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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

FINGR, Z. Optimalizace TIG–svařování při výrobě automobilových dílů. Ostrava: katedra  

mechanické technologie, Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2011, 61 s, 

Bakalářská práce, vedoucí: Ing. Petr Mohyla, Ph.D. 

Bakalářská práce se zabývá optimalizací technologie TIG při výrobě automobilových dílů. 

V úvodu práce jsou popsány některé metody tvorby nerozebíratelného spoje, antikorozní 

ochrana použitých materiálů, vhodné destruktivní a nedestruktivní zkoušky. a dále je 

proveden rozbor metody TIG.   

Cílem experimentální části práce je příprava několika vzorků při použití dvou typů 

přídavných materiálů a na základě zjištěných výsledků provést optimalizaci a navrhnout 

potřebná opatření. 

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR WORK 

 

FINGR, Z. Optimalization of TIG Welding for Automotive Production. Ostrava: Department 

of mechanical technology, Faculty of Mechanical Engineering VŠB-Technical University of 

Ostrava, 2011, 61 s, Bachelor work, supervizor: Ing. Petr Mohyla, Ph.D. 

 

The bachelor work deals with Optimalization of TIG for Automotive Production. The 

introchutions concerns with some methods of producing non-rewirable bonds, anticorrosive 

protection of used materials, adequate destructive and non-destructine testing and further 

analyzed TIG. 

 

The aim of the experimental work is the preparation of several samples using two types of 

filler materials and the obtained results to optimize the TIG. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK, VELIČIN A JEDNOTEK 

 

A1  teplota překrystalizace    [°C] 

A3  teplota překrystalizace    [°C] 

DC-  stejnosměrný proud s elektrodou na záporném pólu 

HB  tvrdost podle Brinella 

I  intenzita svařovacího proudu    [A] 

KTL  katoforéza 

MAG  Metal Aktiv Gas 

MIG  Metal Inert Gas 

TIG  Wolfram Inert Gas 

PA  poloha svařování vodorovná shora 

PB  poloha svařování vodorovná shora 

PF  poloha svařování svislá zdola nahoru 

PD  poloha svařování nad hlavou 

PC  poloha svařování vodorovná na svislé stěně 

H-L045 poloha svařování (trubka pod úhlem 45°) 

Q  tepelný příkon      [J] 

Q  teplo vnesené do svářovaného spoje   [J.mm-1]  

Rm  pevnost v tahu      [MPa] 

Rp0,2  smluvní mez kluzu v tahu    [MPa] 

TOO  tepelně ovlivněná oblast 

U  napětí při svařování     [V] 

Z  žárové zinkování 

ZE  elektrolitické zinkování 

a  tloušťka zkušební tyče    [mm] 

b  šířka zkušební délky tyče    [mm] 

b1  šířka hlavy upínacího konce    [mm] 

k  koeficient tepelné účinnosti 

lc  zkoušená délka     [mm] 

lo  počáteční měřená délka    [mm] 

ls  největší šířka svaru po opracování   [mm] 

lt  celková délka zkoušené tyče    [mm] 

v  rychlost svařování     [mm.s-1] 
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ÚVOD  

  

Bakalářská práce se zabývá optimalizací procesu svařování metodou TIG na konstrukční 

podsestavě ZSB Gestell pro zákazníka v automobilovém průmyslu. Automobilový průmysl je 

odvětví, ve kterém jsou použity téměř všechny druhy polotovarů tzn. odlitky, výkovky, 

výtažky i svařence různých tvarů a velikostí. Jednou z firem, která pracuje v tomto oboru a 

spolupracuje buď přímo s výrobci automobilů či se subdodavateli automobilek je také firma 

Klein & Blažek spol. s. r. o. Firma má sídlo ve Štítech a zabývá se výrobou samostatných 

dílů, ale také podsestav pro různé části automobilů což záleží na použité technologii. Hlavní 

technologie firmy jsou: lisování, svařování, obrábění, tepelné zpracování a montáž. 

 

Vzájemné spojování samostatných výlisků, ze kterých se skládá automobilová karoserie 

je prováděno například těmito technologiemi 

- odporové svařování 

- svařování obloukem 

- lepení 

- pájení 

- nýtování 

 

Některé jednotlivé části karoserie jsou již před prováděním požadovaného spoje 

antikorozně ošetřeny, ovšem vždy následuje antikorozní ošetření kompletní karoserie – 

například zinkováním. Dále v některých případech jsou používány různé prostředky (lepidla) 

pro zvýšení pevnosti spoje následným zpracováním v sestavách. 

 

 Odborní pracovníci v praxi neustále hledají nové možnosti v technologiích, které 

ovlivňují kvalitu a cenu výroby. Cílem je samozřejmě optimalizace výrobních postupů na 

základě nově získaných vědomostí tak, aby výrobky měly co nejvyšší kvalitu a co nejnižší 

cenu.  

 

 Mým úkolem v rámci bakalářské práce je optimalizovat proces TIG svařování na 

podsestavě ZB Gestell (viz.příloha č.I) pro zákazníka firmy Klein & Blažek s ohledem na 

možnosti použití přídavných materiálů a případného použití speciálního lepidla pro zvýšení 

pevnosti.  
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1 SVAŘOVÁNÍ 

 

Při použití technologie svařování vzniká nerozebíratelný spoj jednoho, nebo více strojních 

součástí. To znamená, že je možno v praxi svařovat celé konstrukce, které jsou složené 

z menších dílů či podsestav. Při rozhodování a volbě metody spojování pomoci svařování je 

brán na zřetel fakt, že tento proces má výhody v dobré trvanlivosti, těsnosti, velké pevnosti. 

Dále mezi výhody patří zvýšená produktivita práce, zjednodušení konstrukce a tím pádem 

také menší spotřeba materiálu. Každá metoda má také nevýhody a mezi ně při technologii 

svařování patří nerozebíratelnost spoje, změna mechanických vlastností a struktury svarového 

spoje. Při svařování také vzniká vnitřní pnutí a tím pádem vznikají deformace svařence a 

v neposlední řadě je pro tuto technologii potřeba kvalifikované obsluhy (dělníků). 

 

V současné době se technologie svařování používá téměř u každého výrobního oboru a to 

jak při konstrukci nových částí, tak při různých opravách, kde se dá tato technologie obzvlášť 

flexibilně upotřebit. [1] 

 

1.1 Teorie vzniku svarového spoje 

 

Atomy kovů jsou v krystalických mřížkách uloženy v rovnovážných polohách a platí pro 

ně, že: 

- výslednice přitažlivých a odpudivých síl působících na atomy je rovna nule 

- celková potenciální energie soustavy je minimální 

 

Parametr mřížky - to je charakteristika vzdálenosti mezi atomy v rovnovážných polohách. 

Přiblíží-li se čisté spojované povrchy na vzdálenost, která odpovídá parametru mřížky (0,286 

mm) vznikne nerozebíratelný svarový spoj. 

 

Metody současné technologie obrábění kovů neumožňují dosáhnout takové přesnosti, 

která by umožnila přiblížení všech míst povrchů na vzdálenost parametru mřížky. Proto by 

došlo ke spojení jen na několika místech spoje a pevnost by zdaleka nedosahovala pevnosti 

svarového spoje. Dodáme-li do spojovaných ploch aktivační energii, dosáhneme 

požadovaného kontaktu celých spojovaných ploch a tím pádem vznikne svarový spoj. 
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Aktivační energii lze udělit těmito způsoby: 

- Mechanická aktivace (pružné nebo plastické deformace) 

- Radiační aktivace (elektronové nebo iontové záření) 

- Termická aktivace (zvýšení teploty v místě spoje) 

 

Podle druhu použité aktivační energie také dělíme metody svařování. V případě použití 

termické aktivace svarových ploch, kde je podmínkou pro vytvoření spoje vznik taveniny, 

odpovídají tavné metody svařování. A v případě použití mechanické aktivace svarových 

ploch, kde je pro vznik spoje potřebný především vysoký stupeň deformace a difuze, 

odpovídají tlakové metody svařování. Třetí způsob aktivace je radiační a tato se v současné 

době používá hlavně při pájení materiálů. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.1 – Popis svarového spoje [2] 

 

1.2 Svarový kov 

  

Svarový kov vznikne tavením přídavného a základního materiálu. Podíl nataveného 

základního materiálu ve svarovém kovu se nazývá promísení. Objem svarové lázně tedy její 

velikost a tvar je přímo úměrný hlavnímu parametru a tím je tepelný příkon Q. Šířku a 

hloubku svarové lázně nejvýrazněji ovlivňuje intenzita svarového proudu (hloubka) a 

svařovací napětí (šířka). Na tvar svarové lázně má také vliv rychlost svařování (obr. 1.2). [1] 
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Obr. 1.2 – Tvar svarové lázně a směr růstu dendritů   [1] 

a) při malé rychlosti svařování 

b) při velké rychlosti svařování 

 

1.3 Tepelně ovlivněná oblast (TOO) 

 

TOO - tepelně ovlivněná oblast svarového spoje je část, kde při svařování v důsledku 

působení tepla dojde ke změně mikrostruktury (obr. 2.2). Šířka oblastí TOO je závislá a tím 

pádem rozdílná dle druhu svařování a hlavně dle svařovacích parametrů.  [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.3 Vliv teplotního účinku svařování na strukturu svarového spoje [1] 
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Pásma TOO: 

- Pásmo částečného natavení – přechod z TOO do svarového kovu. Je nazývána také 

jako hranice ztavení 

- Pásmo přehřátí – teploty nad A3, překročení teploty intenzivního růstu primárních zrn 

- Pásmo normalizace – definované teplotou A3 a teplotou přehřátí s úplnou transformací 

α → γ → α 

- Pásmo částečné rekrystalizace – mezi teplotami A1 a A3 s neúplnou polymorfní 

přeměnou [1] 

 

1.4 Svařování za působení tepla 

 

Při tomto způsobu svařování dochází ke spojení místním natavením svarových ploch 

základního materiálu, bez použití tlaku nebo rázu. 

 

Svařování za působení tepla dělíme na: 

- svařování slévárenské 

- svařování elektrickým obloukem 

- svařování termitem 

- svařování plamenem 

- svařování laserem 

- svařování elektronovým paprskem[3] 

 

Svařování elektrickým obloukem 

 

Jedná se o vysokotlaký výboj, hořící mezi elektrodami. Tato metoda svařování je 

charakterizována malým katodovým úbytkem, velkým proudem, nízkým napětím a 

intenzivním vyzařováním tepla, světla a ultrafialového záření. Řadíme jej mezi metody 

svařování za působení tepla. 

 

Svařování elektrickým obloukem dále dělíme na: 

- svařování obalenou elektrodou 

- svařování holou elektrodou v ochranném plynu 

- svařování netavnou elektrodou v ochranném plynu[3] 
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Svařování elektrickým obloukem v ochranném plynu 

 

Tato metoda je v současné době v celosvětovém měřítku ve strojírenském průmyslu 

nejrozšířenější. Navazuje na princip svařování elektrickým obloukem, ovšem v tomto případě 

je okolí oblouku a nataveného kovu chráněno umělou atmosférou, vytvořenou vhodným 

ochranným plynem. Podle použité elektrody a ochranného plynu lze rozlišit různé druhy 

svařování. 

 

MIG – Metal Insert Gas (svařování tavnou kovovou elektrodou v inertním plynu) 

MAG – Metal Aktiv Gas (svařování tavnou kovovou elektrodou v aktivním plynu) 

WIG / TIG – Wolfram Inert Gas (svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu) 

 

Používají se i různé modifikace těchto metod. [3] 

 

1.5 Ochranné plyny 

 

Ekonomiku a technologičnost dílu značně ovlivňuje vhodná volba ochranného plynu. 

Vhodná volba plynu dále ovlivňuje také povrch sváru, rozstřik svarového kovu, šířku svaru, 

hloubku závaru, mechanické vlastnosti a metalurgickou strukturu svaru atd. Ochranný plyn 

může být buď inertního charakteru (MIG), nebo aktivního charakteru (MAG). Inertní plyn 

nereaguje s roztaveným materiálem. Naopak aktivní plyny se na procesech, probíhajících 

mezi elektrickým obloukem a roztaveným kovem, podílejí. Při svařování metodou TIG 

ochranné plyny zabezpečují ochranu wolframové elektrody, tavné lázně a přilehlého 

základního materiálu před účinky okolní atmosféry. Dále mají vliv na tepelný výkon 

svařovacího oblouku, jeho stabilitu a zapálení v průběhu celého svařovacího procesu. [4]  

 

Používané ochranné plyny: 

- kyslík 

- argon 

- oxid uhličitý 

- helium 

- jejich směsi 

 

Kyslík O2 – je to nehořlavý plyn, ovšem oxidační hoření podporuje. Vyrábí se destilací 

zkapalněného vzduchu stejně jako dusík a argon. Používá se ve směsi s argonem v rozpětí 
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obsahu 0,03 - 3 %, a ve směsi s argonem a oxidem uhličitým v rozsahu 1 – 8 %. Tento 

ochranný plyn výrazně zvyšuje tekutost svarové lázně a povrchové napětí roztaveného kovu. 

Tato vlastnost je jeho hlavní důvod přidávání do ochranného směsného plynu. Tímto 

působením kyslíku se zlepšuje odplynění svarové lázně, profil svarové housenky a přechod 

svarového kovu do základního materiálu. [4] 

 

Argon Ar – patří mezi inertní (netečné) plyny, nereaguje s jinými chemickými prvky. 

Jedná se o plyn bez barvy, zápachu a chuti, který je těžší než vzduch. Nízký ionizační 

potenciál umožňuje snazší zapalování oblouku. Protože má argon vysokou hustotu, umožňuje 

dobrou ochranu svarové lázně i při nízkém průtoku plynu. Argon obsahuje nečistoty jako 

dusík, kyslík, vodík, což má nepříznivý vliv na kvalitu svarového spoje. Pro svařování 

metodou TIG se používá argon o vysoké čistotě a to s číslováním 4.6, 4.8, 5.0, které odpovídá 

určité čistotě plynu. [4]   

 

Oxid uhličitý CO2 - oxid uhličitý je bezbarvý nehořlavý nejedovatý plyn slabého zápachu 

s výraznými oxidačními vlastnostmi. Vysoká hustota plynu příznivě ovlivňuje funkci plynové 

ochrany především v běžných polohách PA, PB a PC. Oxid uhličitý má vysokou tepelnou 

vodivost s vysokým přenosem tepla do svarové lázně. Tento přenos tepla spolu s teplem, 

získaným exotermickými oxidačními reakcemi, zajišťuje velmi dobré natavení svarových 

hran, hluboký průvar s oválným profilem svarové housenky a dobré odplynění svarové lázně. 

Pro svařování se používá CO2 s čistotou minimálně 99,5%. Zbytek tvoří nečistoty a vlhkost, 

které nesmí být více jak 0,04%. [4] 

 

Hélium He – stejně jako argon patří mezi inertní plyny. Hélium je plyn bez barvy, chuti, 

zápachu a je lehčí než vzduch. Dále má nízkou ionizační schopnost a vyžaduje dvakrát vyšší 

napětí svařovacího proudu, než při ochraně v argonu. Poskytuje vysoký tepelný výkon a tím i 

vyšší rychlost svařovacího procesu. Problémem je ovšem obtížnější zapalování oblouku a 

horší stabilita, hoří neklidně. Čistota helia pro svařování se pohybuje od 99,996 do 99,999 %. 

Nečistotami jsou ve většině případů další vzácné plyny. Svařování TIG v čistém heliu se 

používá pouze v omezeném rozsahu, jeho pozitivní vlastnosti se využívají tém,ěř vždy 

v kombinaci s argonem. [4] 

 

Směsi argon-helium – tyto směsi tvoří samostatnou skupinu inertních plynů. Množství 

obsahu helia se pohybuje od 1 do 95 %. S obsahem helia se zvyšuje napětí na oblouku a tím 

pádem roste tepelný výkon oblouku TIG. Z tohoto důvodu můžeme použít vyšší svařovací 
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rychlostí, toto příznivě ovlivní produktivitu práce. Dále se tyto směsi používají pro svařování 

materiálů o větších tloušťkách a materiálů s vysokou tepelnou vodivostí. [4] 

 

Směs argon a CO2 - jedná se o ochranný plyn s dobrými vlastnostmi a ve velkých 

provozech a v případě důrazu na kvalitu a produktivitu svařování, se používá tento druh 

plynů. Podíl CO2 ve směsi může být maximálně 25%. Při vyšším podílu by už . byl argon ve 

směsi zbytečný a bylo by jedno, zdali se svařuje ve směsi či v čistém CO2. Použití této směsi 

je hlavně na nelegované a nízkolegované oceli. Mezi nejznámější směsi jsou 82=Ar + 18% 

CO2 a 92%Ar + 8% CO2. [17] 



 17

2 ANTIKOROZNÍ OCHRANA 

 

Tuto kapitolu jsem zařadil z důvodu použití svařovaného materiálu s antikorozní 

ochranou při mé práci. Díl je svařen z pozinkovaného materiálu DX53D + Z 140 MBO. 

V dnešní době jsou v automobilovém průmyslu tyto materiály běžně používány. 

 

Na kovové povlaky klademe základní požadavky: 

- Malá rychlost jejich vlastní koroze 

- Napadení základního materiálu na místech, kde došlo k poškození povlaku, by mělo 

být působením chemických nebo elektrochemických procesů omezeno nebo 

potlačeno. 

 

Zinek je prvkem, který oba tyto požadavky splňuje. Tento prvek se používá nejčastěji pro 

antikorozní ochranu v automobilovém průmyslu hlavně na pozinkování plechů. Pomoci 

dalších vrstev speciálních barev a laků se následně po kompletaci karoserie tato základní 

antikorozní ochrana ještě zvyšuje. [6] 

 

2.1 Vlastnosti zinku 

 

Zinek je namodralý bílý kov, na řezu lesklý. Na vzduchu po určité době ztrácí lesk a 

šedne. Mechanické vlastnosti zinku jsou do značné míry ovlivňovány nečistotami. Velmi 

nepříznivou vlastností zinku je jeho tečení za normální teploty. Rychlost tečení je tím menší, 

čím má zinek hrubší zrno. 

 

Technické údaje:  

teplota varu Zn = 906°C 

teplota tavení Zn = 419°C 

Rmmax = 350 MPa pro slitiny [6] 

 

2.2 Pracovní postupy používané při zinkování 

 

- Zinkování ponorem 

- Žárové zinkování jemných plechů (Z) 

- Elektrolytické zinkování jemných plechů (ZE) 
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Zinkování ponorem 

 

Zinkování ponorem je metalurgický proces, při kterém se povlak na ocelovém dílu 

vytváří vzájemnou reakcí základního materiálu výrobku se zinkovou taveninou v lázni. 

Jednotlivé díly jsou ponořeny do zinkovací lázně. Síla zinkové vrstvy je závislá na čase 

ponoru, složení oceli a teplotě lázně. Tento postup se nejběžněji používá až po svařování. 

               

Žárové zinkování jemných plechů 

 

Při teplotě kolem 500°C se protahuje plech horkou zinkovou lázní a stíracími tryskami je 

zinek odfukován na požadovanou sílu. Tento pracovní postup lze použít pouze pro 

oboustranné nanášení.               

 

Elektrolytické zinkování jemných plechů 

 

Plech se protahuje sulfátovým elektrolytem, kde se plech chová jako katoda a měděné 

bloky jsou anodou. Sílu vrstvy zinku dosahujeme pomoci intenzity proudu a rychlosti 

protahovaného plechu. Tato metoda se velmi často používá v automobilovém průmyslu. Při 

elektrolytickém zinkování se dosahuje velmi čisté a tudíž tvárné zinkové vrstvy, která odolává 

i značným přetvořením. [6] 

 

2.3 Rozdělení zinkových povlaků u žárového zinkování 

 

U zinkových povlaků se dodržuje mezinárodní konvence a dané číselné značení povlaků 

vždy odpovídá jeho hmotnosti v g/m2 (například Z 100/100, nebo pouze Z 100 odpovídá 

hmotnosti povlaku 100 g/m2 na jedné i druhé straně materiálu). Síla zinkového povlaku se 

udává v (µm) pro každou stranu. Pro objednávané plechy je možno volit povlak v různých 

třídách. V případě materiálu, který je použit pro díl který je objektem bakalářské práce se 

jedná o povlaky od Z 100 do Z 600. Ne vždy se používá povlak pouze s označením Z, ale je 

možno zvolit z několika variant. 

- Žárové povlakování ponorem zinkem (Z) 

- Žárové povlakování ponorem slitinou zinek-železo (ZF) 

- Žárové povlakování ponorem slitinou zinek-hliník (ZA) 

- Žárové povlakování ponorem slitinou hliník-zinek (AZ) 

- Žárové povlakování ponorem slitinou hliník-křemík (AZ) [7] 
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3 TIG SVAŘOVÁNÍ 

 

Zkratka TIG je mezinárodní označení metody svařování elektrickým obloukem za pomoci 

netavící se elektrody a ochranné atmosféry inertního (netečného) plynu. Číselné označení 

metody je 141. Princip této svařovací metody je hoření elektrického oblouku mezi netavící se 

elektrodou a základním materiálem. Elektroda používaná při svařování touto metodou se 

nesmí tavit, a proto musí být vyrobena z materiálu, který je schopen odolávat vysokým 

teplotám. Používá se wolfram, který splňuje potřebné požadavky. Elektroda vyrobena 

z wolframu je upnuta v hlavici TIG hořáku pomoci kleštiny, ta také do elektrody přenáší 

proud. Ochranná atmosféra, která je potřebná pro ochranu tavné lázně před přístupem 

vzduchu a usnadňuje zapalování oblouku je vytvářena plynem, který proudí hubicí. 

Používaný plyn je obvykle argon. [8]  

 

Svařování metodou TIG je možné provádět způsobem: 

- roztavením a slitím základního materiálu 

- s přidáním přídavného materiálu – drátů podobného složení jako má základní materiál 

 

Provedení operace je možno realizovat: 

- ručně, svářeč drží drát v jedné ruce a ve druhé ruce drží hořák, drát přidává do lázně 

po kapkách dle potřeby 

- mechanicky, svářeč drží v ruce hořák, ale drát je podáván bovdenem pomoci 

speciálního podavače  

- automaticky, proces je plně automatizován např. robotizace 

 

Výhody metody TIG svařování: 

- výborná kontrola nad svarovou lázní 

- možnost svařování bez přídavného materiálu 

- možnost použití jako přídavného materiálu např. odstřižek základního materiálu 

- vysoká teplota oblouku 

- výborná ochrana svarové lázně 

- příznivé tvarování svarové housenky 

- dobré operativní vlastnosti TIGu v polohách 

- možnost svařování velice tenkých materiálů 
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Nevýhody metody TIG svařování: 

- náročnost na svařovací zařízení 

- malá produktivita [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1 Princip svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu TIG – 141 [8] 

 

3.1 Oblast použití 

 

Technologie TIG svařování se nejčastěji používá v následujících aplikacích. 

- trubky kotlů v energetice 

- náročné kořenové vrstvy potrubí produktovou 

- tvarově složité konstrukce, zejména z trubek z hliníkových materiálů a nerez ocelí 

například: rámy kol a motorek, ochranné rámy, zábradlí, žebříky atd. 

- svařování speciálních materiálů: vysocelegované a nástrojové oceli, oceli pro 

energetiku, titan, měď, bronz a hořčík 

- svařování velmi tenkých materiálů [8]  
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Obr.3.2 Ukázky svarů provedených metodou TIG [8] 

 

3.2 Přídavný materiál 

 

Přídavný materiál je vždy volen dle svařovaného materiálu a v případě je-li požadován 

pro danou technologii.  

 

OK AUTROD 19.30 (dle EN 14640 – CuSi3Mn1) 

 

Použití: Drát Cu-Si obsahuje přibližně 3 % Si a lze ho použít pro svařování měděných slitin 

s křemíkem a zinkem. Tento drát je nejčastěji používán pro svařování dílů z pozinkovaných 

plechů především v automobilovém průmyslu. Jako ochranný plyn se obvykle používá čistý 

Ar. 

Předehřev < 250°C 

Svařovací proud: stejnosměrný proud, zapojený na - pol, DC- 

Typické chemické složení čistého svarového kovu (%): 

Si: 3,4 

Mn: 1,1 

Cu: > 94,0 

Sn: < 0,2 

Zn: < 0,2 

Fe: < 0,3 

Průměr drátu: 0,8 / 1 / 1,2 mm 

Polohy svařování:  

vodorovná shora (tupý, koutový) 

vodorovná svislá (koutový) 
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vodorovná na svislé stěně (tupý) 

svislá nahoru (tupý, koutový) 

Typické mechanické hodnoty čistého svarového kovu: 

Pevnost v tahu (Rm): 350 MPa 

Smluvní mez kluzu v tahu (Rp0,2): 130 MPa 

Tvrdost dle Brinella (HB): 80 – 100 

Tažnost (A5): 40 % 

Cena cívky 15 kg: 10 740 Kč  [10] 

 

OK AUTROD 19.40 (dle EN 14640 – CuAl8) 

 

Použití: Drát Cu-Al je určený pro svařování válcovaných a litých hliníkových bronzů 

podobného složení a pro navařování feriticko-perlitických ocelí . Svárový kov má dobrou 

pevnost i odolnost proti korozi a opotřebení. Částečně je odolný i proti mořské vodě. Jako 

ochranný plyn se obvykle používá čistý Ar. 

 

Svařovací proud: stejnosměrný proud, zapojený na - pol, DC- 

Typické chemické složení čistého svarového kovu (%): 

Si: < 0,1 

Mn: < 0,5 

Al: 7,8 

Fe: < 0,5 

Cu: > 90 

Průměr drátu: 0,8 / 1 / 1,2 mm 

Polohy svařování:  

vodorovná shora (tupý, koutový) 

vodorovná svislá (koutový) 

vodorovná na svislé stěně (tupý) 

svislá nahoru (tupý, koutový) 

Typické mechanické hodnoty čistého svarového kovu: 

Pevnost v tahu (Rm): 420 MPa 

Smluvní mez kluzu v tahu (Rp0,2): 175 MPa 

Tvrdost dle Brinella (HB): 80 – 120 

Tažnost (A5): 40 % 

Cena cívky 15 kg: 16 950 Kč [11] 
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3.3 Ochranný plyn 

 

Technologie TIG svařování používá ochranné plyny především k ochraně wolframové 

elektrody, tavné lázně a přilehlého základního materiálu před účinky okolní atmosféry.  Dále 

ochranné plyny ovlivňují tepelný výkon svařovacího oblouku, jeho zapálení a stabilitu po čas 

svařovacího procesu. Volba ochranného plynu vždy probíhá jednak z hlediska kvality 

svarového spoje, ale také z hlediska ceny použitého plynu. 

 

Používané ochranné plyny při TIG svařování: 

- Argon 

- Helium 

- Směsi argon – helium  [9] 

 

3.4 Technika TIG svařování 

 

Technikou svařování máme na mysli polohu a pohyby svařovacího hořáku a přídavného 

materiálu s ohledem na polohu svařovaného materiálu. Metoda číslo 141 tedy metoda TIG 

svařování vyžaduje postup svařování dopředu. Jedná se o postup, kdy se přídavný materiál 

pohybuje před hořákem od pravého okraje svařovaného materiálu doleva. Zároveň se základní 

materiál natavuje a materiál přídavný (drát) se postupně odtavuje. [9] 

Obr.3.3 Vzájemná poloha hořáku a přídavného materiálu při svařování metodou TIG [9] 
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Svařování tupých svarů: 

 

Vedení svařovacího hořáku u tupých spojů je pod úhlem 80 až 90 stupňů a přídavný 

materiál pod úhlem 10 až 15 stupňů vše samozřejmě vzhledem k základnímu materiálu. 

Elektrický oblouk je 6 až 10 mm vzdálen od svarové lázně a podle podmínek svařování si ji 

nastavuje každý svářeč sám. [9] 

 

Vyložení elektrody z hubice se volí v závislosti na jejím průměru, obvykle volíme 1 až 3 

násobek. V případě, že zvolíme malé vyložení elektrody dochází k hoření elektrického 

oblouku částečně také v hubici, tím pádem se přehřívá a může dojít k přeskočení oblouku na 

hubici. [9]  

 

Dalším problém, který může nastat vlivem špatné techniky svařování je, vytvoření 

kovových vměstků, které způsobují vážné znehodnocení sváru a to tak, že vytváří 

necelistvosti. Příčina vzniku tohoto problému je odpadnutí částeček wolframové elektrody do 

tavné lázně při dotyku elektrody a základního materiálu. [9] 

 

Od pohybu svařovacího hořáku přejdeme k pohybu přídavného materiálu – drátu. Tento 

svařovací drát se přidává až po vytvoření svarové lázně a to na její okraj. Přidávání drátu 

provádíme v daných intervalech a svářeč musí dbát na to, aby se natavený konec drátu 

nedostal mimo ochrannou zónu. V případě, že svářeč tuto podmínku nedodrží dochází k 

okysličení konce drátu a tím pádem nepříznivě ovlivňujeme kvalitu svaru. [9] 

 

Svařování koutových svarů: 

 

V případě svařování koutových sváru musíme v porovnání se svařováním tupých svarů 

zvýšit množství vneseného tepla a to až o 10 %. Dále se přistupuje ke zvětšení vzdálenosti 

hubice  hořáku od materiálu, vyložení elektrody volíme 1,5 až 2 násobek průměru elektrody. 

Pro lepší ochranu svarové lázně také měníme polohu hořáku a přídavného materiálu 

viz.obrázek. [9] 
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V běžné praxi se při svařování nejčastěji uplatňují polohy svařování PA, PF a PC. Polohy 

PD a H-L045 patří mezi nejobtížnější. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.4 Polohy svařování  [15] 

 

3.5 Parametry svařování TIG 

 

Jedná se o parametry, které určuje svářečský dozor tzn. inženýr, technolog svařování. 

Parametry jsou uváděny ve výrobních postupech svařování (WPS). 

 

Tři základní parametry udávají tepelný režim svařování metodou TIG: 

- Velikost napětí na oblouku  - závisí na délce oblouku. 

- Velikost svařovacího proudu – se volí dle tloušťky, dle tepelné vodivosti základního 

materiálu, podle polohy svařování, podle typu spoje a podle rychlosti svařování. 

- Rychlost svařování – závisí na druhu svařovacího proudu a jeho intenzitě 

 

Mezi technologické podmínky a doplňkové parametry svařování patří: 

- Vyložení elektrody 

- Průměr netavící se elektrody 

- Chemické složení netavící se elektrody 

- Vrcholový úhel elektrody 

- Průměr přídavného materiálu 
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- Sklon hořáku 

- Sklon přídavného drátu 

- Průměr hubice hořáku 

- Velikost pulzačního proudu 

- Velikost průtoku ochranného plynu  [9] 

 

3.6 Zdroj pro TIG svařování 

 

Zdroj pro svařování metodou TIG/WIG musí splňovat potřebné parametry dle výrobce 

Fronius (obr.3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3.5 Fronius TransTig 2200 Job 
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Technické údaje Fronius TransTig 2200 Job: 

 

Síťové napětí 230 V 

Síťové jištění 16 A 

Trvalý primární výkon (kVA) 3,0 kVA 

Účiník 0,99 

Rozsah svařovacího proudu WIG 3 - 220 A 

Rozsah svařovacího proudu elektrody 10 - 180 A 

Napětí naprázdno 84 V 

Pracovní napětí WIG 10,1 - 18,8 V 

Pracovní napětí elektrody 20,4 - 27,2 V 

Zapalovací napětí (Up) 9,5 kV 

Krytí IP 23 

Chlazení AF 

Izolační třída B 

Hmotnost kg  16,8 

Rozměry: d x š x v mm 485/180/390 

 

 

3.7 Ochranné pomůcky a bezpečnost při TIG svařování 

 

Pro TIG / WIG svařování platí stejné zásady jako u každého jiného svařování jako 

například MIG/MAG. Pro ochranu se používá svařovací kukla, rukavice, pracovní oděv a 

obuv. Dále se musí dbát na odpovídající pracovní prostředí tzn. že nezbytné je pracoviště 

vybavit dostatečným odsáváním výparů, které vznikají při procesu. Dále se musí klást důraz 

na potřebnou ergonomii pracoviště. 
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4 POSOUZENÍ KVALITY A PEVNOST SPOJE 

 

Pro posuzování svarového spoje se používají různé zkoušky patřící do dvou základních 

skupin. 

Nedestruktivní – tyto metody jsou nákladné na pořízení speciálních strojů a na soustavné 

školení obsluhy 

- Rentgen 

- Ultrazvuk 

- Magnetická metoda 

- Kapilární 

- Vířivé proudy atd. 

- Vizuální kontrola, (tato kontrola není finančně náročná)  

 

Destruktivní  

- Zkouška tahem 

- Zkouška tvrdosti 

- Zkouška vrubové houževnatosti 

- Zkoušky lámavosti 

- Zkoušky makrostruktury a mikrostruktury  [12] 

 

 4.1 Vizuální kontrola svarového spoje 

 

Vizuální kontrola svárů je obecně popsána v normě ČSN EN 970. Princip vizuální 

kontroly je, že se předpokládá nějaký projev vnitřních vad na povrchu svaru. Tato metoda je 

velmi levné zhodnocení kvality svarového spoje.  

 

Vizuální kontrolu rozdělujeme na:  

Přímá  varianta – na kontrolovaný svar vidíme přímo a pro podporu je možné používat 

např. brýle, lupu, měřítka, šablonky, zrcátka, endoskopy a pod. [12]  
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Obr. 4.1 Jednoduchá měrka na koutové i tupé svary. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2 Digitální posuvné měřítko na koutové svary. [12] 

 

Nepřímá varianta -  na kontrolovaný svar nevidíme přímo, ale prostřednictvím další 

techniky např. televizní kamera nebo endoskop. [12] 

 

4.2 Příčná zkouška tahem svarového spoje 

 

Provedení zkoušky předepisuje norma ČSN EN 895 [14]. Tato norma předepisuje rozměr 

zkušebních vzorků a také jejich opracování. Dále tato norma informuje o způsobu odběru 

těchto vzorků. Norma platí pro všechny kovové materiály svařené metodou tavného 

svařování. Vlastní zkouška tahem a její vyhodnocení se provádí dle normy ČSN EN 10002-1.

              [13] 
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Zkušební vzorky se odebírají příčně ze svarového spoje a osa svarového kovu musí zůstat 

po opracování ve středu zkoušené délky. Zkušební tyče se odebírají ze svarového spoje bez 

tepelného svařování, nebo po předepsaném tepelném zpracování. Podrobnosti o každém 

tepelném zpracování musí být uvedeny ve zkušebním protokolu. Při odebírání vzorků se musí 

používat metody dělení, které neovlivní vlastnosti zkušební tyče. V případě přípravy vzorků 

z ocelí tlouštěk větších než 8 mm, není možné použít stříhání na nůžkách. V tomto případě se 

použije tepelných metod pro řezání. Řezy musí být prováděny ve vzdálenosti minimálně 8 

mm od zkoušené délky zkušební tyče.  Každá odebraná tyč musí být označená tak aby bylo 

později možné identifikovat místo ve svarovém spoji, ze kterého byl vzorek odebrán. Tvar 

zkušební tyče, který se musí před provedením zkoušky připravit je uveden na obr. 4.3 a na 

obrázku 4.4 a 4.5 jsou uvedeny jejich předepsané rozměry.  [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.3 Zkušební tyč pro plechy  [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.4 Označení a zkratky  [1] 
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Obr. 4.5 Rozměry zkušebních tyčí z plechů a trubek [1] 

 

4.3 Zkouška makrostruktury svarového spoje 

 

Zkušební vzorek se připravuje rozříznutím v pravém úhlu k podélné ose svaru. 

Posuzovaný vzorek musí obsahovat základní materiál, obě TOO a svarový kov. Podstatou 

zkoušky je naleptání dopředu vybroušeného povrchu. Pro naleptání se používá vhodné činidlo 

pro vyvolání makrostruktury. Dělení vzorku nesmí být, pokud to je možné realizováno na 

začátku a konci svaru. Výsledek této zkoušky zjišťujeme vizuálně pouhým okem, nebo při 

malém optickém zvětšení mikroskopem, nebo lupou.  [1] 
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5 POSTUP SVAŘOVÁNÍ (PÁJENÍ) 

 

V rámci experimentálního programu byla vybrána sestava s názvem ZB Gestell, číslo dílu 

07/S335-08.25. Pro provedení svarů byl použit speciální upínací přípravek, který byl 

zhotoven pro realizaci tohoto projektu (kapitola 5.1). 

Vzhledem k použitému přídavnému materiálu (CuSi3Mn1 a CuAl8) se vlastně jedná o 

tvrdé pájení. Veškeré další proměnné technologie TIG včetně způsobu provedení spoje jsou 

stejné jak u pájení tak u svařování TIG. Z tohoto důvodu a pro zjednodušení používám 

v některých místech textu terminologii používanou spíše pro svařování.  

 

5.1 Upínací přípravek 

  

Díly jsou v přípravku (obr.5.1) upnuty pomoci pákového mechanismu, který při zavřeném 

stavu zaručuje dokonalé upnutí a zajištění dílů. Pro zajištění požadované vzájemné polohy je 

využíváno středících trnů. Přípravek je osazen otočnou základnou a to z důvodu snadnějšího 

přístupu svářeče na všechna svařovaná místa sestavy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.1 Upínací přípravek inventární číslo 1424 

 

Postup: 

Do upínacího přípravku založit díl 07/S335-08.24 značením na plochu a nýtovanou část 

(obr.5.2). Dále 6 stehy v poloze PB provést svaření sestavy dle výkresové dokumentace. 
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Obr. 5.2 Díl 07/S335-08.24 a nýtovaná část sestavy 

 

 5.2 Vzorky pro destruktivní zkoušky 

 

Pro realizaci zkoušek bylo svařeno několik typů vzorků (viz.příloha č.II – záznam o 

svařování). Pro svařování byl použit materiál dle tabulky 5.2. Pro varianty č.1 až č.4 byly 

parametry nastaveny na hodnoty dle tabulky 5.3, pro variantu č.5 a č.6 dle tabulky 5.4. 

Připravené vzorky byly následně opracovány na rozměr 20 x 200 mm pro tahovou zkoušku a 

rozměr 20 x 40 mm pro zkoušku makrostruktury (tabulka 5.5 a 5.6, obr. 5.3 a 5.4). 

 

 

Tabulka 5.2  

Označení Norma 
Tloušťka plechu [mm] 

(Povrchová úprava) 

Pevnost v tahu Rm 

[MPa] 

DX53D ČSN EN 10 327 2,5 (pozinkovaný) 270 - 380 
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Tabulka 5.3 

Proces: 141 (TIG / WIG) 

Proud: 100 A 

Napětí: 15 V 

Rychlost svařování: 5 mm / s 

Druh elektrody: WT20, pr. 2,4 (červená) 

Pojmenování spoje: Koutový svar, přeplátovaný spoj 

Poloha spoje: PB 

Přídavný materiál: CuSi3Mn1 / CuAl8 

Průtok plynu (Argon): 13 l / min 

 

Tabulka 5.4 

Proces: 141 (TIG / WIG) 

Proud: 100 A 

Napětí: 15 V 

Rychlost svařování: 5 mm / s 

Druh elektrody: WT20, pr. 2,4 (červená) 

Pojmenování spoje: I - svar 

Poloha spoje: PA 

Přídavný materiál: CuSi3Mn1 / CuAl8 

Průtok plynu (Argon): 13 l / min 

Varianta číslo 1: 

TIG s přídavným materiálem CuSi3Mn1 

Pro tahovou zkoušku 3 ks vzorků: č. 1 , 2 a 9 - zkušební vzorek (jen pro případné nastavení 

trhacího stroje). Pro zkoušku makrostruktury 2 ks vzorků: č.1 a 2 

 

Varianta číslo 2: 

TIG s přídavným materiálem CuSi3Mn1 + použití spec.lepidla Corabond V 

Pro tahovou zkoušku 2 ks vzorků: č. 3 a 4 

Pro zkoušku makrostruktury 2 ks vzorků: č. 3 a 4 

 

Varianta číslo 3: 

TIG s přídavným materiálem CuAl8 
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Pro tahovou zkoušku 3 ks vzorků: č. 5 , 6 a 10 - zkušební vzorek (jen pro případné nastavení 

trhacího stroje) 

Pro zkoušku makrostruktury 2 ks vzorků: č. 5 a 6 

 

Varianta číslo :4 

TIG s přídavným materiálem CuAl8 + použití spec.lepidla Corabond V 

Pro tahovou zkoušku 2 ks vzorků: č. 7 a 8 

Pro zkoušku makrostruktury 2 ks vzorků: č. 7 a 8 

 

Varianta číslo :5 

TIG s přídavným materiálem CuSi3Mn1 

Pro tahovou zkoušku 2 ks vzorků: č. 11 a 12 

 

Varianta číslo :6 

TIG s přídavným materiálem CuAl8 

Pro tahovou zkoušku 2 ks vzorků: č. 13 a 14 

Tabulka 5.5 

Příčná zkouška tahem 

Rozměr vzorku 25 x 200 

Číslo vzorku Přídavný Lepidlo  

1 CuSi3Mn1 NE 

2 CuSi3Mn1 NE 

3 CuSi3Mn1 ANO 

4 CuSi3Mn1 ANO 

5 CuAl8 NE 

6 CuAl8 NE 

7 CuAl8 ANO 

8 CuAl8 ANO 

9 zk. CuSi3Mn1 NE 

10 zk. CuAl8 NE 

11 CuSi3Mn1 NE 

12 CuSi3Mn1 NE 

13 CuAl8 NE 

14 CuAl8 NE 
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Tabulka 5.6 

 

Zkouška makrostruktury 

Rozměr vzorku 20 x 40 

Číslo vzorku Přídavný Lepidlo 

1 CuSi3Mn1 NE 

2 CuSi3Mn1 NE 

3 CuSi3Mn1 ANO 

4 CuSi3Mn1 ANO 

5 CuAl8 NE 

6 CuAl8 NE 

7 CuAl8 ANO 

8 CuAl8 ANO 

 

Vysvětlivky:  

zk. = zkušební vzorek (jen pro případné nastavení trhacího stroje) 

    Vzorky použité pro zkoušky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.3 Vzorky s přeplátováním pro destruktivní zkoušky 
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Obr. 5.4 Vzorky natupo pro destruktivní zkoušky s přeplátováním 

 

5.3 Teplo vnesené do spoje 

 

Z hodnot, které jsou uvedeny v záznamech o TIG svařování (pájení) viz.příloha č.II, je 

možné vypočítat teplo vnesené do spoje. Toto teplo velkou měrou ovlivňuje pozinkovanou 

vrstvu dílu, která se při jeho působení vypařuje a nemalou měrou vnesené teplo ovlivňuje 

TOO. Z těchto důvodů je potřeba teplotu udržovat co nejmenší (obr.5.5 a obr5.6). 

 

  [1] 

 

 

Q –množství tepla přivedené do svarového spoje na jednotku jeho délky [KJ . mm-1] 

k – koeficient tepelné účinnosti metody svařování metoda 141 obloukové svařování WIG 

(TIG ) – 0,6 )  

U – napětí při svařování [V]  

I - Intenzita svařovacího proudu [ A ]  

v – rychlost svařování [ mm . s-1 ] 
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   a)           b) 

Obr.5.5 Vzorky CuSi3Mn1 a CuAl8,viditelné tepelné ovlivnění, čelní strana 

a) přídavný materiál CuSi3Mn1, b) přídavný materiál CuAl8 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

   a)           b) 

Obr.5.6 Vzorky CuSi3Mn1 a CuAl8,viditelné tepelné ovlivnění, zadní strana 

a) přídavný materiál CuSi3Mn1, b) přídavný materiál CuAl8 
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6 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY 

 

6.1 Posouzení rozstřiku a opalu – Vizuální zkouška 

 

Při svařování vzorků bylo patrné, že za použití přídavného materiálu CuAl8 docházelo 

k výraznějšímu opalu a rozstřiku a to jak v případě bez lepidla Corabond V tak v případě 

použití tohoto lepidla (obr. 6.1).  Při aplikaci přídavného materiálu CuSi3Mn1 bylo dosaženo 

přijatelných výsledků tzn. rozstřik byl minimální (obr. 6.2). Ovšem po přidání lepidla 

Corabond V nastal problém s rozstřikem a opalem také u přídavného materiálu CuSi3Mn1 

(obr. 6.3). 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   a)           b) 

Obr. 6.1 Posouzení rozstřiku a opalu  

a) přídavný materiál CuAl8, b) přídavný materiál CuAl8 + lepidlo Corabond V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.2 Posouzení rozstřiku a opalu s přídavným materiálem CuSi3Mn1 bez lepidla 
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Obr. 6.3 Posouzení rozstřiku a opalu s přídavným materiálem CuSi3Mn1 a lepidla Corabond  

 

Dále bylo při výrobě zkušebních spojů zjištěno, že při použití speciálního lepidla 

Corabont V docházelo ke vměšování lepidla do lázně což mělo za následek problém 

s rozstřikem a vznikalo nadměrné zakouření při porovnání se spojováním bez tohoto lepidla.   

  Na základě vizuální zkoušky (vyhodnocení dle ČSN EN ISO 5817) jsou provedené 

spoje vyhovující. 

  

6.2 Zkouška makrostruktury na příčném řezu 

Pro provedení této zkoušky bylo použito vzorků číslo 1, 3, 5, 7 v připravených rozměrech 

20 x 40 mm (viz. tabulka 5.6). 

 

Postup zkoušky: 

 

1. Ruční broušení vzorků – při broušení vzorků se používá brusný papír hrubosti 120, 

dále 280 a 400. 

2. Naleptání vzorků – vybroušené vzorky byly naleptány dle Adler-Mattinga a 15 % 

roztokem (HNO3) 

3. Vyfocení vzorků v měřítku 10:1 
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 Vzorky v měřítku 10:1 

        

         

 

 

 

 

 

 

 

       Obr. 6.4 Vzorek č.1            Obr. 6.5 Vzorek č.3 

                 (CuSi3Mn1)                       (CuSi3Mn1 + lepidlo Corabond V) 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

           Obr. 6.6 Vzorek č.5                      Obr. 6.7 Vzorek č.7 

   (CuAl8)                          (CuAl8 + lepidlo Corabond V) 

 

Tabulka 6.8  

Vyhodnocení makrostruktury 

Vzorek č. Makrostruktura TOO (mm) 

1 bez vad 2,0 

3 kovový vměstek h=0,4 mm 1,8 

5 bez vad 2,0 

7 
2 x kovový vměstek hmax=1mm 

výrazné natavení základního materiálu 
tl. 
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Při zvětšení 10:1 lze rozeznat problém na vzorcích č.3 a č.7, kde při použití lepidla 

Corabond V dochází ke vzniku vměstků a to u obou typů přídavných materiálů. Dále je u 

vzorku č.7 patrné výrazné natavení základního materiálu, zapříčiněné zřejmě velkým 

tepelným příkonem. 

 

6.3 Příčná zkouška tahem 

Pro zpracování této zkoušky byly použity vzorky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 o 

rozměrech 20 x 200 mm (viz. tabulka 5.5).  Protokol o zkoušce  vzorků 1 až 8 je v příloze 

č.III. V příloze č.IV je uveden tahový diagram vzorků č.11 až 14. Pro lepší orientaci je dále 

uveden graf Pevnosti v tahu (graf 6.12) a graf Zatížení na mezi pevnosti (graf 6.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6.12 Pevnost v tahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6.13 Zatížení při mezi kluzu 
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U všech vzorků provedených parametry dle (tabulky 5.3) tzn. vzorky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 došlo k přetržení přímo ve spoji. Naměřené hodnoty tedy odpovídají pevnosti přídavného 

materiálu.  

U vzorků provedených s parametry dle (tabulky 5.4)  vzorky č.11, 12, 13, 14 došlo 

k přetržení mimo spoj (obr.6.14). Naměřené hodnoty tedy odpovídají pevnosti základního 

materiálu nikoliv pevnosti pájky. Pevnost použitého základního materiálu se pohybuje 

v rozmezí dle normy (tabulka 5.2). Oba přídavné materiály tedy z hlediska pevnosti vyhovují.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.14 Přetržené vzorky 
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ZÁVĚR 

 

V bakalářské práci byla řešena problematika optimalizace technologie TIG při spojování 

vybraného konstrukčního dílu automobilu. Při práci byly porovnávány dva druhy přídavných 

materiálů a to CuSi3Mn1 a materiál CuAl8. Dále byla řešena možnost aplikace lepidla 

Corabond V a vliv tohoto produktu na spoj. Vzorky, které byly připraveny pro provedení 

zkoušek simulovaly spoje, používané na dílci ZB Gestell. Na základě provedených zkoušek 

bylo zjištěno několik rozdílů mezi použitými přídavnými materiály, vliv lepidla na svařování 

a také byl zjištěn základní fakt o pevnosti provedeného spoje.   

 

Přídavný materiál CuSi3Mn1 vykazoval v průběhu provádění spoje lepší vlastnosti s 

ohledem na rozstřik a opal materiálu v místě prováděného spoje. Při použití přídavného 

materiálu CuAl8 docházelo při pájení k opalům a rozstřikům což je dle požadavků zákazníka 

nežádoucí. Dle provedených zkoušek bylo také možno provést vyhodnocení vlivu použitých 

přídavných materiálu na poškození zinkové vrstvy. Při použití přídavného materiálu 

CuSi3Mn1 nedocházelo k poškození zinkové vrstvy. Při použití materiálu CuAl8 docházelo 

k místnímu poškození zinkové vrstvy. U vzorků, kde bylo aplikováno speciální lepidlo 

Corabond V došlo k poškození zinkové vrstvy u obou přídavných materiálů.   

  

Nepříznivý vliv lepidla Corabond V také prokázala zkouška makrostruktury. Zkouška 

ukázala, že dochází  ke vmísení lepidla do pájky což zapříčiňuje vznik vměstků. Tento 

problém byl prokázán jak u vzorku při použití přídavného materiálu CuSi3Mn1 tak u 

materiálu CuAl8.  

 

Při aplikaci speciálního lepidla Corabond V dále docházelo k problému se zvýšeným 

výskytem dýmu. Pro svářeče byla práce v tomto případě náročnější.  

  

Na příčné zkoušce tahem bylo zjištěno, že při použití metody TIG u přeplátovaného spoje 

došlo k přetržení vzorků ve spoji. Tento výsledek platí jak při použití přídavného materiálu 

CuSi3Mn1 tak u materiálu CuAl8 a stejně tak při aplikaci lepidla Corabond V. Následně po 

zjištění těchto skutečností bylo přistoupeno k přípravě vzorků pro spojování natupo, poloha 

PA. K této zkoušce bylo přistoupeno z důvodu zjištění vhodnosti či nevhodnosti přídavného 

materiálu v případě změny způsobu zhotovení spoje. U vzorků spojených na tupo metodou 

TIG bylo příčnou zkouškou v tahu dokázáno, že dochází k přetržení vzorků v základním 
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materiálu. Tato zkouška potvrzuje, že přídavný materiál CuSi3Mn1 a CuAl8 zaručuje 

požadovanou pevnost pouze v případě změny z přeplátovaného spoje na tupý spoj. 

  

Na základě zpracovaného experimentu lze provést vyhodnocení a navrhnout optimalizaci 

technologie TIG pro daný spoj v návaznosti na stávající požadavky zákazníka. Jako přídavný 

materiál navrhuji použití CuSi3Mn1. Tento materiál vykazoval lepší vlastnosti 

tzn.nedocházelo k rozstřikům a opalům a byl příznivější i s ohledem na poškození zinkové 

vrstvy. Druhý v praxi velice zásadní argument pro volbu tohoto materiálu je cena, která je 

nižší než u materiálu CuAl8. V případě trvání požadavku zákazníka na zavedení aplikace 

lepidla Corabond V doporučuji se zákazníkem přesně definovat množství lepidla a místo jeho 

aplikace, tak aby se eliminoval vznik vměstků a zakouření z důvodu  vmísení lepidla do spoje 

tzn.lepidlo nesmí po spojení dílů vtékat do místa spoje. Dále by bylo nutno prověřit výkon 

odsávání s ohledem na pracovní prostředí. Zjištěný problém s pevností spoje, tedy fakt že při 

zkoušce tahem došlo k prasknutí dílu právě ve spoji lze v tomto okamžiku brát pouze jako 

informaci pro případ změny požadavku zákazníka na pevnost spoje. V současném provedení 

dílu zákazník spoj požaduje jako transportní a nemá předepsanou min.pevnost spoje. Pokud 

by zákazník své požadavky přehodnotil a požadoval by změny v pevnosti spoje bylo by nutné 

přistoupit k jednání se zákazníkem na téma změny technologie provedení spoje.  

Parametry pro vytvoření TIG spoje navrhuji na základě experimentu následující. Proud 80 

až 100 A, napětí 12 až 15 V, rychlost svařování 5 mm/s, druh elektrody je WT20, pr.2,4 

(červená), poloha svaru PB, průtok ochranného plynu (argon) 13 l/min a přídavný materiál 

CuSi3Mn1. 
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Příloha č.II (Záznam o svařování, pájení) 
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Příloha č.III (Protokol o zkoušce) 
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Příloha č.IV (Tahový diagram) 
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