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Anotace 

 Cílem této bakalářské práce je zmapování možností současného průmyslu v oblasti MAG 

svařování tenkých ocelových plechů, náhled do historie vývoje této metody, popis metody 

a zhodnocení výhod a záporů popsané metody svařování. Práce se dále zabývá nutnými ochrannými 

pomůckami při svařování metodou MAG. Představuje světové vedoucí společnosti působící na poli 

této problematiky a technický popis jejich řešení. Uvádí konkrétní příklady použitelných svařovacích 

zdrojů. 

 Experimentální část se věnuje popisu pracoviště a porovnání svarů provedených procesem 

IAC od společnosti Migatronic a běžného zkratového přenosu. 

 

Klíčová slova: MAG svařování, svařování tenkých plechů, procesy svařování 

 

 

 

Anotation 

The objective of this thesis is to map opportunities of present industry in MAG welding thin 

steel plates, view into the history of the development of this method, a description of the method 

and evaluate the advantages and disadvantages of the methods described welding. The writings also 

discusses the necessary protective equipment during MAG welding. It represents the world's leading 

company in the field of this issue and a technical description of their solutions. Provides specific 

examples of usable power sources. 

The experimental part describes the workplace and compared weld process IAC from 

Migatronic a normal short arc. 

 

Keywords: MAG welding, welding thin plates, welding process 
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1. Úvod 
 Úvodním slovem bych chtěl vyzdvihnout základní fakta o historii, přednostech a nevýhodách 

této technologie. 

 Svařování je jednou z nejmladších konvenčních technologií. Norma ČSN ISO 857 definuje 

svařování jako „pracovní postup, kterým se spojují materiály za působení tepla nebo tlaku (případně 

kombinace těchto vlivů) a to takovým způsobem, že zůstává zachována podstata spojovaných 

materiálů.“ [1] Jedná se tedy o technologii, prostřednictvím které se vytváří nerozebíratelné spoje 

zpravidla pomocí lokálního natavení materiálu. Rozeznáváme několik základních metod svařování. 

V prvotních počátcích se jednalo prakticky výlučně o svařování kovářské, při němž nedochází 

k natavení materiálu, ale pouze k ohřevu na 50 % až 90 % teploty tání. Pevný spoj je vytvořen údery 

kladiva, bucharu či tlakem lisu. Další rozvoj svařování nastal s využitím hořlavých plynů. Zdrojem tepla 

k natavení materiálu slouží hořlavý plyn podporovaný kyslíkem. Jednou z nejmladších konvenčních 

metod svařování se stalo svařování elektrickým obloukem. K jeho rozvoji přispěl velký pokrok 

v oblasti elektrotechniky a zejména nutnost rychlejší a kvalitnější výroby pro válečnou výrobu 

ve 20. století. Pro účely této práce se budu zaobírat pouze metodou svařování elektrickým obloukem 

v ochranné atmosféře plynu s označením „MAG“. 

Počátky experimentů s touto metodou se datují do roku 1920, kdy vznikl požadavek 

na opravné navařování hřídelí. Průkopníkem na tomto poli se stala společnost General Electric. 

V období následujících devíti let byla tato metoda rozvinuta zejména díky zkonstruování elektrického 

zdroje se stabilním napětím a použitím tenčího průměru přídavného drátu. Bohužel velikou 

nevýhodou této metody byly velmi vysoké náklady na výrobu ochranného plynu - argonu nebo helia. 

Pokusy s ochranným plynem CO2 byly uskutečněny již v roce 1924. Bohužel z důvodů tehdejší 

absence vhodného svařovacího zdroje byla tato cesta technologického výzkumu na mnoho let 

opuštěna. První použití metody MAG, tak jak ji známe dnes, se datuje do padesátých let 20. století na 

území tehdejšího Svazu sovětských socialistických republik. Tenkrát bylo jako ochranného plynu 

ke svařování použito čistého CO2. Použití nevhodných (silných průměrů drátů) zapříčinily obtíže 

v podobě velkého rozstřiku a vnesení značného podílu tepla do základního materiálu. K vyřešení 

obtíží došlo v roce 1953 a to prostým snížením použitého průměru přídavného drátu a vhodného 

zdroje, který byl schopen uspokojivě stabilizovat oblouk zkratového přenosu kovu. K dalšímu 

významnému milníku došlo v roce 1959, kdy byla konstrukce svařovacích zdrojů zdokonalena natolik, 

že metodu šlo s úspěchem využít i pro svařování v polohách. [2] 

 V současné době je MAG technologie svařování jednou z nejrozšířenějších metod svařování. 

Na jejím masivním rozšíření má podíl zejména značné zjednodušení svařování pro svářeče, velká 
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produktivita práce dosažená díky plynulému podávání elektrody a snadná možnost automatizace 

svařovacího procesu pomocí svařovacích robotů. 

2. MAG Svařování 
 Pokud se pokusíme objasnit označení „MAG“, zjistíme, že se za ní ukrývá anglický termín 

„Metal Aktiv Gas“. V technické praxi se také běžně setkáváme s označením dle ČSN EN ISO 4063. 

Jmenovaná norma přiřazuje této metodě kód 135. Méně často se vyskytuje označení dle americké 

normy ASME a to GMAW – „Gas Metal Arc Welding.“ [3] Jedná se o metodu svařování tavnou 

kovovou elektrodou v ochranné atmosféře aktivního plynu. Jako zdroj tepla zde slouží elektrický 

oblouk hořící mezi elektrodou a svařovaným materiálem. K rozvoji této metody dochází až 

v posledních desetiletích a to zejména díky rozsáhlému pokroku v oboru elektroniky. Hluboký závar 

a úzký svar umožňuje s úspěchem svařovat plechy zhruba do tloušťky dvanácti mm bez úkosů. 

Metodou MAG lze svařovat nelegované, nízkolegované a vysokolegované oceli. S oblibou se též 

používá k navařování ocelí. [4 str. 177] 

 

Obr. 1 Schéma soustavy pro MAG svařování [5]  

2.1. Elektroda 
Elektroda je nejčastěji ve formě holého drátu kruhového průřezu o průměru 0,6 až 2,4 mm 

a je namotaná na cívce. Může však mít i tvar pásku nebo trubičky. Ve formě 

tzv. „trubičkové elektrody“ je dutý drát vyplněný tavidlem. Elektroda je automaticky podávána 

do svářecího hořáku (místa svaru). Tento způsob umožňuje zvýšit produktivitu práce (odpadá nutnost 

časté výměny elektrod) a zlepšení jakosti svaru v důsledku nepřerušování svarové housenky. 
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Často se využívá legování elektrodového drátu manganem a křemíkem, ty se slučují s kyslíkem a tím 

dezoxidují tavnou lázeň. [4 str. 177] 

 

Obr. 2 Svařování metodou MAG [4 str. 176] 

2.2. Ochranná atmosféra 
 Účelem ochranné atmosféry je ochrana svaru před okolním prostředním (zejména 

před oxidací a vlivem dusíku). Plní však i další funkce. Například: stabilizuje oblouk, upravuje 

podmínky pro přenos kovu obloukem a také ovlivňuje rychlost svařování. [6] V případě použití 

aktivního plynu se má i podílet na chemickém procesu a výsledné jakosti svaru. Na volbě vhodného 

ochranného plynu obecně závisí celá řada parametrů. Zejména hloubka závaru, šířka svaru, povrch 

svaru, mechanické vlastnosti, metalurgická struktura svaru, rozstřik svarového kovu či vzhled svarové 

housenky apod. To vše má v konečném důsledku velký vliv i na ekonomickou stránku 

svařování. [4 str. 174] 

Jako ochranný plyn slouží oxid uhličitý (CO2). Jedná se o aktivní plyn, který přímo reaguje se 

svarovou lázní. Je bezbarvý a bez zápachu, nejedovatý, nehořlavý, hoření však podporuje. Poskytuje 

pravidelný a hluboký závar, úzkou a převýšenou svarovou housenku. Používá se zejména 

pro svařování nelegovaných ocelí. Výjimečně lze využít i pro svařování nízkolegovaných ocelí. 

Pro potřeby svařování musí mít čistotu minimálně 99,5 %. Kvůli nízké ceně tohoto plynu je MAG 

metoda svařování jednou  nejpoužívanějších v českém průmyslu. [4 str. 174] 

 V případě vyšších požadavků na kvalitu svaru či vyšší produktivitu se využívá taktéž směsi 

argonu a oxidu uhličitého. Nevýhodou je její vyšší cena. Avšak díky řádově lepším výsledkům 

svarových spojů se v současnosti pro MAG svařování využívá přednostně této směsi. Podíl 

CO2 ve směsi může být maximálně 25 %. Při vyšší koncentraci by zbývající podíl argonu ve směsi byl 

zbytečný. Opět se používá zejména na nelegované a nízkolegované oceli. Nejznámější směsi 

jsou: 82 % Ar+18 % CO2 a 92 % Ar+8 % CO2. [7] 

Využívá se též směsného plynu na bázi argonu s příměsí kyslíku. Podíl kyslíku ve směsi by 

neměl překročit 5 %. Použití těchto plynů je zejména na vysokolegované oceli, kam se řadí 

i korozivzdorné oceli. Nejpoužívanější plyny jsou: 97 % Ar+3 % O2, 99 % Ar + 1 % O2. [7] 
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Pro speciální účely, například pro automatizované a robotizované svařování nebo 

pro svařování s nižší emisí škodlivin, se využívá vícesložkové směsi na bázi argonu. Jako další složky se 

mimo argonu v plynu vyskytují zejména oxid uhličitý (CO2), kyslík (O2), dusík (N) a další. Klasickým 

aktivním vícesložkovým plynem je 93 % Ar + 5 % CO2 + 3 % O2. [7] 

2.3. Tavidlo 
 Při svařování lze současně s plynem přivádět magnetické tavidlo. V důsledku svařovacího 

proudu je svařovací drát zmagnetizován a na jeho povrchu se tedy tavidlo zachycuje. Tavidlo zvýší 

stabilitu elektrického oblouku a zároveň chrání svar vrstvou strusky. Svařování s magnetickým 

tavidlem se používá pro svařování plechů do tloušťky 3 mm. [4 str. 177] 

  

Obr. 3 Příklady provedení plněných elektrodových drátů [8] Obr. 4 Cívka "trubičkového drátu“ [9] 

2.4. Elektrické podmínky 
Svařuje se téměř výhradně stejnosměrným proudem a při kladné polaritě elektrody. 

Ve speciálních případech svařování se využívá i změna polarity elektrody nebo střídavý proud. 

 

Obr. 5 Schéma elektrického oblouku [10] 
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3. Ochrana zdraví personálu 
  Ochrana zdraví a života personálu nabývá při technologii svařování velkého významu. Člověka 

je nutno chránit před celou řadou zdravotních rizik. Ať již před úrazem elektrickým proudem, 

poškození dýchacích cest z toxických výparů, popálení nebo poškození zraku v důsledku škodlivého 

UV a IR světelného záření. 

 Nedílnou výbavou svářeče jsou svářecí rukavice, svářecí zástěry a návleky na ruce a nohy, 

odpovídající pracovní oděv z nehořlavého materiálu, plné pracovní boty a svářecí kukla. 

3.1. Svářecí rukavice 
 Všechny používané rukavice musí nést označení CE a být vyrobeny dle EN normy. Rukavice 

jsou standardně testovány dle normy EN 338 a EN 12477. [11] 

 

Obr. 6 Klasifikace ochranných rukavic [11] 

 

 

Obr. 7 Rukavice pro svářeče [12]  

3.2. Svářecí kukly 
 Za zcela zásadní mezník v oblasti vývoje svářecích kukel, lze považovat rozšíření 

samostmívacích svářecích kukel. Od klasické svářecí kukly s tmavým sklem se liší použitím 

elektronické kazety s LCD displejem. Ten je za běžných podmínek průhledný. Po zapálení elektrického 

oblouku však čidla dají povel elektronice k zaclonění na nastavenou hodnotu. Displej ztmavne a stává 

se srovnatelným s tmavým svářecím sklem. Po ukončení svařování se displej samovolně vrátí 
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do průhledného režimu. Tato inovace umožnila výrazně zlepšit efektivitu práce, neboť svářeč nemusí 

zvedat a opětovně sklápět kuklu, pokud během práce potřebuje kontrolovat činnost zrakem. Jestliže 

se budeme podrobněji zajímat o konstrukci samostmívací kazety, zjistíme, že displej je veskrze 

podobný displeji dnes běžných mobilních telefonů. Je však mnohonásobně rychlejší, zejména 

kvůli potřebě zabránit průniku očím škodlivého záření. Doba přeměny z průhledného do tmavého 

režimu je u dnešních moderních kukel kratší než 50 µs. [13] Tím jsou oči svářeče dokonale chráněny 

i před prvotním zábleskem. Veškeré, v Evropě běžně dostupné kukly, musí nést označení CE 

a splňovat podmínky dle normy EN379. Dnes se již prakticky nevyskytují problémy s rychlostí 

zaclonění. I levnější kukly dosahují požadovaných bezpečných parametrů. Nejdůležitějším ukazatelem 

kvality kukly se tedy stává optická kvalita displeje. To znamená, jestli má displej v zacloněném stavu 

na celé ploše stejnoměrnou tmavost. Je nevhodné, aby na něm byly místy světlejší skvrny či pruhy. 

Tento faktor při dlouhodobém užívání markantně poškozuje a unavuje zrak. 

 

Obr. 8 Konstrukce LCD kazety [14] 
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Při podrobnějším zkoumání svářecích kukel se dostaneme k dělení podle několika kritérií [13]:  

a) Rozsahu zaclonění 

Stupeň zaclonění určuje míru propuštění světla zorným polem. Číslování zde přejímá 

zvyklosti běžných svařovacích skel (číslo 5 až 13). Platí tady přímá úměra, čím vyšší číslice, tím 

vyšší tmavost skla. Se správnou volbou nám pomůže následující tabulka: 

 

Obr. 9 Doporučené stupně tmavosti skel [15] 

b) Velikost průzoru svářecí kukly 

V běžné praxi se setkáváme se třemi běžnými velikostmi. Jedná se o standardní 

velikosti průzorů dosahujících rozměrů zhruba 45 x 93 mm, většími průzory 

(cca 54 x 107 mm) a tzv. XXL průzory (cca. 73 x 107 mm). 

Velikost průzorů má samozřejmě znatelný vliv na komfort svařování. Větší rozměry se 

výhradně objevují pouze u dražších profesionálních modelů. Je to z důvodu obtížnějšího 

dosažení optické kvality na velké ploše. 

 

c) Upevnění zorníku svařovací kukly 

Setkáváme se s uchycením pevným či odklápěcím. Odklápěcí provedení je 

univerzálnější, neboť umožňuje nesundávat si kuklu i při činnostech, kdy jsou vyžadovány 

další operace (broušení, čištění apod.). U profesionálních kukel s pevným uchycením zorníku 

se problematika dalších prací řeší vyřazením automatického zaclonění. 
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d) Kvalita 

Kvalita je nedílnou součástí výroby každého produktu. U svářecích kukel lze hovořit 

o dvou kategoriích. První jsou přilby profesionální. Jsou určeny pro denní používání, protože 

vykazují vysokou kvalitu, uživatelský komfort, životnost a bezproblémový servis. Citelnou 

nevýhodou je podstatně vyšší cena. Na druhé straně trhu stojí přilby tzv. „poloprofesionální“ 

neboli „hobby“. Jejich vysokou předností je nízká cena. Jejich kvalita je však řádově nižší. 

Životnost bývá omezena nemožností výměny baterií. V technické praxi se jejich použití 

vyskytuje pouze v malém měřítku v dílnách, kde svařování není každodenní záležitostí. 

 

e) Design 

I v oblasti strojírenské výroby platí, že oko kupuje. Nejen praktičnost, ale i líbivý 

vzhled prodává. 

 

f) Příslušenství 

K profesionálním svářecím kuklám lze zakoupit širokou škálu doplňků. Počínaje 

dioptrickými skly, koženou přikrývkou hlavy, zařízení chránicí dýchací cesty svářeče 

(např. respirátory, generátory vnitřního přetlaku) až po kukly se zabudovanou přilbou 

pro ochranu hlavy určených do nebezpečných provozů. [13] 

 

Obr. 10 Svářecí kukly ServoGlass 4000 [16] 

4. Svařování tenkých plechů 
 Požadavky na svařování tenkých plechů metodou MAG vychází zejména z řad 

automobilového, zbrojního, nábytkářského průmyslu či výrobců bílého zboží. Poptávka 

po svařovacích zdrojích umožňující tuto činnost je tedy vysoká, a proto se vývojem a výrobou 

svařovacích zdrojů umožňujících svařování tenkých plechů zabývá celá řada předních výrobců 

svařovací techniky. 
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 V úvodu problematiky se nabízí otázka, co si vlastně představit pod pojmem „tenký plech“. 

Exaktní definice neexistuje. Například norma ČSN EN 287-1 (Zkoušky svářečů – Tavné svařování –

 Část 1: oceli) považuje za mezní tloušťku plechu 3 mm. V technické praxi se tedy běžně hovoří 

o „tenkých plechách“ u materiálů s tloušťkou 3 mm a méně. Svařování těchto plechů s sebou přináší 

určitá specifika. V první řadě je nutné si uvědomit, že čím je plech tenčí, tím je náchylnější 

k deformaci. Tato vlastnost souvisí však i s konkrétním svařovaným materiálem. Kupříkladu plechy 

z korozivzdorné oceli se budou zákonitě deformovat více než plechy z běžných ocelí. Dalším 

aspektem je nutnost pečlivé přípravy svařovaného dílce. Negativní dopad na výsledek může mít 

už pouhá nevhodně zvolená technologie pro dělení materiálu. [17] 

 MAG svařování je v poslední době velmi rozšířenou metodou pro svařování tenkých plechů. 

Tento typ svařování je rychlý. Získaný svar je kvalitní a metoda má široký rozsah využití. Podstatnou 

nevýhodou je ale fakt, že čím je svařovaný materiál tenčí, tím se stává vytvoření kvalitního spoje 

složitějším. Hrozí nebezpečí propadnutí svarové lázně při svařování dílů. V normativech se tedy často 

objevují možnosti svařování touto metodou až od tloušťky zhruba 1,5 mm, ačkoliv možnosti této 

metody sahají mnohem hlouběji (při využití speciálních zdrojů, lze svařovat plechy od tloušťky 

0,5 mm). MAG metoda se však vyznačuje menší náchylností na nepřesnost v sestavení dílů. Svařovací 

drát nepřekračuje průměr 1 mm. Nejběžněji se užívá průměru 0,8 mm, kvůli zúžení tepelně ovlivněné 

oblasti. Významným faktorem je i volba ochranné atmosféry. Obvykle se využívá směsí s vyšším 

obsahem argonu (kupříkladu Stargon C8 – směs 92 % argonu a 8 % CO2). V některých případech se 

využívá i směsi s malým přídavkem kyslíku (kupříkladu Stargon PB – směs 94 % argonu, 4 % CO2 a 2 % 

kyslíku). Nízkým obsahem aktivní složky se dosahuje stabilního oblouku s nízkým rozstřikem. Díky 

užšímu závaru se také rapidně snižuje riziko propálení spojovaných dílů. [17] 

 U robotizovaného svařování plechů se s úspěchem využívá vysokovýkonných zrychlených 

zkratových procesů. Svařovací parametry by odpovídaly spíše svařování sprchovým obloukem 

(svařovací proud cca. 300 A). V těchto případech se však dosahuje velmi vysoké rychlosti svařování. 

To vede k vysoké produktivitě práce a ke snížení přenosu tepla do materiálu. Například při spojování 

profilu z plechu tloušťky 3 mm, byly hodnoty navýšeny ze 130 A a 570 mm/min na 270 A při svařovací 

rychlosti 1700 mm/min. [17] 

 Zvláštní odnoží je svařování povlakovaných plechů. Nejčastěji se jedná o pozinkované 

či pohliníkované plechy. Obvykle se svařuje běžným svařovacím drátem G3Si1. Do svaru je ale 

přivedeno velké množství tepla, a proto dochází k narušení ochranné vrstvy základního materiálu. 

Bývá tedy z pravidla nutné obnovení této ochrany. Případně se setkáváme s řešením pomocí využití 

drátu z bronzu (např. CuSi3 nebo CuAl8). Teplota tavení drátu je nižší, a dochází tak k menšímu 

narušení ochranného povlaku. Dalším bonusem jsou samotné antikorozivní vlastnosti drátu. 
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U pozinkovaných plechů svařovaných za pomocí ocelového drátu se využívá ochranného plynu 

s vyšším obsahem CO2 (kupříkladu Stargon C18 – směs 82 % Argonu a 18 % CO2). Zejména proto, že 

výsledný svar vykazuje nižší sklony ke vzniku pórů. Při svařování bronzovým drátem se využívá 

naopak směsi s vysokým obsahem argonu. Setkáváme se s použitím jak zkratového tak impulzního 

oblouku. U pohliníkovaných plechů se využívá obdobných postupů. Výsledky jsou však většinou 

podstatně neuspokojivější. Děje se tak zejména proto, že vrstva hliníku brání rovnoměrnému 

přechodu svarového kovu do základního materiálu. Svar vykazuje hrubou kresbu. Ke zlepšení dochází 

při použití svařovacího drátu 309 LMo. Zde se naopak používá prakticky výhradně zkratového 

přenosu, který kvalitou výsledného svaru několikanásobně předčil přenos impulzní. [17] 

 Při svařování austenitických ocelí se používá jindy paradoxně nežádoucího prvku vodíku. 

(konkrétně např. plyn HYDROSTAR PB.SS). Vodík slouží jako velmi dobrý vodič tepla. Zlepšuje přechod 

tepla do základního materiálu a rozšiřuje tak závar. Jedná se o velmi oblíbenou alternativu drahého 

helia. Často se lze setkat se svařováním za použití tzv. „trubičkového drátu“ a to nejlépe s rutilovou 

náplní. Vznikající struska, která pokryje svar, brání oxidaci povrchu svarového kovu, což výrazně 

zlepšuje pohledové vlastnosti svaru. V případě použití trubičkového drátu se však také používá jiného 

ochranného plynu. A to směsi s vyšším obsahem CO2 (kupříkladu Stargon C18 – směs 82 % Argonu 

a 18 % CO2). Užívá se z důvodu stabilizace a snadnějšího ovládání oblouku. Trubičkový drát však není 

bohužel vhodný na všechny typy svarů. Obecně je vhodný pro delší svary. Při svařování koutových 

svarů dosahuje výborných výsledků. Avšak tam, kde je potřeba zaručeně provařený kořen, mohou 

nastat velké problémy. [17] 
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4.1. Fronius   
Obr. 11 Logo Fronius [18] 

 Společnost Fronius je rakouskou společností s téměř sedmdesáti lety praxe ve vývoji a výrobě 

svařovací techniky. Patří k světoznámým a úspěšným firmám a není tedy divu, že i ona vyvinula 

několik metod použitelných pro svařování tenkých plechů. [19] 

4.1.1. Cold metal transfer (CMT) 

 Pojem „Cold metal transfer“ můžeme přeložit do mateřského jazyka jako „studený přenos 

kovu“. Pojem „studený“ je ale pochopitelně v oblasti svařování nutné vnímat pouze relativně 

v porovnání se standardními procesy MAG svařování. Během procesu dochází k cyklickému střídání 

„žhavé“ a „studené“ fáze procesu. V kombinaci s aktivním pohybem drátu umožňuje tento proces 

získat svarové spoje beze stop rozstřiku a zejména také svařovat velice tenké materiály. Řádově lze 

získat vyhovující svary už pro ocelové plechy tloušťky 0,3 mm a více. Také je možné získat kvalitní 

spoje dvou různých materiálů, kupříkladu oceli a slitin hliníku. [20] 

 CMT proces poskytuje uživateli nezpochybnitelnou výhodu. Tou je velice stabilní oblouk. 

Při standardním svařovacím MAG procesu je reálná možnost, že členitost povrchu svařence 

nebo rychlost svařování naruší stabilitu oblouku. U procesu CMT je zachycení a nastavení délky 

oblouku realizováno mechanicky. Tudíž oblouk zůstává stabilní bez ohledu na povrch svařence nebo 

požadovanou rychlost svařování. Tyto vlastnosti umožňují využití procesu v jakékoliv poloze. [20] 

V tomto procesu je zařazen aktivní pohyb svařovacího drátu. Vyvstala tedy nutnost vybavit 

zdroj digitální procesní regulací. Ta je schopná rozpoznat okamžik, ve kterém nastal zkrat a pomocí 

odtažení drátu přispět k uvolnění kapky do svarové lázně. Tento úkon se odehrává až 90x za sekundu. 

To si vymínilo i změnu konstrukce podávacího zařízení přídavného drátu. Zařízení je vybaveno dvěma 

pohony – předním a zadním. Přední pohon zajišťuje pohyb drátu dopředu a zpět. Zadní pohon drát 

pouze přisunuje. Oba pohony jsou digitálně řízeny a pracují ve vzájemné shodě. [20] 

Potřeba snížení množství vneseného tepla je uspokojena realizací takřka bezproudého 

přechodu materiálu. Drát se nejprve pohybuje směrem vpřed, ale po proběhnutí zkratu je opětovně 

automaticky zatažen zpět. Díky krátké době hoření oblouku je do svarového spoje vneseno jen 

podstatně nižší množství tepla ve srovnání s klasickou metodou. Zpětný pohyb drátu umožňuje 

kontrolované oddělení kapky a proud je v tomto okamžiku udržován na nízké hladině. Výsledkem je 

svar bez rozstřiku. [20] 
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Obr. 12 CMT [21] 

 

 

 

Obr. 13 Porovnání svaru krátkým obloukem a pomocí CMT včetně grafu použitých svařovacích rychlostí [22] 



ČVUT v Praze Trendy v oblasti MAG svařování tenkých ocelových plechů Gaduš Stanislav 

19 
 

 

 

Obr. 14 Porovnání tvorby rozstřiku [22] 

 

 

Obr. 15 Porovnání vneseného tepla do svaru [22] 
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4.1.2. CMT Advanced 

Je proces ještě studenější než CMT. Do řízení svařovacího procesu se zde zapojuje i polarita 

svařovacího proudu. Ke změně polarity dochází ve fázi zkratu. Díky tomu dosahujeme stabilního CMT 

procesu. Výsledkem je cíleně řízené tepelné zatížení, maximální možná přemostitelnost svarové 

spáry a odtavný výkon až o 60 % vyšší oproti běžnému MAG svařování. [22] 

 

Obr. 16 CMT Advanced [23] 

4.1.3. Použitelné svařovací zdroje Fronius 

TransPuls Synergic 5000 CMT MV 

Je plně digitalizovaný a mikroprocesorem řízený invertorový svařovací zdroj určený zejména 
pro MIG/MAG svařování. Krátký, rozstřikový a impulzní oblouk umožňuje nejlepší svařovací vlastnosti 
a libovolně často opakovatelné výsledky svařování. Jeho maximální zatížení činí 500 A. Bez obtíží 
splňuje vysoké požadavky, které na zařízení klade například průmysl zabývající se výrobou 
automobilů, přístrojů, chemických zařízení, kolejových vozidel či lodí. Lze jej bez větších obtíží použít 
jak v manuálním tak plně automatizovaném provozu. V kombinaci s vhodným hořákem je ideální 
volbou pro použití procesu CMT a CMT Advanced. [24] 

 

Obr. 17 TransPuls Synergic 5000 CMT MV [24] 
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TransPuls Synergic 2700 CMT MV 

Svařovací zdroj TransPuls Synergic 2700 CMT MV je vhodný pro krátký, rozstřikový a impulzní 
oblouk. Je zcela digitalizovaný a mikroprocesorem řízený, určený primárně pro svařování metodou 
MIG/MAG. Poskytuje v maximálním zatížení až 270 A. Zdroj umožňuje optimální vlastnosti svařování 
a odpovídající výsledky. Zařízení je vybaveno integrovaným podavačem svařovacího drátu, což 
zaručuje jeho vysokou mobilitu při použití na stavbách, dílnách a opravárenských či údržbářských 
pracích. Po vybavení zdroje vhodným hořákem jej lze použít pro svařování CMT a CMT Advanced 
procesem. [25] 

 

Obr. 18 TransPuls Synergic 2700 CMT MV [25] 
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4.2. Cloos  
Obr. 19 Logo CLOSS [26] 

 Cloos je firmou zabývající se problematikou svařování již přes 90 let. V současné době 

poskytuje pracovní pozici zhruba 700 zaměstnancům a exportuje své produkty do 40 zemí světa. 

Společnost klade velký důraz na individuální potřeby zákazníka. V současné době se zaobírá dalším 

vývojem hybridních metod svařování. [27] 

4.2.1. Control weld 

 Při tomto procesu je vytvořen stabilní elektrický oblouk. Ten lze s velkými výhodami použít 

pro svařování tenkostěnných materiálů. Je možné využít ho i pro prosté CO2 svařování. 

Charakteristické vlastnosti tohoto procesu jsou: rovnoměrný elektrický oblouk, malý přívod tepla 

a dobré překlenutí spár. Proces se hojně využívá pro svařování široké škály materiálů: běžné 

konstrukční oceli, oceli o vysoké pevnosti, chromniklové materiály, hliník, povlakované plechy atd. 

[27] 

 

Obr. 20 Přenos kovu - Control Weld [27] 

  

Obr. 21 Koutový svar - Control Weld [27] 
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Obr. 22 Koutový svar - přeplátovaný spoj [27] 

4.2.2. Cold Weld 

Při tomto procesu se využívá střídavého elektrického proudu. Je vytvořena velmi speciální 

charakteristika pulsu. Důsledkem toho je vnesené množství tepla do materiálu minimální. Za pomocí 

tohoto „studeného“ procesu svařování lze velmi dobře kontrolovat svařovací proces. Díky snížení 

vneseného příkonu je tepelně ovlivněná oblast materiálu malá a její vlastnosti zůstávají takřka 

nedotčeny. Takto lze získat vysokou jakost svaru, dobré překlenutí spár a také zvýšení rychlosti 

svařování. [27] 

 

Obr. 23 Přenos kovu - Cold Weld [27] 

   

Obr. 24 Koutový svar - přeplátovaný spoj - Cold Weld [27] 
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Obr. 25 Koutový svar - přeplátovaný spoj se spárou - Cold Weld [27] 

4.2.3. Speed Weld 

Speedweld je speciální proces pro rychlé svařování. To jej prakticky předurčuje pro využití 

zejména v automatizovaných provozech. Používá se pro vytváření spojení součástí s tenkou až silnou 

tloušťkou plechu. I při vyšších rychlostech svařování poskytuje proces dobré hloubky závaru a boční 

napojení. To je zajištěno fokusovaným pulzním elektrickým obloukem s regulovaným výkonem 

odtavení. [27] 

 Proces lze využít pro svaření dílů z běžné konstrukční oceli, oceli o vysoké pevnosti, hliníku 

a chromniklových materiálů. [27] 

 

Obr. 26 Přenos kovu - Speed Cold [27] 

   

Obr. 27 Koutový svar - Speed Weld [27] 
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Obr. 28 Koutový svar - přeplátovaný spoj – Speed Weld [27] 

 

4.2.4. Použitelné svařovací zdroje Cloos 

QINEO CHAMP 450 

 Je průlomovým zařízením v oblasti „high-tech“ svařování. Splňuje všechny nároky kladené 

na moderní svařovací zdroje. Je efektivní, přesný, univerzální a splňuje nejvyšší technické 

a bezpečnostní standardy. Podává výborné výsledky i v těch nejsložitějších úkolech a podmínkách. 

Zařízení umožňuje využít celé řady svařovacích procesů se širokou škálou svařovaných materiálů 

o různých tloušťkách. Vyniká taktéž nízkými provozními náklady. [28]  

 

Obr. 29 QINEO CHAMP 450 [28] 
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4.3. Kemppi  
Obr. 30 Logo Kemppi [29] 

 Kemppi OY je finská rodinná akciová společnost s více než šedesáti lety tradice ve výrobě 

svařovacích zdrojů. V současné době zaměstnává zhruba 600 lidí. Vlastní pobočky v šestnácti státech. 

Exportuje své výrobky do sedmdesáti zemí světa. Její roční obrat činí 111 miliónů Eur. Je předním 

leaderem ve vývoji svařovací techniky. [30] 

4.3.1. WiseRoot 

 Wiseroot je proces vhodný pro kořenové vrstvy a tenké plechy z konstrukční a korozivzdorné 

oceli. Značně urychluje a usnadňuje práci svářeče. Je možné ho použít ve všech polohách. Vyniká 

potřebným průvarem a bezrozstřikovým svařováním. Byl představený firmou Kemppi v roce 2005 na 

veletrhu v Essenu. Jedná se o upravený krátko-obloukový proces. [31] 

 Během procesu jsou digitálně řízeny hodnoty napětí a proudu. Zdroj monitoruje zkrat 

a aktivně kontroluje správné načasování přenosu kapky kovu z přídavného drátu do svarové lázně. 

Podstata tohoto procesu spočívá ve vytvoření dvou odlišných průběhů proudu. Tyto dva intervaly se 

dají označit jako „stav zkratu“ a „stav nárůstu proudu.“ V prvním intervalu svařovací proud krátce 

vzroste, v tento moment dochází ke kontaktu svařovacího drátu se svarovou lázní. Okamžik potom 

dojde k dalšímu prudkému zvýšení proudu. To inicializuje tzv. „pinch efekt“ a dojde k oddělení kapky 

kovu od špičky drátu. Oddělování kapky kovu je doprovázeno mírným plynulým poklesem proudu. 

Po oddělení kapky začne hodnota proudu opět narůstat. V tento moment přecházíme do druhého 

intervalu. Ten má za účel zejména formování svarové lázně a zajištění požadovaného průvaru 

v kořenové vrstvě. Na konci druhého intervalu svařovací proud opět klesne na základní úroveň 

a začíná opět děj odehrávající se v prvním intervalu. [31] 

 

Obr. 31 WiseRoot [31] 
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4.3.2. Použitelné svařovací zdroje Kemppi 

FastMIG Pulse350/450 

 Tento zdroj je vybaven nejmodernější technikou, která poskytuje přesné řízení celého 

procesu svařování. Zároveň umožňuje zákazníkovi výběr programového vybavení na míru jeho 

aktuálním potřebám. Díky podpoře společnosti je programové vybavení zařízení možné kdykoli 

aktualizovat či doplnit. K dostání je kapalinou i vzduchem chlazená verze zařízení, několik typů 

podavačů přídavného drátu a možnost zakoupit pouze požadované softwarové funkce. To vše vede 

k úspoře nutných investovaných prostředků. [32] 

 

Obr. 32 FastMIG Pulse [32] 
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4.4. Lorch  
Obr. 33 Logo Lorch [33] 

 Společnost Lorch byla založena roku 1957 ve Fellbachu. Od počátku jejího vzniku bylo jejím 
účelem vyvíjet a produkovat kvalitní výrobky v oblasti svařovací techniky. V současné době je Lorch 
firmou zaměstnávající asi 185 zaměstnanců a její výrobní závod v Auenwald patří k nejmodernějším 
na světě. Její roční obrat činí zhruba 30 milionů Eur a produkuje zhruba 24 000 kusů svařovací 
techniky, které exportuje do šedesáti zemí světa. [34] 

4.4.1. SpeedCold 

Svařovací proces SpeedCold je odpovědí firmy Lorch na požadavky průmyslu na svařování 
tenkých plechů. Využívá se zejména ke svařování oceli a ušlechtilé oceli. Inženýři firmy Lorch 
ve spolupráci se svářeči vyvinuli proces, při jehož užití lze dosáhnout až 40 % časové úspory 
při svařování tenkých plechů oproti použití běžného MAG procesu. Tohoto výsledku je dosaženo 
zejména díky velice stabilnímu oblouku a snížení rozstřiku svarové lázně na minimum. Uspokojivých 
výsledků lze dosáhnout již u plechů o tloušťce 0,5 mm a větší. Pokud během procesu dojde 
k nechtěnému rozstřiku, není nutné k jeho mechanickému odstranění využívat dalších nástrojů. 
Rozstřik je při využití tohoto převratného procesu obvykle natolik „chladný“, že k jeho odstranění 
postačí svářeči pouhopouhé otření rukavicí. Kvality tohoto procesu ocení každý svářeč při požadavku 
na svaření ať již tupého, přeplátovaného nebo koutového svaru. Regulace SpeedCold reaguje 
na změnu elektrického oblouku v řádech milisekund. To zabezpečuje neobvykle stabilní oblouk 
a dává tak svářeči maximální možnosti kontroly nad tavnou lázní. Modelování svaru či přemostění 
mezery je tedy pro svářeče velice jednoduché. [35] 

 V letectví existuje přísloví, že každý ušetřený gram na hmotnosti je na konci životnosti stroje 
vyvážen zlatem. Lorch prosazuje podobnou filozofii: „Každý ušetřený Joule vneseného tepla má cenu 
zlata.“ Jde především o míru potřebných přípravných a následných prací nezbytných pro získání 
kýženého výsledného produktu svařování. Čím méně tepla je vneseno do základního materiálu, tím 
dochází k menším deformacím. To vede přímo ke snížení počtu nutných upevnění. Dochází taktéž 
k redukci počtu nutných dokončovacích úkonů, aby se svařený dílec uvedl do požadovaného tvaru. 
Proces SpeedCold je schopen dodávat jen tolik tepelné energie, kolik je v dané části procesu 
svařování právě potřeba. To vede ke snížení vneseného tepla až o 25 % oproti běžnému procesu MAG 
svařování. Toto je důležitým faktorem zejména u Chrom-niklových ocelí, které se vyznačují nižší 
tepelnou vodivostí a výraznější tendencí k deformaci než běžné konstrukční oceli. Další možností, 
při které jde tento proces s výhodou využít, je svařování pozinkovaných plechů. Zde se klade důraz 
na co nejmenší opalování zinkové vrstvy, což vede k nejnižšímu možnému snížení antikorozní 
ochrany. [35] 
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Obr. 34 Porovnání svaru zhotoveného procesem SpeedCold oproti svaru zhotoveným krátkým obloukem [35] 

 

Obr. 35 Porovnání svaru SpeedCold a svaru zhotoveného krátkým obloukem [36] 
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Obr. 36 Ukázky svarů vytvořených procesem SpeedCold [35] 

 

 

Obr. 37 Porovnání tepelně ovlivněné oblasti svaru zhotoveného krátkým obloukem oproti svaru SpeedCold [35] 

 

 

 

 

4.4.2. SpeedRoot 

 Obvykle se při svařování tenkého plechu metodou MAG využívá krátkého oblouku, aby 
svařování probíhalo s co nejmenší energií. Bohužel při vzniku zkratu nezbytném pro tento proces se 
napětí a proud zvyšují tak rychle, že přechod materiálu probíhá takřka explozivně. Dochází k propadu 
taveniny nebo je svar příliš silně a nepravidelně tlačen skrz mezeru. Řešením by bylo jednoduše snížit 
přívod energie. V tomto případě však vzniká nebezpečí, že svar nebude dostatečně hutný. Problém 
řeší použití procesu SpeedRoot. Za pomocí pokročilé regulační techniky zajišťuje „chladný“ přechod 
přídavného materiálu do svarové lázně s následným uvolněním zkratu s cíleně sníženou energií. 
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Dochází tak k použití jen přesně takového napětí a proudu, kolik je potřeba ke stabilitě procesu 
a vytvoření perfektního mírně vypouklého svaru. [35] 

 Načasování procesu SpeedRoot je významným faktorem. SpeedRoot využívá vlnění taveniny 
k podpoření odtržení kapky a snížení potřebné vnesené energie. Tímto jevem dosahuje obdobných 
výsledků jako při použití reverzibilních podavačů, které aktivně posunují přídavný drát kupředu 
a zpět. Díky absenci dalšího speciálního hardwaru je dosaženo snížení nákladů na nákup zařízení, 
hmotnosti a zvýšení spolehlivosti zařízení. [35] 

 

 

Obr. 38 Tupý svar – SpeedRoot [35] 

 

 

Obr. 39 Vysokorychlostní záznam: SpeedRoot ve vodorovné poloze [35] 

 

 

Obr. 40 Schéma postupu cíleného postupu vlnění taveniny [35] 
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4.4.3. Použitelné svařovací zdroje Lorch 

Série S „SpeedPulse“ 

 Série S sestává z invertorových moderních svařovacích zdrojů. Vyrábí se ve variantách 

s integrovaným či odděleným podavačem přídavného drátu. Je možno zvolit variantu chlazenou 

vzduchem či kapalinou. Standardně obsahuje paměť na 100 svařovacích procesů. Výrobky série S jsou 

vhodné pro průmyslové využití, ať již v manuálním či plně automatizovaném provozu. [37] 

 

 

Obr. 41 Svařovací zdroje - Série S „SpeedPulse“ [37] 
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4.5. ewm  
Obr. 42 Logo ewm [38] 

 EWM Group International je předním německým výrobcem vysoce moderních technologií 
v oblasti obloukové svařovací techniky. V pozadí jeho úspěchu stojí zejména důraz na nové inovace 
a reflektování požadavků výroby. Díky mnohaletým zkušenostem, odborným znalostem a nadšení 
pro technické svařování dosahuje bezproblémově cílů, které si vytyčil. Technologie, které nabízí, jsou 
maximálně účinné a efektivní. [39] 

4.5.1. ColdArc 

 ColdArc je proces, který využívá zkratového oblouku s nízkou tvorbou rozstřiku 
a minimalizovanou teplotou ke svařování. Vyznačuje se nízkou deformací svařovaného materiálu, 
dobrým průvarem kořene a vynikajícím přemostěním mezer. Za jeho přednost lze považovat 
i vysokou redukci zabarvení. Vyniká také vysokou stabilitou oblouku i za použití dlouhých svazků 
hadic bez doplňujících rozvodů snímačů. Pro svařování lze použít běžně dostupných hořáků. 
Samozřejmostí je snadné svařování vrstev kořene u plechů takřka jakékoliv tloušťky a to ve všech 
pozicích. Problémem není ani perfektní přemostění u spár s proměnnou šířkou. Efektivita práce je 
zvýšena vytvořením pohledových svarů v dostačující kvalitě a tím následné redukci dokončovacích 
prací. Dalším zefektivním práce je, že tento proces umožňuje dosáhnout svaru v kvalitě odpovídající 
svarům svařovaným metodou TIG s rychlostí metody MAG, a je tedy až o 400 % rychlejší než ruční 
svařování obalenou elektrodou a ruční svařování metodou TIG. Dosahuje excelentních výsledků 
při vytváření tupých, přeplátovaných a koutových svarů. Nezanedbatelné je také až 75 % snížení 
emisí svařovacího dýmu oproti klasickému zkratovému oblouku. [40] 

 

 

Obr. 43 rohový svar, plech t=1 mm – ColdArc [40] 

 

4.5.2. Root Arc 

 Root Arc je proces, během kterého dochází ke vzniku zkratového oblouku. Je vhodný 
ke svařování v nucených polohách a všude tam, kde je okolnostmi vyžadováno přemostění mezer. 
Výrazně redukuje rozstřik v porovnání se standardním zkratovým obloukem. Vyznačuje se velmi 
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dobrou strukturou kořene svaru a spolehlivým natavením otupených hran svarové drážky. Svářeči 
ulehčuje práci díky absenci kyvného pohybu hořáku při zhotovování stoupavých svarů. Je vhodný 
pro plechy z nelegované a nízkolegované oceli tloušťky 1 mm a více. Oblouk hoří velice stabilně a svar 
vzniká bez předbíhání taveniny. [40] 

 

Obr. 44 Tupý svar, plech t=3 mm, vzduchová mezera 4 mm – RootArc [40] 

 

 

4.5.3. Použitelné svařovací zdroje ewm 

alpha Q 330 

 Je impulsní multiprocesní MIG / MAG svařovací zdroj vyrobený jako kompaktní zařízení 

chlazené vzduchem s relativně nízkou hmotností. [41] 

 

Obr. 45 Svářecí zdroj - alpha Q 330 [41] 
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alpha Q 551 

Je impulsní multiprocesní MIG / MAG svařovací zdroj. Nabízí se v pojízdném provedení 

s možností manipulace pomocí jeřábu nebo vysokozdvižného vozíku. Je chlazen kapalinou pomocí 

výkonného systému s cirkulačním čerpadlem a velkou nádrží o objemu 12 l. [42] 

 

 

Obr. 46 Svářecí zdroj - alpha Q 551 [42] 
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4.6. Migatronic  
Obr. 47 Logo Migatronic [43] 

Migatronic je předním evropským výrobcem svařovacích strojů. Původem pochází z Dánska 

a na světovém trhu působí od roku 1970. Dobré jméno získal díky konstrukci tehdy 

nejmenšího svařovacího zdroje pro tenké plechy, který se masivně rozšířil zejména 

do automobilového odvětví. [44]  

4.6.1. Intelligent Arc Control (IAC) 

Funkce inteligentního řízení oblouku (neboli IAC) umožňuje použití inteligentního 

a adaptivního způsobu řízení svařování krátkým obloukem. Během svařování je zařízení schopno 

automaticky reagovat na veškeré změny v oblasti roztaveného svarového kovu. Důsledkem je 

dokonale stabilní a přesně zaměřený oblouk, menší tepelně ovlivněná oblast svaru, menší deformace 

svařovaného materiálu a nižší příkon. [45] 

Systému IAC se daří redukovat vnesené teplo na základě navýšení proudu při zkratu 

v porovnání s tradičním MAG procesem. Bohužel pouhé navýšení proudu při zkratovém procesu by 

vedlo k oddělení kapky při vyšší intenzitě proudu. To by způsobilo velký rozstřik.  Proto režim IAC 

tvoří soubor algoritmů s předpovědí okamžiku oddělení kapky a na základě vyhodnocení pak zkracuje 

dobu trvání zkratového proudu oproti tradičnímu procesu. [45] 

 

Obr. 48 Průběh IAC a tradičního MAG procesu [45] 
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 Na Obr. 48 můžeme pozorovat rozdíl mezi klasickým MAG procesem a procesem IAC. Klasický 

proces je zde zobrazen přerušovanou čarou. Z grafu je jasně vidět, že hodnota proudu stoupá během 

procesu zkratu do doby, než dojde k oddělení kapky. Poté klesá až do fáze dalšího zkratu. 

U IAC (na obrázku reprezentován nepřerušovanou čarou) proti tomu stoupá hodnota proudu na vyšší 

úroveň a tím zabezpečuje dostatečnou energii pro tuto fázi. Kvůli zabránění rozstřiku dochází 

k prudkému poklesu hodnoty proudu. Hodnota proudu je však snížena pouze natolik, aby nedošlo 

ke ztrátě stability oblouku. Proud je na této hodnotě udržován, dokud nedojde k oddělení kapky. 

Poté dochází k jemnému navýšení proudu pro stabilizaci oblouku. [45] 

4.6.2. Použitelné zdroje Migatronic 

SIGMA GALAXY 

 Svářecí stroje řady Sigma Galaxy jsou vysoce moderní zařízení. Do jejich integrované paměti 

je možné uložit až 1800 nastavení pro jednotlivé svary. Jsou standardně vybaveny inteligentní 

regulací plynu, která způsobuje až 50 % úsporu ve spotřebě ochranného plynu. Jejich robustní 

konstrukce a spolehlivost je činí velice vhodnými pro robotizovaná pracoviště. [46] 

 

Obr. 49 SIGMA GALAXY [47] [46] 
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4.7. Lincoln Electric  
Obr. 50 Logo Lincoln Electric [48] 

Společnost Lincoln Electric byla založena Johnem a Jamesem Lincolnem roku 1895. Její sídlo 
se nalézá v Clevelandu ve Spojených Státech Amerických. Její obchodní styky sahají do 160 zemí 
světa. A v současné době zaměstnává více než 10 000 zaměstnanců. [49] 

4.7.1. Surface Tension Transfer (STT) 

Firmě Lincoln Electric se podařilo vyvinout moderní svářecí zdroj využívající nový proces STT. 

Ten dokáže v reálném čase reagovat na skutečné parametry vyskytující se na oblouku bez zásahu 

obsluhy. Od obsluhy je vyžadováno pouze základní nastavení zdroje. Vynikajících výsledků proces 

dosahuje díky dokonale zvládnutému přenosu svarového kovu do tavné lázně a to prostřednictvím 

analýzy jednotlivých fází hoření oblouku. Mezi jeho přednosti patří zejména minimální vnesené teplo 

do svaru. To snižuje deformace vzniklé při svařování a zmenšuje tepelně ovlivněnou oblast 

základního materiálu. Také výrazně omezuje rozstřik (až o 90% oproti konvenční MAG metodě), 

zajišťuje konstantní velikost tavné lázně v jakékoliv poloze a situaci svařování. Podává vynikající 

vzhled svaru a dobré přemostění mezer. Má vliv na snížení vzniku škodlivých emisí. [50] 

Proces lze využít pro svařování běžných konstrukčních ocelí, nízkolegovaných ocelí, 

vysokolegovaných ocelí a galvanicky pokovených ocelí. [50] 

Princip procesu znázorňuje Obr. 51: 

 

Obr. 51 Surface Tension Transfer (STT) [50] 



ČVUT v Praze Trendy v oblasti MAG svařování tenkých ocelových plechů Gaduš Stanislav 

39 
 

V čase T0 až T1 hoří mezi koncem elektrody a tavnou lázní elektrický oblouk. Na konci 

elektrody se tvoří kulička roztaveného kovu. V čase T1 až T2 dosáhne velikost kuličky na konci 

elektrody požadovaných rozměrů a dojde ke kontaktu kuličky s tavnou lázní. Zdroj tento moment 

zaznamená a sníží hodnotu proudu na cca. 10 A. V důsledku této korekce se podstatně sníží rozstřik 

kovu. V čase T2 až T3 je svařovací proces ve fázi zkratu. Pro oddělení kuličky zdroj zvyšuje hodnotu 

proudu dle předem stanovené křivky. V čase T3 až T4 dochází k oddělení přídavného kovu od konce 

elektrody a jeho přenosu do tavné lázně. V okamžiku přechodu zdroj řídí svařovací proud a sníží ho 

z původní hodnoty na cca. 50 A. To má za následek významné snížení rozstřiku a utlumení dalších 

jevů, které provází znovu vznikající oblouk. V čase T4 až T7 dojde k identifikaci ukončení přechodu 

kovu do tavné lázně a zdroj řídí nově vzniklý elektrický oblouk až do vzniku dostatečně velké kuličky 

tekutého kovu na konci elektrody. Tím je ukončena jedna perioda, která trvá přibližně 5 ms. Celý děj 

se cyklicky opakuje. Na Obr. 52 je pro porovnání zobrazen konvenční zkratový přenos. [50] 

 

Obr. 52 Konvenční zkratový přenos [50] 
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4.7.2. Použitelné svařovací zdroje Lincoln Electric 

Invertec STT II 

 Je moderním svařovacím zdrojem určeným pro svařování tenkých plechů. Při jeho použití lze 

výrazně snížit rozstřik a také množství vytvořených výparů. Zdroj automaticky řídí proud tak, aby bylo 

dosaženo optimálního přenosu kovu. Díky tomu vznikají svary metodou MAG v kvalitě odpovídající 

technologii TIG avšak nesrovnatelně rychleji. [51] 

 

Obr. 53 Svařovací zdroj Invertec STT II [51] 
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5. Experimentální část 

5.1. Popis pracoviště 
 Podklady pro experimentální část práce byly získány v prostorech Laboratoře výuky 

svářečských technologií na ČVUT v Praze. Nachází se zde pracoviště pro obloukové svařování 

v ochranných atmosférách, které bylo pro experiment využito. Pracoviště je vybaveno svařovacím 

robotem a jednoosým polohovadlem pro snazší polohování svařenců. V prostorech pracoviště se dále 

nalézají svařovací zdroje, tlakové láhve s ochrannými plyny a stojan s cívkami přídavného drátu. 

Pracoviště je vybaveno technikou pro svařování metodami MIG / MAG a TIG. V případě potřeby 

změny metody je nutná výměna svařovacího hořáku, podavače přídavného materiálu nebo 

ochranného plynu. 

 

Obr. 54 Laboratoř výuky svářečských technologií na ČVUT v Praze 

5.1.1. Svařovací robot 

 Svařovací robot ARC Mate 100iC je výrobkem firmy Fanuc. Jedná se o šestiosého robota 

konstruovaného pro přesné řezání a svařování. Kabelové vedení hořáku je integrováno v těle robota. 

Pohon jednotlivých os robota je řešen pomocí servomotorů. Na konci ramene robota je umístěn 

svařovací hořák. 
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5.1.2. Svařovací zdroj 

Pro účely experimentu sloužil jako svařovací zdroj Migatronic Sigma Galaxy 400. Jedná se 

o stroj s invertorovou konstrukcí s určením pro svařování metodou MIG / MAG nebo MMA. Zdroj je 

moderním zařízením s možností volby specifického programu svařování v závislosti na daném typu 

materiálu, ochranného plynu a průměru přídavného drátu. Je vybaven softwarovým zapisovačem, 

který je schopen zaznamenávat na kartu SecureDigital aktuální hodnoty svařovacího proudu a napětí 

v reálném čase. 

 

Obr. 55 Svařovací zdroj Sigma Galaxy 400 

5.1.3. Použitá ochranná atmosféra 

K provedení experimentálních svarů byl použit ochranný plyn Arcal 5 v tlakové láhvi vyrobený 

společností Air Liquide se složením 18 % CO2 + 82 % Ar, vyrobený dle EN ISO 14175 M21. 

 

Obr. 56 Arcal 5 
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5.2. Cíle experimentu 
Cílem experimentu bylo zhotovení svarů vytvořených procesem IAC a běžným zkratovým 

přenosem. Dalším krokem bylo vyrobení metalografických vzorků. Z naměřených hodnot svařovacího 

proudu a napětí se vytvořila série grafů, která společně se získanými vzorky sloužila k porovnání obou 

možností zhotovení svarů. 

  

 

5.3. Realizace experimentu 
Během experimentu byly zhotoveny 4 svary procesem IAC a 4 svary běžným zkratovým 

přenosem s nastavením svařovacích parametrů dle následující tabulky: 

 

Tab. 1 Nastavené hodnoty svařovacích parametrů 

IAC 

Svařovací proud [A] Svařovací napětí [V] 

Rychlost posuvu 

přídavného drátu 

[m/min] 

Rychlost 

svařování 

[m/min] 
Svarová housenka 

1 40 16 1,6 0,3 

2 80 16,2 3,3 0,3 

3 120 16,8 4,7 0,3 

4 155 18,2 6,4 0,3 

     

Zkratový přenos 

Svařovací proud [A] Svařovací napětí [V] 

Rychlost posuvu 

přídavného drátu 

[m/min] 

Rychlost 

svařování 

[m/min] 
Svarová housenka 

1 40 14,5 1,2 0,3 

2 80 16,7 2,8 0,3 

3 120 17,7 4,5 0,3 

4 155 19,0 6,8 0,3 

 

 

 Hodnoty svařovacího proudu a napětí v závislosti na čase jsou pro jednotlivé svarové 

housenky zachyceny na následujících grafech: 
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Housenka 2 
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Housenka 3 
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Housenka 4 
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5.3.1. Fotografie zhotovených svarových housenek na vzorcích 

IAC: 

 

Obr. 57 Vrchní pohled na vzorek IAC 

 

Obr. 58 Spodní pohled na vzorek IAC 
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Zkratový přenos: 

 

Obr. 59 Vrchní pohled na vzorek - zkrat 

 

Obr. 60 Spodní pohled na vzorek - zkrat 
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5.3.2. Metalografické vyhodnocení 

K posouzení kvality vyhotovených svarů byly zhotoveny metalografické vzorky za pomocí 

metalografického lisu CitoPress 1. 

 

Obr. 61 Metalografický lis - CitoPress 1 

 

Obr. 62 Zhotovené metalografické vzorky 

Použitím mikroskopu byly vyhotoveny následující metalografické snímky: 

 

Obr. 63 IAZ - 40A Obr. 64 IAZ - 80A 
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Obr. 65 IAZ - 120A Obr. 66 IAZ - 160A 

 

 

 

 

Obr. 67 Zkratový přenos - 40A Obr. 68 Zkratový přenos - 80A 

 

Obr. 69 Zkratový přenos - 120A Obr. 70 Zkratový přenos - 160A 
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5.4. Závěry experimentu 
Na základě vytvořených metalografických vzorků docházím k následujícím závěrům. První 

nastavení svařovacího zdroje (40A) je pro danou tloušťku vzorku nedostatečné. Z metalografického 

vzorku je patrné, že u obou procesů nedochází k dostatečnému průvaru. Při druhém nastavení 

svařovacího zdroje (80A) začínáme pozorovat větší tepelně ovlivněnou oblast svaru zhotoveného 

pomocí zkratového přenosu oproti svaru IAC, který dosahuje taktéž lepších výsledků průvaru. 

U třetího nastavení svařovacího zdroje (120A) pozorujeme dokonalé provaření kořene s malou 

tepelně ovlivněnou oblastí, zatímco u zkratového přenosu začíná být patrné blížící se nebezpečí 

propadnutí svarové lázně. Během čtvrtého nastavení svařovacího zdroje (160A) došlo při použití 

zkratového přenosu k propadnutí svarové lázně, a tedy ke znehodnocení vzorku. IAC bylo i při těchto 

parametrech schopno vytvořit uspokojivý svar. 

Další prokazatelnou výhodou procesu IAC je nižší deformace vzorku oproti zkratovému 

přenosu, jak ukazují Obr. 71 a Obr. 72. 

 

Obr. 71 Deformace vzorku IAC 

 

Obr. 72 Deformace vzorku Zkrat 
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6. Závěr 
V bakalářské práci bylo dosaženo vytyčených cílů. Byla přiblížena samotná podstata 

MAG svařování, proveden rozbor technických řešení problematiky svařování tenkých ocelových 

plechů z pohledu přídavných materiálů a použitelných technických ochranných plynů. Byly 

představeny procesy pro MAG svařování schopné vytvářet kvalitní svarové spoje od předních 

světových výrobců. 

Bakalářská práce se taktéž krátce zmiňuje o světových leaderech v tomto oboru.  Její součástí 

je i výčet svařovacích zdrojů použitelných pro tyto procesy. Práce se též zabývá ochrannými 

pomůckami pro zabránění úrazů či jiné újmě na zdraví.  

Při experimentální části práce bylo vytvořeno několik svarů. Jejich metalografickým rozborem 

byl ověřen pozitivní účinek kontrolovaného procesu IAC od společnosti Migatronic na vytváření 

svarových spojení tenkých plechů.  
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