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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá principem, popisem a oblastmi pouţití jednotlivých technologií 

svařování plastů, srovnáním ekonomických a technologických parametrů, stanovením 

optimální geometrie svarových ploch a jejich přípravou, volbou technologie a metody 

svařování s následným zhotovením tupého spoje. Součástí práce je vypracovaný 

technologický návrh postupu svařování pWPS a také stanovení a aplikace vybraných metod 

zkoušení, konkrétně vizuální a makroskopické zkoušky na provedených svarových spojích. 

Klíčová slova: plasty, svařování, vizuální zkouška, makroskopická zkouška 

 

 

 

ABSTRACT 

This Bachelor thesis deals with principles, description and application areas of plastic welding 

technology, comparing the economic and technological parameters providing optimal 

geometry of welded surfaces and their preparation, choice of technology and welding 

methods, followed by making a butt joint. The thesis includes pWPS and the identification 

and application of selected methods of analysis, namely the visual and macroscopic 

examination conducted on welded joints. 

Keywords: plastic, welding, visual examination, macroscopic examination 
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ÚVOD 

Na plasty se v současnosti nepohlíţí jiţ jen jako na náhradu klasických materiálů, 

ale stále více se plastické hmoty jeví jako výborný konstrukční materiál, zejména pro výrobu 

svařovaných konstrukcí a pro rozvody médií. Plasty jsou materiálem velmi perspektivním, 

nabízejícím celou řadu výhod, jakými jsou nízká hmotnost, homogenita materiálu, elektrická 

nevodivost, jednoduchá opracovatelnost, chemická a biologická odolnost, korozní 

a mechanická odolnost, díky které vykazují svařované konstrukce nízké nároky na údrţbu. 

Dále jsou plasty obecně, díky nízkému modulu pruţnosti, materiály tlumícími zvukové vlny 

a tlakové rázy. Vzhledem ke své nízké tepelné vodivosti vykazují dobré tepelně izolační 

vlastnosti. Další nespornou výhodou plastů je moţnost výroby různobarevných, homogenně 

a v celé tloušťce probarvených desek a trubek. Plasty jsou materiálem ekologickým. Jejich 

výroba probíhá v uzavřených systémech a následný proces zpracování se uskutečňuje 

při nízkých teplotách a neuvolňují se při něm škodlivé látky. Termoplasty jsou snadno 

recyklovatelné.  

Jako u kaţdého materiálu, lze i u plastů najít vlastnosti, které jsou pro některou 

aplikaci méně výhodné aţ nevhodné. Plasty vykazují niţší mechanickou pevnost, zvláště 

v porovnání s kovy. Citelnou nevýhodou termoplastů je závislost jejich mechanických 

vlastností na teplotě. Z toho plyne omezení pro provozní nasazení svařovaných konstrukcí, 

případně rozvodů v určitém rozmezí teplot. Dále plasty vykazují vyšší koeficient teplotní 

roztaţnosti, a to asi desetkrát vyšší neţ u kovů. Plasty jsou hořlavé a málo odolné vůči 

ultrafialovému záření. 

Oproti kovům jsou plastové svařované konstrukce a rozvody z ekonomického hlediska 

podstatně výhodnější, a to jak v pořizovacích nákladech, tak v nákladech provozních. 

Svařování plastů také najde uplatnění při opravách automobilů. Umoţňuje náročnější 

opravy větších poškození plastových dílů, případně jejich totální rekonstrukci a doplnění 

chybějících částí z náhradního materiálu. Horkovzdušnou svářečkou jsou opravitelné všechny 

běţné typy plastů pouţívaných v automobilovém průmyslu a náročné spoje je moţno vyztuţit 

kovovou nebo plastovou mříţkou. Snadno opravitelné jsou nárazníky, zpětná zrcátka, světla 

s uraţenými úchyty, mříţky, ochranné plasty apod. 
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1 SVAŘITELNOST MATERIÁLU 

Svařování plastů je technologie spojování plastových dílů za pouţití tepla nebo tlaku 

s přídavným materiálem nebo bez něho, přičemţ se ve svařovací zóně spojovaných ploch 

nachází materiál v plastickém stavu [1]. Z fyzikálního hlediska je svařování plastů difúzí dvou 

stejnorodých materiálů za působení teploty a tlaku. Působením tepla dojde k přechodu plastu 

do plastického stavu, působením tlaku dojde ke spojení makromolekul svařovaných materiálů.  

 Svařitelné jsou pouze termoplasty a svařovat je moţno pouze stejné materiály (stejné 

chemicko-fyzikální struktury). Kombinace plastů v zásadě není doporučena, je však např. 

u vibračního svařování moţná. Dále je nutné, aby hodnota indexu toku MFR svařovaných 

plastů byla velmi blízká, nejlépe totoţná. Pro svařování jsou výhodné termoplasty s širokou 

oblastí viskózního stavu a s pozvolným přechodem do tekutého stavu, např. PP, PE, PS, PVC. 

Termoplasty se strmým přechodem do oblasti tekutého stavu jsou pro svařování vhodné 

méně, jako příklad lze uvést PA. Dále je nutno brát v potaz náchylnost plastů k oxidaci 

za vyšších teplot, typickou např. pro POM. Při pouţití dvou odlišných druhů plastů 

(i odlišného přídavného a základního materiálu) je nutno dbát na pokles pevnosti svarového 

spoje. Problematické je také svařování plněných termoplastů (jako plnivo se pouţívá slída, 

vápenec apod.). Svařitelnost negativně ovlivňuje i stárnutí plastů (nevratná změna 

mechanických vlastností, hmotnosti apod. vlivem tepelného a oxidačního působení a vlivem 

ultrafialového záření) [1]. 

 Svařitelnost je dělena na [2]: 

 Zaručenou – svařovány jsou stejné druhy (se stejnou chemickou strukturou) a typy 

(se stejnou fyzikální strukturou) termoplastů se shodným nebo blízkým indexem toku 

taveniny. Např. PP-R s PP-R, PE-HD s PE-HD. 

 Podmínečnou – kdy jsou svařovány sice stejné druhy, ale rozdílné typy termoplastů. 

Např. PE-HD s PE-MD, PP-R s PP-H. 

Při svařování nelze kombinovat různé druhy plastů mezi sebou, např. PVC s PP, nebo PP 

s PE. 
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2 METODY SVAŘOVÁNÍ TERMOPLASTŮ 

Dle způsobu dodání tepla je svařování termoplastů děleno do tří skupin [2]: 

 Svařování horkým tělesem 

 Svařování horkým plynem 

 Ostatní metody svařování 

2.1 Svařování horkým tělesem 

Spojované plochy materiálů jsou nahřáty horkými tělesy, jejichţ tvar je přizpůsoben 

ohřívané svařovací ploše. Svařování je děleno na přímé, kdy je svařovací teplo přenášeno 

bezprostředně z horkého tělesa na svařovaný materiál a nepřímé, kdy svařovací teplo působí 

ze strany protilehlé ke svařovací ploše (tab. 1). Vlastní svařování je prováděno ručními 

svařovacími přístroji nebo strojně, a to bez pouţití přídavného materiálu.  

 

Tab. 1 Přehled metod svařování plastů horkým tělesem [2]: 

Metody svařování plastů 

(v závorce označení metody) 

Přídavné 

materiály 

Svařované 

polotovary 

Postupy svařování 

Ruční Strojní 

 

Přímé 

Na tupo horkým tělesem 

(HS) 

Bez přídavných 

materiálů 

Trubky, 

desky, profily 
Výjimečně Ano 

Profilové horkým 

tělesem (HN) 

Desky, 

profily 
Výjimečně Ano 

Ohraňováním horkým 

tělesem (HB) 
Desky Výjimečně Ano 

Polyfúzní svařování 

(HD) 
Trubky 

Do průměru 40 

mm 

Do průměru 110 

mm 

Elektrotvarovkou (HM) Trubky Ne Ano 

Horkým klínem (HH) Fólie, profily Výjimečně Ano 

S oddělením svaru (HT) 
Fólie a tenké 

desky 
Výjimečně Ano 

Bezvýronkové (WNF) Trubky Ne Ano 

Nepřímé 

Impulsní horkým 

tělesem (HI) 
Fólie Ano Ano 

Tepelně kontaktní 

horkým tělesem (HK) 
Fólie Ne Ano 

Kotoučové svařování 

(HR) 
Fólie Ne Ano 
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2.1.1 Svařování na tupo 

Při této metodě jsou ohřívána čela trubek, desek či profilů na topném tělese, které jsou 

následně spojeny za vyvození tlaku na spojované plochy (obr. 1). Přídavný materiál není 

pouţíván. Touto metodou jsou svařovány strojně (případně ručně) materiály z PP, PE, PVC, 

PVDF, PMMA, ECTFE. 

 

Obr. 1 Zařízení pro svařování na tupo 

2.1.2 Sedlové svařování 

Jedná se o navařování sedlových tvarovek na část vnějšího povrchu potrubí pomocí 

speciálního upínacího a navařovacího zařízení, jenţ vyvine přítlak na sedlové ohřívací 

nástavce a následně i na sedlové tvarovky a plochu potrubí. Touto metodou jsou svařovány 

výhradně potrubní systémy z PE, případně z PP. 

 

2.1.3 Profilové svařování 

Principem této metody je ohřev svarových ploch profilu a desky tvarovanými horkými 

tělesy, kdy v jednom ze svařovaných deskových dílů vzniká postupným zatlačením horkého 

tělesa ţlábkovitá plocha ve tvaru přivařovaného profilu, na druhém dílu je ohřívána čelní 

hrana. Po ohřevu dojde pod tlakem ke spojení obou dílů a vytvoření spoje tvaru „T“ (obr. 2). 

Této metody se vyuţívá především u spojování deskových a profilových polotovarů 

při výrobě stavebních dílů a nádrţí z PP, PE-HD, PVC-RI. Součásti svařované ručně nejsou 

určeny k statickému nebo dynamickému zatěţování. 
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Obr. 2 Princip profilového svařování [2] 

 

2.1.4 Svařování ohraňováním 

Princip svařování horkým tělesem ohraňováním spočívá v ohřevu základního materiálu 

tvarovým břitem a jeho současným zatlačením do základního materiálu. Po vytlačení ţlábku 

v desce a ohřevu se provede ohyb desky v ţlábku. Tím dojde k dotlačení nahřátých ploch 

k sobě (obr. 3). Touto technikou jsou zhotovovány rohové styky u desek a profilů při stavbě 

konstrukcí z PP, PE-HD, PVC-RI.  

 

 
 

Obr. 3 Svařování ohraňováním [2] 
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2.1.5 Polyfúzní svařování 

Princip polyfúzního svařování spočívá v souběţném ohřevu vnějšího povrchu trubky 

a hrdla tvarovky na polyfúzním nástavci a následném zasunutí nahřáté trubky pod tlakem 

do stejně zahřátého kónického hrdla tvarovky. Polyfúzí jsou svařovány trubní materiály 

pro rozvody vody z PE, PP, PB, PVDF. Ruční svařování je moţné do průměru 40 mm, nad 

tento průměr se svařuje strojně. Ruční polyfúzní svářečka je vyfocena na obr. 4. 

 

                          

Obr. 4 Polyfúzní svářečka 

2.1.6 Svařování elektrotvarovkou 

Při svařování elektrotvarovkou - elektrickou objímkou, jsou potrubní plastové 

tvarovky v hrdlech opatřeny přímo vytápěným ztraceným topným tělesem. Topná šroubovice 

elektrotvarovky je vyráběna z mosazných, měděných nebo ocelových nerezových drátů. 

Elektrotvarovky jsou vyráběny z PE, PP, PB. Svařovací parametry svářeč načítá ze štítku 

s čárovým kódem (obr. 5), který obsahuje identifikaci elektrotvarovky, svařovací parametry 

a předepsanou dobu ochlazování. Elektrotvarovky z PP a PB jsou zpravidla dodávány 

bez karty s čárovým kódem. Tyto tvarovky jsou svařovány pomocí svářeček, které mají 

zakódovány svařovací parametry pro konkrétní systém elektrotvarovek. Po dokončení svaru 

musí být zajištěno samovolné chladnutí. Tato metoda svařování je úspěšně aplikována 

pro potrubní systémy z PE-HD, PE-MD, PP, PB, PE-HD, PE-LD, PE-XA. 
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Obr. 5 Načítání svařovacích parametrů 

2.1.7 Svařování horkým klínem 

Principem je ohřev a plastifikace spojovacích ploch bez přídavného materiálu horkým 

tělesem ve tvaru klínu a následným stlačením spojovacích ploch. Je moţno provádět i ruční 

svařování. Svařováním horkým klínem jsou spojovány profily, fólie a utěsňovací pásy 

z  PVC-P, PE, ECB, EVA. 

2.1.8 Svařování horkým tělesem s oddělením svaru 

Při této metodě je horké těleso s břitem nahřáto a následně se za jeho pomoci oddělí 

přeplátované svařované materiály za jejich současného svaření (obr. 6). Tato metoda 

je pouţívána pro svařování fólií a tenkých desek z PE, PP, PVC-U. 

 

 
 

Obr. 6 Svařování s oddělením svaru [2] 
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2.1.9 Bezvýronkové svařování 

Jde o metodu vyvinutou firmou Georg Fischer označovanou jako WNF. Jedná 

se o řízený ohřev konců spojovaného potrubí nebo tvarovky prostřednictvím půlmiskovitých 

topných těles, schopných přivést přesně definované mnoţství tepelné energie. Přitom se musí 

dovnitř potrubí – do oblasti svařované zóny vloţit elastické tlačné tělísko (obr. 8) připojené 

na kompresor. Toto tlačné tělísko je pro zabránění vzniku výronku tlakováno. Tento systém 

zabezpečí dokonalé spojení plastových dílů bez tvorby výronků vně i uvnitř potrubí. 

Tato speciální svařovací technologie byla vyvinuta pro svařování trubního materiálu z PVDF. 

Aplikuje se v průmyslových rozvodech vyţadujících potrubí bez výronků vzniklých 

svařováním, např. pro vedení vysoce čistých médií. Svařovací stroj je schématicky vyobrazen 

na obr. 7. 

 
 

Obr. 7 Svařovací stroj (1-upínací zařízení, 2-tvarovka, 3-dělené topné těleso, 4-elastické 

nafukovací tělísko, 5-svařovaná trubka, 6-kompresor pro elastické tělísko, 7-dmýchadlo 

na vzduch, 8-ovládací panel, 9-přívod stlačeného vzduchu) [2] 

 

 
Obr. 8 Detail svařování v řezu (1-upínací zařízení, 3-dělené topné těleso, 4-elastické 

nafukovací tělísko, 5-svařovaná trubka, 10-svarová zóna) [2] 
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2.1.10 Impulsní, tepelně kontaktní a kotoučové svařování 

Obecným principem impulsní metody je ohřev svarové plochy přes stěny spojovaných 

dílů proudovým impulsem. Pro svařování je kromě tepelného impulsního svařování 

vyuţíváno i impulsní svařování sáláním. Sálavým impulsem jsou svařovány PE a PP fólie 

v obalové technice. Tepelným impulsem jsou svařovány fólie pro spotřební průmysl 

do tloušťky 0,08 mm, při dvoustranném ohřevu do 0,12 mm. Obdobnou technologií je tepelně 

kontaktní svařování, při kterém jsou spojované plochy vyhřívány kontaktem s trvale horkým 

svařovacím tělesem, které při dotyku se svařovanými materiály rychle přenáší teplo 

do svarového spoje. O kotoučovém svařování hovoříme v tom případě, kdy jsou spojované 

plochy vyhřívány kontaktem se svařovacím tělesem, které tvoří odvalovací pásy, zajišťující 

ohřev a přítlak (obr. 9). Svařování je prováděno pomocí jednoúčelových strojů 

s automatickým procesem svařování. 

 

 

 
Obr. 9 princip kotoučového svařování [2] 
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2.2 Svařování horkým plynem 

Při svařování horkým plynem jsou nejprve spojované plochy a přídavný materiál 

přivedeny do plastického stavu a následně pod tlakem spojeny. Tenké materiály (fólie) 

je moţno svařovat bez přídavného materiálu. Metody svařování horkým plynem a přídavným 

materiálem se svým postupem blíţí ke svařování kovových materiálů. Přehled metod 

svařování plastů horkým plynem udává tab. 2. 

Tab. 2 Přehled metod svařování plastů horkým plynem [2]: 

Metody svařování plastů 

(v závorce označení 

metody) 

Přídavné 

materiály 
Svařované polotovary 

Postup svařování 

Ruční Strojní 

Ruční horkým plynem 

(WF) 
Drát, tyčinka Trubky, desky, profily Ano Ne 

Horkým plynem 

s rychlotryskou (WZ) Drát, tyčinka Trubky, desky, profily Ano Ne 

 

Přeplátovací horkým 

plynem (WU) 

Bez přídavného 

materiálu 
Fólie Ano Ano 

 

Vytlačovací horkým 

plynem (WE) 
Drát, granulát Trubky, desky, profily Ano Ano 

 

2.2.1 Svařování horkým plynem a přídavným materiálem 

Při svařování horkým plynem jsou nejprve spojované plochy a vnější zóny přídavného 

materiálu přivedeny horkými plyny do plastického stavu a pak jsou pod tlakem vzájemně 

spojeny. Svařování horkým plynem je děleno na ruční svařování horkým plynem a svařování 

horkým plynem s rychlotryskou. Nejčastěji jsou touto metodou svařovány PP, PE, PVC, 

PVDF, PMMA, E-CTFE. Svařovány jsou především desky, profily, potrubí a fólie. Touto 

metodou jsou také prováděny opravy plastových dílů automobilů nebo spotřebitelských 

výrobků. 

2.2.2 Přeplátovací svařování horkým plynem 

Při přeplátovacím svařování horkým plynem jsou spojované plochy překrývány 

a plastifikovány pomocí horkého plynu přivedeného tryskou se širokou štěrbinou. 
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Bezprostředně po plastifikaci je vyvinuta svařovací síla (zpravidla pomocí jednoho nebo více 

válečků u strojního svařování anebo ručního válečku u ručního (obr. 10) svařování). Při tomto 

svařovacím postupu není pouţíváno přídavného materiálu. Touto metodou jsou svařovány 

termoplastové fólie, především z PP, PE, PVC-P, ECB, EVA pro utěsňovací pásy skládek, 

střech a dalších izolací. 

 
 

Obr. 10 Přeplátovací svařování horkým plynem ručním přístrojem [2] 

 

2.2.3 Vytlačovací svařování horkým plynem (extrudérem) 

Podstatou metody je ohřev základního materiálu horkým plynem a vytlačování 

plastifikovaného přídavného materiálu pod tlakem do svařovací zóny. Svařováno je pomocí 

druhově shodného přídavného materiálu, který je vytlačován jako proud taveniny 

z plastifikační jednotky – extrudéru (obr. 11). Touto metodou je spojováno potrubí, atypické 

potrubní tvarovky, konstrukce z desek (obr. 12) a utěsňovací pásy. Jako materiál je nejčastěji 

pouţíván PP, PE, PVC, PVDF. 

 

 

Obr. 11 Extrudér 
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Obr. 12 Desky PP svařené extrudérem 

 

2.3 Ostatní metody svařování 

Při svařování těmito metodami je zahřátí svařovaných ploch dosaţeno jiným 

způsobem neţ horkým tělesem nebo horkým plynem (tab. 3). 

 

Tab. 3 Přehled ostatních metod svařování plastů [2]: 

Metody svařování plastů 

(v závorce označení 

metody) 

Přídavné 

materiály 

Svařované 

polotovary 

Postup svařování 

Ruční Strojní 

Vytlačovací sáláním (LE) Drát, granulát Trubky, desky, profily Ano Ano 

Infračerveným paprskem 

(IR) 

Bez přídavných 

materiálů 

Trubky Ne Ano 

Ultrazvukem (US) Fólie, desky Ano Ano 

Třecí svařování (FR) Fólie Ne Ano 

Vysokofrekvenční (HF) Fólie Ne Ano 

Laserem Fólie Ne Ano 

 

2.3.1 Vytlačovací svařování sáláním 

Ohřev je prováděn nekoherentním zářením určitého frekvenčního pásma. Tento postup 

je identický se svařováním extrudérem kontinuálním postupem. 
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2.3.2 Svařování infračerveným paprskem 

Technologie svařování touto metodou je zaloţena na bezdotykovém ohřevu čelních 

ploch trubek a tvarovek infračerveným zářením. Při svařování touto metodou vzniká díky 

bezkontaktnímu způsobu ohřevu menší výronek neţ při svařování na tupo a do svaru nejsou 

vnášeny nečistoty. Další výhodou je vysoká rychlost svařování, ve srovnání se svařováním 

na tupo vyšší o 50%. Při svařování infračerveným paprskem je nutno pouţívat speciálně 

přizpůsobené tvarovky z PP, PVDF. Touto metodou je moţno svařovat termoplastické 

eleastomery. 

2.3.3 Svařování ultrazvukem 

Ultrazvukové svařování je velmi výhodnou technologií spojování plastů hojně 

vyuţívanou například v automobilovém průmyslu, při výrobě elektrických přístrojů, 

v obalové technice a všude tam, kde je kladen poţadavek na vysokou produktivitu. Svařování 

pomocí ultrazvuku je jednou z nejrychlejších metod pro svařování menších dílů z termoplastů. 

Svařování je zaloţeno na ultrazvukových vibracích působících na rovinu spojovaných ploch, 

kde vzniká absorpcí ultrazvukové energie teplo. Současně je na spojované plochy působeno 

přítlačnou silou. Ultrazvukem jsou svařovány fólie a desky. Do materiálu se dá také ukotvit 

zalisováním kovový díl (matice, šroub apod.) anebo nýtovat plasty s kovovými materiály. 

Svařování ultrazvukem je vhodné pro některé polyolefiny, polyamidy, polyestery, 

polykarbonáty, polyvinylchloridy aj.  

2.3.4 Svařování třením 

Svařování třením je rychlý a nákladově efektivní proces pro spojení kruhových 

součásti. Součásti jsou svařovány dohromady pod tlakem s rotačním pohybem, kdy jedna část 

je pevně upnuta, zatímco druhá vůči ní pod tlakem rotuje. Teplo, které vzniká třením ve spoji, 

vytváří silný a pevný svar. Typické aplikace zahrnují duté profily, kuličkové plováky a filtry 

pro automobilový průmysl.  
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2.3.5 Vysokofrekvenční svařování 

Principem této metody svařování je elektronová polarizace, která vzniká u některých 

materiálů působením elektrického pole. Tato metoda slouţí výhradně ke svařování fólií, tyto 

fólie musí být z polárních materiálů a poměrně tenké. Nejčastěji je pouţíván měkčený PVC. 

Svařovací zařízení pro vysokofrekvenční svařování můţe být buď stacionární pro průmyslové 

účely, nebo přenosné pro opravy a svařování malých dílů.  

2.3.6 Svařování laserem 

Při svařování laserem dochází k ohřevu spojovaných dílů přeměnou zářivé energie 

na teplo. Tohoto je dosahováno koncentrací značného mnoţství energie v tenkém paprsku, 

jehoţ plocha v místě zaostření dosahuje desetin milimetrů čtverečných. Svařování laserem 

je především určeno pro svařování fólií, především z PE. Je moţno svařovat i fólie z PMMA, 

ABS, PC. Laserové svařování plastů v automobilovém průmyslu patří mezi velmi bezpečné, 

spolehlivé a také hospodárné metody. 

 

 

 

3 METODY ZKOUŠENÍ SVAROVÝCH SPOJŮ 

Zkoušky svarových spojů jsou rozdělovány dle vlivu na svarový spoj na zkoušky 

nedestruktivní a destruktivní. Zkoušení svarů je důleţité zejména pro zajištění kvality svaru, 

technické způsobilosti svařence a funkční bezpečnosti svařené součásti [3]. 

3.1 Nedestruktivní zkoušení 

Nedestruktivní zkoušky svarových spojů spočívají ve zjištění případných trhlin, dutin, 

vměstků, neprovařeného svaru a nedokonalého tvaru svarového spoje. Nejpouţívanější 

nedestruktivní zkušební metodou je vizuální kontrola, která je první, a většinou také poslední, 

moţností pro posouzení jakosti svarového spoje a dodrţení technologie svařování. Jsou při ní 

posuzovány vady na povrchu svarových spojů, tepelně ovlivněné oblasti i základního 

materiálu přilehlého ke svaru. Podle jejího provedení je dělena do dvou základních kategorií, 

a to na kontrolu přímou, kdy není přerušena optická dráha mezi kontrolovanou plochou 

a okem pozorovatele a nepřímou, kterou pouţíváme, kdyţ je optická dráha mezi pozorovanou 
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plochou a okem pozorovatele přerušena. Při této kontrole jsou pouţívány různé pomůcky. 

Mezi základní patří videoskopy, endoskopy, fotoaparáty apod.[3]. Dále mezi metody 

nedestruktivního zkoušení svarů plastů patří zkoušení ultrazvukem, rentgenem, zkouška 

vysokým elektrickým napětím a zkouška na těsnost. Jedná se o metody vhodné k prokazování 

chybných míst leţících pod povrchem, jako jsou staţeniny, póry apod. Při kontrole svarových 

spojů termoplastů vzhledem k jejich značně komplikovanému pouţití a poměrně malé 

vypovídací schopnosti mají jen malý význam. S ohledem na povahu svařovaného materiálu 

v podobě desek se v této práci těmito metodami, s výjimkou vizuální kontroly, podrobněji 

nezabývám. 

3.1 Destruktivní zkoušení 

Destruktivní zkoušky jsou pouţívány na zjišťování mechanických vlastností materiálů. 

Mezi nejdůleţitější destruktivní zkoušky patří tahová zkouška, rázová tahová zkouška 

a dlouhodobá tahová zkouška svarových spojů. V praxi je také pouţívána dlouhodobá 

zkouška s vnitřním přetlakem pro trubky. Při této zkoušce je měřen čas do vzniku netěsnosti. 

Rozšířenou a poměrně jednoduchou destruktivní zkouškou je makroskopická zkouška. Jedná 

se o destruktivní vizuální kontrolu se zvětšením jednou aţ desetkrát ke zjištění 

makroskopického vzhledu svarových spojů, obvykle v příčném řezu. Zkoušení se obvykle 

provádí na zkušebním tělese vyříznutém kolmo k ose svaru, zahrnujícím svarové housenky 

a tepelně ovlivněné zóny na obou stranách svaru. S výjimkou makroskopické zkoušky 

se s ohledem na rozsah této práce destruktivními zkušebními metodami podrobněji 

nezabývám 
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4 PROVEDENÍ SVAROVÉHO SPOJE 

Pro experimentální část jsem jako základní i přídavný materiál pouţil polymerní 

termoplastický materiál polypropylen (PP), který se pouţívá při svařování konstrukcí a 

pro rozvody médií. Svařoval jsem desky o délce 250 mm, šířce 125 mm a tloušťce 6 mm 

metodou ruční horkým plynem a desky o délce 250 mm, šířce 125 mm a tloušťce 8 mm 

metodou ruční horkým plynem s rychlotryskou. 

4.1 Druh spoje a svaru pro svařování desek 

Druh spoje a svaru je závislý na svařovaném materiálu, především na jeho tloušťce. 

Pro ruční svaření desek o tloušťkách 6 a 8 mm horkým plynem jsem jako druh spoje zvolil 

tupý svar a jako druh svaru „V“  svar o úhlu rozevření 45°, šířce spáry v oblasti kořene 2 mm 

a připravené svařovací spáře výšky 1 mm (obr. 13 a 14). Postup kladení svarových housenek 

a rozměry svařovaných desek jsou vyobrazeny v příloze - výkresech V1 a V2. Pro desky 

o tloušťkách větších neţ 8 mm doporučuji druh svaru „X“. 

 
Obr. 13 Návrh svarového spoje pro desky tloušťky 6 mm [4] 

 

 
Obr. 14 Návrh svarového spoje pro desky tloušťky 8 mm [5] 

 

4.2 Pouţitý základní materiál 

Za základní materiál jsem zvolil polypropylen Tipplen K 899 modré barvy ve formě 

rovných hladkých desek (obr. 15) bez povrchových vad o délce 250 mm, šířce 125 mm 

a tloušťce 6 a 8 mm. Technický list Tipplenu K 899 je stejně jako Prohlášení o shodě 

konstrukční desky z polypropylenu s technickou normou PN 101-02 uveden v příloze. Desky 

PP mají dobrou stálost, tvrdost a pevnost, ale nízkou vrubovou houţevnatost. PP desky nejsou 
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náchylné k vnitřnímu pnutí a jsou dobře svařitelné. Při teplotách pod nulou křehnou. 

Chemické a elektrické vlastnosti jsou velmi dobré. PP desky lze pouţívat při teplotách od +5 

do +100°C. PP odolává kyselinám, zásadám a slabým rozpouštědlům. Není odolný proti 

oxidačním kyselinám. Dobře odolává povětrnostním vlivům i mikroorganismům, 

je fyziologicky nezávadný, bez pouţití speciálních přísad však není odolný proti UV záření. 

 

 

Obr. 15 desky PP 

4.3 Pouţitý přídavný materiál a plyn 

Jako přídavný materiál jsem zvolil drát z PP Tipplen K 899 šedé barvy kruhového 

průřezu o průměru 3 mm. Technický list Tipplenu K 899 je stejně jako Prohlášení o shodě 

svařovacího drátu z polypropylenu s technickou normou PN 101-02 uveden v příloze. 

Horkým plynem byl vzduch. 

4.4 Příprava materiálu na svařování 

Před zahájením svařování jsem provedl kontrolu pracoviště, materiálu a svařovacího 

zařízení. Svařovaný materiál jsem opracoval na poţadované rozměry řezáním a případné 

otřepy jsem obrousil (obr. 16). Bezprostředně před svařováním jsem oškrábal zoxidovaný 

povrch základního i přídavného materiálu, tyto jsem následně odmastil pomocí Isopropanolu. 

 Povrchy poškozené působením chemikálií, nebo vlivem počasí je nutno opracovat 

aţ do nepoškozené oblasti. Před svařováním jsem seřídil svařovací parametry pomocí 
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zkušebního svaru provedeného na identickém materiálu (obr. 17). Mimo vlastního 

svařovacího přístroje a různých typů trysek bylo potřeba nástrojů pro přípravu a opracování 

základního a přídavného materiálu, svarových spojů a pro kontrolu svařování. Jednalo 

se především o škrabky, rašple a ruční frézy na oškrabání základního materiálu, stěrky 

pro oškrabání přídavného materiálu, odmašťovací a čisticí prostředky, stranové štípací kleště, 

upínací svěrky, nezávislý kontrolní teploměr, měřidlo a popisovač. 

 

 

Obr. 16 Opracování svarových ploch 

 

 

 

Obr. 17 Seřízení svařovacích parametrů 
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4.5 Parametry svařovacího přístroje 

Při svařování desek jsem pouţil ruční svařovací přístroj firmy Leister CH-

6060 (obr. 18) s interním dmýchadlem vzduchu o výkonu 460 W s nastavitelnou teplotou 

v rozmezí 20 aţ 600 °C a se stavitelným průtokem vzduchu 20 aţ 80 l/min. 

 

 

Obr. 18 Leister CH - 6060 

4.6 Parametry svařování 

Důleţitost dodrţování svařovacích parametrů vyplývá z potřeby dosahování nízkého 

vnitřního pnutí svařených dílů. Svařovacími parametry jsou: 

 

 Teplota 

 Tlak 

 Čas (rychlost svařování) 

 

Svařovací parametry bylo nutno přizpůsobit s ohledem na druh svařovaného materiálu, 

pouţitou svařovací technologii a podmínky okolního prostředí (obr. 19). Dále musely být 

teplota, tlak a čas vzájemně sladěny, aby byl svařovaný materiál dostatečně plastifikován. 

Směrné hodnoty svařovacích parametrů pro svařování horkým plynem s přídavným 

materiálem udává tabulka číslo 4. Svařovací sílu na přídavný materiál udává tabulka číslo 5. 

Při svařování za pomocí kulaté trysky i rychlotrysky byl průtok vzduchu 70 l/min a teplota 

vzduchu byla 290 °C. Rychlost svařování se pohybovala okolo 10 cm/min, v případě 

svařování za pouţití rychlotrysky 50 cm/min. 
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Obr. 19 Nastavení teploty a průtoku vzduchu 

 

 

Tab. 4 Směrné hodnoty svařování horkým plynem a přídavným materiálem [6]: 

 

Materiál 

Průtok 

vzduchu 

[l/min] 

Teplota 

měřená ve 

svařovací 

trysce [°C] 

Rychlost svařování [cm/min] 

Kulatá tryska Rychlotryska 

d=3 mm d= 4mm d= 3mm d= 4mm 

PE HD 60 – 70 300 – 430 10 – 15 cca 10 50 – 60 40 – 50 

PE LD 60 – 70 270 – 300 10 – 15 cca 10 25 – 30 20 – 25 

PP 60 – 70 280 – 320 cca 10 < 10 50 – 60 40 – 50 

PVC U 50 - 60 320 – 370 15 – 20 < 10 50 – 70 40 – 60 

PVC P 50 - 60 300 – 370 15 – 20 < 10 60 – 80 50 – 70 

PVC C 45 – 50 350 – 400 20 – 25 15 - 20 60 – 80 50 – 70 

PVDF 60 – 70 360 - 400 10 - 15 cca 10 40 - 50 30 - 40 

 

 

Tab. 5 Svařovací síla na přídavný materiál [2]: 

 

 

Materiál 

Svařovací síla na přídavný materiál [N] 

Kulatá tryska Rychlotryska 

d=3 mm d=4 mm d=3 mm d=4 mm 

PE - HD 6 - 10 15 - 20 10 - 16 25 – 35 

PE - LD 6 - 10 15 - 20 10 - 16 25 – 35 

PP 6 - 10 15 - 20 10 - 16 25 – 35 

PVC – U 5 - 9 8 - 12 8 - 12 15 - 25 

PVC – HI 5 - 9 8 - 12 8 - 12 15 - 25 

PVC - P 15 - 20 18 - 25 4 - 8 7 – 12 

PVC – C 10 - 15 15 - 20 15 - 20 20 – 25 

PMMA 12 - 16 12 - 16 12 - 16 20 – 30 

PVDF 10 - 15 15 - 20 12 - 17 25 – 35 

ECTFE 10 - 15 - 20 - 

FEP - - 10 - 15 - 

PFA - - 10 - 15 - 
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4.7 Postup svařování 

Při spojování materiálu jsem pouţil dva odlišné postupy: 

 

 Ruční svařování 

 Svařování rychlotryskou 

 

U obou způsobů byl pouţit stejný svařovací přístroj. U ručního svařování byla 

nasazena základní kulatá tryska. Naopak u svařování rychlotryskou byl pouţit speciální 

nástavec. 

4.7.1 Ruční svařování 

Před vlastním poloţením svarové housenky jsem základní materiál přistehoval 

(obr. 20) za pouţití stehovací trysky. Následně jsem předehřál svařovaný základní materiál 

v místě poloţení svarové housenky, zároveň s tímto jsem předehřál přídavný materiál. 

Mnoţství dodaného tepla a tím plastifikaci základního a přídavného materiálu jsem 

ovlivňoval rychlostí svařování.  

 

 

Obr. 20 Stehování 

 

K přistehování jsem pouţil stehovací trysku (obr. 21) a pro následné svařování jsem 

pouţil standardní kulatou trysku (obr. 22). Desky svařené pomocí kulaté trysky jsem označil 

jako svařenec č. 2. Za kývavého pohybu svářečky zahřáté na provozní teplotu jsem přivedl 

horký plyn na svařovanou plochu, tím došlo k plastifikaci základního a přídavného materiálu. 
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Svar jsem zhotovil pomocí třech svarových housenek.  Postup zachycuje obr. 23. Bylo nutno 

dbát na rovnoměrné prohřátí základního i přídavného materiálu. Sílu potřebnou 

pro dostatečné spojení základního a přídavného materiálu jsem vyvíjel ručně přes přídavný 

materiál. Přitom jsem musel dbát na kolmé vedení přídavného drátu a dostatečný rovnoměrný 

svařovací tlak. Během svařování jsem kontroloval tvorbu výronku vedle a před přídavným 

materiálem, dále jeho zploštění, zbarvení a lesk.  

 

 

    Obr. 21 Stehovací tryska 

 

          

       Obr. 22 Základní kulatá tryska 
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Obr. 23 Ruční svařování horkým plynem [2] 

 

4.7.2 Svařování rychlotryskou 

Základní materiál jsem nejprve přistehoval pomocí stehovací trysky, následně jsem 

desky označil jako svařenec č. 1. Svařovací sílu jsem vyvíjel ručně přes vodící patku na špičce 

rychlosvařovací trysky (obr. 25 a 26). Svařovací tryskou byl řízen proud horkého vzduchu 

na svařovanou plochu, dílčí proudy ohřívaly přídavný materiál (obr. 24). Za pomocí 

rychlotrysky jsem poloţil šest svarových housenek. Při svařování bylo nutno dbát 

na stejnoměrnou rychlost postupu. Výhodu  pouţití rychlotrysky shledávám ve vyšší rychlosti 

svařování a niţšího zbytkového pnutí po svařování. Pokládám za důleţité podotknout, 

ţe při svařování rychlotryskou není vhodné urychlovat svařování nastavením příliš vysoké 

teploty vzduchu z důvodu nedostatečného prohřátí svařovaných materiálů. 

 

 

 
 

Obr. 24 Schéma svařování s rychlotryskou [2] 
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Obr. 25 Ruční svařování horkým plynem s rychlotryskou 

 

 

 

Obr. 26 Poloţení svarové housenky 

4.8 Technologické podmínky po svařování 

Svařence číslo 1 a 2 jsem po dokončení svařování nechal samovolně vychladnout 

na vzduchu. Svařence nesmí být ochlazovány vodou ani proudem vzduchu. V případě potřeby 

doporučuji překrytí svarů pro zpomalení rychlosti chladnutí. Svařence je moţno mechanicky 

namáhat nejdříve za 60 minut po svaření. 
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5 VIZUÁLNÍ KONTROLA 

Vizuální kontrolu jsem pouţil k zajištění jakosti svarových spojů během 

a po svařování. Provedení a vyhodnocení vizuální kontroly jsem provedl v souladu s ČSN EN 

13100 – 1 [8]. 

5.1 Provedení 

Přímou vizuální kontrolu svarového spoje jsem prováděl během svařování, 

bezprostředně po poloţení příslušné svarové housenky a bezprostředně po dokončení 

svařování jsem kontroloval celý dokončený svar (obr. 27). Intenzita osvětlení povrchu nebyla 

niţší neţ 350 lx. 

 

Obr. 27 Vizuální kontrola svaru 

5.2 Vyhodnocení 

Na obou stranách svaru byl patrný hladký dvojitý výronek. Povrch materiálu byl 

v okruhu svařovací oblasti matný, svarová housenka byla lehce zploštělá. Na rozhraní 

přechodu svaru do základního materiálu a svarové housenky nebyly patrny ţádné vruby, 

trhliny, vměstky ani nebyl patrný neúplný průvar (obr. 28, 29 a 30). 
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Obr. 28 Kladení první svarové housenky 

 

 

 

Obr. 29 Kladení druhé svarové housenky 
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Obr. 30 Svařenec č. 2 

 

 

6 MAKROSKOPICKÁ ZKOUŠKA 

Makroskopickou kontrolu jsem provedl pro zjištění makroskopického vzhledu 

svarových spojů v jejich příčném řezu. Provedení a vyhodnocení makroskopické zkoušky 

jsem provedl v souladu s ČSN EN 12814 – 5. 

6.1 Provedení 

Zkoušku jsem provedl na zkušebních tělesech 1A (svařováno rychlotryskou) a 2A 

(svařováno kulatou tryskou) vyříznutých kolmo k ose svaru, zahrnujících svarové housenky 

a tepelně ovlivněné zóny na obou stranách svaru (obr. 31). Zkušební tělesa jsem zalil 

do připravené dvousloţkové směsi pryskyřice a tvrdidla Specifix – 40 Kit (obr. 32) 

a po vytvrdnutí popsal (obr. 33, 34). Hladký povrch zkušebních těles jsem zajistil pomocí 

postupného broušení na šesti brusných papírech za mokra o zrnitostech 230, 400, 600, 800, 

1000, 1500. Následně jsem vzorky leštil na plátně. Jako leštidlo jsem pouţil vodný roztok 

oxidu hlinitého. Zkušební tělesa jsem následně fotil se zvětšením 2,5 krát (obr. 35, 36). 
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Obr. 31 Výřez vzorku 1A 

 

 

Obr. 32 Zalití vzorku 1A do pryskyřice 

 

 

 

Obr. 33 Popis vzorků 
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Obr. 34 Vzorek 2A po vytvrdnutí 

 

 

6.2 Vyhodnocení 

Dle normy ČSN EN 12814 – 5 jsem vyhodnotil ve svarových spojích tyto vady [9]: 

 

 Jednotlivý pór ve svaru (vzorek 1A, obr. 35)  

 Neprovařený kořen svaru (vzorek 1A, 2A, obr. 35, 36)  

 Jednotlivá staţenina v přechodu svaru (vzorek  1A, 2A, obr. 35, 36) 

 Příměstky pevných látek nahromaděné v přechodu svaru (vzorek 2A, obr. 36) 
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Obr. 35 Vzorek 1A, 2,5 krát zvětšeno 

 

 

 

 
 

Obr. 36 Vzorek 2A, 2,5 krát zvětšeno 
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Pór (obr. 35) byl s nejvyšší pravděpodobností způsoben tvorbou par během svařování 

z vlhkého základního nebo přídavného materiálu. Neprovařený kořen svaru ( obr. 35, 36) 

vznikl v důsledku nedostatečné přípravy svarových ploch. Neprovařený kořen svaru je však 

lokálně omezeně přípustný v případě svarů, kde jsou kladeny pouze malé poţadavky 

na bezpečnost, a nebo zatíţitelnost svařených dílů, pokud výška neprovařené části 

je maximálně 10% z výšky svaru a zároveň je její hodnota maximálně 1 mm [2]. Staţenina 

(obr. 35, 36) byla způsobena vysokou teplotou svařování s následným rychlým ochlazením 

svaru. Příměstky pevných látek (obr. 36) byly způsobeny pravděpodobně znečištěnou 

svařovací tryskou, znečištěnými svarovými plochami případně přídavným materiálem. 

Svarové i krycí housenky byly provařeny dostatečně (obr. 35, 36). Chyby ve svarových 

spojích byly dány i mými malými zkušenostmi se svařováním plastů. 

 

Pro zamezení vad doporučuji důkladné oškrabání jednotlivých svarových housenek 

v průběhu svařování a dbát na čistotu svařovacího procesu a důkladné vysušení 

jak základního, tak i přídavného materiálu. Dále pokládám za důleţité správné nastavení 

svařovacích parametrů, zvláště pak teploty horkého plynu. Doporučuji svařovat při niţší 

teplotě v daném doporučeném rozsahu teplot (280 – 320 °C) a v případě svařování 

rychlotryskou neurychlovat svařování rychlým odtahem přídavného materiálu – drátu. 

Při ručním svařování kulatou tryskou doporučuji dbát opatrnosti při kladení jednotlivých 

svarových housenek, aby tyto byly kladeny rovnoměrně a pod stálou, patřičně velkou 

přítlačnou silou. 

 

Pro podrobnější zobrazení jsem vady u obou vzorků mikroskopoval s tří set násobným 

zvětšením. Fotografie staţeniny v přechodu svaru je na obr. 37, příměstků pevných látek 

v přechodu svaru na obr. 38, staţeniny v přechodu svaru na obr. 39 a póru ve svaru na obr. 40. 
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Obr. 37 Staţenina v přechodu svaru, 2A 

 

 

 

 
 

Obr. 38 Příměstky pevných látek v přechodu svaru, 2A 
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Obr. 39 Staţenina v přechodu svaru, 1A 

 

 

 

 
 

Obr. 40 Pór ve svaru, 1A 
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7 SROVNÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH A EKONOMICKÝCH 

PARAMETRŮ 

Za klíčovou technologii spojování plastů v automobilovém průmyslu pokládám 

ultrazvukové a třecí svařování. Těmito metodami jsou svařovány filtry, elektrické přístroje, 

světlomety apod. Uplatnění však vzhledem k nemoţnosti ručního svařování a vysoké ceny 

svařovacího zařízení najdou pouze ve velkosériové výrobě. Pro svařování desek 

a spotřebitelských výrobků z termoplastů jsou v praxi nejčastěji pouţívány metody svařování 

extrudérem a horkým plynem rychlotryskou. V případech, kdy je svařování prováděno 

na těţko přístupných místech, případně pokud jsou svařovány specifické díly, např. v podobě 

dílů karoserie automobilu, je výhodné pouţít ruční svařování horkým plynem. Tato metoda 

sice klade poněkud vyšší nároky na zručnost svářeče a vykazuje niţší produktivitu práce, 

avšak v případě svařování tvarově komplikovaných dílů povaţuji tuto technologií 

za nezastupitelnou. Svařování pomocí extrudéru doporučuji zejména pro tlustostěnné 

materiály a materiály svařované jednohousenkovými svary. Svarové spoje vykazují vyšší 

pevnost neţ v případě metody svařování horkým plynem. Svařovací výkon je oproti svařování 

horkým plynem rychlotryskou vyšší dvacetkrát a ve srovnání s ručním svařováním horkým 

plynem dokonce čtyřicetkrát [1]. Běţné ruční extrudérové svařovací zařízení o příkonu 

2300 W a vstupním materiálem ve formě drátu tloušťky 3 mm podává svařovací výkon jeden 

kilogram za hodinu pro tloušťku svařovaných desek 4 aţ 12 mm. [7]. Z důvodu dobré 

dostupnosti a jednoduché obsluhy v podmínkách domácí dílny, popřípadě v malém 

autoservisu s niţší produktivitou práce shledávám metodu svařování horkým plynem jako 

dostačující. Naopak ve velkovýrobě například nádrţí, ji s ohledem na malou efektivitu práce 

nedoporučuji a přiklonil bych se k metodě svařování extrudérem. Pro svařování potrubí 

za nejvhodnější technologii pokládám svařování elektrotvarovkou, tato metoda vyniká 

vysokou produktivitou práce, kvalitou provedeného svaru a nenáročností obsluhy svařovacího 

zařízení. Jistou nevýhodou je vyšší cena elektrotvarovek a svářečky. Z ekonomického 

hlediska pokládám za velmi výhodnou polyfúzní metodu svařování. Svařovací zařízení 

je cenově dostupné, stejně jako široký sortiment vstřikovaných tvarovek. Tato metoda však 

vykazuje vyšší nároky na zručnost svářeče ve srovnání se svařováním elektrotvarovkou a je 

omezena pro svařování trubek do průměru 40 mm pro ruční a 125 mm pro strojní svařování. 

Pro trubní rozvody vysoce čistých médií doporučuji bezvýronkové svařování, protoţe pouze 

při této metodě je zabráněno neţádoucí tvorbě svařovacího výronku vně i uvnitř potrubí. 
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ZÁVĚR 

V technické praxi je pro svařování termoplastů vyuţívána široká škála svařovacích 

technologií. Některými způsoby jsou termoplasty obecně svařitelné, avšak je celá řada plastů, 

které vyţadují specifické technologie. Při volbě konkrétní svařovací technologie je nutno 

zváţit pevnost a kvalitu svarového spoje na jedné straně a hospodárnost svařovacího procesu 

na straně druhé. Při výběru vhodné svařovací technologie je z ekonomického hlediska nutno 

dbát na cenu svařovacího zařízení a na dobu svařování, která určuje míru produktivity daného 

svařovacího procesu. Sortiment svařovacích zařízení je velmi široký, díky tomu je moţno 

vybrat si, s ohledem na zvolenou technologii svařování a konstrukci svarů, optimální 

svařovací zařízení. 

 

Pro svaření desek z PP jsem vybral technologii svařování horkým plynem a horkým 

plynem rychlotryskou, a to z důvodu dobré cenové dostupnosti a jednoduché obsluhy 

při individuální opravě poškozených plastových dílů automobilu. Při vizuální kontrole 

svarových spojů jsem nezjistil ţádné nedostatky, avšak po provedení makroskopické zkoušky 

jsem na zkušebních vzorcích vyhodnotil následující vady: pór ve svaru, staţenina v přechodu 

svaru, neprovařený kořen a příměstky pevných látek nahromaděné v přechodu svaru. 

Pro zamezení opakování těchto vad při svařování mohu doporučit správné nastavení 

a důsledné dodrţování svařovacích parametrů a pečlivé oškrabání zoxidovaného materiálu 

před poloţením kaţdé svarové housenky. Dále doporučuji nemanipulovat se svařenci 

bezprostředně po svaření a neurychlovat jejich ochlazování, a to ani nuceným prouděním 

vzduchu. Celkově hodnotím provedené svarové spoje za vyhovující. 

 

  



 

- 36 - 

 

SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY 

[1] BACHMANN, Jiří; BERÁNEK, Jaroslav; DANĚČEK, Michal; a kol. Plasty pro rozvod 

médií a svařované konstrukce. Vyd. 1. Praha: GAS spol. s. r. o., 2001. 530 s. ISBN 80-86176-

97-5. 

 

[2] LOYDA, Miloslav; ŠPONER, Vlastimil; ONDRÁČEK, Ladislav; a kol. Svařování 

termoplastů. Vyd. 1. Praha: UNO spol. s. r. o., 2001. 496 s. ISBN 80–238–6603–6. 

 

[3] KOPEC, Bernard; a kol. Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí. Vyd. 1. Brno: 

Akademické nakladatelství CERM, spol. s. r. o., 2008. 572 s. ISBN 978–80–7204–591-4. 

 

[4] Struktura svarů při svařování desek tloušťky 6 mm pro horkovzdušné svařování plastů fy 

Fermgas-SVOT. 

 

[5] Struktura svarů při svařování desek tloušťky 8 mm pro horkovzdušné svařování plastů fy 

Fermgas-SVOT. 

 

[6] Směrné hodnoty pro horkovzdušné svařování plastů fy Fermgas-SVOT. 

 

[7] Směrné hodnoty pro svařování plastů extrudérem fy Fermgas-SVOT. 

 

[8] ČSN EN 13100 - 1. Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů – 

Část 1: Vizuální kontrola. Praha: Český normalizační institut, 2001. 7 s. 

 

[9] ČSN EN 12814 - 5. Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů – Část 

5:Makroskopická zkouška. Praha: Český normalizační institut, 2003. 7 s. 

 

 

 

 



 

- 37 - 

 

SEZNAM ZKRATEK  

PP  Polypropylen 

PP - R  Polypropylen, statistický (Random) 

PP - H  Polypropylen, homopolymer 

PE  Polyethylen 

PE – HD  Vysokohustotní (lineární) Polyethylen, (High Density) 

PE – MD  Středněhustotní Polyethylen, (Middle Density) 

PE - LD  Nízkohustotní (rozvětvený) Polyethylen, (Low Density) 

PE - XA  Síťovaný polyethylen 

PS  Polystyren 

PA  Polyamid 

POM  Polyoxymethylen (polyformaldehyd) 

PVC  Polyvinlychlorid 

PVC - U  Neměkčený polyvinylchlorid (Unplasticized) 

PVC - P  Měkčený polyvinylchlorid (Plasticized) 

PVC - RI  Zvýšeně houţevnatý polyvinylchlorid (Rise Impact) 

PMMA  Polymethylmetakrylát 

PVDF  Polyvinylidenfluorid 

PB  Polybuten, poly-1-buten, poly-1-butylen 

ABS  Akrylonitril-butadien-styren 

PC  Polykarbonát 

PF  Fenol-formaldehydová pryskyřice 

EVA (EVAC)  Kopolymer etylen/vinylacetát 

ECB  Ethylenový kopolymer-bitumen 

E - CTFE  Kopolymer etylen-chlortrifluorethylen 



 

- 38 - 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Výkres svarového spoje V1 

Výkres svarového spoje V2 

Technologický návrh postupu svařování horkým plynem 

Technologický návrh postupu svařování horkým plynem rychlotryskou 

Povolení k fotografování 

Technický list základního a přídavného materiálu 

Prohlášení o shodě svařovacího drátu z polypropylenu s technickou normou PN 101-02 

Prohlášení o shodě konstrukční desky z polypropylenu s technickou normou PN 101-02 

 


