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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

FOUKALOVÁ, M. Optimalizace parametrů švového odporového svařování titanové slitiny 

Ti6Al% - 4V%  dle  svařovací normy AWS v Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.  : 

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

mechanické technologie, 2012, 64 s. Vedoucí práce: Hlavatý Ivo.  

 

Diplomová práce se zabývá optimalizací parametrů odporového švového svařování 

titanové slitiny Ti6Al%-4%V dle svařovací normy AWS ve výrobním procesu firmy 

Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. V úvodu diplomové práce je popsáno posouzení 

současného stavu odporového svařování. V experimentální části diplomové práce  byly   

na  základě teoretického rozboru navrženy svařovací parametry, provedeny zkušební svary 

a jejich hodnocení. 

 

 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

 

FOUKALOVÁ, M.  Optimalization of Rezistance Seam Welding Parameters  of Titanium 

Alloys Ti6Al%-4V% per welding standard AWS  at Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.  : 

Master Thesis. Ostrava  :  VŠB  – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Mechanical Technology, 2012, 64 p. Thesis head: Hlavatý Ivo 

This thesis deals with optimalization of rezistance seam welding parameters of titanium alloys 

Ti6Al%-4V%  per   welding   standard   AWS   at  Honeywell   Aerospace  Olomouc s.r.o.     

In introduction of the thesis the examination of resistance welding actual state  welding 

company Honeywell Aerospace Olomouc Ltd is described and also problematics of resistence 

welding process is described. In experimental part of work  the welding parameters were 

determined with use of theoretical analysis, sample welds were made and ther evalution. In the 

end of the thesis was made discussion about results and welding parameters were suggested, 

which guarantee creation of seam welds suitable of norm welding standard  AWS  demands. 
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Seznam použitých zkratek 
 

AC   střídavý proud       (A) 

HB   tvrdost podle Brinella       

I1   svařovací proud na primární vinutí transformátoru  (A) 

I2   svařovací proud na sekundární vinutí transformátoru (A) 

Ip   proud při předehřevu      (A) 

Is   svařovací proud      (A) 

Iž   žíhací proud       (A) 

HAO   Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. 

P1   dosedací tlak       (Pa) 

PP   tlak při předehřevu      (Pa) 

Ps   svařovací tlak       (Pa) 

Pž   žíhací tlak       (Pa) 

T0   počáteční teplota svařování     (°C) 

Tt   teplota tavení svařovaného materiálu                                    (°C) 

U1   napětí na primárním vinutí transformátoru    (V) 

U2   napětí na sekundárním vinutí transformátoru  (V) 

dE   průměr kontaktní plochy elektrody    (mm) 

ds   velikost svarové čočky     (mm) 

r1 min.   minimální vzdálenost dvou sousedních svarů  (mm) 

r2 min.   minimální vzdálenost svaru od okraje plechu  (mm) 

s1   tloušťka svařovaného materiálu    (mm) 

s2   tloušťka svařovaného materiálu    (mm) 

ts   svařovací čas       (s) 

α      přechodový úhel      (°)  
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Úvod 

Problematika odporového švového svařování ve společnosti Honeywell Aerospace 

Olomouc s.r.o.(dále jen „HAO“) se datuje k počátku svého vzniku od roku 2000, kdy se 

jako závod Mora Aerospace, a.s., oddělil provozem letecké výroby (zabývající se výrobou  

žárových   a   plechových  částí   proudových   leteckých   motorů, a  to  formou  kooperace 

pro   finálního výrobce - firmu Motorlet Praha) od mateřské společnosti Mora Moravia, a.s.  

 

V 50. letech se v Mariánském Údolí vyráběly díly pro proudový motor M 05, později 

pak M 05 FA pro stíhací letouny MIG 15 a MIG 17, motor M 0 pro bombardovací letouny 

IL 28. Od roku 1961 se dále vyráběl  M 701 – první proudový motor československé 

konstrukce pro školní a cvičné letouny Aero L 29 „Delfín“, dvouproudový AI 25 W (rok 

1967) pro Aero L 39 „Albatros“, turbovrtulový motor M601 pro malé dopravní letouny Let 

L 410 (rok 1971), turbospouštěč Saphir pro cvičné letouny Aero L 39 „Albatros“, 

a následně v 80. letech technologicky velmi vyspělé motory M-602 a DV-2. 

 

V roce 1991 byla společností HAO navázána spolupráce s americkou firmou Garret 

Aerospace (následně Allied Signal, dnešní Honeywell), vyrábějící letecké motory. Bylo 

nutno splnit velice přísná kritéria obvyklá v USA, a také přizpůsobit organizaci práce 

požadavkům vyplývajícím z příručky kvality odpovídající světovým leteckým předpisům. 

 

V současné době vyrábí společnost Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. plechové 

a žárové díly leteckých turbínových motorů (pláště spalovacích komor, plamence, 

deswirly, difusory, výstupní roury a trysky, tepelné štíty a další). Největšími tuzemskými 

zákazníky Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o  jsou GE Aviation Czech, Aero Vodovody,  

a PBS Velká Bíteš. 

 

Cílem diplomové práce bylo posouzení současného stavu odporového svařování  

ve společnosti Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o., návrh svařovacích parametrů  

na základě teoretického rozboru, provedení zkušebních vzorků včetně vyhodnocení 

výsledků a optimalizace parametrů odporového švového svařování titanové slitiny 
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1 Posouzení současného stavu odporového 

svařování v Honeywell Aerospace Olomouc 

s.r.o. 

 
1.1 Metody odporového svařování  

 
Ve výrobním procesu  firmy Honeywell Olomouc, s.r.o. se používají tyto metody 

odporového svařování: 

 odporové švové svařování, 

 odporové  bodové svařování, 

 kapacitní přivařování šroubů, 

 odporové stehování kuličkami, 

 odporové stehování pájecí fólie, 

 odporové stehování voštinového těsnění. 

 

V diplomové práci je řešena problematika odporového švového svařování a z tohoto 

důvodu jsou jednotlivé technologie pouze principálně vysvětleny. 

 

1.1.1 Odporové švové svařování  

 
Způsob vytváření svarové čočky je u švového svařování stejný jako u svařování 

bodového. Rozdíl je jen ve tvaru elektrod přivádějících svařovaný proud do místa svaru 

(viz obr.1.1).  [1]  

 

Obrázek 1.1 Princip švového svařování : 1-svařovací transformátor, 2-svařovací kladky, 

3-svařované materiály, vsv-svařovací rychlost, F-svařovací tlak [5] 
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Švový svar (obr.1.1) – řada překrývajících se bodových svarů vytvořených otáčením 

kotoučových elektrod (kladek) jak je znázorněno na obr. 1.2  s provedením  různého 

uspořádání kol elektrod vůči přírubě, jak je patrno z obr 1.3. Odporové švové svařování je 

podrobně popsáno v níže uvedené kapitole 2. [1] 

 

 

Obrázek 1.2   Stroje pro odporové švové svařování [9] 

 

 

Obrázek 1.3  Uspořádání  kol elektrod vůči  přírubě -  překrytí švovým svarem [9] 
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1.1.2 Odporové bodové svařování 

Odporové bodové svařování je nejpoužívanější formou odporového svařování. 

Průchodem elektrického proudu svařovaným místem se materiál svařovaných součástí 

ohřeje, stane se tvárným nebo se částečně roztaví, přičemž  se materiály stlačí a tím 

dochází ke vzniku svarového spoje. [1] 

 

 

1.1.3 Kapacitní přivařování šroubů 

Kapacitní přivařování šroubů (trnů, svorníků) vytváří velice kvalitní spojení a je 

mimořádně vhodné zvláště tam, kde je nutno dosáhnout dekorativního vzhledu na rubové 

straně svarového spoje . 

Princip s hrotovým zážehem – zážehová špička čepu se za působení tlaku dotkne 

materiálu, svařovací oblouk je zažehnut. Zažehnutý svařovací oblouk vytvoří tenkou 

tavnou zónu na čepu a materiálu. Čep se ponoří do taveniny, tavenina ztuhne a čep je 

přivařen. Při svařovacím procesu se energie z baterie kondenzátorů vybije a přes zážehový 

hrot navařované spojovací součásti v extrémně krátkém čase od 0,001 s až 0,003 s. Jako 

zdroj energie při přivařování šroubů se používá kapacitní zdroj.  [3] 

 

 

1.1.4 Odporové stehování kuličkami 

Stehování kuličkami (balltecking) je speciální metoda odporového svařování,  která se 

provádí před pájením natvrdo z důvodu fixace dílů vůči sobě. Jako zdroj energie se 

používá kapacitní zdroj. Přídavný materiál je aplikován ve formě kuliček o průměru 1,0 

mm pomocí vrtané elektrody s otvorem o průměru 0,5 mm. Základními svařovacími 

parametry jsou svařovací proud, tlak a čas. [3] 
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1.1.5 Odporové stehování pájecí fólie 

Odporové stehování pájecí folie se provádí před pájením natvrdo. Tenké fólie lze 

diskontinuálně svařovat tepelným impulzem, který trvá 0,1-1 s.  Odporovým  páskem, 

který je součástí svařovací čelisti, se přivede dostatečně velký elektrický proudový impulz 

(až 300A). Vzniklým tepelným impulzem jsou fólie zahřáty na svařovací teplotu a tlakem 

svařovací čelisti spojeny. Měrný tlak čelisti bývá 0,1 MPa – 0,15 MPa. V přítlačné čelisti 

je pružinová izolační vložka, která zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku po celé délce 

čelisti a dokonalý kontakt mezi svařovanými vrstvami. Čelisti mohou tvořit svařovací 

kleště při ručním svařování nebo mohou být součástí svařovacích strojů. Jako zdroj energie 

se používá kapacitní zdroj. [3] 

 

1.1.6 Odporové stehování voštinového těsnění 

Stehování  voštinového  těsnění  (honeycombu) viz.obr. 1.4  je  proces ,  který   se   

provádí   před pájením natvrdo.Ve svařovací hlavě jsou umístěny tvarové elektrody. Do 

buněk voštinového těsnění je natlačená pájka ve formě samolepicí fólie. Čela buněk musí 

být dokonale  zbavena  zbytků  fólie,  pro  dobrý  kontakt  při  svařování.  Jako zdroj 

energie při svařování se používá kapacitní zdroj. [3]     
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Obrázek 1.4 Jednotlivé dílce: a-voštinové těsnění (honeycomb), b- pájka (páska –

samolepicí fólie),  c- tvarová elektroda [3] 

   

Obrázek 1.5   Detail voštinového těsnění (honeycombu) [3] 
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1.2 Charakteristika metody 

 

1.2.1 Princip metody 

 

Průtokem elektrického proudu svařovaným místem se materiál svařovaných součástí 

ohřeje, stane  se tvárným nebo se částečně roztaví, načež se materiál  stlačí a  tím  dojde  

ke   vzniku svarového spoje . Zdrojem tepla je elektrický odpor v místě styku svařovaných 

matriálů (přechodový odpor). [5] 

 

1.3 Stroje pro odporové svařování 
 

Odporový svařovací stroj (odporová svářečka) je zařízení, které přizpůsobuje 

elektrickou energii přiváděnou ze sítě tak, aby vyhověla podmínkám na vytvoření 

odporového svaru.  Ve výrobním procesu firmy HAO lze tyto stroje rozdělit (viz tabulka 

1.1)  

 

 

 

Tabulka 1.1  Rozdělení svařovacích strojů v HAO pro odporové svařování  

Jednofázové svařovací stroje 

bodové 40 kVA -  80 kVA 

Třífázové svařovací stroje 

bodové 90 kVA - 175 kVA 

švové  120 kVA - 175 kVA 

Kapacitní svařovací zdroje  125Ws - 875 Ws 
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1.4 Materiály používané pro odporové svařování a jejich  

kombinace 
 

Materiály a jejich kombinace používané v HAO  (viz tab.1.2) jsou před svařováním 

zbaveny mechanicky nebo chemicky oxidické vrstvy, okují, mastnoty a jiných nečistot, 

které by mohly nepříznivě ovlivnit kvalitu svaru. 

 

 

Tabulka 1.2   Materiály a jejich kombinace používané v HAO [3] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U některých slitin kobaltu nebo niklu mohou metalografické makrovýbrusy vykazovat 

jev nazývaný „cooring“  (obr.1.6). 

Materiály a jejich kombinace používané v HAO 

Nerezové oceli 

austenitické nerezové (korozivzdorné) oceli: CRES 304- AM S5513, CRES 
321-AMS 5510, CRES 347-AMS 5512 , 17- 4PH- AMS 5604 

Niklové sllitiny 

Inconel 625-AMS 5599,  Hastelloy X-AMS 5536, 5754,  Hastelloy S-AMS 
5711, Haynes 230-AMS 5878, Inconel 718- AMS 5596  

 Kobaltové slitiny 

HS 188- AMS 5608, L 605-AMS 5537 

Titanové  slitiny 

 Ti6Al%-4V%- AMS 4911, Ti-Cp-AMS 4900, AMS 4901 

 Kombinace 

 Nerez/Ni, Ni/Co, Plech/plech, plech/výkovek, plech/odlitek 
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Obrázek 1.6 – Cooring [3] 

 

Tento jev může při zvětšení připomínat trhliny. Ve skutečnosti je to natavení podél 

hranic zrn, které je způsobeno změnou kritických napěťových oblastí v důsledku tvaru 

elektrod. Jedná se o natavený materiál v mezidendritických (mezikrystalických) prostorách 

a  nemá  nežádoucí  vliv  na  mechanické vlastnosti svaru.  Pro  hodnocení,  zdali  se  jedná  

o   „cooring“   nebo   trhliny ,   je   nutné   provést   hodnocení   řezu ve vyleštěném  stavu   

před naleptáním, případně je možno provést fluorescenční kontrolu řezu. [3] 

 

 

1.5  Tloušťky odporově svařovaných materiálů a jejich    

       kombinace 
 

Optimálně se odporovými způsoby svařují stejné tloušťky materiálů, ale v praxi to tak 

vždy není a běžně se svařují materiály o rozdílných tloušťkách. Zde je pro nastavení 

svařovacích parametrů při svařování rozhodující vždy plech o menší tloušťce. Často se 

svařují čtyři až pět plechů. Ve výrobě HAO se odporově svařují plechy od tloušťky 0,1 

mm do tloušťky 3,2 mm. 
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Důležité je ale upozornit, že při svařování více plechů stoupnou materiálové 

i přechodové odpory. Na jejich překonání je třeba zvýšit výkon, aby byl dosažen 

požadovaný proud při svařování. [3] 

 

1.6   Typy výrobků s podílem odporového svařování  

ve společnosti (HAO)  

 

Výrobky Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. splňují ty nejnáročnější standardy 

kvality a jsou vyváženy do celé řady zemí. Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. dodává 

dílce (obr.1.7-1.14) pro většinu motorů, které Honeywell vyrábí, a tak je možno nalézt 

komponenty z HAO ve většině dopravních letounů společností Boeing a Airbus, 

obchodních letadel typu Dassault Falcon, Cessna Station a Learjet, stejně jako v mnoha 

helikoptérách a dalších letadlech [3]. 

 

 

                                 

Obrázek 1.7 Plamenec vnitřní [3]
 1 

                     Obrázek 1.8 Diffuser [3]
 2

 

                                                 
1
  Plamenec – tvoří prostor v motoru, ve kterém se uskutečňuje hoření paliva. 

2
 Diffuser – slouží jako přechod vzduchu mezi kompresorem a spalovací komorou, dochází zde k nárůstu   

   tlaku   a usměrnění proudění, bezprostředně přiléhá ke kompresoru. 
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    Obrázek 1.9 Mixer [3]
 3
                                                  Obrázek 1.10 Diffuser [3] 

2
 

 

 

       

 

Obrázek 1.11 Tepelné štíty a síta [3]
 4
                           Obrázek 1.12 Plamenec vnější [3]

 1 
                     

                                                                               

 

Obrázek 1.13  Voštinové těsnění  [3] 5                             Obrázek1.14  Deswirl  [3]
 6
      

                                 

                                                 
 
3
  Mixer – výstupní část motoru (výfuk), slouží ke smísení vnějšího a vnitřního proudu spalin za motorem.         

    Speciálním   tvarem dochází u motoru ke snížení hlučnosti. 
4
  Tepelný štít a síto – štít slouží k odstínění součástí od sálavého tepla  motoru nebo brzd (např. ochrana   

    kabelových  rozvodů). Síto slouží jako ochrana proti nasátí cizího tělesa 
5
  Voštinové těsnění – slouží k těsnění hřídele. 

6
  Deswirl  – druh difusoru, jehož hlavním úkolem je usměrnění proudu vzduchu  na vstupu do spalovací   

    komory, dále slouží ke stabilizaci vzduchu vcházejícího do plamence.  
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2 Proces odporového švového svařování 

 

Proces  odporového  švového  svařování je jedním z klíčových procesů prováděných   

ve společnosti HAO. 

 

 

 2.1  Charakteristika procesu odporového švového svařování 

 

Odporové švové svařování patří mezi metody tlakového svařování. V případě 

odporového svařování    se     nedodává    teplo  potřebné   ke  svařování  zvenku,  nýbrž  

vzniká  přímo na   styčných plochách svařovaného předmětu. Metoda odporového 

svařování  má tyto výhody: 

 

- možnost svařování většiny kovových materiálů, 

- vhodné pro malosériovou i hromadnou výrobu. 

Z technického hlediska lze metodu odporového svařování využít pro následující 

parametry: 

 

- rozsah svařovaných tlouštěk   0,1 – 4 mm, 

- druh svařovaných materiálů               nelegované oceli, legované  oceli, Al,  

                        Ni, Cu, Ti  a jejich slitiny, 

- velikost svařovacího proudu   10
3
-10

5
 A, 

- druh svařovacího proudu    střídavý, 

- sekundární napětí     0,5 – 10 V, 

- svařovací čas            0,04 – 2s, 

- přítlačná síla     500 – 10
4
N. 



22 

 

2.2  Technologie švového odporového svařování  

 

Odporové švové svařování je proces, u kterého jsou styčné plochy spojeny teplem 

(přechodový odpor), které vzniká odporem průtoku elektrického proudu přes svařované 

materiály. Tyto svařované materiály jsou stlačeny elektrodami. Styčné plochy povrchů 

v oblasti   koncentrace  proudu  jsou  zahřívány  krátkodobými  impulzy  s nízkým napětím  

a vysokým proudem, které formují roztavenou čočku svařovaného kovu. Jakmile proud 

ustane, je tlak elektrod udržován, dokud svarová čočka neztuhne. To se opakuje 

v pravidelných po sobě jdoucích intervalech tvořících souvislou linii svaru. [4] 

 

Množství vznikajícího odporového tepla lze stanovit podle Joule-Lenzova zákona [2]. 

Q=0,24 . R.I
2
. t    (J)     (2.1) 

Kde: Q - množství tepla v J, 

 R - elektrický odpor (ΣR v  Ω ) skládá se z několika složek odporu), 

 I - proud v A, 

 t - doba průchodu proudu v s. 

Vzhledem k tomu, že v reálném provozu se odpor R a proud I mění s časem t (jsou 

časově závislé), lze množství  uvolněného tepla vyjádřit  vztahem: 

 

dQ= I
2
 (t). R(t).dt                (2.2) 

Q= ∫ I
2
. Σ R dt    (J)      (2.3) 
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2.3  Parametry odporového švového svařování 

 

Velký význam při všech způsobech odporového švového svařování mají parametry 

svařování. Při odporovém svařování švovém  jsou to:  

- svařovací proud - jeho velikost závisí na druhu základního materiálu, jakosti jeho 

povrchu, tvaru a rozměrech svařované součásti, svařovací rychlosti, tvaru a rozměrech 

svařovaných kladek, svařovacím tlaku a cyklu a na konstrukci svařovacího stroje, 

- svařovací tlak – (tlak mezi kladkami), jeho velikost je závislá opět na druhu 

svařovacího materiálu, jakosti jeho povrchu, průměru a tvaru kladek. Čím větší šířka 

kladek, tím lze použít vyšší tlak, 

- svařovací rychlost – zde volba závisí na druhu svařovaného materiálu, jeho tloušťce, 

velikosti svařovacího proudu a počtu svařovacích cyklů za časovou jednotku, 

- svařovací cyklus – tj. poměr doby průchodu proudu a doby jeho přerušení. Doba 

průchodu proudu závisí na druhu svařovaného materiálu, jeho tloušťce, velikosti 

proudu. Doba přerušení závisí na požadované rozteči bodů a zvolené rychlosti posuvu 

plechů mezi kladkami, 

- rozměry a konstrukční provedení kladek - jedná se o průměr, šířku kladky a tvar jejího 

povrchu. Tato volba závisí na druhu svařovaného materiálu, svařovacím proudu, tlaku 

a  přístupnosti  spoje. Pracovní  plocha  kladky  je  buď  rovná,  což se používá hlavně 

pro ocelové plechy, nebo se zaobluje v případě svařování neželezných kovů, hlavně  

hliníku a slitin. 

Stejné množství tepla dodaného do svaru můžeme dosáhnout vysokým proudem 

a krátkým časem, nebo nižším svařovacím proudem dodaným v delším čase. První 

kombinace parametrů svařování se nazývá tvrdým režimem a vyžaduje současně 

i vyšší přítlačnou sílu. Druhá kombinace se pak nazývá režimem měkkým a zde se 

pracuje s nižší přítlačnou silou. Např. pro odporové svařování titanové slitiny se 

používají tyto (doporučené) parametry svařování (viz tabulka 2.1) 
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    Tabulka 2.1  Doporučené parametry švového svařování pro titanové slitiny [11] 

Doporučené parametry svařování pro titanové slitiny 
 

Tloušťka materiálu - 
mm  (in.) 

Přítlak elektrod -  
kN (lb) 

Svařovací  čas -
(cykly) 

Svařovací proud - 
(Amps) 

0.89 (0.035) 2,67 (600) 7 5500 

 

 

Výhody a nevýhody měkkého režimu svařování 

Výhody měkkého režimu: 

a) nevyžaduje stroje velkého příkonu, 

b) umožňuje používat menší průřezy elektrických vodičů, 

c) je méně citlivý na odchylky odporové svařitelnosti svařovaných materiálů. 

 

Nevýhody měkkého režimu: 

a) vyžaduje delší strojové časy (nižší produktivita), 

b) vznikají delší deformace a napětí ve svarových  spojích, 

c) je doprovázen hrubozrnnou (méně pevnou) strukturou, 

d) vyžaduje častější úpravu svařovacích elektrod [2]. 

 

Výhody a nevýhody tvrdého režimu svařování 

Výhody tvrdého režimu: 

a) vyžaduje krátké strojní časy, 
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b) krátkodobé působení svařovací teploty (rychlé chladnutí svaru) vede k jemnozrnné 

struktuře svarového kovu, 

c) dává minimální napětí a deformace, 

d) snižuje spotřebu elektrické energie a elektrod. 

 

Nevýhody tvrdého režimu: 

a) vyžaduje stroje velkých příkonů a silnějších konstrukcí (např. závěsné odporové 

stroje musí mít vyvažovače), 

b) vyžaduje dobrou energetickou situaci v podniku. 

Při nastavování parametrů odporových švových svářeček je možné měnit velikost 

jednotlivých parametrů v širokých mezích (ale ne v libovolných). Nadměrná velikost 

jednotlivých parametrů způsobuje chyby svarového spoje. Oblast měkkého a tvrdého 

režimu je znázorněna  v tab. 2.2.  

 

Tabulka 2.2  Parametry měkkého a tvrdého režimu odporového svařování [2] 

Parametry měkkého a tvrdého režimu odporového svařování 

  

Měkký režim 
odporového 
svařování 

Tvrdý režim 
odporového 
svařování 

Druh odporového 
svařování 

Mpa A/mm² Mpa A/mm² 

Bodové 2 až 6 140 až 200 nad 5 nad 200 

Švové 2,5 až 6 160 až 375 nad 5 nad 375 

V lise 
7,5 až 

11 
do 120 nad 11 max.do 500 

Na tupo 2 až 4 do 20 nad 4 nad 20 

 

Správný vzájemný poměr velikosti svařovacích parametrů odporového švového 

svařování  není ještě zárukou kvalitního svaru. Záleží ještě na jejich časovém průběhu, tzv. 
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svařovacím programu. Všechny odporové svařovací stroje jsou konstruovány na hlavní 

technologické  zásadě  a  to,  že  svařovací  proud  IS  je do svařovaného předmětu přiveden  

až po dosažení svařovacího tlaku PS (s určitým časovým zpožděním Δt). Některé stroje 

mají ještě další zpoždění sepnutí svařovacího proudu (dosedací čas dt), který však již patří   

ke  složitějším  svařovacím  programům.  Základní  svařovací  program  je  zobrazen    

na obr. 2.1.[7] 

 

Obrázek 2.1 Svařovací programy odporového svařování [2]: 

a) základní svařovací program,  b) svařovací program s předehřevem,  c) svařovací 

program se žíháním 

 

2.4 Metalurgie a struktura švového svarového spoje 

 

Tlakovým odporovým švovým svařováním lze z hlediska metalurgického vytvořit 

tavné  svary,  které  se  vyznačují  vysokou  kvalitou. Charakter spoje závisí především    

na hodnotách teploty dosažené v místě jeho vytváření. Průběh teplot  při odporovém 

švovém svařování v různých okamžicích svařovacího procesu je znázorněn  na obr. 2.2. [5] 
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Obrázek 2.2  Průběh teplot při švovém  odporovém svařování [4] 

- svařovací čas od počátku svařování, 1 – 0,05 s, 2 – 0,3 s , 3 – 0,7 s, 4 – 1,7 s,  

T – teplota tavení svařovaného materiálu 

 

 

Protože při odporovém švovém svařování dochází k ohřevu velmi rychle, příslušné 

proměny na křivkách A1 a A3 probíhají při vyšší teplotě, než je tomu při pomalém ohřevu. 

Při rychlém ohřevu nastává tedy růst krystalů při vyšších teplotách a trvá kratší dobu 

(zvláště při svařování tvrdými svařovacími parametry) a v oblasti přehřátí nedochází tedy 

k takovému zhrubnutí struktury jako u jiných způsobů svařování (viz obr.2.4).      

http://moodle.fce.vutbr.cz/filter/tex/displayte
http://moodle.fce.vutbr.cz/filter/tex/displayte
http://moodle.fce.vutbr.cz/filter/tex/displayte
http://moodle.fce.vutbr.cz/filter/tex/displayte
http://moodle.fce.vutbr.cz/filter/tex/displayte
http://moodle.fce.vutbr.cz/filter/tex/displayte
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Obrázek 2.3 Vliv teplotního účinku svařovacího procesu na strukturu uhlíkové oceli 

odporového švového svarového spoje [5] : L- likvidus, S – solidus,  tT – teplota tavení 

základního svařovaného materiálu,  1až 7 (viz popis v textu) 

 

Na obrázku jsou vyznačena jednotlivá pásma ohřátí materiálu u odporového švového 

svařování oceli. Vlastní svar, kde došlo k natavení materiálu, se skládá z vnitřní části 1  

s rovnoosými krystaly. Na tuto oblast navazuje pásmo 2, které má orientovanou 

dendritickou krystalizaci. Oblast natavení je obklopena úzkou oblastí 3, kde proběhly 

chemické reakce v polotuhém a tuhém stavu. Dochází zde k migraci uhlíku, segregaci 

prvků.  U svarových spojů provedených tvrdými svařovacími režimy je pásmo přehřátí 

velmi úzké nebo je ani nelze zjistit. Existence pásma přehřátí 4 tedy závisí na parametrech 

svařování. Pásmo 5 odpovídá teplotám těsně nad A3, žíháním se zde struktura zjemňuje. 

Pásmo 6 je vymezené teplotami A3  a  A1, struktura se zde stává zrnitou, perlit se snaží 

přeskupit a shlukovat. Oblast 7 je již neovlivněný základní materiál. [5] 
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2.5 Svařovací zařízení pro odporové švové svařování 

 

Způsob vytváření svarové čočky je u švového svařování stejný jako u svařování 

bodového. Rozdíl je ve tvaru elektrod přivádějících svařovací proud do místa svaru. 

U kotoučových elektrod (švové svařování) je přívod svařovacího proudu složitější 

a i elektrické a mechanické poměry (pokud jde o otočné mechanismy elektrod) jsou 

komplikovanější. Konstrukce kotoučových elektrod umožňuje provádět i příčné svary. 

Podle  způsobu  zapínání  svařovacího  proudu  rozdělují  se  švové  odporové  svářečky  

na stroje pro průběžné nebo přerušované svařování. Pro přerušování svařovacího proudu 

musí být švové svářečky vybaveny modulátory proudu (mechanickými, elektrickými), 

sloužícími pro zapínání a vypínání svařovacího proudu. Tvar bodu je proto podlouhlého 

tvaru. [2] 

 

Při švovém svařování válcových plechových plášťů(např.nádob) se výrazně projevuje 

magnetický vliv velikosti svařovaného předmětu na celkový výkon odporového stroje. Čím 

větší hmota magnetického matriálu se zavede do magnetického pole sekundárního obvodu 

stroje, tím více stoupne impendence stroje a klesá svařovací proud. K odstranění tohoto 

jevu lze použít několik opatření. Švovým odporovým svařováním lze vytvářet svarové 

spoje   přeplátované,  stykové  nebo  lemové.  Rychlost  svařování  se  určuje v závislosti    

na modulaci svařovacího proudu, např. při požadavku těsných svarů.  [1] 

Každý svařovací stroj musí být kvalifikován pro: 

- danou skupinu materiálů, 

- rozsah tlouštěk svařovaných ve výrobě. 
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Nastavení stroje: 

Nastavení stroje provádí kvalifikovaný (zaškolený) pracovník. Pouze přesné nastavení 

stroje umožní dosáhnout opakovatelně dobrých výsledků viz níže uvedené body: 

a) ramena - vzdálenost (výška) a vyložení ramen, 

b) čistota ploch sekundárního obvodu: 

- má zásadní vliv na pracovní výkon stroje, 

- během provozu dochází k oxidaci styčných ploch→zvýšení odporu a ztráta 

výkonu v místě svaru →nedostatečný svar, 

- provádí se periodické čištění styčných ploch, 

- provádí se průběžné měření elektrického odporu v jednotlivých spojích, 

- pro zvýšení odolnosti proti oxidaci lze styčné plochy postříbřit. 

c) elektrody – musí být nastaveny rovnoběžně a vzájemně vystředěny, je nutné: 

- volit správný elektrodový materiál a normalizované elektrody, 

- aby rozměry elektrod (kladek) vyhovovaly tloušťce svařovaného materiálu, 

- upravovat často tvar elektrod, 

- aby byly elektrody před vkládáním zbaveny všech nečistot. 

d) chlazení – chladicí kapalina (voda) se na kladky (elektrody) přivádí ohebnými, 

dobře nastavitelnými trubičkami. Správná poloha nastavení trubičky je kritická 

pro   účinné chlazení a stabilní výsledky. [3] 
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2.6  Typy elektrod používaných při odporovém svařování 

 

Elektroda je součástí sekundárního vinutí a přichází do přímého styku se svařovaným 

dílcem. Jejím hlavním úkolem je přivádět do svařovaného místa poměrně velký svařovací 

proud, a proto je vždy zhotovena z materiálu, jehož základem je měď. Optimální materiál 

elektrod by měl mít následující schopnosti (z nichž některé jsou protichůdné): 

a) vysokou elektrickou a tepelnou vodivost za normálních podmínek i vyšších teplot, 

b) dostatečnou mechanickou pevnost, 

c) co nejvyšší teplotu měknutí elektrod, 

d) co nejmenší sklon k legování svařovaným materiálem, 

e) vysokou odolnost proti oxidaci, 

f) dobrou odolnost proti otěru za vyšších teplot, 

g) dobrou obrobitelnost, 

h) nízké výrobní náklady. 

 

Pro různé způsoby odporového svařování jsou často nutné elektrody různých vlastností 

(tříd). Pro odporové švové svařování je slitina na bázi Cu-Cr všestranným elektrodovým 

materiálem. Tuto slitinu lze používat téměř ve všech případech s výjimkou těch krajních 

případů, kdy se požaduje buď nejvyšší pevnost, nebo nejlepší vodivost elektrody. 

Základním materiálem pro výrobu elektrod je tedy měď. Tvářením za studena lze docílit 

zvýšení tvrdosti až na hodnotu 120HB. Tato tvrdost se však při dosažení teploty  

cca 200 °C trvale ztratí. Při odporovém svařování dosahují teploty na pracovní ploše 

elektrody hodnot 600 °C až 700 °C. Stálost tvaru za těchto podmínek je možno udržet 

pouze legovanou a speciálně upravenou a tepelně zpracovanou mědí. Jako legující prvek se 

nejčastěji používá chrom. Tvrdost tepelně zpracovaných slitin Cu-Cr je zapříčiněna 

vylučováním chrómu na hranicích zrn mědi. Tato tvrdost je trvalý jev až do teplot  
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cca 50 °C. Při trvalém překračování této teploty dojde k omačkání elektrody stejně jako 

v případě nelegované mědi. Proto jednou z hlavních zásad  odporového svařování je 

dokonalé chlazení elektrod. [7] 

Údržba elektrod: 

V průběhu práce na odporových švových svařovacích strojích dochází k jejich 

opotřebení. Elektrody se obrábí soustružením. Elektrody se nesmí opravovat hrubým 

pilníkem, takovým zacházením se životnost elektrody velmi snižuje, neboť pracovní tlak se 

pak nepřenáší na celou plochu elektrody. S touto neprofesionální údržbou souvisí také 

nadměrné ohřívání elektrody, což následně vede k legování elektrody svařovaným 

materiálem a k lepení svařovaného materiálu na elektrody. Vzhledem k tomu, že pracovní 

plocha elektrody musí být hladká, je ji možno opravovat pouze jemným smirkovým 

plátnem.[8] 

 

Shrnutí: 

- volba elektrody se provádí dle svařovaných materiálů a tloušťky plechů, 

- neoznačené elektrody se nesmí používat, 

- elektrody se musí začistit kdykoli se objeví důlky, otlaky nebo zploštění 

čela, 

- pro úpravu elektrody se používají vhodné nástroje, 

- je nutné pečlivě udržovat předepsaný tvar elektrody, 

- stav elektrody má zásadní vliv na výsledný svar. [8] 
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2.7   Metody zkoušení odporových švových svarů 

 

  Metody zkoušení odporových švových svarů se dělí do několika základních skupin: 

 

2.7.1 Destruktivní metody zkoušení odporových švových svarů 

 

Destruktivní metody zkoušení  odporových švových svarů se provádějí na: 

-  prvních svařených kusech ve výrobě, u kterých je potřeba certifikát švového svaru 

(viz tab.2.3) , 

 

 

Tabulka 2.3 Postup pro certifikaci a vyhodnocení vzorků švových svarů u plechů [12] 

 

Postup pro certifikaci  a vyhodnocení vzorků  švových  svarů u 
plechů. 

Skupina 
slitiny 

Třída Délka svaru Zkoušky 

Vizuální Metalografická 

3 B 

12   
souvislé 

délce svaru  
300 mm 

vše 

4 příčné 
makrovýbrusy a 

4 podélné 
makrovýbrusy 

 

- na vzorcích - metalografická kontrola dle svařovací normy AWS – je prováděna na 

vzorku plechu o délce 300 mm a šířce min. 40 mm. Zde se provádí 4 podélné 

makrovýbrusy a 4 příčné makrovýbrusy, jak je uvedeno na obr. 2.4 [11] 



34 

 

 

 

Obrázek  2.4  Švový svar plechu – Označení míst  řezů pro metalografické posouzení:  Lo- 

podélný řez, Tr- příčný řez [11] 

 

 

 

2.7.2 Nedestruktivní metody zkoušení odporových švových svarů 

 

Nedestruktivní metody zkoušení odporových švových svarů představují rozsáhlou 

oblast zkoušení materiálů a výrobků bez jejich porušení. Dnes jsou již součástí výrobního 

procesu a v mnoha případech i podmínkou prodejnosti výrobku. Mezi nedestruktivní 

metody zkoušení odporových švových svarů patří : 

- vizuální zkouška dle svařovací normy AWS- zde se hodnotí hloubka vtisku na horním 

i dolním plechu. Max. hodnota  tloušťky materiálu je uvedena v % nebo v mm. Dále se  

posuzují  povrchové vady,  kde  musí být splněna kritéria hladkého povrchu bez trhlin, 

důlků a otlaků v důsledku nečistot povrchů. [12] 
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3   Návrh optimálních svařovacích parametrů pro  

svařování plechů Ti6Al%-4V%  
 

 

Na základě posouzení stávající situace (kapitola 2) byly navrženy optimální svařovací 

parametry pro svařování plechů o tloušťce 1mm z materiálu Ti6Al% -4V% (viz tab. 5.1) a   

provedeny zkušební svary (viz obr. 5.1- obr. 5.5) na svařovacím zařízení (viz obr.3.1) a   

3.2). 

 

 

 
 

Obrázek 3.1 Svařovací kladky ( horní,  dolní) na odporovém svařovacím zařízení použité 

při vývoji švového svaru  
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                         Obrázek 3.2  Odporové švové svařovací zařízení  

 

 

Chemické složení použitého materiálu slitiny titanu TI6Al%-4V% dle svařovací normy 

AWS je uvedeno v tab. 3.2. [12] 

 

Tabulka 3.2  Chemické složení materiálu Ti6Al%- 4V%[12] 

 
Chemické složení materiálu 

TI6Al%-4V%- 4V 
 

Chemický 
prvek 

min. max. 

Al 5,5 6,75 

V 3,5 4,5 

O 0,12 0,18 

C 0 0,05 

N 0 0,03 

H 0 0,015 

Y 0 0,005 

další prvky 
každý 0 0,05 

další prvky  
celkově 0 0,2 

T zbytek 
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          Mechanické vlastnosti materiálu TI6Al%-4V% dle svařovací normy AWS jsou uvedeny 

v tab. 3.3. 

 

 

Tabulka 3.3  Mez pevnosti a tvrdost porovnávaných materiálů [9] 
 

 

Mez pevnosti a tvrdost porovnávaných materiálů 

materiál (chemický 
kód) 

mez pevnosti 
Rm[Mpa] tvrdost při 

20°C 

20°C Rm/°C 

čistý titan 
290-
410 ~120/500 

100 až 160 
HB 

slitina Ti-6Al-4V min.900 ~600/500 

280 až 350 
HB 

chromová ocel(1Cr25) 490 neměřeno 
140 HB 

chromniklová ocel 
(1Cr25Ni20Si) 590 neměřeno 

max.220 
Hb 

niklová slitina Nimonic 
80A 

(Ni75Cr20FeCoTiAl) 1180 
850/700 
75/1000 

200 až 250 
Hv (po 
žíhání) 

 

 

 
 

Při svařování bylo použito tvrdého režimu svařování s použitím horní elektrody 

N/E 183, dolní elektrody N/E 184  (viz obr. 3.1). Elektrody byly před zahájením operace 

očištěny upraveny na požadovaný tvar (šířka činné plochy 8,5±0,1mm, R=150°) [3].  

                             

   Návrh parametrů svařování, provedení zkušebních svarů a jejich vyhodnocení bylo 

provedeno  tak, aby splňovalo podmínky pro třídu svaru B (viz tab.2.3)[12]. 

 

Při vývoji svařovacích parametrů (tab.3.1) byly upravovány hodnoty výkonu stroje 

a cykly. Tyto změny byly provedeny na základě posouzení metalografických výsledků, 

při   nichž byly využity teoretické znalosti z oblasti odporového svařování a jsou 

vyznačeny barevně (tab.3.1). 
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Experimentální část 

 
4  Charakteristika , příprava vzorků a metodika     

    zkoušení 
 

4.1  Specifikace a stávající technologické parametry přípravy 

vzorků 

 

Vzorky   pro   experimentální  činnosti  byly připraveny  z  matriálu  Ti6Al%-4V%     

ve   formě plochých pásů o rozměrech 300 x 40 x 1,0 (mm) (viz obr. 4.1), které byly před 

svařením upraveny  na válcovacím zařízení (viz obr. 4.2), aby došlo změnou tvaru plechu  

k zajištění 100% simulovatelnosti tvaru dílce (viz obr. 4.3). 

Základní materiál vzorků Ti6Al%-4V%  lze obecně charakterizovat jako Ti slitinu 

a charakterizuje ji norma AMS 4954H.[10] 

K řešení bylo nutné provést sérii testovacích vzorků za použití rozdílných parametrů 

pro metodu švového odporového svařování. V experimentální části bylo provedeno svaření 

14 vzorků plechu s následným vyhodnocením jak vizuální kontrolou, tak kontrolou 

metalografickou. 
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Obrázek 4.1 Vzorky po úpravě  na válcovacím zařízení 

 

 

 

 

Obrázek 4.2 Úprava vzorků na válcovacím zařízení před svařováním 
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Obrázek 4.3 Svařování  zakruženého vzorku s přívodem dostatečného množství  chladicího 

média (vody)  

 

 

 

Po úpravě vzorků na válcovacím zařízení (viz obr.4.1) bylo provedeno  jejich očistění  

odmašťovadlem, aby došlo k odstranění všech nečistot ulpělých na povrchu materiálu.  

 

Poté, co byly vzorky svařeny (viz obr.4.3) za pomocí dokonalého chlazení elektrod 

(viz obr. 4.4), parametry svařování byly zaznamenány do protokolu a vzorky byly předány 

do laboratoře na metalografickou kontrolu.  

 

Pak  byly  vzorky  broušeny  na ruční brusce s použitím kotouče  o zrnitosti: 180.  

 

Po broušení a usušení byly vzorky zalisovány v automatickém zařízení do bakelitu.    

 

Po zatvrdnutí a vychladnutí zalitého vzorku bylo provedeno broušení a leštění vzorků 

na brusných papírech o zrnitosti 240,400,600 a 1200.  
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Leštění vzorků probíhalo na 3 plátnech  s  použitím 3 mikronové pasty za přidání 

smáčedla a poté s použitím 1 mikronové pasty za přidání smáčedla.  

 

Poslední leštění  bylo provedeno  na plátně s pastou 0,05 mikronů obsahující Coloidní 

Si. 

 

Vzorky byly po ukončení leštění  opláchnuty  vodou a lihem a  poté osušeny. 

 

Nakonec byly vzorky naleptány  HNO 3 + HF a  zkoumány 

pod  mikroskopem  při  25násobném zvětšení.   
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5 Dokumentace a vyhodnocení pro stanovenou 

metodiku a zkoušky 

 

5.1 Experimentální návrhy technologických parametrů           

svařování          

Zkušební vzorky (viz Obrázek 5.1-5.5) byly hodnoceny dle svařovací normy AWS. 

[12].  Byla provedena vizuální kontrola povrchu svaru, kde jsou přípustné vtisky 

dle svařovací normy AWS. Dále byla provedena  metalografická kontrola svařovaných 

plechů (vzorků) v podélných a příčných řezech makrovýbrusů. 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.1 Vzorky svarů č. 1 a 2 s  různými použitými svařovacími parametry (výkon 

stroje v % a cykly) 
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Obr. 5.2 Vzorky svarů č. 4 a 5 s použitými různými svařovacími parametry výkonu 

stroje v %  

 Cykly a výkon stroje jsou uvedeny pro jednotlivé experimenty v tab.5.1. 

Tabulka 5.1 Svařovací parametry použité při vývoji svaru 
7
 

Svařovací parametry použité při vývoji 

 
Číslo 

vzorku 

 
Výsledný 
tlak(Psi) 

 
Výkon 
stroje 
v % 

 

 
Cykly 

 
Chlazení 

mezi 
impulzy 

 

Rozteč 
mezi 
body 
(mm) 

 
Zapojení 

transformátoru 

1 18 50  6 1 1,7  sériové 

2 18 40 6 1 1,7 sériové 

3 18 51 6 1 1,7 sériové 

4 18 50 8 1 1,7 sériové 

5 18 56 8 1 1,7 sériové 

6 18 63 8 1 1,7 paralelní 

7 18 63 9 1 1,7 paralelní 

8 18 64 9 1 1,7 paralelní 

9 18 63 9 1 1,7 paralelní 

10 18 62 9 1 1,7 paralelní 

11 18 58 9 1 1,7 paralelní 

12 18 58 9 1 1,7 paralelní 

13 18 58 9 1 1,7 paralelní 

14 18 58 9 1 1,7 paralelní 

 

                                                 
7
 1 Psi = 6894,757Pa (N/m²),  tlak pístu 18psi = 124,105kPa  
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Tabulka 5.2  Údaje o svaru [12] 

Ú
d

a
je

 o
 s

v
a

ru
  

  
  

  
  
  

  
 

W
e

ld
 d

a
ta

 
Plech 
Sheet 

Materiál 
Description 

Mat.norma 
Specification 

Tloušťka 
Thickness  

Délka 
vzorku 

Specimen 
lenght  

Předpis 
Specification 

Třída 
svaru 
Weld 
class 

Datum 
svařování          

Date 

Horní 
Top 

Ti-6Al-4V AMS 4911 1 mm 300 mm 
SVAŘOVACÍ 

NORMA 
AWS 

B 21.11.2011 

Spodní 
Bottom 

Ti-6Al-4V AMS 4911 1 mm 300 mm 
SVAŘOVACÍ 

NORMA 
AWS 

 

      

 

 

 

 

 

Obrázek 5.3  Vzorky svarů č. 5 a 6 s použitými různými svařovacími parametry výkonu 

stroje v % 
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Obrázek 5.4 Vzorek svaru č. 7-10 

 

 

 

 

       

 

Obrázek 5.5 Vzorek svaru č. 11-14  
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Tabulka 5.3 Vizuální kontrola - hodnocení odporových švových svarů 

Vizuální kontrola - hodnocení odporových 
švových svarů 

Číslo 
vzorku 

Hodnocení 
příčného 

makrovýbrusu                       
(vyhovuje 

/nevyhovuje) 

Hodnocení 
podélného 

makrovýbrusu                       
(vyhovuje 

/nevyhovuje) 

1 nevyhovuje vyhovuje 

2 nevyhovuje vyhovuje 

3 nevyhovuje nevyhovuje 

4 nevyhovuje nevyhovuje 

5 nevyhovuje nevyhovuje 

6 nevyhovuje nevyhovuje 

7 vyhovuje vyhovuje 

8 vyhovuje vyhovuje 

9 vyhovuje vyhovuje 

10 vyhovuje vyhovuje 

11 vyhovuje vyhovuje 

12 vyhovuje vyhovuje 

13 vyhovuje vyhovuje 

14 vyhovuje vyhovuje 

 

Nevyhovující výsledky byly naměřeny u vzorků č. 1-6. 

Ostatní vzorky jsou vyhovující. 

 

 

5.2 Makroskopická prezentace výsledků metalografických 

zkoušek a měření švových svarů 

 

Na plochách vzorků určených pro sledování kvality švových svarů dle svařovací normy 

AWS [12] byly připraveny  metalografické makrovýbrusy. Makrovýbrusy byly naleptány 

10% vodným roztokem kyseliny šťavelové a zdokumentovány při zvětšení 25x. (viz 

obr.5.6-5.21) 
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U naleptaných makrovýbrusů (vzorků) byla hodnocena dle svařovací normy AWS 

[12] tato kritéria:  

- velikost svarové čočky (jádra), 

- provaření, 

- oddělení plechů, 

- vnitřní vady. 

Kritéria, podle kterých byly posuzovány metalografické makrovýbrusy svarů a jejich 

hodnocení, jsou uvedena u jednotlivých vzorků (viz tab. 5.4 ) 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 5.4 Kritéria hodnocená při metalografické kontrole 

Kritéria hodnocena při metalografické kontrole 

Číslo 
vzorku 

Velikost 
svarové 
čočky 
(jádra) 

Provaření 
Oddělení 
plechů 

Vnitřní 
vady 

1 nevyhovuje nevyhovuje nevyhovuje nevyhovuje 

2 nevyhovuje nevyhovuje nevyhovuje nevyhovuje 

3 nevyhovuje nevyhovuje nevyhovuje nevyhovuje 

4 nevyhovuje nevyhovuje nevyhovuje nevyhovuje 

5 nevyhovuje nevyhovuje nevyhovuje nevyhovuje 

6 nevyhovuje nevyhovuje nevyhovuje nevyhovuje 

7 vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje 

8 vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje 

9 vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje 

10 vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje 

11 vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje 

12 vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje 

13 vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje 

14 vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje 
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Obrázek 5.6 - Vzorek č. 1- příčný řez- výkon 40 %, cyklů 6, zvětšeno 25x, difuzní spoj, 

žádná dendritická struktura, není vytvořena svarová čočka, malá TOO, studený spoj - 

nevyhovující svar 

 

 

 

Obrázek 5.7- Vzorek č. 1- podélný řez - výkon 40 %, cyklů 6, zvětšeno 25x, difuzní spoj, 

nepravidelný tvar svaru, žádná dendritická struktura , chybí dostatečný průvar, 

nedostatečné překrytí jednotlivých svarů, nedostatečná TOO- nevyhovující svar 
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Metalografická kontrola – Metallographic Test 

Vzorek č. 1  

 
Tabulka 5.5 – Protokol z metalografického měření vzorku č. 1 

Evidenční 
číslo        

I.D.number 

Mikro/Makro výbrusy                          Micro/Macro sections 
Zvětšení                          

Magnification   
25x  

Velikost jádra            
Nugget size 

Požadováno                  
Required  

min. 
4,06 
mm 

Naměřeno                           
Measured 

3,20 mm 

Provaření 
(příčný řez ) 
Penetration 
(Transverse 

cut) [ %] 

Naměřená velikost čočky ve 
20%T       Measured nugget 

at 20%T 

Horní            
Top 

Velikost 
jádra ve 
20% T          

Nugget size 
at 20% T 

3,10 mm 

Dolní           
Bottom 

Velikost 
jádra ve 
20% T          

Nugget size 
at 20% T 

3,30 mm 

Požadované maximální 
provaření        Required 

maximum penetration 90% T 

Horní            
Top 

90% 
tloušťky         

90% 
thickness 

50% 

Dolní           
Bottom 

90% 
tloušťky         

90% 
thickness 

70% 

Oddělení plechů                      
Sheet separation [mm] 

Požadováno 
max.         

Required  

Horní            
Top 

0,3 mm 
Měřeno           
Measured 

0,01 mm 

Vnitřní vady            
Internal 

imperfection 
[%] 

Max.rozměr 
vady:            

Max.imperfect. 
size: 

15% velikosti jádra         
of nugget size 

Měřeno           
Measured 

0 

Vyhodnocení 
Evalution 

Nevyhovuje  
Datum 9.12.2011                        

Date 
Vyhodnotil     
Evaluted by 

Martina Foukalová 
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Obrázek 5.8 - Vzorek č. 2 - příčný řez- výkon 50 %, cyklů 6, zvětšeno 25x,  difuzní spoj, 

nevyhovující TOO, studený spoj, nedostatečná velikost svarové čočky(široké pásmo shora 

i zdola)  - nevyhovující svar 

 

 

 

Obrázek 5.9 - Vzorek č. 2- podélný řez - výkon 50 %, cyklů 6, zvětšeno 25x, difuzní spoj, 

žádná TOO, studený spoj , nerovnoměrné překrytí jednotlivých svarů - nevyhovující svar 
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Metalografická kontrola – Metallographic Test 

Vzorek č.  2 

 
Tabulka 5.6 – Protokol z metalografického měření vzorku č. 2 

 
Evidenční 

číslo        
I.D.number 

Mikro/Makro výbrusy                        Micro/Macro sections 
Zvětšení                          

Magnification   
25x  

Velikost jádra            
Nugget size 

Požadováno                  
Required  

min. 
4,06 
mm 

Naměřeno                           
Measured 

4,10 mm 

Provaření 
(příčný řez ) 
Penetration 
(Transverse 

cut) [ %] 

Naměřená velikost čočky ve 
20%T       Measured nugget 

at 20%T 

Horní            
Top 

Velikost 
jádra ve 
20% T          

Nugget size 
at 20% T 

4,10 mm 

Dolní           
Bottom 

Velikost 
jádra ve 
20% T          

Nugget size 
at 20% T 

4,20 mm 

Požadované maximální 
provaření        Required 

maximum penetration 90% T 

Horní            
Top 

90% 
tloušťky         

90% 
thickness 

70% 

Dolní           
Bottom 

90% 
tloušťky         

90% 
thickness 

70% 

Oddělení plechů                      
Sheet separation [mm] 

Požadováno 
max.         

Required  

Horní            
Top 

0,3 mm 
Měřeno           
Measured 

0,01 mm 

Vnitřní vady            
Internal 

imperfection 
[%] 

Max.rozměr 
vady:            

Max.imperfect. 
size: 

15% velikosti jádra         
of nugget size 

Měřeno           
Measured 

0 

Vyhodnocení 
Evalution 

Nevyhovuje  
Datum  9.12.2011                      

Date 
Vyhodnotil     
Evaluted by 

Martina Foukalová 
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Obrázek 5.10  Vzorek č. 3 - příčný řez - výkon 51 %, cyklů 6, zvětšeno 25x, difuzní spoj, 

malá TOO, studený spoj,  malý svar (široké pásmo základního materiálu shora i zdola) -  

nevyhovující svar 

 

 

 

Obrázek 5.115 Vzorek č. 3 - podélný řez - výkon 51 %, cyklů 6, zvětšeno 25x, dobře 

znatelná a ohraničená  TOO,  čitelná dendritická struktura, dostatečný průvar - vyhovující 

svar 
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Obrázek 5.12   Vzorek č. 4 - příčný řez - výkon 56 %, cyklů 8, zvětšeno 25x, malá TOO, 

náznak dendritické struktury, malá svarová čočka (nedostatečný  výkon svařovacího stroje) 

- nevyhovující svar 

 

 

 

Obrázek 5.13 Vzorek č. 4 - podélný řez - výkon 56 %, cyklů 8, zvětšeno 25x, difuzní spoj, 

čitelná TOO, dendritická struktura - vyhovující svar 
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Obrázek 5.14 Vzorek č. 5- příčný řez - výkon 63 %, cyklů 8, zvětšeno 25x, velký průvar 

k okrajům (větší jak povolených 90 %), rozstřik svaru v levé části (plechy nebyly těsně 

u sebe), póry způsobené  nedostatečným začištěním před svařením se jeví  na snímku jako 

kuličky, dendritická struktura - nevyhovující svar 

  

 

      

Obrázek 5.15 Vzorek č. 5- podélný řez - výkon 63 %, cyklů 8, zvětšeno 25x, difuzní spoj, 

dobře čitelná TOO, dendritická struktura, pravidelná linie svaru značí rovnoměrné překrytí 

jednotlivých stehů při svařování - vyhovující svar 
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Obrázek 5.16 Vzorek č. 6 - příčný řez - výkon 64 %, cyklů 8, zvětšeno 25x, malá TOO, 

velký průvar, nevyhovující svar 

 

 

 

  

Obrázek 5.17 Vzorek č. 6 - podélný řez - výkon 64 %, cyklů 8, zvětšeno 25x, dobře čitelná   

TOO,  dendritická struktura - vyhovující svar  
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Obrázek 5.18  Vzorek č. 7- příčný řez - výkon  62 %, cyklů 9, zvětšeno 25x, vyhovující 

svar 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.19  Vzorek č. 7- podélný řez - výkon  62 %, cyklů 9, zvětšeno 25x, vyhovující 

svar  
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Obrázek 5.20  Vzorek č. 8 – příčný  řez - výkon  58 %, cyklů 9, zvětšeno 25x, vyhovující 

svar  

 

 

 

 

 

Obrázek 5.21 Vzorek č. 8 - podélný řez - výkon 58 %, cyklů 9, zvětšeno 25x, vyhovující 

svar  
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Metalografická kontrola – Metallographic Test 

 

Vzorek č. 8 

 
Tabulka 5.7 – Protokol z metalografického měření vzorku č. 8 

 

Evidenční 
číslo        

I.D.number 

Mikro/Makro výbrusy                             Micro/Macro sections 
Zvětšení                          

Magnification   
25x  

Velikost 
jádra            

Nugget size 

Požadováno                  
Required  

min. 
4,06 mm 

Naměřeno                           
Measured 

6,250 mm 

Provaření 
(příčný řez ) 
Penetration 
(Transverse 

cut) [ %] 

Naměřená velikost čočky 
ve 20%T       Measured 

nugget at 20%T 

Horní            
Top 

Velikost 
jádra ve 
20% T          
Nugget 

size at 20% 
T 

5,80 mm 

Dolní           
Bottom 

Velikost 
jádra ve 
20% T          
Nugget 

size at 20% 
T 

5,90 mm 

Požadované maximální 
provaření        Required 

maximum penetration 90% T 

Horní            
Top 

90% 
tloušťky         

90% 
thickness 

76% 

Dolní           
Bottom 

90% 
tloušťky         

90% 
thickness 

77% 

Oddělení plechů                      
Sheet separation [mm] 

Požadováno 
max.         

Required  

Horní            
Top 

0,3 mm 
Měřeno           
Measured 

0,07 mm 

Vnitřní vady            
Internal 

imperfection 
[%] 

Max.rozměr 
vady:            

Max.imperfect. 
size: 

Požadováno 
max.         

Required  

15% 
velikosti 

jádra         
of 

nugget 
size 

Měřeno           
Measured 

0 

Vyhodnocení 
Evalution 

Vyhovuje  
Datum  3.4.2012                       

Date 
Vyhodnotil     
Evaluted by 

Martina Foukalová 
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5.3 Hodnocení série testovacích vzorků 

 

Série vzorků odporových švových svarů byla hodnocena: 

- vizuální kontrolou (viz 5.1 a tab.5.3), 

- metalografickou kontrolou (viz 5.2 a tab.5.4). 

Na základě výše uvedených výsledků nevyhovují tyto vzorky : 1-6 (tab. 5.5). 

 

Ostatní jsou vyhovující : 7-14 (tab.5.7). 
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6 Diskuse dosažených výsledků  

 

Na základě výsledků uvedených v kapitole 5 (viz tab. 5.1) byly získány výsledky 

měření odporových švových svarů, které vedly k optimalizaci procesu odporového 

švového svařování titanové slitiny Ti6Al%-4V%. 

Vzorky č. 1-3 lze na základě výsledků (kap.5) označit za nevyhovující (viz.tab. 5.5). 

Jedná se o difuzní spojení (neprůvar) dvou plechů. Je charakterizován nedostatečným nebo 

malým natavením v místě svaru. Přechodová zóna může mít dokonce tvar čočky, ale nemá 

dendritickou strukturu ani jasně ohraničené hranice a má vždy patrnou dělicí čáru. Vlastní 

svarová čočka je malá nebo žádná. 

Neprůvar může být způsoben: 

- špatným režimem svařování (viz obr.5.6), např. malý výkon transformátoru, krátký 

čas svařování, vysoký svařovací tlak, 

- značnou deformací činných ploch elektrod, není –li včas provedena jejich úprava, 

- poruchou chodu stroje, 

- dalšími vlivy jako jsou nečistoty, pokles napětí pod dovolenou mez, výpadkem 

síťového proudu apod. 

Vzorky č. 4-6 lze na základě výsledků uvedených v kap. 4 označit jako nevyhovující. 

U těchto vzorků lze sledovat postupný nárůst svarové čočky v důsledku zvyšování výkonu 

stroje. Svarová čočka nesplňuje minimální velikost 4,06 mm [12] u žádného z těchto 

vzorků. Velikost svarové čočky je zásadním kriteriem pro posouzení pevnosti svaru. 

Vzorky č.7 (viz obr. 5.18 a 5.19, viz tab.5.3 a 5.4) ) a č. 8 (viz obr. 5.20 a 5.21, viz 

tab.5.3 a 5.4) s následně uvedeným  protokolem (viz tab.5.7) z metalografického měření 

a vzorky  č.9-14 lze vyhodnotit jako vyhovující. Velikost svarové čočky, požadované 

minimální provaření a oddělení plechů je vyhovující [12]. Vnitřní vady zde nejsou žádné. 
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Vady svarů jsou patrné z metalografických zkoušek. Tyto vady jsou určujícím 

faktorem handicapu odporového švového svařování, které tímto nedosahuje stanovených 

parametrů na provaření jádra, hloubky vtisku a povrchových vad. 

Těmito experimenty bylo zjištěno, že vady svarových spojů jsou důsledkem nesprávné 

volby  nastavení  provozních parametrů švového svařování vzorky č.1–6 (viz tab.5.4 

a tab.5.6). 

Vyhovující parametry byly zaznamenány u vzorků č.7-14 (viz tab. 5.4 a tab.5.7) 
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7 Závěr 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace procesu odporového švového 

svařování titanové slitiny Ti6Al%-4V%. Cílem bylo optimalizovat parametry svařování 

za účelem zajištění vyhovujících svarových spojů dle požadavků svařovací normy AWS. 

V teoretické části práce jsou charakterizovány možné vlivy na kvalitu odporových 

svarových spojů, vysvětlení principu metod odporového svařování s popisem strojů 

používaných k odporovému svařování. Dále jsou v této části uvedeny materiály a jejich 

kombinace používané pro odporové svařování, tloušťky vybraných materiálů a jejich 

kombinace.  

Cílem experimentální části bylo stanovení optimálních parametrů procesu odporového 

švového svařování titanové slitiny Ti6Al%-4V% za účelem zajištění vyhovujících švových 

svarových spojů dle požadavků normy svařovací normy AWS. 

V experimentální části práce byly zjištěny vady, které vznikly z důvodu nesprávné  

volby a nastavením provozních parametrů odporového švového svařování se ve výsledném 

efektu průběhu metalografických šetření projeví jako šetřené vady svarů. 

Přínos diplomové práce je v  návrhu optimálních svařovacích parametrů odporového 

švového svařování a odzkoušení svarových spojů. Optimalizací parametrů svařování byly 

zajištěny vyhovující výsledky švových svarových spojů dle požadavků svařovací normy 

AWS.  

Závěrem lze konstatovat, že výsledky  diplomové práce jsou již aplikovány 

ve společnosti Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o, a přispěly, jak  

k získání certifikátů švových svarů,  tak i  ke zkvalitnění procesu svařování napříč 

výrobou. 
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