářecího zdroje,  

takže nevýhodou je vyšší pořizovací cena svářecího zdroje. [29], [30] 

 

d) Sprchový přenos 

Sprchový přenos využívá vysokých hodnot proudové hustoty a tepelného příkonu. 

Je vhodný pro svařování materiálů velkých tlouštěk. Účinkem vysokého proudu nedochází 

k tvorbě velkých kapek, ale působením magnetického pole je přenos realizován formou 

malých kapiček. Je nutné použít ochrannou atmosféru na bázi argonu. Pro sprchový přenos 

se volí napětí 30 až 40 V a proud 200 až 500 A. Výhodou je malý rozstřik kovu, hladká  

a čistá svarová housenka. [24], [29], [30] 
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4 ZÁVĚR 

 

Cílem této bakalářské práce bylo optimalizovat svařovací proces součásti 

automobilové nápravy a zkontrolovat dosažené výsledky. Optimalizovaným procesem bylo 

robotické svařování metodou MAG. Hlavní řešený problém, byl častý výskyt pórů ve 

svarovém spoji. 

V úvodu práce byla popsána současná situace v automobilovém průmyslu,  

jak v České republice, tak ve světě. Následně byla provedena analýza nejpoužívanějších 

svařovacích metod v automobilovém průmyslu a byl popsán jejich princip. Teoretická část 

pojednává také o vadách vznikajících při svařovacím procesu, o způsobech jejich 

zjišťování a vyhodnocování. Experimentální část práce porovnává svarové spoje zhotovené 

před a po optimalizaci. Nejdříve došlo k seznámení se základním materiálem svařovaných 

dílů. Poté probíhalo vizuální hodnocení kvality svarových spojů. Následně byly provedeny 

metalografické zkoušky. Byly odebrány vzorky ze svaru provedeného původním způsobem 

a ze svaru provedeného po úpravě svařovacích parametrů. Na vzorcích byla provedena 

makroskopická kontrola a kontrola mikrostruktury svarů. Poslední částí bylo vyhodnocení 

kvality svarových spojů vzhledem k použitým parametrům svařování. Vzhledem k tomu, 

že nebylo možné zveřejnit přesnou úpravu svařovacích parametrů, byly nastíněny možné 

způsoby řešení častého výskytu pórů. Popsány byly také pravděpodobné příčiny jejich 

vzniku  

Ze zjištěných poznatků lze konstatovat, že nejpravděpodobnější příčinou častého 

vzniku pórů je zinkový povlak základního materiálu, respektive nízká teplota tání a varu 

zinku. V závěrečné části práce byly popsány některé druhy přenosu kovu v el. oblouku  

a jejich vliv na svařovací proces. A právě změna způsobu přenosu roztaveného kovu  

do svarové lázně může být řešením této optimalizace. 
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