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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
Kepprt, M. Faktory ovlivňující kvalitu sváru plastových dílců při použití technologie 

svařování laserem: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 2012, 64 s. Vedoucí práce: Ochodek 
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Bakalářská práce se zabývá laserovým svařováním plastových dílů, jejíž představiteli jsou 

polykarbonátové materiály.  Příprava a nastavení parametrů pro svařování jsou prováděny 

na zkušebních destičkách materiálově odpovídajících svařovaným komponentům ve 

světlometu. Hlavní pozornost je věnována závislosti nastavení parametrů laserové 

svařovací diody na kvalitě a pevnosti sváru. 
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is focused on parametres setting of laser welding diode on quality and fastness of the weld.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLU 

 

Značka/Symbol Význam                                                                 Jednotka 

nm                nanometr                                                                 [nm] 

µm                mikrometr                                                               [µm] 

kW                kilowatt                                                                   [kW] 

s                sekunda                                                                   [s] 

LED                světlo emitující dioda (Light Emitting Diode)       [ - ] 

PA                Polyamid                                                            [ - ] 

POM                Polyoximethylen [ - ] 

IR                Infračervené (infrared) [ - ] 

CO2                oxid uhličitý  [ - ] 

Nd: YAG               označení pro pevnolátkový laser [ - ] 

3D                trojrozměrné zobrazení [ - ] 

CNC               číslicově řízený stroj (Computer Numeric Control)[ - ] 

PBT               Polybutadientereftalát                                              [ - ] 

PC-HT               Polykarbonát vysokoteplotní (high temperature)    [ - ] 

UV               ultrafialová (ultraviolet) [ - ] 

LWR               nastavovací motorek ve světlometu   [ - ] 
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ÚVOD 

 

Laserové technologie nabízejí svá progresivní řešení téměř ve všech oblastech 

průmyslové výroby. Díky svým přednostem, jako je např. přesnost, reprodukovatelnost, 

bezkontaktní, čisté zpracování, či použitelnost téměř pro jakýkoliv materiál, nalézá tato 

technologie stále širší uplatnění [1]. 

Technologické využití laseru představuje především obrábění a opracovávání 

materiálů, založené na využití schopnosti výkonných laserů koncentrovat energii optického 

záření v prostoru, čase i spektrálním intervalu a na interakci záření s látkou[2]. 

Při jednotlivých operacích je nutné správně nastavit parametry laserové jednotky, 

jako je např. výkon, frekvence, rychlost posuvu laserového paprsku a použít správnou 

technologickou hlavu [1]. I přes vysokou cenu výkonových laserů si tato technologie razí 

stále rychleji cestu k průmyslovému využití. Jejich efektivita je tak vysoká, že zajišťuje 

návratnost vložených investic za poměrně krátkou dobu [2]. 

V současnosti jsou technologická zařízení pro svařování laserem pořizována 

firmami, které je využívají pro přesně danou konkrétní aplikaci a vývoj nových technologií 

laserového zpracování [1]. Hlavním představitelem je zejména automobilový průmysl. 

 Využití laserové technologie v automobilovém průmyslu není jen pro karosářské 

účely, ale také pro světlomety, které jsou nedílnou součástí všech typů vozidel. Světlomety 

velmi výraznou měrou dotvářejí charakter konkrétního modelu automobilu, což znamená 

nárůst počtu dílů uvnitř světlometu a jejich tvarové složitosti. Připočteme-li technickou 

náročnost nových zdrojů světla v podobě xenonových výbojek a LED diod, pak dostáváme 

sestavu komponentů, u kterých je nutné řešit jednu z hlavních otázek, a to bezpečné a 

spolehlivé spojení jednotlivých dílů. Technologie spojování zahrnuje řadu metod, a jednou 

z nich je metoda laserového svařování [8].  

 

Zaměření této práce souvisí s vytvořením pevného spoje laserovou technologií mezi 

polykarbonátovými komponentami světlometu, neb v současnosti je materiálová skladba 

světlometu v automobilu tvořena převážně plastovými díly. Transparentní čelní skla a 

rámečky uvnitř světlometu většinou s povrchovou úpravou pokovení jsou řešena právě 

polykarbonáty s rozdílnou tepelnou odolností a vytvoření spolehlivého spoje dílců při 

montáži je jedním z pilířů dlouhodobé spolehlivosti světlometu. 
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I  TEORETICKÁ ČÁST 

 

1 PROCES SVAŘOVÁNÍ PLASTU 

 

1.1 Definice Svařování 
Svařování, nebo sváření je proces, který slouží k vytvoření trvalého, 

nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. Obecným požadavkem na proces svařování 

je vytvoření takových termodynamických podmínek, při kterých je umožněn vznik nových 

meziatomárních vazeb.  

Protože prakticky je velmi obtížné dosáhnout spojení na úrovni meziatomových 

vazeb za okolních podmínek (běžná teplota, tlak), kdy je termodynamický stav materiálů 

stabilní, resp. metastabilní, je nutné tento termodynamický stav změnit. Proto je při 

svařování nutné působit buď tlakem, teplem, nebo oběma faktory najednou. Obecně platí 

závislost, čím vyšší působí tlak, tím méně je potřeba vnést teplo a naopak. Tlakové 

svařování je označením svařování za působení převážně tlaku a tavné při působení tepla. 

 Svařovat lze kovové i nekovové materiály, materiály podobných i různých 

vlastností. Ale pro různé typy spojů a materiálů jsou vhodné jiné metody svařování. Při 

svařování dojde vždy ke změně fyzikálních nebo mechanických vlastností základního 

materiálu (spojovaného) v okolí spoje [3]. 

 

1.2   Svařování plastů 

Svařování plastů je technologie spojování dílů z plastů za použití tepla nebo tlaku 

s přídavným materiálem, nebo bez něho, přičemž se ve svařovací zoně spojovaných ploch 

nachází materiál ve viskozně-tekutém stavu. Svařování plastů se dá použít pouze pro 

termoplasty, které se dají přivedeným teplem převést do plastického stavu. Reaktoplasty 

nelze svářet, protože po zpracování jsou dále již netavitelné a tudíž je nelze převést do 

plastického stavu. Výhodné jsou zejména termoplasty s širokou oblastí viskozního stavu 

(horní a spodní teplotou teploty tání, resp. Teploty viskozního toku) a termoplasty se 

strmým přechodem. Např. PA (Polyamidy) jsou pro svařování méně vhodné. Ještě větší 
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opatrnosti je nutné dbát u termoplastů náchylných k oxidaci za vyšších teplot, jako např. 

POM (Polyoximethylen). 

 

 Při použití dvou odlišných druhů plastů, nebo např. u plněných plastů, a to jak u 

základního materiálu, tak i mezi přídavným a základním materiálem, je potřeba uvažovat 

s výrazným poklesem pevnosti svarového spoje. Tyto svarové spoje většinou nesplňují 

náročné podmínky kladené na jejich pevnost a mohou být určeny pro podřadnější účely 

[5].  

  Jednotlivé technologie svařování se liší podle způsobu předání tepla, potřebného 

k ohřátí, respektive k roztavení povrchů spojovaných součástí. Teplo může být předáno 

buď přímo (např. přímý kontakt s nosiči tepla, kontakt s horkým plynem) nebo 

přeměnou jiných druhů energie na teplo (např. přeměna mechanické nebo elektrické 

energie na teplo). Vlastní způsob provedení svarového spoje se také liší z hlediska postupu 

provedených operací během jednotlivých technologií svařování, který může být následující 

[4]: 

• Svařované povrchy jsou nejprve uvedeny ve vzájemný kontakt a teprve poté jsou 

zahřívány 

• Svařované povrchy jsou nejdříve zahřívány a potom jsou uvedeny ve vzájemný 

kontakt 

• Svařované povrchy jsou současně ve vzájemném kontaktu a současně se i zahřívají 

 

1.3   Lasery pro svařování plastů 

Světlo laserového paprsku má prakticky jen jednu vlnovou délku (udávaná 

v nanometrech), která určuje, v jaké části spektra se bude laserový paprsek pohybovat. 

Vlnová délka je navíc důležitá i pro velikost stopy laseru. Podle vlnové délky se také dělí 

na lasery termální (IR), u kterých je vlnová délka vyšší než 630 nm, lasery pracující ve 

viditelném světle (380 – 630 nm) a lasery pracující v UV oblasti (pod 380 nm).  

 Díky vysoké koherenci a monochromatičnosti laserového paprsku lze laserovým 

paprskem soustředit na malé ploše velké množství energie. Dopadne-li zfokusovaný 

laserový paprsek na stykovou plochu dvou dílů, může dojít k jejich svaření. Při dostatečně 

velkém výkonu laseru dojde k ohřátí sváru na teplotu tání tak rychle, že se materiál jádra 
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téměř neohřeje. V porovnání s laserovým vrtáním a řezáním vyžaduje laserové svařování 

menší intenzitu záření optického svazku a větší délku laserového impulsu [6]. 

 Podle druhu použitého aktivního prostředí laseru a druhu buzení můžeme použít 

různé typy laseru. V oblasti svařování plastů se využívá hlavně CO2 – plynný laser, Nd: 

YAG – pevnolátkový laser a vysoce výkonný diodový laser. Jedná se prakticky o bodové 

sváry, neboť ke svařování dochází jen v místě bezprostředně ozářeném laserovým 

svazkem, zatímco ostatní materiál zůstává chladný [6]. 

 

 V tabulce 1 jsou srovnány tři typy laserů využívané při laserovém svařování podle 

významných charakteristických hodnot. Významný rozdíl mezi danými typy laserů je ve 

vlnové délce emitovaného záření. Jak u Nd: YAG, tak i u vysoce výkonného diodového 

laseru je emitováno záření blízké infračervené oblasti při 1,064 µm, příp. 0,8 – 1 µm, u 

CO2 laseru leží hodnota vlnové délky řádově výše, a to na 10,6 µm. Tento rozdíl má 

výrazný vliv na absorpci paprsku ve svařovaném plastu. Laserové světlo Nd: YAG a 

paprsky vysoce výkonného diodového laseru jsou vedeny optickým kabelem. 

 

Tabulka 1:  Porovnání laserů na svařování plastů[6] 

Vlastnosti Nd:YAG Diodový CO2 

Vlnová délka [nm] 1064 780 - 980 10 600 

Účinnost [%] 1 - 3 30 - 40 5 - 10 

Střední výstupní výkon [kW] Do 3 Do 2 Do 30 

Interval údržby [h] 500 2tis. – 10 tis. 1000 

Cena za 100 W systém [tis. €] 60 15 15 

Kvalita svazku (možnost 
fokusace) 

Vysoká Nízká Vysoká 

Působení na plast 

Ohřev objemu 
pro tloušťky 
0,1-10 mm 

Ohřev objemu  

pro tloušťky  

0,1-10 mm 

Ohřev povrchu 
do tloušťky 
< 0,5 mm 

 

 Velké rozdíly mezi lasery jsou i ve stupni účinnosti. Zatímco u Nd: YAG laseru 

musí být chlazením odvedeno 97 – 99% přivedené energie, tzn. Účinnost je 1 – 3%, tak u 

CO2 laseru leží hodnota účinnosti na 5 – 1O% a u vysoce výkonného diodového laseru 
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dokonce na 30 – 40%. Naproti tomu leží dosažitelná hodnota intenzity záření (energie 

vztažená na jednotku plochy). U vysoce-výkonného diodového laseru je hodnota intenzity 

znatelně pod hodnotami dosažitelnými Nd:YAG nebo CO2 laserem. Minimální dosažitelná 

stopa vysoce výkonného diodového laseru je elipsa o rozměrech obou hlavních průměrů 

(0,25 mm a 0,5 mm), např. u Nd:YAG laseru je nastavitelný minimální průměr ohniska 

několik málo µm. Méně dobrá schopnost fokusování emitovaného záření vysoce 

výkonného diodového laseru není u svařování plastů nevýhodou [6].  

  

1.4 Základní požadavky na volbu laseru 

Na laserový systém vhodný pro zmiňované technologické aplikace je kladeno 

několik základních požadavků, od kterých se odvíjí následná volba konkrétního laseru. 

A) Výkon laserového záření 

Z hlediska technologických aplikací je rozhodující především optický výkon laseru. 

Předpokládá se, že jeho hodnota by měla ležet mezi 1 až 30 kW středního výkonu 

v kontinuálním režimu. 

B) Vlnová délka záření 

 Vlnová délka laserového záření je v přímém vztahu s přesností např. u laserového 

obrábění. Čím je kratší vlnová délka, tím vyšší přesnosti lze dosáhnout, přičemž tato 

přesnost je přímo úměrná kvadrátu vlnové délky. Je tedy zřejmé, že je snaha používat 

lasery s co nejkratší vlnovou délkou emitovaného záření. 

C) Divergence laserového svazku 

 Divergence neboli rozbíhavost laserového svazku ovlivňuje to, jak dobře lze 

laserový paprsek fokusovat optickým systémem. Kvalitní, tzv. jednomódové laserové 

záření lze fokusovat do bodu srovnatelného s vlnovou délkou záření, zatímco u 

mnohamódových svazků je při použití stejné optiky minimální rozměr bodu 

mnohonásobně větší. Ze stejných důvodů jako u vlnové délky, je snaha používat laser s co 

nejmenší divergencí svazku. 

D) Možnost přenosu záření optickým vláknem 

 Velkou výhodou laserového systému je, pokud lze jeho záření na místo aplikace 

dopravit prostřednictvím optického vlákna. Zvyšuje se tím mnohonásobně flexibilita 

takového laseru a velmi se rozšiřuje obor možných aplikací. 
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E) Mobilita 

 Rozměry, hmotnost laseru a jeho energetická náročnost by měly umožnit jeho 

snadnou transportovatelnost do místa určení. 

F) Provozní náklady 

 Náklady na pořízení, provoz (spotřeba energie, chladicích kapalin a pomocných 

náplní), údržbu (servis a výměna opotřebovaných dílů) a inovaci laserového zařízení by 

měly být zcela logicky co nejnižší. 

G) Účinnost laserového systému 

 Prvním z ekonomických hledisek použitelnosti laseru v průmyslových aplikacích 

hned vedle jeho pořizovací ceny a nákladů na údržbu je jeho účinnost. Primárním zdrojem 

energie většinou bývá elektrický proud a tak je snaha používat lasery, které mají vysoký 

poměr elektrického napájecího výkonu k výkonu užitečného laserového záření. 

Předpokládá se, že rozumné minimum je přibližně 20%. 

H) Spolehlivost a stabilita laseru 

 Nezbytnou podmínkou pro průmyslové nasazení laseru je jeho vysoká spolehlivost 

a odolnost vůči vnějším vlivům, jako jsou otřesy, prach, vlhkost a změny teplot. Laser 

musí pracovat spolehlivě v širokém rozsahu pracovních podmínek a v případě poruchy 

musí být bezpečně odstaven. 

I) Ekologické a bezpečnostní faktory 

 Moderní průmyslové zařízení musí splňovat mnoho bezpečnostních a ekologických 

kritérií. Lasery obecně přispívají ke zlepšení ekologických podmínek provozu, na druhou 

stranu je ale laserové záření v mnoha případech značně nebezpečné lidskému zdraví, 

především zraku [2]. 

 

1.5  Hlavní přínosy laserového svařování 

Z hlediska materiálově-technologického mezi hlavní přínosy laserového svařování 

patří: 

• Nízká tepelná degradace spojovaných materiálů (vysoká koncentrace tepelné 

energie) 

• Dobré vzhledové vlastnosti 
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• Absence přídavného materiálu 

• Bezkontaktní proces (absence kmitů svařovaných součástí) 

• Možnost citlivé regulace procesních parametrů 

• Vysoká produktivita procesu ve všech svařovacích polohách (možnost 

automatizace a robotizace) 

• Využití pro široké spektrum konvenčních i moderních termoplastů 

• Využití pro extrémně náročné aplikace (tenkostěnné součásti, velmi vysoká 

rychlost procesu) 

• Vysoká jakost spoje 

• Ekonomické výhody (nízké finanční náklady na běžný metr svaru, minimální 

náklady na údržbu zařízení) 

• Potenciál pro rozšiřování průmyslového použití 

 

V současné době se pro svařování nejvíce prosazují diodové a vláknové lasery s 

vlnovými délkami v rozsahu 810 – 980 nm. 

Pro průmyslové aplikace laserového svařování termoplastů jsou využívány 

relativně nízké výkony laseru představující cca 100-300 W.cm-2. Uspořádání svařovaných 

součástí je závislé na konstrukčních technologických a materiálových faktorech. 

V průmyslovém použití laserového svařování termoplastů se velmi často využívá: 

1. uspořádání svařovaných součástí shodných nebo podobných absorpcí použitého 

laserového záření  

2. uspořádání svařovaných součástí, při kterém je jeden termoplast pro záření laseru 

transparentní a druhý termoplast laserový paprsek naopak významně absorbuje. Velikost 

absorpce laserového paprsku termoplastem je možné modifikovat např. použitím vhodných 

příměsí termoplastu, mechanickou či chemickou úpravou povrchu apod. [7] 

 

1.6 Procesní varianty svařování plastů laserem 

Rozeznávají se dvě procesní varianty svařování plastů laserem: 

I. Svařování natupo (není běžné) 
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II. Transmisní (propustné svařování) 

 

1.6.1   Svařování natupo 

Jsou využívány dvě varianty pro svařování plastů natupo za využití laseru: 

 

a) s šikmým zrcadlem - díly jsou spojené způsobem, který je podobný zahřátým 

svařovacím nástrojům. Laserový paprsek se odrazí od vychýleného zrcadla do oblasti 

sváru, viz krok 1 na obrázku 1. Energie z laserového paprsku se absorbuje na povrchu dílů 

a přetvoří se v teplo, které způsobí jejich roztavení. Samotné spojení se děje v druhé fázi, 

kdy je laser vypnut, zrcadlo odstraněno a svařené části silou F stlačeny k sobě, viz krok 2 

na obrázku 1. Nejdůležitější proměnné mající vliv na proces jsou množství energie dodané 

laserem, doba trvání a tlak aplikovaný ve svařovací oblasti [5]. 

 

 

Obrázek 1.  Svařovaní natupo se šikmým zrcadlem[19] 

 

b) bez šikmého zrcadla - svařované díly jsou spolu v kontaktu již na začátku, jelikož síla F 

působí po celou dobu svařování. Laser působí přímo na spojované části do místa sváru 
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(Obr. 2). 

 

Obrázek 2. Svařování natupo bez šikmého zrcadla[19] 

 

Metoda svařování natupo za využití laseru není příliš používána, jelikož při procesu 

dochází k vytláčení velkého množství taveniny na povrch. 

1.6.2 Propustné svařování (Transmission Welding) 

Transmisivním (propustným) svařováním mohou být spojovány termoplasty s 

rozdílnými absorpčními vlastnostmi. Obě spojované součásti jsou před svařením přivedeny 

do kontaktu, laserový paprsek pronikne pro něj transparentní spojovanou součástí a v 

absorpční součásti je přeměněn v teplo (Obr. 3). Vedením tepla se transparentní součást 

rovněž ohřeje a plastifikuje se tak, že dojde ke spojení [19]. Teplo takhle vznikající bude 

tepelnou vodivostí transportováno, jak do hlubších vrstev absorpční spojované součásti, tak 

do součásti pro laserový paprsek transparentní. Podle druhu zařízení musí být použit buď 

na začátku, nebo nejpozději ke konci svařování přítlačný tlak v celé spojované oblasti. 

Absorpcí dojde ke zvýšení teploty ve spojované oblasti. Vznikající tavenina zlepšuje 

tepelný kontakt mezi spojovanými částmi a ovlivňuje objemovou roztažností vnitřní 

spojovací tlak [5]. 
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Obrázek 3.  Princip transmisivního svařování[19] 

 

1.6.2.1 Obrysové svařování (Contour Welding) 

Princip obrysového (konturového) svařování je založen na kopírování svařovací 

kontury laserovým paprskem (Obr. 4). Vedení paprsku se uskutečňuje prostřednictvím 

optického vlákna mezi laserovým generátorem a optikou laseru. Pracovní rychlost je u této 

technologie v závislosti na dostupném výkonu, protože oba parametry, výkon i rychlost 

skenování, podstatně určují množství dodané energie do spojované oblasti. 

Bezpodmínečně nutný předpoklad pro použití této metody je kontakt mezi oběma 

spojovanými díly během svařování, protože transparentní část je odtavována pouze 

vedením tepla [19]. 
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Obrázek 4. Obrysové (konturové) svařování[19] 

Výhoda obrysového svařování je v tom, že při použití 6-ti osého robota se 

sklápěcími rameny může být laserovým svazkem svařena téměř libovolná 3D kontura, a to 

i části na špatně dostupných místech. Principiálně může být obrysové svařování použito i k 

opravnému svařování, nebo k sešívání před pozdějším svařováním [5]. 

 

1.6.2.2 Kvazi-simultánní svařování (Quasi-Simultaneous Welding) 

U kvazi-simultánního svařování je laserový svazek v optice veden pomocí 

skenovacích 

zrcadel vysokou pracovní rychlostí, např. 10 m.s-1, podél svařované kontury (Obr. 5). Díky 

vysoké pracovní rychlosti může být spojovaná plocha objeta např. 40x za sekundu, čímž 

celková spojovaná plocha může být bodovým zdrojem energie laserového svazku 

stejnoměrně ohřáta a plastifikována. Jelikož i zde jsou obě spojované části během procesu 

svařování k sobě přitlačeny, mohou být přesahy součásti odtaveny a vtlačeny do zesílení 

svaru. Díky využití (ve srovnání s cenově výhodnějším systémem robotů) skenovacích 

zrcadel mohou být svařeny geometrie do 200 x 200 mm s libovolnými rádiusy. Ke 

svařování větších rozměrů se používá více skenovacích systémů. Je také možné svařování 

3D kontur, aniž by se upustilo od vysoké svařovací rychlosti 10 m.s-1. Odpovídající 

svařovací stroje mají využití v sériové výrobě. [5]  
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Obrázek 5.  Kvazi-simultánní svařování [19] 

Kvazi-simultánní svařování nabízí další výhody v malém výskytu počtu možných 

chyb a vyšší flexibilitu, díky možnosti vytváření téměř jakýchkoliv i po sobě následujících 

rozdílných kontur [5]. 

1.6.2.3 Simultánní svařování s více diodami (Simultaneous Welding) 

U laserového simultánního svařování je, stejně jako u kvazi-simultánního 

svařování, celá svařovaná plocha stejnoměrně ohřáta. Na rozdíl od předešlého je u 

simultánního svařování ozářena celá plocha najednou (Obr. 6). Aby byly spojované části 

přímkově ozářeny, používá se k dosažení kontury svaru vhodného uspořádání laserových 

diod. Není zapotřebí žádný relativní pohyb mezi laserem a spojovanými částmi. 

S touto metodou je možné svařování s nebo bez spojovací cesty. Je-li cesta 

odtavování potřebná, např. pro vyrovnání tolerancí, musí být celá kontaktní plocha 

roztavena. Neroztavené oblasti jinak působí jako rozpěrky a zabraňují tak toku taveniny. U 

každého svařování je po stanovení dráhy odtavení možná kontrola[5]. U laserového 

simultánního svařování je nutno vzít na vědomí, že (jako u kvazisimultánního svařování) 

následkem roztavení vzniká natavenina, kterou lze ale správnou volbou geometrie skrýt 

[19]. 
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Obrázek 6.  Simultánní svařování [19,5] 

 

Svařovací čas se řídí jako u kvazi-simultánního svařování, podle dostupného 

výkonu laseru na jednotku délky sváru. S dostačujícím „traťovým“ výkonem umožňuje 

simultánní svařování, bez ohledu na délku svaru, svařovací časy okolo 1s. Je tedy velmi 

rychlý a hospodárný. 

Kvůli pevnému uspořádání diodového laseru je vhodný především v sériové 

výrobě. Průřez laserové diody je pravoúhlý s otvorem pro světelný výstup o cca 0,6 x 10 

mm. Proto mohou být svařeny jen přímé kontury bez radiusů. Tloušťku čáry lze ovlivnit 

mikro optikou nálitku a vzdáleností mezi spojovanými částmi [5]. 

 

1.6.2.4 Svařování s maskou (Mask Welding) 

Maskování je rovněž laserové svařování transmisivní, u kterého je přímkový 

laserový paprsek ke spojovaným částem přiváděn z vysokovýkonného diodového laseru. 

Oblasti, které nejsou určeny ke svaření, jsou odstíněny maskou (Obr. 7). 
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Obrázek 7.  Svařování s maskou [19] 

 

Na součásti lze v pracovní operaci vyrobit přímé i zakřivené čáry různých tlouštěk, 

jakož i svařovat plošné části. Lze docílit šířky svaru i menší než 100 µm. Rychlosti 

svařování nelze přímo srovnávat s jinými laserovými svařovacími technologiemi, protože 

maskování se používá především pro plošné svařování. Pracovní časy jsou ale (cca 0,25 s 

na cm2 ozářené plochy) poměrně nízké [5]. 

 

2   ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ 

V průmyslové výrobě se stále častěji používají robotizovaná pracoviště a to platí 

samozřejmě i pro technologii svařování. Výhodou těchto pracovišť je, že zákazník si může 

u dodavatele takového zařízení vybrat typizované pracoviště, které odpovídá jeho 

požadavkům a potřebám.  

Při nákupu každého takového pracoviště však musí zákazník předem pečlivě zvážit, 

zda dané pracoviště je pro něj vhodné a nenechat se dodavateli tlačit do nákladných řešeni, 

která nemají pro hledanou aplikaci opodstatnění a u nichž není schopen využit jejich 

veškerý potenciál [17]. 
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2.1  Řízení laserového svařovacího procesu 

 Pro zachování všech výhod technologie svařování je nutno vlastní svařování 

provádět strojově. Jedná se zejména o posuv laserového paprsku, který je realizován 

nejčastěji pomocí CNC systému. Vlastní polohovací systém je souřadnicový (pohyb 

svařovací hlavy je v osách x, y, z) a svařovací hlava je vedena pomocí robotického ramene.  

Laserový paprsek se díky robotizované technologii pohybuje po předem 

naprogramované dráze. Robotické rameno udržuje stejně tak důležitý správný odstup 

svařovací hlavy od svařence [18].  

 

Obrázek 8.  Schéma laserové svářečky[11]  

 

2.2 Svařovací robot  

Pro technologii svařování se většinou využívají šestiosé svařovací roboty se 

sériovou kinematikou (3 osy pro polohování a 3 osy pro orientaci). Tyto roboty díky své 

velké anatomičnosti a flexibilitě jsou schopny svařovat i vysoce komplikované díly. 

Kromě klasických univerzálních robotů s vedením kabeláže svařovacího hořáku 

vně ramene robotu se uplatňují svařovací roboty s integrovanou kabeláží svařovacího 

hořáku uvnitř horního ramene. Tento svařovací robot má výrazně lepší dosahy, než 

klasický univerzální robot [17].   
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Obrázek 9.  Pracovní prostor robota na jedné straně[11] 

 

 

Obrázek 10.  Laserovací jednotka LIMO[11] 

 

 

 

 

 

 

3 TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ 

Vstřikování je způsob tváření plastů, při kterém je dávka zpracovávaného materiálu 
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z pomocné tlakové komory vstříknuta velkou rychlostí do uzavřené dutiny kovové formy, 

kde ztuhne ve finální výrobek [23],  

Polymery pro vstřikování se dodávají zpravidla ve formě granulátů v pytlích nebo 

ve velkoobjemových nádržích nákladních aut, odkud se čerpají do sil. Před zpracováním 

plastů se materiál upravuje v souladu s technologickým postupem, určeným na konkrétní 

výrobek[24]. Protože většina termoplastických materiálů absorbuje vlhkost ze vzduchu, 

může při zpracovatelských teplotách vyvolat jeho degradaci, nebo zhoršení kvality 

povrchu. Z těchto důvodů se provádí jejich vysoušení před vlastním zpracováním v 

sušárnách s přirozeně cirkulujícím vzduchem. Po sušící operaci je nutno materiál zpracovat 

asi do 30 minut (pokud není součástí vstřikovacího stroje sušička s možností dopravy) 

[23]. 

 

3.1  Vstřikovací stroj  

Ve vstřikovacím stroji dochází k plastikaci granulovaného materiálu a k jeho 

následnému dopravení do dutiny formy. Z funkčního hlediska se dělí na tři části:  

- vstřikovací jednotka 

- uzavírací jednotka 

- ovládání a řízení stroje  

 

 

Obrázek 11 Schéma vstřikovacího stroje [25] 
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3.1.1 Vstřikovací jednotka  

Vstřikovací jednotka připraví a dopraví požadované množství roztaveného plastu 

do formy. Pracuje tak, že do tavného válce je dopravován zpracovaný plast z násypky 

pohybem šneku. Plast je posouván šnekem přes vstupní, přechodové a výstupní pásmo. 

Postupně dochází k plastikaci, homogenizaci a hromadění materiálu před šnekem. Ocelový 

šnek se během plastikace otáčí a zároveň je odtlačován do zadní polohy. Tavná komora je 

zakončena vyhřívanou tryskou, která spojuje vstřikovací jednotku s formou. Tryska je 

zakončena kulovou plochou, která umožňuje přesné dosednutí do sedla vtokové vložky 

formy [23]. 

 

3.1.2 Uzavírací jednotka  

Úkolem uzavírací jednotky je zavírat a otevírat formu dle procesu vstřikování a 

zajistit uzavření formy takovou silou, aby se při vstříknutí tlakem taveniny forma 

neotevřela. Uzavírací jednotka se skládá z těchto hlavních částí: opěrné desky pevně 

spojené s ložem stroje, pohyblivé desky, na kterou je upnuta pohyblivá část formy, upínací 

desky s otvorem pro trysku stroje, na kterou se připevní nepohyblivá část vstřikovací 

formy, vedení pro pohyblivou desku, z uzavíracího a přidržovacího mechanismu. 

Vstřikovací stroje používají v současné době různé uzavírací systémy, které např. mohou 

být konstruovány jako hydraulické, mechanické, kombinace hydraulického a 

mechanického způsobu (závorování) a v poslední době se používají i elektrické systémy 

[23], [25]. 

 

3.1.3 Vstřikovací cyklus  

Na počátku vstřikovacího cyklu je dutina formy prázdná a forma je otevřená. V 

nulovém čase dostane stroj impuls k zahájení vstřikovacího cyklu, pohyblivá část formy se 

přisune k pevné, forma se zavře a dojde k uzamknutí uzavírací jednotky (na přisouvání 

formy se musí vynaložit jen malá přisouvací síla, zatímco na uzamknutí je nutno vynaložit 

značně vyšší uzavírací sílu, která může být až třikrát vyšší, neboť musí být zaručeno, že se 

forma vlivem tlaku taveniny při vstřikování neotevře). Následuje pohyb šneku v tavicí 

komoře a začíná vlastní vstřikování roztavené polymerní taveniny do dutiny vstřikovací 

formy. V této fázi šnek vykonává pouze axiální pohyb, neotáčí se a vlastně plní funkci 

pístu. Po naplnění formy je tavenina v dutině ještě stlačena a tlak dosáhne maximální 

hodnoty.  
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Jakmile tavenina vstoupí do dutiny formy, ihned začne předávat teplo vstřikovací 

formě a chladne. Chlazení trvá až do otevření formy a vyjmutí výstřiku. Doba chlazení je 

závislá na teplotě formy a tloušťce stěny výrobku. Během chladnutí se hmota smršťuje a 

zmenšuje svůj objem, aby se na výstřiku netvořily propadliny a staženiny, je nutno 

zmenšování objemu kompenzovat dodatečným dotlačením taveniny do dutiny formy – 

dotlak. Aby bylo možné dotlačovat, musí před čelem šneku zůstat určitý objem plastu, na 

který bude šnek působit svým čelem. Tento objem nesmí být moc velký, aby nedocházelo 

k tepelné degradaci polymerní taveniny [23].  

Po dotlaku začíná plastikace nové dávky plastu. Šnek se začne otáčet, pod 

násypkou, nabírá granulovanou hmotu, plastikuje ji a vtlačuje do prostoru před čelem 

šneku. Současně ustupuje dozadu, přičemž musí překonávat tzv. protitlak, nebo-li zpětný 

tlak. Ohřev plastu během plastikace se děje jednak převodem tepla ze stěn válce, jednak 

frikčním teplem, které vzniká třením plastu o stěny komory a o povrch šneku a dále 

přeměnou hnětací práce šneku v teplo [23], [25]. 

4 POUŽITÉ MATERIÁLY  

4.1  Polykarbonáty 

Z důvodu druhů plastových materiálů vyskytujících se ve světlometu bylo účelné se 

v rámci této různých práce zaměřit pouze na plasty, které budou spojovány laserovou 

technologií, a to jsou polykarbonáty. 

 

4.1.1 Vlastnosti a jejich výroba  

Polykarbonát je nekrystalizující amorfní termoplast připravený fosgenací (reakce 

dianu s fosgenem, viz obr. 13) v alkalickém prostředí v přítomnosti rozpouštědla. Získaný 

polymer má relativní molekulovou hmotnost 25 000 až 70 000. Polymery s relativní 

molekulovou hmotností okolo 200 000 již mají velmi nízkou tekutost a zhoršují tím jejich 

zpracovatelnost[26].  

Polykarbonáty jsou zbarveny lehce do žluta a jsou velmi transparentní. Propouští 

přes 90% světla ve viditelné oblasti. Jsou samozhášivé s teplotou vzplanutí přesahující 500 

°C. Jsou velmi málo nasákavé a je možné je sterilizovat přehřátou parou při 120°C. Při 

těchto podmínkách však mohou slabě zhydrolyzovat. Pro polykarbonáty je charakteristická 
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vysoká odolnost proti vyšším, ale i velmi nízkým teplotám [26]. 

Má vynikající mechanické vlastnosti, jako je houževnatost (téměř nejvyšší ze všech 

plastů), pevnost, tuhost a tvrdost. Mechanické vlastnosti se příliš nemění v rozsahu teplot -

100°C až do 120°C (až na některé jeho modifikace, které mají vyšší tepelnou stabilitu) a 

lze jej podstatně zlepšit přidáním skleněných vláken. Odolává slabým kyselinám, olejům, 

benzínu. Špatná odolnost je proti louhům, skupině rozpouštědel a podléhá korozi za napětí 

[13].  

 

Obrázek 13.  Příprava polykarbonátu fosgenací [14] 

 

Rázová a vrubová houževnatost je vysoká, tečení relativně malé. Odolnost proti 

povětrnostním vlivům je malá, a proto se povrch polykarbonátů může upravovat lakováním 

vysoce odolnými UV laky [14]. 

 

  A/  Polykarbonát Makrolon AL2447 

Vlastnosti polykarbonátu Makrolon AL2447: 

• odolnost vůči nárazu 

• široká pestrost barev 

• vysoká optická jasnost (téměř jako sklo) 

• vysoká tepelná odolnost 

• vysoký lesk 

• vynikající průhlednost (transparentnost) 

• velká vrubová houževnatost 

 

Hlavní oblastí použití: 

• automobilový průmysl 

• stavebnictví 

• elektronika 
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• osvětlení 

• optika 

• optická paměťová média 

• obalový materiál 

• sportovní potřeby 

 

 

Tabulka 2:  Vybrané vlastnosti polykarbonátu Makrolon AL 2447[20] 

Modul pružnosti v tahu 2350 MPa 

Napětí v ohybu 90 MPa 

Tažnost 6% 

Napětí v tahu 65 MPa 

Modul pružnosti v ohybu 2300 MPa 

Tepelná vodivost 0,2 W/m°C 

Hustota 1 200 kg/m3 

Propustnost světla 88-90% 

Index lomu 1,586 

Teplota skelného přechodu 150°C 

Teplota tání 267°C 

 

 B/ Polykarbonát Apec 1895 

Vyznačuje se zejména vyšší tepelnou odolností než PC Makrolon  

Vlastnosti polykarbonátu Apec1895: 

• vysoká optická jasnost (téměř jako sklo) 

• vysoká tepelná odolnost 

• vysoký lesk 

• vynikající průhlednost (transparentnost) 

• velká vrubová houževnatost 

• pouze nepatrné vlastní barvy 
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• dobrá tvařitelnost za tepla (výhodná zejména pro vstřikování do forem) 

• vysoká tvarová stálost 

 

Tabulka 3:  Vybrané vlastnosti polykarbonátu Apec1895[22] 

Modul pružnosti v tahu 2400 MPa 

Napětí v ohybu 105 MPa 

Tažnost 6,8% 

Napětí v tahu 74 MPa 

Modul pružnosti v ohybu 2400 MPa 

Tepelná vodivost 0,2W/m°C 

Hustota 1 150 kg/m3 

Teplota skelného přechodu 150°C 

Teplota tání 330°C 

Index lomu 1,573 

Hlavní oblastí použití: 

• automobilový průmysl 

• elektronika 

• osvětlení 

• optika 

• lékařství 

 

� Způsoby zpracování  
 

Polykarbonáty mají velmi dobrou zpracovatelnost. Nejčastěji se zpracovávají 

vstřikováním, vytlačováním a vyfukováním. Litím roztoku se dají vyrobit velmi tenké 

fólie, ale tento způsob se běžně nevyužívá. Při výrobě fólií bývá upřednostňována 

technologie vyfukováním do rukávu. 
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Vstřikování se provádí na běžných vstřikovacích strojích při zvýšených teplotách 

(240 až 250°C). Při vstřikování výrobků je vstřikovací tlak volen mezi 105 až 140 MPa. 

Teploty forem při vstřikování neklesají pod 70°C a to z důvodu snížení zamrzání napětí ve 

výrobcích. U výsledných výrobků bývá smrštění mezi 0,7 až 0,8% [26].  

Při vytlačování je užíváno běžných vytlačovacích strojů se šneky 15D (patnácti 

násobek průměru šneku) a kompresních poměrů 1:24. Šneky mívají jednoduchý závitový 

profil. Tyto základní podmínky bývají vhodné i pro technologii vyfukování, především 

dutých těles a nádob. Při vyfukování je více důležité dbát na výkonné chlazení forem než 

při jiných způsobech zpracování.  

Polykarbonáty je nutné vysušit před zpracováním. Při 110 °C trvá sušení 4 hodiny. 

Pří zpracování nevysušeného materiálů vznikají nekvalitní výrobky. 

Polykarbonáty se využívají na aplikace, kde je vyžadována přesnost, tvarová 

stálost, odolnost, vysoké hodnoty mechanických a elektrických vlastností., dobrý 

povrchový vzhled a průhlednost, ve zvláštních případech i při velmi nízkých teplotách[26]. 
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I I PRAKTICKÁ ČÁST    

5 Zkušební vzorky 

5.1 Příprava zkušebních těles  
  

Zkušební tělesa byla vyrobena na vstřikovacím stroji ARBURG ALLROUNDER 

420C. Stroj byl osazen vstřikovací formu jenž byla navržena tak, aby při jednom 

vstřikovacím cyklu vyrobila najednou dvě zkušební tělesa o rozměrech 163 x 55 mm.   

Polykarbonát ve formě granulí byl nasypán do sušícího zařízení ARBURG 

THERMOLIFT 100-2, kde byl následně sušen. Během sušícího procesu došlo k předehřátí 

vstřikovacího stroje a vstřikovací formy na potřebné teploty. Tyto teploty a další 

vstřikovací parametry byly určené firmou HELLA AUTOTECHNIK NOVA s.r.o.  

Ke zkoušení byly připraveny celkem dva druhy polykarbonátu. Jednalo se o 

polykarbonát transparentní – Makrolon 2447 a polykarbonát černý - Apec 1895.  

Tabulka  4 Parametry vstřikování  

Materiál                               Polykarbonát (PC) 
Doba sušení  4 h 
Teplota sušení  130 °C 

Parametry  Hodnoty Jednotky 

Vstřikovací stroj 
Vstřikovací tlak  80 MPa 
Rychlost vstřikování  60 m/s 

Dotlak  60 MPa 
Doba dotlaku  20 s 
Doba chlazení  20 s 
Teplota taveniny  250 °C 

Teploty pásem plastikační jednotky 
Teplota pod násypkou  90 °C 

Teplotní pásmo 1  305 °C 
Teplotní pásmo 2  310 °C 
Teplotní pásmo 3  315 °C 
Teplotní pásmo 4  320 °C 
Teplota trysky  315 °C 

Vstřikovací forma 
Teplota formy - pevná část  110 °C 
Teplota formy - pohyblivá část  110 °C 
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5.2   Popis a rozměry zkušebních vzorků 

 
Připravené zkušební vzorky vstřikováním z materiálu Makrolon a Apec jsou ve 

formě destiček o shodných rozměrech viz. obrázek 14 

 

Obrázek 14.  Nákres zkušebního vzorku  

 

Pro mechanické zkoušky byla velikost těchto destiček upravena pásovou pilou na 

díly o rozměrech 40 x 55mm (viz. obr. 15) 
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Obrázek 15. Nákres vzorku pro zkoušku smykem 

 

5.3   Příprava povrchu zkušebních vzorků 
 
Povrchovými úpravami se rozumí skupina technologií, které nějakým způsobem 

upravují povrch výrobků (vzorků). 

Vzhledem k tomu, že krycí skla světlometů jsou vystaveny působení povětrnostních 

vlivů a chemických látek, se kterými mohou během provozu vozidla přijít do kontaktu, 

jako je např. ostřikovací kapalina na přední skla automobilů, která je používána i 

k omývání světlometů, musí být jejich povrch opatřen ochranným lakem odolným UV 

záření a ostatním agresivním látkám působících na PC. 

Z důvodu přítomnosti reflexní povrchové vrstvy hliníku na dílech nacházejících se 

uvnitř světlometu, nanášené metodou vakuového napařování, byl otestován také vliv této 

povrchové úpravy  na kvalitu a pevnost sváru v rámci této bakalářské práce. 

Nejen přítomnost další vrstvy na povrchu testovaných vzorků může ovlivnit kvalitu 

a pevnost svarů, ale také samotná drsnost povrchu polykarbonátových vzorků může být 
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příčinou nedokonalého styku obou materiálů. Z uvedeného důvodu bylo vhodné prověřit i 

vliv tohoto faktoru. 

 

5.3.1 Povrchová úprava lakováním 

Procesem lakování se rozumí vytváření tenkého organického povlaku na povrchu 

lakovaných dílů. Nanesený povlak v tenké vrstvě vytváří po zaschnutí pevnou povrchovou 

vrstvu, tzv. film a ucelený povrch se nazývá nátěr.  

Připravené vzorky vstřikováním byli  umístěny do zhotovených lakovacích šablon, 

které byly připevněny na kontinuální pásovník dopravník a následné nanesení laku 

proběhlo pomocí automatického lakovacího robota. Celková vrstva laku  na vzorcích se 

pohybuje v rozmezí 10 - 15 µm, přičemž vytvořená IPL mezivrstva se pohybuje v rozmezí 

1 - 3µm. Použitý lak je na akrylátové bázi s označením UVT 610 V6 ze 70-ti % podílem 

pevných částic. Lak je do lakovacího prostoru přiváděn pomocí potrubí a po celou dobu je 

chráněn před přímým slunečním světlem. 

 

Obrázek 16. Úprava povrchu lakováním robotem - stříkání 

 

 

Po nanesení vrstvy mokrého laku následovalo odvětrání rozpouštědla v sušící zóně 

při teplotě 75°C pomocí infračervených zářičů a vytvrzení laku v UV zóně při teplotě 

117°C.  Součástí lakovacího procesu je temperační zóna pro odstranění vnitřního pnutí 

v plastových vzorcích, která probíhá při teplotách 120 – 130°C.  
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5.3.2 Povrchová úprava pokovením - vakuové napařování  

Vakuové napařování je technologie umožňující pokovování materiálů, a to i 

elektricky nevodivých. Je založeno na principu kondenzace par v ohraničeném prostoru s 

vytvořeným vakuem. Napařovací prostor – komora, obsahuje výparník tvořený 

vysokotavitelným kovem na němž je odpařovaný kov, v našem případě hliník, a držák 

substrátu. Ten je v tomto případě tvořen tzv. planetou, která se s připevněným substrátem 

otáčí kolem své osy tak, aby byla možnost přivádět do proudu par postupně všechny 

substráty.  

Vakuové napařování vzorků bylo připraveno na zařízení Meta 2051. 

 

Obrázek 16. Vakuové napařovací zařízení Meta 2051 

 

Proces vakuového napařování povrchu vzorků hliníkem se skládalo z několika 

kroků: 

1/ Plazmové čištění (nízkotlaký výboj 3.10
-3 mbar) 

Při plazmovém čištění došlo k aktivaci povrchu vzorků a odstranění nežádoucích 

vrstev (oxidy, nečistoty, vodní pára), které se mohli vyskytovat na povrchu vzorků a tím 

snižovat přilnavost nanášené vrstvy 

2/ Napaření hliníkové vrstvy (nízkotlaký výboj 2.10-4 mbar) 
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 Vlastní proces napaření byl realizován odpařením hliníkových „háčků“ (viz obr. 17) 

zavěšených na wolframových spirálách. Jejich následným transportem a kondenzací na 

povrchu vzorků docházelo k postupné tvorbě hliníkové vrstvy v rozmezí tlouštěk 60 – 200 

nm. 

 

 

Obrázek 17.Detail hliníkových háčků zavěšených na wolframových spirálách 

 

3/ Napaření SiO vrstvy 

K tvorbě ochranné vrstvy dochází reakcí mezi molekulami SiO a kyslíku vzniklého 

z rozkladného procesu vodní páry. Jejich vzájemnou reakcí dochází k tvorbě vyšších 

oxidů, které kondenzují na povrchu okolních ploch. 

Důvodem přítomnosti této ochranné polymerní vrstvy na vrstvě hliníku je jeho 

protikorozní ochrana. 

 

 

 

Obrázek 18.  Ukázka povrchové úpravy vzorku odpařenou vrstvou SiO  
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Obrázek 19.  Svařený vzorek s vrstvou pokovení na vnitřní straně transparentního 

materiálu 

 

Obrázek 20.  Vzorek s vrstvou pokovení na vnitřní straně absorbčního materiálu 

 

5.3.3 Zdrsnění (broušení) povrchu 

Broušení je operace, při které se povrch  materiálu obrušuje tvrdým brusivem. V 

našem případě jsem pro zdrsnění hladkého povrchu použil brusný papír s označením P400. 

Jako pojivo byla na tomto brusném papíru použita pryskyřice a jako abrazivo korund. 

 

Obrázek 21.  Vzorek s broušeným povrchem transparentního mat. 
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Obrázek 22.  Vzorek s broušeným povrchem absorbčního mat.  

 

5.4   Příprava vzorků pro vizuální kontrolu a mechanické zkoušky 
 

5.4.1 Příprava vzorků pro vizuální kontrolu 

Pro potřebu vizuální kontroly byly svařeny vzorky původních rozměrů vždy v každé 

testované variantě (obr. 15-18). Byly vytvořeny svary o různých svařovacích parametrech 

vždy ve sloupcích po 7 svarech. Pro každý sloupec je použita jedna hodnota svařovacího 

času a proměnnou  je svařovací proud (ekv. světelný výkon). Cílem tohoto postupu bylo 

vytvořit skupinu svarů ohraničenou jedním svařovacím časem, ve kterém se budou 

nacházet svary neprovařené, resp. s nedostatečnou velikostí tepelně ovlivněné oblasti přes 

svary hodnocené, jako vyhovující až po svary zpěněné, což je u svařování plastů jev 

nežádoucí, neboť významným způsoben snižuje pevnost svaru. S přibývajícím svařovacím 

časem postupně měnilo i rozmezí svařovacích proudů. V prvním a druhém sloupci zleva je 

u každého takto zhotoveného vzorku svařovací čas 1,5 s a z rozmezí svařovacích proudů 

jsem určil, jaké rozmezí proudů zvolit pro další sloupce svarů, aby byla vytvořena další 

požadovaná skupina svarů. 

 

 

5.4.2 Příprava vzorků pro mechanické zkoušky 

Při přípravě vzorků pro zkoušky mechanických vlastností jsem vycházel ze vzorků 

vytvořených pro pohledovou kontrolu. Aby byly výsledky zkoušek mechanických 

vlastností vzájemně porovnatelné a dal se určit vliv různých povrchových úprav na 

výsledky zkoušek mechanických vlastností, byly zvoleny stejné svařovací parametry pro 
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všechny vzorky. Svařovací čas 5,5 s a 9, 11 a 13 A pro každou sadu zkušebních vzorků. 

Vždy parametry, které vykazovaly horší provaření materiálu, dále pak parametry, jejichž 

užitím jsem docílil vytvoření svaru vyhovujícího a nakonec i parametrů, při jejichž užití 

vznikal svar zpěněný, tudíž nevyhovující. 

 

 

Obrázek 23. Vzorky pro zkoušky mechanické 

 

 

6 VADY  SVAROVÝCH SPOJŮ 

6.1 Typy vad svarových spojů 

Vady svarů mohou být zjevné, které lze odhalit ve většině případů vizuální kontrolou 

ihned po svaření, dalším typem jsou vady skryté, které zjistíme pomocí přístrojů, nebo 

laboratorními zkouškami.  

Podle ustanovení příslušných předpisů se může jednat o vady přípustné, nebo vady 

nepřípustné. Vady přípustné jsou takové, které normy, technické podmínky nebo smluvní 

vzorek dovolují a jejich odstranění není nutné. Vady nepřípustné jsou takové, které 

neodpovídají povoleným normám, hodnotám, či předpisům. Tyto vady mohou být buď 
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opravitelné, nebo neopravitelné [10].  

Vady vznikající u všech procesů svařování se většinou týkají necelistvostí. Defekty 

vyskytující se ve svarových spojích a návarech můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin. 

Jsou to vady plošné (trhliny, neprůvary a studené spoje) a vady objemové (póry, bubliny, 

vměstky, nepravidelnost povrchu) [10]. 

Hodnocení vad podle polohy vady ve svaru se rozdělují na vady povrchové a vady 

plošné. 

 

6.2 Hodnocení vad 

Pro hodnocení přípustnosti určitého typu vady se vychází z přístupu „vhodnosti pro 

daný účel“ tj. principu přípustné vady, kdy se vychází ze zkušenosti, že vada ovlivňuje 

nejvíce porušování křehkým lomem a únavové porušení. To se týká především 

nejnebezpečnějších vad, jako jsou trhliny. Jejich hodnocení přípustnosti vychází z teorie 

lomové mechaniky, jako základního nástroje posouzení vlivu těchto vad na životnost.  

Hodnocení přípustnosti některých dalších druhů vad ve svarech vychází z možné 

interakce následujících faktorů: geometrie svařované konstrukce a z ní vyplývajícího stavu 

napjatosti, typu, orientace, velikosti vady, mechanických vlastností svarového spoje a 

pracovního prostředí namáhané konstrukce. 

  

7 Zkušební metody svarových spojů 

Zkušební metody svarových spojů se dělí nedestruktivní a destruktivní.  

Nedestruktivní zkoušky probíhají na svarových spojích bez jejich porušení. To 

znamená, že nedestruktivní zkoušku lze provést i na finálním výrobku bez jeho 

znehodnocení, či poškození. Jedná se zejména o zjišťování vad, které lze zjistit při samotné 

prohlídce sváru pouhým okem, nebo jednoduchými zvětšovacími pomůckami ve formě 

mikroskopu, nebo zvětšovacího skla. Základní nedestruktivní zkouškou je vizuální 

kontrola svařovaného spoje, jenž představuje jednoduché, ale často opomíjené hledisko 

k posouzení provedeného sváru. U vizuální kontroly se hodnotí zejména vzhled výronku. 

Vruby, vzduchové bubliny, barevné změny, viditelné lesklé okrajové pásy podél sváru 
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nebo znatelné praskliny jsou základním znakem chybně provedeného sváru [16].  

 

K destruktivním zkouškám patří například tahová zkouška, kdy se zkušební svařený 

vzorek zatěžujeme tahem, až do roztržení a zjišťují se síly k tomu potřebné. Dalším typem 

nedestruktivní kontroly je zkoušení ultrazvukem, rentgenem nebo vysokým napětím 

(jiskrová zkouška). Princip jiskrové zkoušky spočívá v hledání pórů nebo netěsností. K 

destruktivnímu typu zkoušky patří také rázová tahová zkouška nebo zkouška ohybem, či 

postupným ohýbáním. 

 

 

7.1 Vizuální kontrola svaru 

Vizuální kontrola patří mezi základní nedestruktivní zkoušky. Spočívá ve vizuální 

kontrole svarového spoje. U vizuální kontroly byla hodnocena zejména  velikost svaru, 

která vypovídá o tom, zda byl do svarového spoje směřován dostatek energie, dále pak 

zabarvení vzniklého svaru , vznik výronů taveniny do oblasti mimo svár, počet a velikost 

vzduchových bublin ve svaru, snižujících pevnost svaru a vznik případných viditelných 

prasklin. 

  

Obrázek 24. Porovnávací vzorek pro vizuální kontrolu s označenými svařovacími 
parametry 
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Obrázek 25. Detail svaru  

 

7.2  Zkouška tahem 

Tato zkouška patří k nejpoužívanějším v technické praxi a byla prováděna na 

zařízení Zwick/Roell Z010. Účelem zkoušky bylo zjistit hodnotu síly, která je potřebná 

k roztržení svarů. Při zkoušce bylo sledováno chování materiálu za působení klidných, 

plynule a spojitě se měnících sil, bez rázů, při současném zjišťování závislosti mezi 

působící silou a deformací zkušebních vzorků. Zatěžování zkušebního tělesa pokračuje 

plynule až do jeho roztržení. 

7.2.1 Průběh zkoušky  

Těleso bylo vloženo do připraveného upínacího přípravku (viz obr.27) Ručním 

posuvem byla přestavena zkušební vidlice (viz. obr.28) nad zkoušený vzorek. Byla 

nastavena rychlost posuvu v automatickém režimu, měřený rozsah a následně se spustil 

automatický režim. Zatěžování zkušebního tělesa pokračovalo plynule až do jeho roztržení 

a za ukončení zkoušky bylo považováno roztržení svarového spoje.  

Průběh zkoušky byl automaticky graficky vyhodnocen a zaznamenána nejvyšší 

dosažená síla. 
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Graf 1:  průběh zkoušky tahem 
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7.2.2 Rozměry zkušebních těles 

Pro zkoušku byly použity zkušební vzorky z transparentního a absorbčního 

materiálu naděleny na díly o rozměrech 40x55mm a svařeny ve vzájemné pozici (viz. obr. 

26) 

 

Obrázek 26. Nákres vzorku pro zkoušku tahem 
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7.2.3 Upnutí těles pro zkoušku 

Pro tuto zkoušku jsem zvolil volné položení do vybrání čelistí strojního svěráku (viz obr.27,28) 

 

Obrázek 27. Upnutí vzorku pro zkoušku tahem 

 

Obrázek 28. Zkušební vidlice pro zkoušku tahem 
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Obrázek 29. Zkušební vzorek pro zkoušku tahem 

7.2.4 Parametry zkoušky 

Tabulka 5:  Parametry zkoušky tahem 

Veličina Hodnota Jednotka 

Teplota okolí 22,5 °C 

Teplota zkušebních vzorků 22,5 °C 

Rychlost posuvu vidlice 20 mm·min-1 

Měřený rozsah 0-1000 N 

 

7.3 Zkouška smykem 

Tato zkouška byla prováděna na zařízení Zwick/Roell Z010. Účelem zkoušky bylo 

zjistit hodnotu síly v rovině svaru, která je potřebná k roztržení svarů při namáhání 

smykem. Při zkoušce bylo sledováno chování materiálu za působení klidných, plynule a 

spojitě se měnících sil, bez rázů, při současném zjišťování závislosti mezi působící silou a 

deformací zkušebních vzorků. Zatěžování zkušebního tělesa pokračovalo plynule až do 

jeho roztržení. 

7.3.1 Průběh zkoušky  

Těleso bylo navlečeno na zkušební háček a s háčkem bylo pomocí ručního posuvu 

najeto do takové polohy, aby díra ve spodním díle svarku byla v pozici pro provlečení a 

upevnění kolíku do čelistí svěráku (viz. obr. 30). Byla nastavena rychlost posuvu 

v automatickém režimu, měřený rozsah a následně se spustil automatický režim. 

Zatěžování zkušebního tělesa pokračovalo plynule až do jeho roztržení a za ukončení 
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zkoušky bylo považováno roztržení svarového spoje.  

Průběh zkoušky byl automaticky graficky vyhodnocen a zaznamenána nejvyšší 

dosažená síla 

Graf 2:  průběh zkoušky smykem 
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Obrázek 30. Upnutí vzorku při zkoušce smykem 
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7.3.2 Rozměry zkušebních těles 

Pro zkoušku byly použity zkušební vzorky z transparentního a absorbčního 

materiálu naděleny na díly o rozměrech 40x55mm a svařeny ve vzájemné pozici (viz. obr. 

31) 

 

Obrázek 31. Zkušební vzorek pro zkoušku smykem 

7.3.3 Upnutí těles pro zkoušku 

Pro tuto zkoušku jsem zvolil upnutí přes kolík do vybrání čelistí strojního svěráku. Pro tyto 

účely byl upraven kolík Ø 6mm zbroušením konců o vrcholovém úhlu 90°(viz. obr. 33), 

tak aby přesně zapadl do drážek strojního svěráku a tím byla přesně určena a vymezena 

pozice pro spodní díl svarku, který se navlékl na takto upravený kolík (viz obr.32) 

 

 

 

 

  

 

Obrázek 32. Upnutí vzorku pro zkoušku smykem 
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Obrázek 33. Kolík pro upnutí vzorku pro zkoušku smykem 

 

7.3.4 Parametry zkoušky 

Tabulka 6:  Parametry zkoušky smykem 

Veličina Hodnota Jednotka 

Teplota okolí 22,5 °C 

Teplota zkušebních vzorků 22,5 °C 

Rychlost posuvu háku 20 mm·min-1 

Měřený rozsah 0-1000 N 

 

 

 

 

 

 

7.4  Zařízení pro zkoušení pevnosti svaru 

Mechanické zkoušky byly prováděny na trhacím zařízení Zwick/Roell Z010 s měřící 
hlavou o rozsahu měření 0-1000 N (viz. obr. 34) 
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Tabulka 7:  Parametry zařízení Zwick/Roell Z010 

Veličina Hodnota Jednotka 

testovací zatížení ve vertikálním směru 10 kN 

šířka testovací plochy 420 mm 

výška testovacího prostoru 1041 mm 

maximální vysunutí hlavy 976 mm 

Výška 1291 mm 

Šířka 857 mm 

Hloubka 346 mm 

celková váha 130 kg 

minimální zdvih 20 mm 

minimální rychlost posuvu 0,1 mm/min 

maximální rychlost posuvu 100 mm/min 

přesnost rychlosti posuvu 1 % 

rozlišení pojezdového systému 0,09 µm 

Opakovatelnost -2 µm 

 

 

Obrázek 34. Zařízení pro zkoušení pevnosti svaru Zwick/Roell Z010 
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8 VÝSLEDKY 

8.1 Výsledky vizuální kontroly svarů 

Jako hodnocené parametry pro vizuální kontrolu laserových svarů byla zvolena: 

Velikost svaru, zabarvení, vznik bublin a vznik případných výronů taveniny do okolí 

svaru. 

Legenda k vizuální kontrole 

N……..neproběhlo provaření materiálů 

A……..Svar byl napěněn pouze částečně- 1-20% plochy svaru 

B……..Svar byl napěněn z 20-40% plochy svaru 

C…….Svar byl napěněn z 40-60%plochy svaru 

D……..Svar byl napěněn z 60-80% plochy svaru 

E……..Svar byl napěněn z více než 80% plochy svaru 
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Tabulka 8a:  Hodnocení vizuální kontroly laserových svarů na vzorcích bez povrchové úpravy 

Svařovací
 čas [s] 

Svařovací proud [A] 10 11 12 13 14 15 16

velikost svaru  [mm] N 4,5 x 1,5 9 x 1,5 10 x 1,8 10 x 2 10 x 2 10 x 2

Zabarvení černá černá černá černá černá černá
vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne

vznik bublin [počet] ne 1 ne 1 1 1 1
Svařovací proud [A] 17 18 19 20 21 22 23
velikost svaru  [mm] 10 x 2 10 x 2,4 10 x 2,4 10 x 2,5 10 x 2,8 10 x 2,8 10 x 3

Zabarvení černá černá černá černá černá hnědá hnědá
vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne
vznik bublin A A B B C D E

Svařovací proud [A] 9 10 11 12 13 14 15
velikost svaru  [mm] N N 9 x 1,8 9 x 2 10  x 2 10 x 2,2 10 x 2,4

Zabarvení X X černá černá černá černá černá
vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne
vznik bublin X X 1 6 1 4 A

Svařovací proud [A] 8 9 10 11 12 13 14
velikost svaru  [mm] N 8 x 1,5 9 x 1,8 9,5 x 2 9,8 x 2 10 x 2,2 10 x 2,8

Zabarvení X černá černá černá černá černá černá
vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne
vznik bublin X ne ne 1 2 2 A

Svařovací proud [A] 7 8 9 10 11 12 13
velikost svaru  [mm] N 3 x 1 8 x 1,2 9 x 2 9 x 2,2 9,5 x 2,4 10 x 2,8

Zabarvení X černá černá černá černá černá černá
vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne

vznik bublin [počet] X 0 O 1 1 2 A

1,5

2,5

3,5

4,5

1,5

 

 

 

Tabulka 8b:Pokračování tabulky 8a-  Hodnocení vizuální kontroly laserových svarů na vzorcích 

bez povrchové úpravy 

Svařovací
 čas [s] 

Svařovací proud [A] 7 8 9 10 11 12 13

velikost svaru  [mm] N 3 x 1 8 x 1,2 9 x 2 9 x 2,2 9,5 x 2,4 10 x 2,8
Zabarvení X černá černá černá černá černá černá

vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne
vznik bublin X ne ne 1 1 A B

Svařovací proud [A] 7 8 9 10 11 12 13
velikost svaru  [mm] N 3 x 1 8 x 1,2 9 x 2 9 x 2,5 9,5 x 2,7 10 x 3

Zabarvení X černá černá černá černá černá černá
vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne
vznik bublin X ne 1 1 1 A B

5,5

6,5

 

V tabulce 8 je shrnuta vizuální kontrola laserových svarů v závislosti svařovacího času 



Martin Kepprt                                                 Bakalářská práce 

 

 

Strana 
53 

 

  

a svařovacího proudu. Svařovací čas se pohyboval v rozmezí 1,5s až 6,5s. Pro svařovací 

čas 1,5s se svařovací proud měnil od 10-ti A do 24A. Pro svařovací čas 2,5s se svařovací 

proud měnil od 9-ti A do 15-ti A, pro 3,5s se svařovací proud měnil od 8-mi A po 13A a 

pro zbývající svařovací časy, tj. 4,5s, 5,5s ,6,5s byl svařovací proud vždy od 7 mi A po 

13A. 

Pro svařovací čas 1,5s docházelo se zvyšujícím se svařovacím proudem k postupnému 

nárůstu velikosti svaru až k jeho úplnému napěnění. Pro svařovací čas 2,5s a 3,5s  nedošlo 

při 7 a 8 A k provaření svaru a již při svařovacím proudu 13A docházelo k částečnému 

napěnění svaru. 

Svařovací časy 4,5s , 5,5s a 6,5s vykazovaly téměř stejné chování v postupné tvorbě 

svaru. 

Tabulka 9a:  Hodnocení vizuální kontroly laserových svarů na vzorcích s povrchovou úpravou 

„SiO“ 

 

Svařovací
 čas [s] 

Svařovací proud [A] 10 11 12 13 14 15 16

velikost svaru  [mm] N N 2,5 x 1 6 x 1 10 x 1,6 10 x 1,8 10 x 2
Zabarvení šedá šedá šedá šedá šedá

vznik výronů Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
vznik bublin [počet] X X X X X X X

Svařovací proud [A] 17 18 19 20 21 22 23
velikost svaru  [mm] 9 x 1,8 9,2 x 2 10 x 2 10 x 3 10 x 3,2 10 x 3,4 10 x 3,5

Zabarvení šedá šedá
šedá/
černá

šedá/ 
hnědá

šedá/ 
hnědá

šedá/ 
hnědá

šedá/ 
hnědá

vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne
vznik bublin X 1 A B C D E

1,5

 

Tabulka 9b:pokračování tabulky 9a-  Hodnocení vizuální kontroly laserových svarů na vzorcích 

s povrchovou úpravou „SiO“ 
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Svařovací proud [A] 9 10 11 12 13 14 15
velikost svaru  [mm] N 4,5 x 0,9 8,5 X 1,2 8,5 X 1,3 9 X 1,5 10 X 2,3 10 x 2,5

Zabarvení šedá šedá šedá šedá šedá šedá šedá
vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne
vznik bublin X X 1 X X X A

Svařovací proud [A] 9 10 11 12 13 14 15
velikost svaru  [mm] 7,1 x 0,9 8 x 1,1 8 x 1,5 8,8 x 1,8 9,5 x 2,5 10 x2,7 10 x 3

Zabarvení šedá šedá šedá/ černášedá/ černá černá černá černá
vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne
vznik bublin ne ne 1 3 5 2 A

Svařovací proud [A] 9 10 11 12 13 14 15
velikost svaru  [mm] 7,6 x 1 9 x 1,3 10 x 1,8 10 x 1,5 10 x 2 10 x 2,4 10 x 2,8

Zabarvení šedá šedá/černá černá šedá/černášedá/černá černá černá
vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne

vznik bublin [počet] X X 2 7 A A B
Svařovací proud [A] 9 10 11 12 13 14 15

velikost svaru  [mm] 8,1 x 1,1 9 x 1,3 10 x 1,8 10 x 1,5 10 x 2 10 x 2,4 10 x 2,8
Zabarvení šedá šedá/černá černá šedá/černášedá/černá černá černá

vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne
vznik bublin X 1 4 7 A A B

Svařovací proud [A] 9 10 11 12 13 14 15
velikost svaru  [mm] N 9 x 1,3 10 x 1,8 10 x 1,5 10 x 2 10 x 2,4 10 x 2,8

Zabarvení šedá šedá/černá černá šedá/černášedá/černá černá černá
vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne
vznik bublin X X 2 7 A A B

Svařovací proud [A] 9 10 11 12 13 14 15

velikost svaru  [mm] N 9 x 1,3 10 x 1,8 10 x 1,5 10 x 2 10 x 2,4 10 x 2,8
Zabarvení šedá šedá/černá černá šedá/černášedá/černá černá černá

vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne
vznik bublin X 2 5 A A A B

4,5

5,5

Svařovací
 čas [s] 

2,5

6,5

7,5

3,5

 

Tabulka 9 zahrnuje svařovací časy od 1,5s do 7,5s vždy s odstupem po 1s vzorku, který 

byl povrchově upraven vrstvou SiO na černém absorbčním materiálu APEC 1895. Pro 

svařovací čas 1,5s byl použit svařovací proud od 10 do 23A. Pro ostatní svařovací časy byl 

ve všech případech svařovací proud měněn od 9 do 15A.  

Svařovací čas 1,5s s povrchovou úpravou SiO a svařovací proud 10 a 11A neprokázal 

tvorbu svaru. Od 12A po 17A docházelo k tvorbě svaru s šedým zabarvením, jehož 

příčinou mohla být přítomnost vrstvy SiO. Od 19A po 23A docházelo k zhnědnutí svaru a 

silnému pěnění taveniny. 

Pro 2,5s docházelo k silnému napěnění a šedému zabarvení již od hodnoty proudu 

11A. 

Pro svařovací časy 3,5s až 7,5s charakteristika svaru vykazovala stejné chování. Od 
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hodnot svařovacího proudu 13A  vykazovaly svary zabarvení připomínající barvu 

karamelu, což může být projevem přírodního zabarvení polykarbonátu. 

 

Tabulka 10:  Hodnocení vizuální kontroly laserových svarů na vzorcích s povrchovou úpravou 

„pokovení transparentního materiálu Makrolon 2447“ 

Svařovací
 čas [s] 

Svařovací proud [A] 24 25 26 27 28 29 30

velikost svaru  [mm] 9,5 x 1,8 9,5 x 1,9 9,5 x 2,2 10 x 2,5 10 x 3 10 x 3,1 10 x 2,7

Zabarvení pokov pokov pokov
pokov/ 
černá

pokov/ 
černá

černá/
hnědá

černá/šedá

vznik výronů ne ne ne ne ano ano ano
vznik bublin [počet] x x A B E E E

Svařovací proud [A] 24 25 26 27 28 29 30
velikost svaru  [mm] N N N N N N N

Zabarvení pokov pokov pokov pokov pokov pokov pokov
vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne
vznik bublin x x x x x A A

Svařovací proud [A] 24 25 26 27 28 29 30
velikost svaru  [mm] N 9 x 1,8 9,8 x 2,3 10 x 2,5 10 x 3,2 10 x 2,8 10 x 4

Zabarvení pokov
pokov/
černá

pokov/
černá

černá 
/pokov

černá/
pokov

hnědá/
pokov

šedá/hnědá

vznik výronů ne ne ne ano ano ano ano
vznik bublin x A B D E E E

Svařovací proud [A] 21 22 23 24 25 26 27
velikost svaru  [mm] N N 9,8 x 2,3 10 x 3,2 10 x 2,8 10 x 2,8 10 x 3,4

Zabarvení pokov pokov pokov hnědá
hnědá/
pokov

černá/p
okov

černá/
pokov

vznik výronů ne ne ne ano ano ano ano
vznik bublin ne ne A E E E E

Svařovací proud [A] 20 21 22 23 24 25 26
velikost svaru  [mm] N 9 x 1,8 10 x 2,3 10 x 3,2 10 x 2,8 10 x 2,8 10 x 3,4

Zabarvení pokov
pokov/
černá

pokov/
černá

černá 
/pokov

černá/
hnědá

hnědá/
pokov

šedá/hnědá

vznik výronů ne ne ano ano ano ano ano
vznik bublin [počet] x A D E E E E

2,5

4,5

5,5

6,5

3,5

 

 

Tabulka 10 hodnotí svary na polykarbonátovém vzorku povrchově upraveného 

nanesenou vrstvou hliníku se svařovacími časy 2,5s až 6,5s. Pro svařovací časy 2,5s až  

4,5s byla zvolena hodnota svařovacího proudu 24A až 30A. Pro svařovací časy 5,5s a 6,5s 

byly hodnoty svařovacího proudu již od 21A a 20A po 27 resp. 26A. 

Pro svařovací čas 2,5s nedošlo ani v jednom případě použitého svařovacího proudu 

k provaření v důsledku reflexe laserového paprsku na metalické vrstvě. U ostatních 
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svařovacích časů se provaření začínalo projevovat až od 27A se znatelným projevem černé 

barvy podkladového absorbčního materiálu Apec 1895. Svařovací proud 28A se 

projevoval vznikem výronů taveniny ve všech zbylých svařovacích časech. 

Tabulka 11a:  Hodnocení vizuální kontroly laserových svarů na vzorcích s povrchovou úpravou 

„pokovení absorbčního materiálu Apec 1895“ 

 

Svařovací
 čas [s]

Svařovací proud [A] 24 25 26 27 28 29 30

velikost svaru  [mm] N N N N N N N
Zabarvení pokov pokov pokov pokov pokov pokov pokov

vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne
vznik bublin [počet] X X X X X X X

Svařovací proud [A] 24 25 26 27 28 29 30
velikost svaru  [mm] N N N N N N N

Zabarvení pokov pokov pokov pokov pokov pokov pokov
vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne

vznik bublin X X X X X X X

Svařovací proud [A] 24 25 26 27 28 29 30
velikost svaru  [mm] N N N N N N N

Zabarvení pokov pokov pokov pokov pokov pokov pokov
vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne

vznik bublin X X X X X X X

Svařovací proud [A] 24 25 26 27 28 29 30
velikost svaru  [mm] N N N N N N N

Zabarvení pokov pokov pokov pokov pokov pokov pokov
vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne

vznik bublin X X X X X X X

Svařovací proud [A] 24 25 26 27 28 29 30
velikost svaru  [mm] N N N N N N N

Zabarvení pokov pokov pokov pokov pokov pokov šedá
vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne

vznik bublin X X X X X X X

Svařovací proud [A] 24 25 26 27 28 29 30
velikost svaru  [mm] N N N N N N N

Zabarvení pokov pokov pokov pokov pokov pokov šedá
vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne

vznik bublin [počet] X X X X X X X

5,5

6,5

3,5

7,5

2,5

4,5

 

 

Tabulka 11b: Pokračování abulky- Hodnocení vizuální kontroly laserových svarů na vzorcích 

s povrchovou úpravou „pokovení absorbčního materiálu Apec 1895“ 
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Svařovací proud [A] 24 25 26 27 28 29 30
velikost svaru  [mm] N N N N N N N

Zabarvení pokov pokov pokov pokov pokov pokov pokov
vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne
vznik bublin X X X X X X X

Svařovací proud [A] 24 25 26 27 28 29 30
velikost svaru  [mm] N N N N N N N

Zabarvení pokov pokov pokov pokov pokov pokov pokov
vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne
vznik bublin A A A A A A A

Svařovací proud [A] 24 25 26 27 28 29 30
velikost svaru  [mm] N N N N N N N

Zabarvení pokov pokov pokov pokov pokov pokov pokov
vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne
vznik bublin A A A A A A A

Svařovací proud [A] 24 25 26 27 28 29 30
velikost svaru  [mm] N N N N N N N

Zabarvení pokov pokov pokov pokov pokov pokov pokov
vznik výronů ne ne ano ne ne ano ano
vznik bublin A A A A A A A

9,5

8,5

10,5

11,5

 

Tabulka 11 hodnotí svary na polykarbonátovém vzorku povrchově upraveného 

nanesenou vrstvou hliníku na absorbční materiál Apec1895 se svařovacími časy 2,5s až 

11,5s. 

Se zvyšující se hodnotou svařovacího proudu od 24A do 30A nedocházelo ani 

v jednom případě ke svaření obou materiálů a tudíž ke vzniku svarového spoje. 

Tabulka 12a:  Hodnocení vizuální kontroly laserových svarů na vzorcích se „zdrsněným 

povrchem absorbčního materálu Apec 1895“ 

Svařovací
 čas [s]

Svařovací proud [A] 10 11 12 13 14 15 16

velikost svaru  [mm] 8 x 0,9 8,9 x 1,1 9,3 x 1,4 9,7 x 1,6 10 x 1,8 10 x 2,1 10 x 2,1
Zabarvení černá černá černá černá černá černá černá

vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne
vznik bublin [počet] x 1 2 3 2 2 A

Svařovací proud [A] 9 10 11 12 13 14 15
velikost svaru  [mm] 3 x 0,9 9 x 1,1 9,5 x 1,5 9,8 x 1,8 10 x 2,1 10 x 2,2 10 x 2,5

Zabarvení černá černá černá černá černá černá černá
vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne
vznik bublin x x 1 1 2 A B

2,5

1,5
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Tabulka 12b: pokračování tabulky- Hodnocení vizuální kontroly laserových svarů na vzorcích se 

„zdrsněným povrchem absorbčního materálu Apec 1895“ 

Svařovací proud [A] 9 10 11 12 13 14 15
velikost svaru  [mm] 3 x 0,9 9 x 1,1 9,5 x 1,5 9,8 x 1,8 10 x 2,1 10 x 2,2 10 x 2,5

Zabarvení černá černá černá černá černá černá černá
vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne
vznik bublin x x 1 1 2 A B

Svařovací proud [A] 8 9 10 11 12 13 14
velikost svaru  [mm] 2,5 x 0,9 8,8 x 1 9,5 x 1,5 9,8 x 1,8 10 x 2,1 10 x 2,2 10 x 2,8

Zabarvení černá černá černá černá černá černá černá
vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne
vznik bublin x x x 2 1 A B

Svařovací proud [A] 8 9 10 11 12 13 14
velikost svaru  [mm] 2,5 x 0,9 8,8 x 1 9,5 x 1,5 9,8 x 1,8 10 x 2,3 10 x 2,5 10 x 230

Zabarvení černá černá černá černá černá černá černá
vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne
vznik bublin x x 1 1 A A B

Svařovací proud [A] 8 9 10 11 12 13 14
velikost svaru  [mm] 2,5 x 0,9 8,8 x 1 9,5 x 1,5 9,8 x 2,1 10 x 2,3 10 x 2,7 10 x 3,2

Zabarvení černá černá černá černá černá černá černá
vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne

vznik bublin [počet] x x 1 1 A A C
Svařovací proud [A] 8 9 10 11 12 13 14
velikost svaru  [mm] 2,5 x 0,9 8,8 x 1 9,5 x 1,5 9,8 x 1,9 10 x 2,5 10 x 2,8 10 x 3,5

Zabarvení černá černá černá černá černá černá černá
vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne
vznik bublin x x 2 A A B D

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

 

 

Tabulka 12 hodnotí svary na povrchově zdrsněném materiálu Apec se svařovacími 

časy 1,5s až 6,5s a s hodnotami svařovacího proudu v rozpětí od 8A do 14A. 

K tvorbě svaru došlo již při nízkých hodnotách svařovacího proudu ve všech případech 

svařovacích časů. Svařovací proudy 12A  a 13A se projevily tvorbou 1 vzduchové bubliny 

při nízkých svařovacích časech. Z tabulky je vidět, že s nárůstem svařovacího proudu a 

prodlužování svařovacího času dochází k postupnému zvyšování počtu vzduchových 

bublin a následnému napěnění provázenému mírným zabarvení do hněda. 
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Tabulka 13:  Hodnocení vizuální kontroly laserových svarů na vzorcích se „zdrsněným 

povrchem transparentního materálu Makrolon AL 2447“ 

Svařovací
 čas [s]

Svařovací proud [A] 11 12 13 14 15 16 17

velikost svaru  [mm] 5 x 0,9 9 x 0,8 9,6 x 1,1 9,8 x 1,2 10 x 2 10 x 2,1 10 x 2,3
Zabarvení černá černá černá černá černá černá černá

vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne
vznik bublin [počet] x 1 2 2 2 2 A

Svařovací proud [A] 18 19 20 21 22 23 24
velikost svaru  [mm] 10,2 x 2,6 10,1x 2,4 10,3 x 2,810,5 x 2,8 10,6 x 3 10,6 x 3,2 10,2 x 4

Zabarvení černá černá černá černá černá šedá
šedá/
černá

vznik výronů ne ne ne ne ne ano ano
vznik bublin A A A B D D E

Svařovací proud [A] 9 10 11 12 13 14 15
velikost svaru  [mm] N N N N N 9,2 x 1,6 9,8 x 2

Zabarvení x x x x x
šedá/
černá

černá

vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne
vznik bublin x x x x A A B

Svařovací proud [A] 16 17 18 19 20 21 22
velikost svaru  [mm] 10 x 2,2 10 x 2,1 10 x 2,7 10 x 2,1 10 x 2,4 10 x 3,2 10 x 2,3

Zabarvení černá černá černá šedá
šedá/
černá

šedá/
černá

šedá

vznik výronů ne ne ne ano ano ano ano
vznik bublin 2 1 3 D D D E

Svařovací proud [A] 8 9 10 11 12 13 14
velikost svaru  [mm] N N N N 10 x 1,4 10 x 1,8 10 x 2,2

Zabarvení x x x x šedá
černá/
šedá

černá

vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne
vznik bublin [počet] x x x x A A 3

Svařovací proud [A] 9 10 11 12 13 14 15
velikost svaru  [mm] 7 x 1,1 8,5 x 1,7 9,5 x 1,9 10 x 2,1 10 x 2,3 10 x 2,7 10 x 2,4

Zabarvení černá černá černá černá černá černá
černá/
šedá

vznik výronů ne ne ne ne ne ne ano
vznik bublin x 2 1 1 2 1 B

Svařovací proud [A] 8 9 10 11 12 13 14

velikost svaru  [mm] 5 x 0,9 8 x 1,1 8,7 x 1,3 10 x 1,7 10 x 2,1 10 x 2,6 10 x 2,8
Zabarvení černá černá černá černá černá černá černá

vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne
vznik bublin x x 1 1 3 3 2

5,5

1,5

1,5

2,5

2,5

3,5

4,5

 

Z tabulky 13, která obsahuje hodnocení svarů se zdrsněným povrchem 

transparentního materiálu vyplývá, že mezi svařovacími parametry a vzhledem vzniklých 



Martin Kepprt                                                 Bakalářská práce 

 

 

Strana 
60 

 

  

svarů není viditelný trend postupného navyšování absorbované energie.  

U svařovacího času 1,5s ještě dochází k postupnému zvětšování plochy svaru od 

11A až po 23A, kde již došlo k výronu taveniny do okolí. Při svařovacím čase 2,5s nedošlo 

pod 14A svařovacího proudu ke svaření a při nastavení proudu většího než 17A docházelo 

k  pěnění svaru a od 19A také k tvorbě výronů taveniny do okolí svaru. 

U svařovacího času 3,5s došlo ke svaření až po nastavení svařovacího proudu na 

hodnotu 13A. Svary při vyšších hodnotách svařovacího proudu byly již mírně 

zpěněné.Svařovací proudy 4,5s a 5,5s prokázaly vzestupnou tendenci ve velikosti svarů, 

přičemž při 15A a svařovacím čase 1,5s došlo k výronu. Změna zabarvení svarů od barvy 

základního materiálu nebyla patrná. 

Z tabulky 14 , která obsahuje hodnocení svarů s lakovaným transparentním materiálem 
Makrolon AL 2447 vyplývá, že lakování nemá vliv na vizuální kvalitu provedených svarů 
oproti svarům provedeným na vzorcích bez povrchové úpravy. 

Tabulka 14a Hodnocení vizuální kontroly laserových svarů na vzorcích s „lakovaným 

povrchem transparentního materálu Makrolon AL 2447“ 

 

Svařovací
 čas [s]

Svařovací proud [A] 10 11 12 13 14 15 16

velikost svaru  [mm] N 4,5 x 1,5 9 x 1,5 10 x 1,8 10 x 2 10 x 2 10 x 2
Zabarvení černá černá černá černá černá černá

vznik výronů ne ne ne ne ne ne
vznik bublin [počet] 1 ne 1 1 1 1

Svařovací proud [A] 17 18 19 20 21 22 23
velikost svaru  [mm] 10 x 2 10 x 2,4 10 x 2,4 10 x 2,5 10 x 2,8 10 x 2,8 10 x 3

Zabarvení černá černá černá černá černá hnědá hnědá
vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne
vznik bublin A A B B C D E

Svařovací proud [A] 9 10 11 12 13 14 15
velikost svaru  [mm] N nesvařeno 9 x 1,8 9 x 2 10  x 2 10 x 2,2 10 x 2,4

Zabarvení X X černá černá černá černá černá
vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne
vznik bublin X X 1 6 1 4 A

Svařovací proud [A] 8 9 10 11 12 13 14
velikost svaru  [mm] N 8 x 1,5 9 x 1,8 9,5 x 2 9,8 x 2 10 x 2,2 10 x 2,8

Zabarvení X černá černá černá černá černá černá
vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne
vznik bublin X ne ne 1 2 2 A

1,5

1,5

2,5

3,5
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Tabulka 14b- pokračování tabulky Hodnocení vizuální kontroly laserových svarů na vzorcích s 

„lakovaným povrchem transparentního materálu Makrolon AL 2447“ 

Svařovací proud [A] 7 8 9 10 11 12 13
velikost svaru  [mm] N 3 x 1 8 x 1,2 9 x 2 9 x 2,2 9,5 x 2,4 10 x 2,8

Zabarvení X černá černá černá černá černá černá
vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne

vznik bublin [počet] X 0 O 1 1 2 A
Svařovací proud [A] 7 8 9 10 11 12 13
velikost svaru  [mm] N 3 x 1 8 x 1,2 9 x 2 9 x 2,2 9,5 x 2,4 10 x 2,8

Zabarvení X černá černá černá černá černá černá
vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne
vznik bublin X ne ne 1 1 A B

Svařovací proud [A] 7 8 9 10 11 12 13

velikost svaru  [mm] N 3 x 1 8 x 1,2 9 x 2 9 x 2,5 9,5 x 2,7 10 x 3
Zabarvení X černá černá černá černá černá černá

vznik výronů ne ne ne ne ne ne ne
vznik bublin X ne 1 1 1 A B

6,5

4,5

5,5

 

8.2 Výsledky mechanických zkoušek 

Jako hodnocený parametr pro mechanické zkoušky byla odtrhová síla a deformace 

svařeného vzorku 

 

8.2.1 Výsledky zkoušky tahem 

Tabulka 14:  Výsledky zkoušky tahem u vzorků bez povrchové úpravy 

Svařovací čas [s] 5,5 

Svařovací proud [A] 9 11 13 

Odtrhová síla v tahu [N] 101,5 305,8 172,6 

Deformace [mm] 3,3 7,1 4,6 

 

 

Tabulka 15:  Výsledky zkoušky tahem u vzorků s povrchovou úpravou „SiO“ 

Svařovací čas [s] 5,5 

Svařovací proud [A] 9 11 13 

Odtrhová síla v tahu [N] 43,8 124,6 15,4 

Deformace [mm] 1,3 2,7 1,1 
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Tabulka 16:  Výsledky zkoušky tahem u vzorků se „zdrsněným povrchem absorbčního 

materálu Apec 1895“ 

Svařovací čas [s] 5,5 

Svařovací proud [A] 9 11 13 

Odtrhová síla v tahu [N] 113,8 223,6 89,3 

Deformace [mm] 3,7 6,2 2,1 

 

Tabulka 17:  Výsledky zkoušky tahem u vzorků se „zdrsněným povrchem transparentního 

materiálu Makrolon AL 2447“ 

Svařovací čas [s] 5,5 

Svařovací proud [A] 9 11 13 

Odtrhová síla v tahu [N] 62,7 108,8 184,8 

Deformace [mm] 2,2 3,1 3,9 

 

Tabulka 18:  Výsledky zkoušky tahem u vzorků s naneseným lakem UVT 610 

 

Svařovací čas [s] 5,5 

Svařovací proud [A] 9 11 13 

Odtrhová síla v tahu [N] 154,72 78,41 112,9 

Deformace [mm] 3,3 2,3 2,9 

 

8.2.2 Výsledky zkoušky smykem 

Tabulka 19:  Výsledky zkoušky smykem u vzorků bez povrchové úpravy 

Svařovací čas [s] 5,5 

Svařovací proud [A] 9 11 13 

Odtrhová síla ve smyku [N] 10,8 863,4 624,6 

Deformace [mm] 0,05 1,73 1,17 

 

Tabulka 20:  Výsledky zkoušky smykem u vzorků s povrchovou úpravou „SiO“ 

Svařovací čas [s] 5,5 

Svařovací proud [A] 9 11 13 

Odtrhová síla ve smyku [N] 43,4 81,3 684,5 

Deformace [mm] 0,1 0,17 1,65 
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Tabulka 21:  Výsledky zkoušky smykem u vzorků se „zdrsněným povrchem absorbčního 

materálu Apec 1895“ 

Svařovací čas [s] 5,5 

Svařovací proud [A] 9 11 13 

Odtrhová síla ve smyku [N] 274,6 407,3 443,8 

Deformace [mm] 0,57 1,76 0,97 

 

Tabulka 22:  Výsledky zkoušky smykem u vzorků se „zdrsněným povrchem transparentního 

materiálu Makrolon AL 2447“ 

Svařovací čas [s] 5,5 

Svařovací proud [A] 9 11 13 

Odtrhová síla ve smyku [N] 83,5 785,7 577,3 

Deformace [mm] 0,25 1,72 1,07 

 

Tabulka 23:  Výsledky zkoušky smykem u vzorků s naneseným lakem UVT 610 

Svařovací čas [s] 5,5 

Svařovací proud [A] 9 11 13 

Odtrhová síla ve smyku [N] 309,6 768,4 373,7 

Deformace [mm] 0,88 1,21 0,57 
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9  Závěr 

  Tato bakalářská práce se zabývá laserovým svařováním plastů, jejichž představiteli 

jsou polykarbonátové materiály. Nastavení parametrů pro svařování a následné 

nastavování parametrů byly prováděny na zkušebních destičkách materiálově 

odpovídajících komponentům v hlavním světlometu. Hlavní pozornost byla věnována 

závislosti nastavení parametrů laserové svařovací diody na kvalitě a pevnosti sváru. 

V teoretické části jsou popsány procesní varianty používané pro laserové svařování 

plastů a konstrukce zařízení pro laserové svařování. Dále jsou v teoretické části popsány 

základní vlastnosti a polykarbonátů Makrolon AL 2447 a Apec 1895, proces jejich 

vstřikování do forem a dále princip jejich povrchových úprav jako je např. lakování a 

vakuové pokovování. 

V experimentální části se práce zabývá návrhem, popisem a vyhodnocením 

zkoušek svarových spojů jako je vizuální kontrola, zkouška tahem a zkouška smykem. 

Další vhodnou metodou pro zkoušení svarových spojů by pro rozšíření práce mohla být 

provedena zkouška střídavým ohybem. Při přípravě vzorků pro vizuální kontrolu bylo 

cílem obsáhnout spektrum nastavených možných parametrů, aby bylo možné vyhodnotit, 

jaký vliv na kvalitu svarového spoje má daná povrchová úprava materiálu v závislosti na 

nastavených parametrech. Při výběru povrchových úprav pro vzorky bylo přihlíženo 

k praktickému využití poznatků při výrobě světlometů a jejich komponentů. 

Mechanické zkoušky sloužily ke zjištění pevnosti svaru v závislosti na dané 

povrchové úpravě vzorku. Aby byly hodnoty vzájemně porovnatelné, byly zvoleny stejné 

svařovací parametry pro všechny povrchové úpravy, které byly na základě vizuální 

kontroly svařitelné. 

Jako nejlepší byly vyhodnoceny vzorky základního materiálu bez povrchové 

úpravy, popřípadě vzorky s naneseným lakem na vnější straně transparentního materiálu. 

Na druhou stranu povrchová úprava vakuovým pokovováním hliníkem se v obou 

případech ukázala jako povrchová úprava nevhodná pro následné svařování. Povrchová 

úprava nanesením vrstvy  SiO a zdrsnění povrchu na kterém má být svarový spoj proveden 

byly označeny za svařitelné, ovšem za cenu snížení dekorativní kvality svaru a za 

předpokladu zvýšení svařovacího času a proudu. 
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