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Anotace bakalá ské práce 

 

FOFO KA, L. Optimalizace technologie 135-GMAW s využitím funkce IAC: bakalá ská 

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

technologie, 2015, 79 stran. Vedoucí práce: Ing. Vladislav Ochodek. 

 

Bakalá ská práce popisuje optimalizaci technologie sva ování tavící se elektrodou v 

ochranné atmosfé e aktivního plynu s využitím funkce inteligentního ízení oblouku IAC 

(Intelligent Arc Control). Cílem této bakalá ské práce je zjišt ní limit  použitím funkce 

inteligentního ízení oblouku p i použití robotického sva ování, porovnání parametr  

sva ovaných vzork  s ov ením makroskopickou zkouškou a dosažení ideálních 

sva ovacích parametr .  

 

Annotation of bachelor's thesis 

 

FOFO KA, L. Optimization 135-GMAW Technology by IAC Function Welding Source: 

Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Mechanical Technology, 2015, 79p. Thesis head: Ing. 

Vladislav Ochodek. 

 

Bachelor's thesis describes the optimization technology of welding consumable electrode 

in a protective atmosphere of active gas using the intelligent arc control IAC (Intelligent 

Arc Control). The aim of this work is to determine the limits of the use of the intelligent 

control of the arc using robotic welding parameter comparison welded samples with 

verification macroscopic exam and achieving ideal welding parameters. 
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Seznam použitých zna ek a symbol  

Zna ení Význam Jednotka 

MIG Metal Inert Gas [-] 

MAG Metal Activ Gas [-] 

GMAW Gas Metal Arc Welding [-] 

135 

Obloukové sva ování tavící 

se elektrodou v aktivním 

plynu - MAG 

[-] 

131 

Obloukové sva ování tavící 

se elektrodou v inertním 

plynu - MIG 

[-] 

S t ída [-] 

SN 
eskoslovenská statní 

norma 
[-] 

EN Evropská norma [-] 

IAC Inteligent Arc Control  

ABB Asea Brown Boveri [-] 

Re, Rp mez kluzu [MPa] 

Rm mez pevnosti [MPa] 

KV nárazová práce [J] 

A5 tažnost [-] 

HB tvrdost [-] 

t tlouš ka [mm] 

CEV uhlíkový ekvivalent [-] 

DIN Deutsche Industrie Norm [-] 

l délka [mm] 

S t ída aplikace [-] 

IP 23 t ída ochrany [-] 

C Uhlík [-] 

Si K emík [-] 

Mn Mangan [-] 

Cr Chrom [-] 
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Mo Molybden [-] 

V Vanad [-] 

Ti Titan [-] 

O Kyslík [-] 

N Dusík [-] 

H Vodík [-] 

P Fosfor [-] 

S Síra [-] 

Ar Argon [-] 

CO2 Oxid uhli itý [-] 
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1.Úvod 

 

 Sva ování se adí k dalším strojírenským technologiím jako je obráb ní, tvá ení, 

povrchové úpravy a další technologie. Sva ování nezaujímá nejv tší objem mezi 

technologiemi, rozhodn  však pat í mezi strojírenské technologie, které zpracovávají 

nejv tší objem kovových materiál , jak tvá ených, tak i materiál  litých. Zpracovává více 

než 26 % kovových materiál . Sva ování je závislé na znalostech z celé ady obor , jako 

jsou matematika, fyzika, chemie, nauka o materiálu, fyzika kov  a další obory, z ehož 

plyne, že sva ování je mezioborová technologie.  

 

 V sou asné dob  se od ru ního sva ování p echází na automatizované, mechanizované 

zp soby sva ování v etn  robotizovaného sva ování s tím rozdílem, že požadavky na 

za ízení jsou jiné, než p i sva ování ru ním zp sobem. P esto, že lov k dovede sva ovací 

proces pom rn  rychle korigovat, tak v porovnání s robotizovaným sva ováním je možnost 

zvýšení rychlosti sva ování až o 30 %. První technologií, která byla zrobotizována je práv  

sva ování.  

 

 Výsledek p i ru ním sva ování zcela závisí na schopnostech svá e e. To znamená, že 

každý svar je svým zp sobem jedine ný originál, protože lov k podléhá náladám a únav , 

která b hem pracovního dne nar stá. Srovnáním robotizovaného a ru ního sva ování 

vyplývá, že ru ní sva ování je mén  efektivní. Roboty udržují vyšší kvalitu a ješt  více 

zvyšují hospodárnost výrobního procesu.  

 

 Z toho plyne, že tato problematika není úpln  jednoduchá a je nutné ji ešit s nár stem 

pln  robotizované výroby. Problematika adaptivního ízení co se tý e náhlých zm n 

geometrie spoje se neustále vyvíjí.  ešením m že být aktivní vyhledávání a  už startovací 

pozice dotekem konce drátu, nebo hubice na referen ní plochy sva ence, nebo 

funkcí pro vyhledávání p edevším koutových svar  v pr b hu ho ení sva ovacího oblouku. 

Dalším zp sobem m že být optické navád ní. Žádná z t chto metod však není zcela 

spolehlivá.  
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2. Princip technologie MAG –135  

 

 Obloukové sva ování tavící se elektrodou v ochranné atmosfé e aktivního plynu - 

MAG (metoda 135) pat í vedle sva ování obalenou elektrodou v celosv tovém m ítku  k 

nejrozší en jším metodám pro sva ování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. 

Obloukové sva ování tavící se elektrodou v ochranné atmosfé e inertního plynu - MIG 

(metoda 131) získává na d ležitosti vlivem r stu objemu konstrukcí, staveb, lodí a 

dopravních prost edk  vyráb ných z hliníkových slitin. Krom hliníku se metodou 131 

sva ují i vysoce legované oceli. Hlavními d vody rozší ení metody MIG/MAG jsou: široký 

výb r p ídavných materiál  a ochranných plyn , snadná možnost mechanizace a 

robotizace, velký sortiment vyráb ných sva ovacích za ízení a p edevším významné 

výhody a charakteristiky uvedené metody sva ování. 

 

 Sva ování metodou MIG/MAG je založeno na ho ení oblouku mezi tavící se 

elektrodou ve form  drátu a základním materiálem v ochranné atmosfé e inertního, nebo 

aktivního plynu. Napájení drátu elektrickým proudem je zajišt no t ecím kontaktem v ústí 

ho áku tak, aby elektricky zatížená délka drátu byla co nejkratší. Drát je podáván 

podávacími kladkami umíst nými v podava i, vlastním ho áku, nebo kombinací obou 

systém  z cívky o b žné hmotnosti 15 kg. Proudová hustota je u sva ování MAG nejvyšší 

ze všech obloukových metod a dosahuje až 600 A.mm-2 a sva ovací proudy se pohybují od 

30 A u sva ování tenkých plech  drátem o pr m ru 0,6 - 0,8 mm, až do 800 A u 

vysokovýkonných mechanizovaných metod. Charakter p enosu kovu obloukem závisí na 

parametrech sva ování a ochranném plynu, p i emž b žný je zkratový pro tenké plechy a 

sprchový pro v tší tlouš ky plech . U vysokých proud  se m ní charakter p enosu kovu 

obloukem a vlivem elektromagnetických sil se dosahuje rotujícího oblouku. Teplota kapek 

se p i MAG sva ování pohybuje v rozmezí 1700 až 2500 ˚C a teplota tavné lázn  se v 

závislosti na technologii, parametrech sva ování, chemickém složení a vlastnostech 

materiálu pohybuje mezi 1600 až 2100˚C. 

 

 Díky vysokým proud m se sva ovací rychlosti blíží hranici 150 cm.min-1 a rychlost 

kapek p enášených obloukem p esahuje 130 m.s-1. Ochranný plyn se volí podle druhu 

sva ovaného materiálu, ovliv uje však také p enos kapek v oblouku, rozst ik, rozsah 

chemických reakcí a teplotní pom ry v oblouku.[1] 
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Princip sva ování  MIG/MAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Princip sva ování tavící se elektrodou v inertním nebo aktivním plynu - MIG/MAG. 

1. sva ovaný materiál; 2. elektrický oblouk; 3. svar; 4. plynová hubice; 5. ochranný plyn;  

6. kontaktní pr vlak; 7. p ídavný drát; 8. podávací kladky; 9. zdroj proudu. 

 

Nejširší uplatn ní je v sou asnosti p i ru ním a mechanizovaném sva ování 

nelegovaných, nízkouhlíkových a nízkolegovaných ocelí, p i použití sm sného plynu 

argonu s oxidem uhli itým. Tato metoda sva ování se vyzna uje t mito výhodami: 

• sva ování ve všech polohách od tlouš ky materiálu 0,8 mm, 

• minimální tvorba strusky, 

• p ímá vizuální kontrola oblouku a svarové lázn , 

• vysoká efektivita, úspory nedopalk  tzv. nekone ným drátem, 

• snadný start oblouku bez nárazu sva ovacího drátu do svarku, 

• velmi dobrý profil svaru a hluboký závar, 

• malá tepeln  ovlivn ná oblast p edevším u vysokých rychlostí sva ování, 

• vysoká proudová hustota, 

• vysoký výkon odtavení, 

• široký proudový rozsah pro jeden pr m r drátu, 

• stabilní plynová ochrana v r zných variantách umož ující diferencované typy 

p enosu kovu v oblouku a ovlivn ní mechanických vlastností svar , 

• nízká pórovitost, 

• malý nebo žádný rozst ik kovu elektrody, 

• snadná aplikace metody u robotizovaných a mechanizovaných systém  sva ování [1]. 



  Lud k Fofo ka                                     BAKALÁ SKÁ PRÁCE 

2.1 Sva ovací zdroj Migatronic Sigma Galaxy 400 

 

Popis sva ovacího zdroje: 

 Sva ovací stroje Sigma Galaxy jsou výsledkem vývoje v oboru technologie sva ování. 

Tyto technicky vysp lé stroje, které byly vyvinuty ve spolupráci s vysokoškolskými 

odborníky i uživateli z celého sv ta a které se vyzna ují svébytným pr myslovým 

designem, dokáží samy optimalizovat sv j provoz, a umož ují tak svá e i,aby se soust edil 

na odvedení dokonalé emeslné práce. 

 

 Sva ovací stroje Sigma Galaxy jsou vybaveny všemi osv d enými funkcemi 

p evzatými z ady Sigma2, které jsou rozší eny o další inteligentní funkce dostupné 

prost ednictvím programovatelných tla ítek na ovládacím panelu. Sva ování impulzní i 

b žnou metodou MIG/MAG, která je založena na nejnov jších poznatcích o fyzikálních 

vlastnostech elektrického oblouku, je podporováno t emi programovými sadami: Standard, 

Standard Plus a nov  vyvinutou sadou IAC, která zahrnuje programy pro sva ování 

nízkouhlíkových a nerezav jících ocelí. Sva ovací stroje Sigma Galaxy jsou mimo ádn  

vhodné pro robotizovaná svá ecí pracovišt .[2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2  Sva ovací stroje ady Sigma Galaxy jsou dostupné ve verzích C (kompaktní) nebo 

S (se snímatelným podava em), ve výkonech 300A, 400A a 500A.[2] 
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Ochranný plyn 

 Úkolem ochranné atmosféry aktivního plynu je ochránit sva ované místo proti vzdušné 

vlhkosti, a vyt snit atmosférický vzduch plynem. Jako ochranná atmosféra se používá 

sm s plyn  Ferroline C18; 80% Ar / 20% CO2. [13] 

Polarita 

 Stejnosm rné p ipojení s nep ímou polaritou - sva ovací ho ák p ipojen na (+) pól a 

sva ovaný materiál na (-) pól. [13] 

 
Funkce "inteligentní ízení oblouku"  IAC (Intelligent Arc Control) 
  
 Sva ovací stroje ady Sigma Galaxy jsou vybaveny funkcí inteligentního ízení 

oblouku IAC, která umož uje použití  nového postupu p i sva ování plech  a prova ování 

ko ene svar  z nízkouhlíkových a nerezav jících ocelí. Výsledkem je podstatn  nižší 

tepelný p íkon a rovn ž i nižší míra deformace materiálu p i zachování jeho mechanických 

vlastností. To znamená i minimální rozst ik a snížené nároky na následné tepelné 

zpracování. [2] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Ko enová vrstva v nízkouhlíkové oceli o tlouš ce  5 mm prova ená shora dol  

za použití programu IAC. [2] 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Ko enová vrstva v nízkouhlíkové oceli o tlouš ce 10 mm prova ená shora dol  za 

použití programu IAC, vypln ná dv ma vrstvami shora dol . [2] 
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 Funkce inteligentního ízení oblouku IAC, kterou mohou být vybaveny stroje Sigma 

Galaxy 300 a 400, umož uje použití inteligentního a adaptivního zp sobu ízení postupu 

sva ování krátkým obloukem, b hem kterého automaticky reaguje na veškeré zm ny v 

oblasti roztaveného svarového kovu. Výsledkem je naprosto stabilní a p esn  zam ený 

krátký oblouk, menší tepeln  ovlivn ná zóna svaru, menší míra deformace materiálu a 

nižší p íkon. IAC zvyšuje rychlost sva ování p i svislém prova ování  ko enových  vrstev  

provád ném  sm rem  shora  dol . [2] 

 

 

 
 

 

 

 

Obr. 5  Svislé prova ování ko enové vrstvy provád né shora za použití funkce IAC p i 

pokládání potrubí dálkového vytáp ní.[2] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 6 Sva ovací zdroj         Obr. 7 Sva ovací zdroj  

  Migatronic Sigma Galaxy 400.      Migatronic Sigma Galaxy 400. 
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 IAC zaznamenává každý jednotlivý sva ovací cyklus a 50000krát za sekundu 

p izp sobuje oblouk. Výkonný po íta , kterým je stroj Sigma Galaxy vybavený, pr b žn  

p edpovídá pr b h sva ovacího procesu v intervalu p íštích n kolika milisekund, což 

umož uje funkci IAC dle pot eby regulovat dodávané množství energie. Softwarové sady 

zahrnující funkci inteligentního ízení oblouku IAC jsou ur eny pro sva ování 

nízkouhlíkových a nerezav jících ocelí. [2] 

       
   a)        b)               c)

 

Obr. 8 a); b); c)  Výsledky laboratorních zkoušek provád ných v reálném ase prokazují, 

že funkce IAC umož uje dosažení plné kontroly nad postupem 

sva ování, a to i b hem odd lování jednotlivých kapek kovu. [2] 

2.2 Pr myslový robot ABB IRB 2600 - 12/1, 85 

 
 ABB je jedna z p edních sv tových spole ností p sobící v oblasti energetiky a 

automatizace. V eské republice p sobí spole nost ABB od roku 1992. V sou asné dob  

má svoje centra ve výrobních závodech v Praze, Brn , Ostrav , Trutnov  a Jablonci. 

Robotické sva ování zaru uje bezchybnou a opakovatelnou kvalitu svarových kovových 

spoj , ideáln  laserem ezaných díl . Za len ní sva ovacích robot  do výroby p ináší 

technologické a p edevším ekonomické výhody. Pomocí sva ovacího pracovišt  lze 

automatizovat výrobu velkých i malých sérií výrobk . 

 
 Provedení se dv ma pracovními polohovacími stoly (tzv. polohovadly) umož uje 

kontinuální provoz sva ování bez vedlejších as . Hlavní obecnou výhodou robotického 

sva ování je vyšší produktivita sva ování ve srovnání s ru ním sva ováním.  
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 Významná úspora doprovodných - obslužných as  svá e e (kontrola svar , zm na 

pozice svá e e vzhledem k jeho lepšímu držení ruky, nebo mezi jednotlivými svary apod.). 

Další významnou výhodou sva ování na robotizovaných pracovištích je výrazn  vyšší 

kvalita provád ných svar  a jejich kresba. 

 
Popis procesu: 

 V okamžiku, kdy robot pracuje na prvním polohovadle, m že na polohovadle druhém 

probíhat zakládání dílc  do sva ovacího p ípravku. P ístup k polohovadlu, kde robot 

sva uje, je chrán n jednak bezpe nostním oplocením a jednak systémem sv telných závor 

horizontálních a vertikálních. V p ípad , že dojde k rozpojení bezpe nostního okruhu 

spína  vstupních dve í oplocení a náhlému p erušení paprsku závory, celé robotické 

pracovišt  se zastaví. K nouzovému zastavení robotického pracovišt  dále slouží TOTAL-

STOP spína e umíst né na panelu na elní stran  ídícího systému.V p ípad , že robot na 

polohovadle sva uje, je vstup zastín n výsuvnou zást nou tak, aby nemohlo dojít k 

poškození zraku obsluhy záblesky od sva ovacího oblouku.[3] 

 

 

Obr. 9 Sva ovací pracovišt  600L. 
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Obr. 10 Pr myslový robot ABB IRB 2600-12/1,85. 

3. Používané materiály ve sva ování, sva itelnost ocelí

 Sva itelnost ocelí je komplexní charakteristika, vyjad ující vhodnost oceli vytvo it 

svarový spoj požadovaných mechanických, fyzikálních, chemických a technologických 

vlastností p i ur itých metalurgických, konstruk ních a technologických možnostech s 

cílem dosažení jeho požadované jakosti, spolehlivosti a životnosti. Metalurgické vlastnosti 

se zajiš ují zp sobem výroby oceli, chemickým složením, zp sobem odlévání, tvá ení a 

tepelným zpracováním. Konstruk ní požadavky se zajiš ují pevnostními vlastnostmi 

materiálu, tlouš kou, tvarem svarového spoje, p ípravou svarových ploch, tuhostí 

svarového  spoje  a  p ístupností  ke  svarovému  spoji. [4] 

 

 Chemické složení oceli je jedním z hlavních vliv , ur ujících sva itelnost ocelí. 

Jednotlivé chemické prvky ovliv ují sva itelnost materiálu následovn : 

- uhlík  (C) do obsahu uhlíku 0,25 hm.% jsou oceli vhodné ke sva ování ; 

- k emík (Si) je výhodný do obsahu 0,3 hm.%; 

- mangan (Mn) zlepšuje sva itelnost oceli do obsahu 0,1 hm.%. [7] 
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3.1 Ocel - S235JRG2[5] 

Charakteristika: 

 Materiál S235JRG2 je konstruk ní ocel b žné kvality, která je vhodná ke sva ování. 

Použití: 

 Sou ásti stroj  a konstrukce tavn  sva ované, dynamicky a staticky namáhané. Duté 

podéln  sva ované profily a kované sou ásti pro energetická za ízení, tlakové nádoby 

pracující s teplotou do 300 ˚C. Vtokové a výtokové prvky vodních turbín, vrata vodních 

zdymadel, sva ované uzáv ry, podvozky drážních vozidel. [8] 

 

Tabulka 1 - Ozna ení 

íslo materiálu: 1.0038 11 375 OCEL - S235JRG2 

 

Tabulka 2 - Chemické složení [hm. %] v tavebním vzorku 

C Mn P S N 

max 0,17 max 1,40 max 0,045 max 0,045 max 0,009 

Tabulka 3 - Mechanické vlastnosti 

Rozm r t, d [mm] <3 3-16 16-40 40-100 

Stav tepeln  nezpracovaný 

Mez kluzu ReH [MPa] min 235 225 215 

Mez pevnosti Rm [MPa] 360-510 340-470 

Tažnost A5[%] 

 

podél min 21 26 24 

nap í  min 19 24 22 

Nárazová práce KV [J] min - 27 

Tvrdost HB - 

Rozm r t, d [mm] 100-150 150-200 200-250 

Stav tepeln  nezpracovaný 

Mez kluzu ReH [MPa] min 195 185 175 

Mez pevnosti Rm [MPa] 340-470 320-470 

Tažnost A5[%] 

 

podél min 22 21 

nap í  min 22 21 

Nárazová práce KV [J] min 27 23 
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3.2 Ocel - S355K2G4[5] 

Charakteristika: 

 Materiál S355K2G4 je konstruk ní nelegovaná jemnozrnná ocel pro teploty pod -20˚C 

vhodná ke sva ování.  

Použití: 

 Sou ásti stroj  a za ízení pracující v místech p i teplotách 400 ˚C až 500 ˚C. Ocelové 

konstrukce pracující za zvýšených i snížených teplot dynamicky namáhané. [8] 

 

Tabulka 4 - Ozna ení 

íslo materiálu: 1.0596 11 503 OCEL - S355K2G4 
 
Tabulka 5 - Chemické složení [hm. %] v tavebním vzorku 

C Si Mn P S 
max 0,20 max 0,55 max 1,60 max 0,035 max 0,035 
 
Tabulka 6 - Mechanické vlastnosti 

Rozm r t, d [mm] <3 3-16 16-40 40-63 63-80 800-100 
Stav tepeln  nezpracovaný 
Mez kluzu ReH [MPa] min 355 345 335 325 315 
Mez pevnosti Rm [MPa] 510-680 490-630 
Tažnost A5[%] 
 

podél min 22 21 20 
nap í  min 20 19 18 

Nárazová práce KV [J] min 40 
Tvrdost HB - 
Rozm r t, d [mm] 100-150 150-200 200-250 
Stav tepeln  nezpracovaný 
Mez kluzu ReH [MPa] min 295 285 275 
Mez pevnosti Rm [MPa] 470-630 450-630 
Tažnost A5[%] 
 

podél min 18 17 
nap í  min 18 17 
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4. Základní typy vad svarových spoj  p i daném typu sva ování 

 Vady ve svarech se považují za nebezpe né koncentrátory nap tí, které zvlášt  

nep ízniv  ovliv ují velikost meze únavy. Vady se mohou za ur itých podmínek stát 

d sledkem lomu a zp sobit vy azení sou ásti nebo za ízení z provozu. K použití v provozu 

lze p ipustit pouze svarové spoje bez vad nebo s takovými vadami, které p i známém 

provozním zatížení neohrozí bezpe nost svarových konstrukcí.  

 

 Vady ve svarových spojích d líme podle tvaru (geometrie) a podle polohy ve svaru. 

 

4.1 Vady ve svarech podle tvaru 

a) bodové  

- mikropóry, malé sférické vm stky (nap . silikáty) 

b) plošné 

- trhliny, mikrotrhliny, studené spoje, nepr vary, nespojitosti návaru se základním        

materiálem  

c) prostorové 

- plynové dutiny (bubliny, póry), vm stky (struskové, tavidlové, oxidické, kovové), 

staženiny (mezidendritické, kráterové) 

 

4.2 Vady ve svarech podle polohy vad 

a) povrchové 

- trhliny, mikrotrhliny, studené spoje, nepr vary, neprova ený ko en, póry 

b) vnit ní 

- plynové dutiny, staženiny, vm stky, studený spoj (mezi vrstvami housenek, ale i 

mezi základním materiálem a svarovým kovem), nepr var v ko eni (u 

oboustranného nebo koutového svaru). [4] 
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4.3 Nej ast jší vady ve svarových spojích 

 

4.3.1 Póry a bubliny 

 Bubliny ve svarech vznikají vylu ováním plyn , které jsou obsaženy ve svarové lázni 

p i chladnutí. V p ípad , že svarový kov chladne rychle krystalizující kov klade odpor 

unikajícím plyn m a ty z stávají ve svaru v podob  bublin a pór . Plyny ve svarové lázni 

mohou vznikat z d vodu vlhkosti p ídavného materiálu, vlivem okolní atmosféry a 

dezoxida ních proces  ve svarovém kovu a z ne istot. Další možné p í iny jsou p íliš 

dlouhý oblouk, vysoká rychlost sva ování nebo rychlé tuhnutí lázn  v d sledku nízkého 

sva ovacího proudu a vysoké rychlosti sva ování. 

 

 Pokud se bubliny vyskytují ojedin le, jsou jen málo nebezpe né. Naopak, pokud se 

vyskytují shluky plynových bublin jsou škodlivé a z hlediska kvality svaru nep ípustné.  

Je-li velký po et vytvo ených bublin blízko sebe, je nebezpe í jejich propojení lomovou 

plochou. D kladným vysušením p ídavných materiál  a p edeh evem sva ovaného 

materiálu snížíme výskyt bublin ve svarovém spoji. 

 

4.3.2 Vm stky  

 Jsou nej ast jšími vadami ve svarových spojích. Rozd lují se na struskové, oxidické a 

kovové. Mají ostré okraje a na rozdíl od bublin jsou zna n  nebezpe né, zvlášt  u svar  

namáhaných na únavu.  

 

4.3.3 Neprova ený ko en 

 Neprova ený ko en vzniká tehdy, když svarové plochy v ko enu svaru nejsou nataveny 

a nespojí se svarovým kovem. Neprova ený ko en zeslabuje nosný pr ez svaru a p i 

únavovém namáhání p sobí jako vrub. 

 

4.3.4 Vruby, zápaly 

 Vruby a zápaly jsou povrchové vady a vyskytují se p edevším na okrajích svarové 

housenky. P i únavovém namáhání se projevují jako velmi nebezpe né vady, ze kterých 

vznikají a ší í se trhliny a zmenšují pr ez svaru. Mezi vruby pat í obdobn  jako 

neprova ený ko en také studený spoj, který je také nebezpe ným typem vady ve svarovém 

spoji.[4] 
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4.3.5 Povrchové vady 

 Vady ve svarových spojích výrazn  snižují kvalitu spoje a m žou vést k úplné 

deformaci a zni ení  za ízení. Podle polohy se rozd lují na vady vnit ní a vn jší. Mezi 

nej ast jší vady pat í: - trhliny, vm stky, póry a bubliny , neprova ený ko en, studený spoj, 

krápníky, p esazený ko en, vruby a zápaly. [7] 

 
5. Návrh a realizace experimentálního programu za ú elem 

optimalizace technologie 135 
 
 V bakalá ské práci je zpracována optimalizace technologie 135 - GMAW s využitím 

funkce IAC. V praktické ásti práce byly zhotoveny zkušební svarové spoje s r znými 

tlouš kami materiál  a svarových mezer.  

 V návrhu a realizaci experimentálního programu porovnávám sva ování technologií 

135, a to ve t ech metodách:  

- sva ování metodou inteligentního ízení oblouku IAC  - ru n , 

- sva ování b žným zkratovým sva ováním - ru n , 

- sva ování metodou inteligentního ízení oblouku IAC  - roboticky. 

 Každá metoda obsahuje 9 svarových vzork , tedy celkov  bylo získáno 27 svarových 

vzork  v provedení: 

- typ svaru: tupý 

- poloha svaru: PG, svislá dol   

- rozm r plechu 100 x 300 [mm] 

 Svarové vzorky byly následn  o íznuty v ustálené ásti svaru na požadovaný rozm r 

(80mm x 20mm x tlouš ka materiálu) . Na p ipravených vzorcích byla provedena 

makroskopická zkouška svar  v laborato i. Vzhledem k velkému po tu svarových vzork  

se makroskopická zkouška provedla pouze na svarových vzorcích zrealizovaných 

sva ováním metodou inteligentního ízení oblouku IAC - roboticky, tj. všech 9 vzork  a 

sva ováním metodou inteligentního ízení oblouku IAC - ru n . U ru ní metody se 

makroskopická zkouška provedla na vzorcích 5 až 9. Snímky makroskopické zkoušky jsou 

zobrazeny v p íloze.  

 Sva ovací parametry, svarová mezera, poloha sva ování, tlouš ka plechu, rychlost 

drátu, rychlost sva ování, typ svaru, pr m r drátu. Tyto hodnoty jsou zaznamenány v  

tabulkách 7, 8, 9. 
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5.1 Sva ování b žným zkratovým sva ováním - ru n  

 Metodou b žným zkratovým sva ováním se nepoda ilo docílit optimálního sva ení 

navržených vzork . Projevila se nestabilita oblouku a nepravidelnost svarové housenky.  

 

Tabulka 7 - Sva ovací parametry 

 

Svar . 8 (b žné zkratové sva ování - ru n )  

             

  Obr. 11 Svarová housenka        Obr. 12 Ko en svaru  

 

íslo 
svaru 

Nap tí 
[V] 

Proud 
[A] 

Mezera 
[mm] 

Poloha 

Tlouš ka 
plechu 
[mm] 

 

 
Rychlost 

drátu 
[m/min] 

 

Typ 
svaru 

 drátu 
[mm] 

1 16,3 70 0 PG 1 2,5 tupý 1 

2 15,9 70 5 PG 2 2,5 tupý 1 

3 14,6 50 10 PG 2 2,5 tupý 1 

4 15,9 70 5 PG 3 2,5 tupý 1 

5 15,5 60 10 PG 3 2,5 tupý 1 

6 16,6 90 5 PG 4 2,5 tupý 1 

7 15,5 60 10 PG 4 2,5 tupý 1 

8 
16,1 - ko en 

17 - krycí svar 
75 - ko en 

100 - krycí svar 

5 
(V - zbroušená 

plocha) 
PG 5 2,5 tupý 1 

9 16,3 80 10 PG 5 2,5 tupý 1 
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5.2 Sva ování metodou inteligentního ízení oblouku IAC - ru n  

 Metodou inteligentního ízení oblouku IAC - ru n  bylo docíleno sva ení navržené 

svarové mezery. P i sva ování mezer velkých až 10 mm je sva ování obtížné a je nutné, 

aby jej provád l kvalifikovaný svá e . 

 

Tabulka 8 - Sva ovací parametry 

 

 

Svar . 8 (metoda IAC - ru n ) 

 

      Obr. 13 Svarová housenka       Obr. 14 Ko en svaru   

           

    
 

íslo 
svaru 

Nap tí 
[V] 

Proud 
[A] 

Mezera 
[mm] 

Poloha 

Tlouš ka 
plechu 
[mm] 

 

 
Rychlost 

drátu 
[m/min] 

 

Typ 
svaru 

 drátu 
[mm] 

1 15,6 70 0 PG 1 3 tupý 1 

2 14,7 47 5 PG 2 2 tupý 1 

3 15,1 55 10 PG 2 2,3 tupý 1 

4 14,9 50 5 PG 3 2,1 tupý 1 

5 14,7 53 10 PG 3 2,3 tupý 1 

6 15,4 98 5 PG 4 3,9 tupý 1 

7 14,5 60 10 PG 4 2,5 tupý 1 

8 15,5 - ko en 
15,5 - krycí svar 

60 - ko en 
60 - krycí svar 

5 
(V - zbroušená    

plocha) 
PG 5 2,8 tupý 1 

9 14,3 65 10 PG 5 2,8 tupý 1 
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5.3 Sva ování metodou inteligentního ízení oblouku IAC - roboticky 

 Metodou inteligentního ízení oblouku IAC - roboticky se poda ilo odladit sva ovací 

parametry tak, aby p i procesu sva ování ve svarech nevznikaly žádné vady. 

Tabulka 9 - Sva ovací parametry 

 

Svar . 8 (metoda IAC - roboticky) 

 

       Obr. 15 Svarová housenka        Obr. 16 Ko en svaru 

  

íslo 
svaru 

Nap tí 
[V] 

Proud 
[A] 

Mezera 
[mm] 

Poloha 

Tlouš ka 
plechu 
[mm] 

 

 
Rychlost 

drátu 
[m/min] 

 

Typ 
svaru 

 
drátu 
[mm] 

Rychlost 
sva ování 

[mm/s] 
 

1 15,9 90 0 PG 1 3,7 tupý 1 11 

2 14,7 50 5 PG 2 2,1 tupý 1 1,2 

3 15,1 55 2,5 PG 2 2,3 tupý 1 2 
4 15,6 55 5 PG 3 2,3 tupý 1 1,4 

5 15,9 95 2,5 PG 3 3,8 tupý 1 3,2 

6 15-ko en 
15-krycí svar 

75-ko en 
75-krycí svar 

5 
(V-zbroušená 

plocha) 
PG 4 

3,2-ko en 
3,2-krycí 

svar 
tupý 1 

1,9-ko en 
1,5-krycí 

svar 

7 15 75 8 PG 4 3,2 tupý 1 1,1 

8 
15-ko en 
15-krycí 

svar 

75 - ko en 
75-krycí 

svar 

5 
(V - zbroušená 

plocha) 
PG 5 

3,2-ko en 
3,2-krycí 

svar 
tupý 1 

2-ko en 
1,5-krycí 

svar 

9 15 80 8 PG 5 3,3 tupý 1 
2 
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5.4 Makroskopická zkouška 

 

 Ú el makroskopické zkoušky spo ívá v pozorování vzorku ve skute né velikosti nebo 

p i zv tšení maximáln  30krát. Svarové spoje se po broušení, lešt ní a leptání povrchu 

používají pro hodnocení svaru, zp sobu kladení svarových vrstev, tvaru a ší ky. Zkušební 

vzorek se prohlíží na p í ném ezu, který obsahuje svarový kov, tepeln  ovlivn nou oblast 

(TOO) a základní materiál. [11] 

Mechanická preparace 

 Nejb žn jší metodou úpravy metalografických vzork  pro kontrolu pod mikroskopem 

je mechanická preparace (úprava) na metalografickém brousícím za ízení. Brusné kotou e 

se postupn  používají v jemn jších zrnitostech pro broušení tak dlouho, dokud se nezíská 

požadovaný povrch. Mechanická preparace je rozd lena na dv  ásti: broušení a lešt ní. 

Broušení 

 Broušením se vytvo í rovinný povrch s co nejmenším poškozením, které se odstraní 

b hem lešt ní. Broušení se d lí na dva procesy: rovinné a jemné broušení. Rovinné 

broušení zaru uje, že povrch všech vzork  je podobný, oproti jejich p edchozímu 

zpracování. Jemné broušení vytvo í povrch s malou deformací, která se odstraní b hem 

lešt ní. 

Lešt ní 

 Lešt ní odstra uje povrchová poškození zp sobená p edchozím krokem, tj. broušením. 

Lešt ní se d lí na dva procesy: lešt ní diamantem a oxida ní lešt ní. Lešt ní diamantem 

se používá z d vodu nejrychlejšího úb ru materiálu a zaru uje velmi dobrou rovinnost 

povrchu vzorku. Díky své tvrdosti se diamant m že použít tém  pro všechny materiály. 

Oxida ní lešt ní se používá pro získání požadované jakosti povrchu. K tomu se používá 

lešt ní koloidním kysli níkem k emíku. [12] 
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Metalografické brousící za ízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Metalografické brousící za ízení Struers TergaForce-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Obroušené vzorky p ipravené na leptání kyselinou. 
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Leptání 

 Vykreslení profilu svaru na p í ném ezu spo ívá v leptání (potírání) plochy 10% 

vodním roztokem kyseliny dusi né (HNO3). Po naleptání jsou vzorky opláchnuty vodou a 

lihem a osušeny stla eným vzduchem. 

Stereomikroskop OLYMPUS SZX 7 

Detaily vzork  byly dokumentovány na stereomikroskopu OLYMPUS SZX 7. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Stereomikroskop OLYMPUS SZX 7. [10] 
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5.5 Vyhodnocení makroskopické zkoušky 

 Makroskopická zkouška byla provedena na svarových vzorcích po ízených sva ovací 

metodou IAC - ru n  (vzorky 5 až 9) a IAC - roboticky (vzorky 1 až 9). Výsledek 

makroskopické zkoušky, která byla provedena na svarových vzorcích po ízených metodou 

IAC - ru n , ukázal p ítomnost pór  a studených spoj . Na následujících snímcích je 

zvýrazn na oblast, kde se vada vyskytla. Vady se objevily ve svarech . 5, 6, 7, 9. 

 

 

Obr. 20 Svar . 5 (vada vlevo: pór; vada vpravo: studený spoj) IAC - ru n  

Obr. 21 Svar . 6 (studený spoj) IAC - ru n  
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Obr. 22 Svar . 7 (póry) IAC - ru n  

 

Obr. 23 Svar . 9 (pór) IAC - ru n  

 Ve svarech po ízených metodou IAC - roboticky se neobjevily žádné vady. P evýšení 

svaru se na všech svarových vzorcích pohybuje v rozmezí od 0,45 mm do 2 mm. Nejlepší 

svary, které byly vytvo eny, jsou z ady svarových vzork  sva ovaných metodou IAC - 

roboticky. Konkrétn  se jedná o svary íslo 2, 4, 6, 8. 
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Nejlepší svary, které byly vytvo eny: 

 

 

Obr. 24 Svar . 2 (IAC - roboticky) 

 

Obr. 25 Svar . 4 (IAC - roboticky)  
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Obr. 26 Svar . 6 (IAC - roboticky) 

 

 

Obr. 27 Svar . 8 (IAC - roboticky)  
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6. Vyhodnocení vybraných vlastností svarových spoj  

Tupé svarové spoje 

 Tupé svary jsou nejvhodn jším typem svar . Používají se p edevším pro konstrukce a 

strojní sou ásti namáhané dynamicky. U tupých svar  je zachován silový tok. Výrazného 

snížení vrubového ú inku se dosáhne obrobením p evýšené svarové housenky na úrove  

základního materiálu. Tupé spoje vzniknou sva ením dvou díl , které se p ikládají v poloze 

na tupo k sob , za použití p ídavného materiálu. P i v tších tlouš kách materiálu je nutné 

svarové plochy upravit pro svar. U tupých svar  je t eba dbát na otupení, dodržení mezery 

a úhlu svarové plochy. [7] 

 

 

Obr. 28 Tupý svar[6] 

  

Diskuse výsledk  provedených zkoušek 

 Svarové vzorky, které jsou výsledkem navrženého a zrealizovaného experimentu 

optimalizace technologie 135 - GMAW s použitím funkce IAC, byly podrobeny vizuální 

zkoušce. Poda ilo se zrealizovat všech 27 svarových vzork  již zmín nými sva ovacími 

metodami. Porovnáním a zjišt ním výrazných kvalitativních rozdíl  mezi použitými t emi 

navrženými metodami a také makroskopickou zkouškou bylo zjišt no, že nejkvalitn jší 

svarové spoje vznikly p i robotickém sva ování, tj. sva ováním metodou inteligentního 

ízení oblouku IAC - roboticky.   
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7.  Diskuse dosažených výsledk  

Dle p edpoklad  se p i metod  b žným zkratovým sva ováním nepoda ilo docílit 

optimálního sva ování v tších svarových mezer. Experiment zkratovým sva ováním 

potvrdil nestabilitu oblouku a svarového kovu.  

 

 Metodou inteligentního ízení oblouku IAC - ru n  bylo možné docílit sva ování 

velkých mezer (až 10 mm). P i svarových mezerách v tších než 5 mm je sva ování 

obtížn jší a je nezbytn  nutné, aby svá e  danou technologii dob e ovládal. P i zkouškách, 

respektive p i roz ezání vzork  sva ovaných metodou inteligentního ízení oblouku IAC - 

ru n  na požadovaný rozm r, byly u n kterých vzork  na p í ném ezu vid t vady pouhým 

okem a to v podob  bublin ve svaru. Tyto vady pravd podobn  vznikly vylu ováním 

plyn , které jsou obsaženy ve svarové lázni p i chladnutí, špatné rychlosti sva ování nebo 

vlivem mastnoty a ne istot na základním materiálu. 

 

 Na svarových vzorcích 5 až 9 sva ovaných metodou IAC - ru n , na kterých byla 

provedena makroskopická zkouška, se projevily vady, a to ve form  pór , neprova eného 

ko ene a špatného napojení p i p erušení sva ování. To jsou jevy, které se p i experimentu 

a odla ování parametr  asto vyskytovaly a jsou znázorn ny na fotografiích v p íloze. 

Výhodou a zárove  i nevýhodou ru ního sva ování je možnost okamžité reakce svá e e na 

pr b h sva ování a možnost korigovat pohyb b hem sva ování. Tímto zp sobem svá e  

m že docílit kvalitního svaru. Zárove  ale také m že vést k vytvo ení vadného svarového 

spoje, což se projevilo i v tomto experimentu.  

 

 Sva ováním metodou inteligentního ízení oblouku IAC - roboticky se poda ilo po 

sérii testování dojít ke vhodným sva ovacím parametr m, tj. nap tí, proud, pohyb robota 

(posuv, rozkmit), p i kterých nedochází k žádným vadám. Na vzorcích, respektive na 

snímcích po ízených p i makroskopické zkoušce, je vid t, že se na ezu svaru neprojevují 

žádné vady. Svary byly prova ené a bez pór . Dále je pot eba odladit napojení svarových 

housenek, i když p erušení a jeho napojení se zpravidla neprovádí. Parametry získané tímto 

experimentem se nyní používají p i sva ování díl , u kterých vznikají v tší mezery p i 

zakládání do p ípravku a není možné je eliminovat. 
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8. Záv r 

 Optimalizace technologie sva ování tavící se elektrodou v aktivním plynu s využitím 

funkce inteligentního ízení oblouku spo ívala v seznámení se s metodou b hem ru ního 

sva ování, nastavování a hledání vhodných parametr . Zkratové sva ování sloužilo pro 

porovnání IAC s konven ním sva ováním. U robotického sva ování jsme již vycházeli ze 

zkušeností a parametr  ru ního sva ování IAC a dále jsme parametry p izp sobovali dané 

technologii. 

 

 Metodou b žným zkratovým sva ováním se nám nepoda ilo zcela uspokojiv  

dosáhnout optimálního sva ení navržených svarových vzork . Po vizuální kontrole byla 

patrná nepravidelnost a špatná kresba svarové housenky a další vady. 

 

 Sva ováním metodou inteligentního ízení oblouku IAC - ru n  se poda ilo docílit 

sva ení navržených svarových vzork  se svarovou mezerou až 10 mm. Sva ovací proces je 

obtížn jší a je nutné, aby ho provád l zkušený svá e . Na n kterých vzorcích byly na 

p í ném ezu vid t vady ve form  bublin a pór . 

 

 Poslední navrženou metodou sva ování inteligentním ízením oblouku IAC - roboticky 

se poda ilo odladit sva ovací parametry, p i jejichž použití ve svarech nevznikají žádné 

vady. Tyto parametry se nyní používají p i sva ování na robotickém pracovišti, kde se celý 

experiment realizoval. 
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