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ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nového svařovacího postupu spoje tunelu 

a prostupu řazení, které jsou součástí karoserie soutěžního speciálu ŠKODA Fabia R5. 

Práce byla zpracována ve spolupráci se sportovním oddělením společnosti ŠKODA 

AUTO a.s. – ŠKODA Motorsport. Návrh má pomoci ke snížení deformací v oblasti 

tunelu tohoto vozu, které zde při výrobě nastávají.  

V první části práce jsou popsány automobilové soutěže a jejich náležitosti. Následuje 

stručná část o vozech pro rally, kde je představen i vůz ŠKODA Fabia R5, kterého se 

tato bakalářská práce dotýká. Další část je věnována karoseriím závodních vozů, jejich 

odlišnostem od produkčních verzí a nárokům, které jsou na ně kladeny. Krátká kapitola 

je věnována metodě svařování v ochranném aktivním plynu, která je při svařování 

prostupu řazení využívána. Následně už se práce věnuje samotným deformacím při 

svařování – vnitřním pnutím, jejich vzniku a smrštění. V závěru teoretické části jsou 

rozebrány některá opatření, která vedou ke snížení deformací při svařování elektrickým 

obloukem.  

Praktická část začíná popisem současného svařovacího postupu spoje tunelu a prostupu 

řazení, popisem používaných materiálů a zařízení. V další kapitole už je popsán návrh 

nového svařovacího postupu. Na konci praktické části jsou uvedeny a porovnány 

výsledky měření obou dvou svařovacích postupů. Měrové protokoly a protokoly 

předběžných stanovení postupů svařování jsou uvedeny na konci práce jako přílohy. 

V závěru práce jsou shrnuty dosažené výsledky. 

 

CÍLE PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce je návrh nového svařovacího postupu součásti závodního 

automobilu ŠKODA Fabia R5. Tomu bude předcházet popis příčin vzniku deformací při 

svařování, rozbor opatření vedoucích ke snížení deformací a analýza stavu současného 

postupu svařování dané součásti. 
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1 AUTOMOBILOVÉ SOUTĚŽE 

1.1 Co je to rally? 

Rally jsou závody automobilů na uzavřených a speciálně zabezpečených veřejných 

komunikacích pod dohledem proškolených pořadatelů a bezpečnostních delegátů. Jen 

v rally tak člověk může závodit na cestě, kterou jinak běžně jezdí třeba do práce. Pro 

rally závody tak nejsou třeba žádné okruhy ani tribuny. Jezdci rally jsou tak více ve 

spojení s přírodou. Jen v rally vynikne všestrannost jezdce. Závod tvoří jednotlivé 

uzavřené a zabezpečené rychlostní zkoušky (RZ). Mezi nimi posádky přejíždějí po 

spojovacích úsecích v běžném provozu s nutností dodržování dopravních předpisů. 

V rally je vše časově limitováno. To do tohoto sportu vnáší napětí a emoce. Není tak 

důležité být pouze nejrychlejší, ale je nutné dodržovat i časový harmonogram soutěže. 

Jakékoliv nedodržení časového harmonogramu, například pozdní příjezd na start 

rychlostní zkoušky či pozdní odjezd ze servisní zóny, znamená penalizaci. Mezi 

jednotlivými sekcemi závodu, tvořenými z více rychlostních zkoušek, je vždy 

umožněno posádkám navštívit servisní zónu. Servisní doba je standardně v rozmezí 10-

45 minut. Za tento čas musí mechanici dát dohromady celý vůz, často značně 

poškozený z nějakého karambolu. Dohledem nad pořádáním a bezpečností závodů se 

zabývá Federace automobilového sportu. Ta zajišťuje maximální možnou míru 

bezpečnosti všech posádek i diváků. Vítězem rally se stává posádka s nejnižším 

celkovým součtem časů a penalizací ze všech rychlostních zkoušek. 

1.2 Posádka 

Rally není pouze o řidiči, v autě totiž sedí ještě spolujezdec. Během jízdy jezdci čte 

rozpis, který obsahuje veškeré informace o trati rychlostních zkoušek. Během 

samotného závodu spolujezdec kromě čtení i upravuje rozpis za jízdy dle poznámek 

jezdce. Jezdec zpravidla doplňuje informace o povrchu či upravuje poloměr zatáčky. 

Spolujezdec v tento moment tak musí nejen číst, ale i zapisovat doplňující poznámky. 

Jakákoliv chyba může znamenat havárii a konec závodu. Spolujezdec je také 

zodpovědný za včasné příjezdy do časových kontrol, které jsou umístěny mezi 

jednotlivými rychlostními zkouškami. Za nedodržení času příjezdu do časové kontroly 

čeká posádku penalizace. Na spojovacím úseku jezdce naviguje dle šipkového itineráře. 
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Spolujezdec je zodpovědný za sledování spotřeby paliva a určení množství 

k dotankování v servisní zóně. Málo paliva znamená konec závodu, více paliva pak 

zbytečnou hmotnost. Posádka spolu tráví velké množství času, mnohdy za vypjatých 

podmínek. Je tedy velmi důležité, aby si tato dvojice „sedla“ i lidsky. Mezi jezdcem 

a spolujezdcem musí panovat absolutní důvěra. Nedůvěra totiž snižuje výkon obou 

z nich. 

1.3 Rozpis 

Rozpis je základní součástí rally. Vytváří ho posádka během seznamovacích jízd. Jsou 

v něm obsaženy veškeré informace o zatáčkách, skocích či změnách povrchu 

a vzdálenostech mezi zatáčkami. Během seznamovacích jízd diktuje jezdec spolujezdci 

informace, které budou do rozpisu poznamenány. K zápisu spolujezdec používá 

speciálních značek. Tyto značky umožňují rychlé zapisování a zároveň přehlednost pro 

čtení. Každá posádka používá své vlastní značky, jejich základní znaky jsou však pro 

většinu totožné. Písmeno L znamená levou zatáčku, P pravou, číslo za písmenem značí 

stupeň zatáčky. P2 znamená mírnou pravou zatáčku. Samostatně stojící číslo, třeba 100, 

značí délku roviny v metrech. Seznamovací jízdy probíhají ve stanovených časech 

a průjezd jednotlivých úseků je limitován dvěma průjezdy. Během seznamování s tratí 

platí a jsou kontrolovány přísné rychlostní limity! Vzhledem k rychlostním limitům při 

seznamovacích jízdách je velmi složité odhadnout, jakou rychlostí se v daném úseku 

posádka bude pohybovat během závodu. Této odhadované rychlosti se rozpis 

samozřejmě musí uzpůsobit. Čím více zkušeností posádka má, tím lépe výslednou 

rychlost odhaduje. Noční můrou každého spolujezdce a vlastně i řidiče je ztráta 

spolujezdce v rozpisu. Velmi častou chybou také bývá otočení dvou stránek najednou. 

Pro jistotu, aby k podobným chybám nedocházelo, zapisuje si spolujezdec ještě svoje 

orientační značky (např. cedule konec obce), aby své čtení „synchronizoval“ s polohou 

na trati.  

1.4 Šampionáty 

Jako ve většině sportů i v rally existuje několik druhů šampionátů. Tím nejprestižnějším 

je mistrovství světa (WRC), ve kterém startují tovární týmy podporované výrobci 

automobilů. První ročník mistrovství světa se konal už v sedmdesátých letech minulého 

století a s postupem času získával na prestiži a důležitosti. V současné době v něm 
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působí čtyři plnohodnotné tovární týmy a další uvažují o vstupu. Záběry z mistrovství 

světa jsou vysílány na všech obydlených kontinentech v drtivé většině civilizovaných 

zemí. Součástí šampionátu WRC je i kategorie WRC2 určená pro vozy R5, ve které 

startuje i značka Škoda. Velmi prestižním šampionátem je i mistrovství Evropy (ERC), 

jehož promotérem je známá televizní stanice Eurosport. Mistrovství Evropy 

v posledních letech zažívá nebývalý vzestup. Za kolébku rallysportu můžeme považovat 

Francii, Finsko, Norsko, Belgii, Velkou Británii, Itálii a Českou republiku. V naší zemi 

máme dva oficiální šampionáty. Mistrovství České republiky (MČR) představuje 

nejvyšší ligu. Jedná se o dvoudenní soutěže s délkou okolo 150 km rychlostních 

zkoušek. Rallysprint serii pak tvoří jednodenní soutěže s délkou okolo 70 km a je 

určena především pro začínající jezdce. Oba šampionáty jsou pořádány podle stejných 

pravidel, která jsou založena na předpisech od federace FIA zaštiťující automobilový 

sport na mezinárodní úrovni. Ve většině případů má však každý z národních šampionátů 

své vlastní doplňující stanovy a pravidla. 
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2 VŮZ PRO RALLY 

Všechna závodní vozidla v rally jsou odvozena ze sériově vyráběných automobilů. 

Startovní pole je rozděleno do několika tříd a kategorií. Každý vůz musí odpovídat 

příslušným pravidlům pro rally. Základem všech závodních vozidel je bezpečnostní 

rám, který je vevařen do karoserie. Tento prvek několikanásobně zvyšuje pasivní 

bezpečnost automobilu. Dalšími nezbytnými bezpečnostními prvky jsou anatomické 

sedačky a šestibodové bezpečnostní pásy. Díky těmto bezpečnostním pásům odpadá 

nutnost mít v závodním voze airbagy. V závodních vozech nenajdeme ani elektronické 

asistenty, které známe ze současných automobilů, jako jsou: ABS, ESP, ASR a další. 

Pro tyto automobily je klíčová nízká hmotnost, proto jsou vymontovány veškeré tlumící 

hmoty a obložení, klimatizace i autorádio. Pro mistrovství světa (WRC) jsou určeny 

stejnojmenné speciály WRC, které až na výjimky mohou závodit pouze v tomto seriálu. 

Pro nižší kategorii (WRC2) jsou určeny vozy kategorie R5, které mají podobnou 

koncepci jako vozy WRC, mají ovšem o něco menší výkon, nedisponují centrálním 

aktivním diferenciálem ani dalšími úpravami. Vozy R5 hrají prim i v mistrovství 

Evropy, stejně jako v národních šampionátech. Mezi nejlepší vozy této kategorie se řadí 

speciál Českého továrního týmu ŠKODA Motorsport – ŠKODA Fabia R5, která 

navázala na úspěchy své předchůdkyně – ŠKODY Fabia S2000. 

2.1 ŠKODA Fabia R5 

Vůz byl homologován (schválen pro sportovní provoz mezinárodní automobilovou 

federací FIA) 1.4.2015. Základem pro stavbu tohoto speciálu se stala třetí generace 

modelu ŠKODA Fabia. Na vývoji tohoto speciálu se podíleli dva tovární jezdci 

ŠKODA Motorsport – Jan Kopecký a Fin Esapekka Lappi a dva externí piloti, kteří za 

sebou mají mnoho úspěchů nejen s vozy ŠKODA – Rakušan Raimund Baumschlager 

a Freddy Loix z Belgie. Vývoj vozu trval 15 měsíců, bylo použito poznatků 

z předchozích projektů ŠKODY S2000 a WRC. Během testů se najezdilo 10 000 km 

nejen na asfaltu, ale i na sněhu a šotolině. Vůz této kategorie pohání agregát o obejmu 

1,6 litru, který je přeplňován turbodmychadlem. Vůz má poháněna všechna kola, je 

vybaven pětistupňovou sekvenční převodovkou a krouticí moment roznášejí mezi kola 

dva mechanické diferenciály (vpředu a vzadu). 
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Obr. 1 Soutěžní vůz ŠKODA Fabia R5 [1] 

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Výchozí model  ŠKODA Fabia III 

Délka 3994 mm 

Maximální šířka 1820 mm 

Minimální hmotnost 1230 kg 

MOTOR 

Zdvihový objem 1620 cm3 

Maximální výkon 205 kW 

Maximální točivý moment 420 Nm 

HNACÍ ÚSTROJÍ 

Pohon 4x4 

Převodovka Manuální sekvenční pětistupňová 

Diferenciály Mechanické (přední a zadní) 

OSTATNÍ 

Přední a zadní náprava McPherson 

Brzdové kotouče (asfalt) Ø355 mm / šířka 22 mm 

Brzdové kotouče (šotolina) Ø300 mm / šířka 22 mm 

Elektronika Magneti Marelli 

Spotřeba v závodním režimu 60 l / 100 km 

Objem palivové nádrže 82,5 l 

Tab. 1 Parametry soutěžního vozu ŠKODA Fabia R5 [1] 
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3 KAROSERIE SOUTĚŽNÍCH AUTOMOBILŮ 

Karoserie je jednou z nejdůležitějších částí osobního automobilu. Zejména tvar a design 

karoserie určuje míru prodejů vozu, proto jí je věnována velká pozornost. U závodních 

vozů je větší důraz než na design kladen na funkčnost a výkon. Od závodní karoserie 

jistě nebudeme požadovat prostor pro pět pasažérů, nebo objemný zavazadlový prostor, 

vše je podřízeno maximální funkčnosti a v neposlední řadě co nejnižšímu těžišti 

závodního automobilu. Karoserie moderních osobních vozů jsou dnes téměř výhradně 

vyráběny svařováním z výlisků ocelových plechů a z ocelových profilů. Pouze 

u výjimečných modelů je ve větší míře použit plast, kompozit, nebo hliníková slitina. 

Konstrukce karoserie závodního stroje se odvíjí od technických předpisů dané 

disciplíny. Pokud se jedná o čistokrevný závodní vůz (např. formule), skládá se 

konstrukce z trubkového rámu, který je překryt pohledovou karoserií. Případně může jít 

o monokok, tedy o jeden ucelený díl, který je vyroben většinou z kompozitu a ke 

kterému jsou obvykle přímo přimontovány nápravy, agregát a další příslušenství. 

 

Obr. 2 Karbonový monokok formulového vozu [2] 

U civilního automobilu je důraz kladen především na komfort a pohodlí posádky, 

u závodního automobilu jde pohodlí stranou, odstraněny jsou veškeré odhlučňující 

prvky, rádio, reproduktory, klimatizace a její vedení. 
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Bezpečnost a zejména pak pasivní bezpečnost je důležitá jak u sériového, tak závodního 

vozu. U civilních vozů je zejména v poslední době kladen velký důraz na bezpečí 

chodců, je zde tedy snaha eliminovat ostré hrany karoserie. V rally se při vývoji vozu 

střet s diváky nepředpokládá, nicméně základní tvar karoserie je převzat ze své sériové 

podoby. Při konstrukci civilní karoserie je v dnešní době stále vylepšován tzv. 

materiálový koncept, především je ve stále větší míře využíváno tepelně zpracovaných 

plechů. Tyto plechy mají výrazně vyšší mez kluzu, jsou zakomponovány 

v nejnamáhanějších místech karoserie a v místech důležitých pro ochranu posádky. 

 

Obr. 3 Porovnání materiálového konceptu vozu ŠKODA Octavia [3] 

U soutěžního vozu jsou síly působící na karoserii během provozu výrazně vyšší než 

u civilních vozů. Proto je karoserie dodatečně vyztužena přídavnými bodovými svary. 

Tuhost zvyšuje i dodatečně vevařený bezpečnostní rám, jehož hlavní funkcí je však 

ochrana posádky. Ten je obvykle svařen z bezešvých ocelových trubek o vnějším 

průměru 20-45 mm. Základem bezpečnostního rámu je hlavní oblouk, který je umístěn 

vždy za sedadly posádky. Od hlavního oblouku vedou podél střechy a „A“ sloupku až 

k podlaze boční oblouky. Tyto základní oblouky jsou doplněny o vzpěry dveří, střešní 

vzpěry, vzpěry hlavního oblouku a zadní vzpěry. Bezpečnostní rám je obvykle ukotven 

pomocí tzv. „patek“ (výztužných plechů) k podlaze karoserie. Mimo to jsou vzpěry 

vedeny až k miskám tlumičů, což zajišťuje celkovou tuhost karoserie vzhledem 

k jízdním vlastnostem. Pro bezpečnostní rámy FIA vypisuje velmi přísné předpisy, kde 
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je kladen důraz nejen na kvalitu konstrukce, ale také na materiál a kvalitu svarů. Tento 

rám musí odolat předepsanému zatížení. 

 

Obr. 4 Příklad bezpečnostního rámu navrženého renomovaným výrobcem 

Custom Cages [4] 

Při vývoji karoserie automobilu je třeba brát v potaz také aerodynamiku. U civilních 

vozů je snahou inženýrů co nejvíce snížit spotřebu a co nejvíce eliminovat hlučnost 

vozu. Zabývají se tedy především snižováním součinitele odporu vzduchu Cx. 

U závodních vozů je minimální odpor také důležitý. Mnohem důležitější však je 

vytvoření dostatečných přítlaků na přední i zadní nápravu, které umožňují rychlý 

průjezd v zatáčce. Tento faktor je tak důležitý, že se mu leckdy obětuje i samotná 

aerodynamičnost karoserie. Součinitele odporu vzduchu tudíž u závodních vozů bývají 

vyšší, než u civilních. Aerodynamika vozů se ladí ve větrných tunelech. 

3.1 Karoserie ŠKODA Fabia R5 

Karoserie Fabie R5 vychází z civilního provedení Fabie třetí generace SK260. Z důvodu 

absence výroby třídveřového provedení musela být použita pětidveřová varianta tohoto 

hatchbacku. Předpisy pro kategorii R5 jsou velmi striktní, každá speciální součást je 

v pravidlech přesně specifikována, stejně jako veškeré rozměry karoserie. Omezením je 

minimální hmotnost ta musí být vyšší než 1380 kg. Karoserie nesmí z důvodu předpisu 

používat žádné hliníkové díly, nelze tedy měnit střechu a kapotu, které by bylo možné 

jednoduchým způsobem odlehčit. Oproti karoserii předchozího závodního modelu 
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ŠKODY – Fabie S2000 musí karoserie Fabie R5 mnohem více vycházet z produkční 

verze tohoto modelu. Hlavním požadavkem karoserií tedy je minimální hmotnost 

určená pravidly, ale také odolnost zvládnout všechny klimatické a terénní podmínky. 

Závody se jezdí po celém světě, které každá karoserie musí zvládnout. Základem 

karoserie R5 je především přivaření ochranného rámu, který je vyroben z bezešvých 

chrom-molybdenových trubek, svařený metodou MAG a splňuje nejpřísnější 

bezpečnostní normy současnosti, WIG svařování je předpisy zakázáno. Přestavbu ze 

sériové karoserie tvoří odstranění koberců, těsnění, přístrojové desky, ale i různých 

přivařených „sériových“ držáku a nosičů, které se používají v sériovém voze. 

Odstraněné jsou veškeré nosiče v motorovém prostoru, ale i uchycení celé zadní 

nápravy. Dále na soutěžním voze kategorie R5 jsou z důvodu větších kol vyměněné 

kompletní celé podběhy z důvodu použití daleko větších kol (18“ oproti sériovým 15“ 

a 16“). Tento zásah samozřejmě zasahuje i do karoserie vozu. Například kvůli těmto 

velkým zadním kolům musí být kompletně přestavěny boční zadní dveře a uvnitř 

karoserie musí být přestavěna podlaha s palivovou nádrží. Z důvodu přestavby na pohon 

4x4 je kompletně vyměněn a přestavěn i tunel. Nejen tímto razantním zvětšením tunelu 

jsou rovněž kompletně předělané úchyty sedaček, které jsou v soutěžních vozech 

posunuté až do míst, kde v sériových vozech začínají zadní sedačky. Jelikož karoserie 

podléhá několikanásobně většímu přetížení, než na které je původní karoserie SK260 

konstruována, jsou některé části vyztuženy. Vyztužené jsou ale jen okrajové části 

karoserie jako jsou podélníky. Více vyztužení není nutné, jelikož hlavním výztužným 

prvkem soutěžního vozu je bezpečnostní rám. Karoserie R5 je rozšířena oproti svému 

sériovému základu o 200 mm. Toto rozšíření je zajištěno kompozity, které jsou ke 

karoserii nýtovány. Vytmelením lze dosáhnout toho, že pod lakem je nerozeznatelné, 

kde je rozmezí plechové karoserie a kde již jsou kompozitní rozšíření. Karoserie 

ŠKODY Fabia R5 byla zhomologována mezinárodní automobilovou federací FIA 

v roce 2015. Od této homologace musí být všechny karoserie zcela stejné a nesmí se 

ničím lišit. Doposud bylo vyrobeno cca 250 kusů této karoserie. 
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Obr. 5 Holá karoserie ŠKODA Fabia R5 



20 

4 SVAŘOVÁNÍ METODOU MAG – 135 [5] 

Metodou MAG (Metal Active Gas) označujeme svařování v ochranné atmosféře 

aktivního plynu, kde se plyn přímo podílí na tvorbě svarového kovu. Tato metoda patří 

v současné době k nejrozšířenějším způsobům svařování nelegovaných 

a nízkolegovaných ocelí. Je to především z důvodu širokého sortimentu nabízených 

svařovacích zařízení, přídavných materiálů a ochranných plynů, snadné možnosti 

automatizace a robotizace, a výhodné charakteristice této metody svařování. 

4.1 Princip metody 

Svařování metodou MAG je založeno na principu hoření oblouku mezi základním 

materiálem a tavící se elektrodou (drátu) za působení aktivního plynu. Drát je odvíjen 

z cívky podavačem a veden až k ústí hořáku. Až zde je za pomocí třecího kontaktu 

napájen elektrickým proudem a to z důvodu, aby napájená délka drátu byla co nejkratší. 

Proudová hustota u této metody dosahuje až hodnot okolo 600 A.mm
-2

. Svařovací 

proudy se pohybují od 30 do 800 A. Teplota tavné lázně se pohybuje mezi 1600–2100 

°C. Rychlost svařování může v určitých případech dosahovat až 150 cm/min
-1

. 

 

Obr. 6 Princip svařování metodou MAG: 1) svařovaný materiál, 2) elektrický oblouk, 3) 

svar, 4) plynová hubice, 5) ochranný plyn, 6) kontaktní průvlak, 7) přídavný materiál, 8) 

podávající kladky, 9) zdroj elektrického proudu [5] 
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4.2 Zařízení pro svařování metodou MAG 

Na trhu se nachází široké portfolio zařízení pro svařování metodami MIG/MAG. Vedle 

monofunkčních zařízení, která dovedou svařovat pouze metodami MIG/MAG, existují 

i multifunkční svařovací zařízení, která zároveň dovedou svařovat i metodou WIG, nebo 

je jejich součástí i ruční svařování obalenou elektrodou. 

 

Obr. 7 Schéma svařovacího zařízení pro svařování metodou MAG: 1) elektrický oblouk, 

2) elektroda (svařovací drát), 3) cívka s drátem, 4) podávací kladky, 5) rychloupínací 

spojka, 6) kabel, 7) svařovací hořák, 8) svařovací zdroj, 9) kontaktní svařovací průvlak, 

10) ochranná atmosféra, 11) plynová hubice, 12) svarová lázeň [5] 

4.3 Ochranné plyny 

Ochranný plyn, nebo jejich směs je důležitou součástí svařování a může výrazně 

ovlivnit kvalitu, nebo produktivitu svařování. Prvním parametrem při výběru 

svařovacího plynu je svařovaný materiál. Druhým parametrem je zvolená technologie 

svařování. Posledním parametrem je tloušťka základního materiálu a konstrukce 

svarového spoje. Pro svařování metodou MAG se obvykle používají následující aktivní 

směsi plynů: CO2 samostatně, Ar+CO2+O2, Ar+CO2, Ar+O2, Ar+He+CO2+O2. 

Univerzálním plynem pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí je z této 

skupiny Ar+CO2, konkrétně většinou Ar+18% CO2. Jeho přednostmi jsou hluboký 

závar, stabilní elektrický oblouk a výborné svařovací vlastnosti. Vyznačuje se dobrým 

přechodem do základního materiálu a hladkým povrchem svaru. Dovoluje svařovat 
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všechny tloušťky základního materiálu. Umožňuje svařování se zkratovým i sprchovým 

rozstřikem kovu. 

4.4 Výhody metody: 

 malá tepelně ovlivněná oblast, 

 vysoký výkon, 

 stabilní plynová ochrana, 

 velký proudový rozsah pro jeden průměr elektrody (drátu), 

 vysoká efektivita, 

 úspora nedopalků – elektroda (drát) se odvíjí z cívky, 

 možnost svařování ve všech polohách, 

 nízká tvorba strusky, 

 možnost vizuální kontroly svaru a svarového oblouku během procesu, 

 hluboký závar, 

 snadná automatizace, 

 nízká pórovitost. 

 

4.5 Nevýhody metody: 

 relativně vysoké vyzářené teplo do prostoru, 

 riziko odfouknutí plynu za špatných ventilačních podmínek, 

 nutnost pravidelné údržby, 

 vyšší pořizovací cena. 
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5 VNITŘNÍ PNUTÍ [6] [7] 

Vnitřní pnutí můžeme také jinak označit jako „pnutí vyvolané vnitřní silou“. Při 

svařování vznikají vnitřní pnutí v důsledku tepelných účinků a označujeme je jako 

svarová pnutí. Tato svarová pnutí můžeme dále rozdělit: 

 přímé (místní) svarové pnutí – vzniká svařením jednotlivých volných částí ve 

svaru a jeho okolí, 

 nepřímé (reakční) svarové pnutí – vzniká, pokud jsou svařované části pevně 

upnuty. 

5.1 Vznik vnitřních pnutí 

Vnitřní pnutí vznikají v tepelně ovlivněné oblasti svaru. Pokud dojde v zahřátém pásmu 

k elastickému roztažení, brání mu okolní průřez. Tím dochází k pěchování v této oblasti 

a zároveň vzniká napětí při ochlazování. Svarový kov chladne v tepelně ovlivněné 

oblasti až nakonec. Jeho okolí mu při chladnutí zabraňuje v smršťování a tím vznikají 

další napětí. Všechna tato napětí označujeme jako přímá svarová pnutí. Tyto pnutí 

mohou mít různý směr a velikost, ovšem v příčném směru jsou v rovnováze, což je 

patrné z následujícího obrázku: 

 

Obr. 8 Vnitřní pnutí ve spoji plechů [7] 
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Napětí vznikající vnějším upnutím mají stejný směr po celém průřezu a jsou 

v rovnováze s vnějšími silami upnutí. Můžeme je pojmenovat jako reakční napětí. Jejich 

vznik je patrný z následujícího obrázku. Okolí svaru se účinkem tepla roztáhne a zmenší 

mezeru o ∆l1. V průběhu ochlazování, když svar začne klást odpor smrštění, začnou 

vznikat napětí. Když se svar smrští, je toto napětí ještě zvětšeno o ∆b. Konečné 

a nejvyšší hodnoty napětí dosáhne napětí ve chvíli, kdy svar i jeho okolí získají teplotu 

okolí. 

          

  
  

 
 

  
  

 
   

Rov. 1 Výpočet reakčních napětí [7] 

 

Obr. 9 Vznik reakčních napětí [7] 

Ne vždy lze s určitostí rozdělit vznikající napětí na vnitřní pnutí a reakční napětí. 

Velikost reakčních napětí určuje míra upnutí součástí při svařování a míra prostoru pro 

volné smrštění. Celkové vnitřní pnutí v součásti závisí na sledu provedení jednotlivých 

svarů v celém konstrukčním řešení. 
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5.2 Podélná a příčná pnutí 

Lze rozlišovat následující druhy pnutí: 

 podélná (v podélném směru), 

 příčná (napříč ke svaru), 

 ve směru tloušťky (materiálu). 

Obecně můžeme všechna tato pnutí označit jako „místní“. Nejvyšších hodnot dosahuje 

napětí podélné. Vyskytuje se ve svaru a v tepelně ovlivněné oblasti, při svařování 

elektrickým obloukem je největší přímo v samotném svaru. Příčné napětí bývá výrazně 

menší, než podélné a má dva důvody vzniku. Prvním je chladnoucí okolí závaru, které 

brání v smršťování svarového kovu, druhým pak jsou opatření, která zabraňují 

deformaci svařované konstrukce. 

 

Obr. 10 Rozdělení vnitřních pnutí, b) podélná pnutí, c) příčná pnutí, d) pnutí ve směru 

tloušťky materiálu [7] 

5.3 Vnitřní pnutí a tuhost 

Podélná pnutí jsou zpravidla největší, pokud je tepelně ovlivněná oblast úzká a pro 

konstrukci je použit kalitelný základní, nebo přídavný materiál. Pokud chceme snížit 

podélná pnutí, musíme tedy zvětšit tepelně ovlivněnou oblast, zároveň s tím se nám 

ovšem zvětší smršťovací síla a tím se zvýší pravděpodobnost deformace konstrukce. 
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Naopak pokud chceme snížit příčná pnutí, je potřeba zachovat co nejužší tepelně 

ovlivněnou oblast, tudíž se nezvětšuje oblast pro smršťování a pěchování. Tuhost 

svařované konstrukce určuje velikost příčných napětí. Příčná pnutí vznikají zejména 

v důsledku vnějšího upnutí dílů svařované konstrukce, pokud je tedy třeba tato pnutí 

udržet nízká, musíme zvolit takové svařovací podmínky, které co nejméně tepelně 

ovlivní okolí svaru. Jednou z nich je i rychlost svařování. Pro co nejmenší příčná pnutí 

je potřeba udržet stálou teplotu svaru, které se dá dosáhnout buď vratným svařováním, 

nebo zvýšením rychlosti svařování. Pokud je součást pevně upnuta, lze velikost napětí 

přibližně určit následujícím vzorcem: 

  
    

 
       

                              

                              

                                            

Rov. 2 Výpočet napětí pevně upnuté součásti [7] 
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6 SMRŠTĚNÍ [6] [7] 

Rozlišujeme tři druhy smrštění: 

 příčné, 

 podélné, 

 v tloušťce. 

Smrštění v tloušťce je zanedbatelné. Vlivem nepravidelného rozdělení příčných pnutí 

po tloušťce materiálu vzniká úhlové smrštění. 

Obvykle se tato smrštění vyskytují současně. Jejich velikosti a účinky jsou však různé. 

Ve většině případů je výrazná pouze jedna složka. Velikost příčného smrštění ovlivňuje 

délka svaru. Velikost účinku smrštění nejvíce ovlivňují následující faktory: 

 svařovací postup, 

 druh svařování, 

 způsob upnutí, 

 poloha při svařování. 

Smrštění vzniká chladnutím svarového kovu, který byl nejprve ohřát přivedeným 

teplem svařovacího procesu. Svarový kov se ochlazuje z teploty okolo 700 °C až na 

teplotu okolí. Vlivem smrštění dochází ke změnám délky dle následujícího vzorce: 

                

                                                       

                                               

                                                    

Rov. 3 Výpočet změny délky vlivem smrštění [7] 

Pokud chceme u konstrukčního řešení docílit přesnosti rozměrů, je třeba se smrštěním 

počítat již při konstrukci a návrhu jednotlivých dílů. Zároveň musíme brát v potaz 

technologii a vlastnosti svařování. 
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6.1 Příčná smrštění 

Příčné smrštění vzniká díky tepelné roztažnosti základního materiálu, teplu svarového 

kovu a vlastního smrštění celého svaru. Velikost příčného smrštění můžeme popsat 

následující rovnicí: 

                 
   

 
            

                 

                                                        

                     

                     

                                                                        

Rov. 4 Výpočet změny délky vlivem příčného smrštění [7] 

 

Obr. 11 Změna délky svaru při příčném smrštění [7] 

Pokud je třeba stanovit parametry svařování pro co nejmenší příčné smrštění, můžeme 

také vycházet z této rovnice: 
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Rov. 5 Výpočet svařovacích parametrů na základě změny délky při příčném smrštění [7] 

Zlomek 
   

 
 vyjadřuje vlastnosti materiálu při působení tepla, zlomek 

   

 
 vyjadřuje 

množství přivedeného tepla do svařovacího procesu. Součinitel využití teploty oblouku 

K pak popisuje, kolik energie oblouku přestoupí do místa svaru a zpravidla se jeho 

hodnota pohybuje okolo 0,5. 

6.2 Úhlové deformace 

Úhlové deformace se nejčastěji vyskytují u koutových svarů, zejména pak u spojů typu 

„T“, kde jsou svary vyhotoveny po obou stranách „stojny“. 

 

Obr. 12 Příklad úhlové deformace (smrštění) zapříčiněné účinkem oboustranného 

koutového svaru [7] 

Takovéto deformaci můžeme předejít předehnutím plechu před začátkem svařování. 

Velikost předehnutí se volí v závislosti na tloušťce plechu [s] a velikosti koutového 
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svaru [a]. U tenkých plechů nejsou zpravidla deformace příliš velké, jelikož rozdíl teplot 

ve směru tloušťky plechu je menší. 

Úhlové deformace jsou součástí i tupých svarů. Zde závisí velikost úhlového smrštění 

na tloušťce plechu, technologii svařování a tvaru úkosu. Nejběžněji k úhlovému 

smrštění dochází při úkosu typu „V“, zde je třeba pro eliminaci deformace součást 

pevně upnout. U dalších úkosů je pro snížení úhlového smrštění třeba použít vhodný 

svařovací postup. 

6.3 Podélné smrštění 

Podélné smrštění zapříčiňuje následující druhy deformací: 

 ohyb, 

 zkrácení, 

 zkroucení (nesouměrné tvary), 

 vyboulení (plechy). 

Svarový kov se v podélném směru smrští výrazně více, než celá součást. Svarový kov 

i přilehlé okolí tudíž musí mít vysokou tažnost. U dlouhých svarových spojů způsobuje 

podélné smrštění ohyb, jelikož smršťující síly nejsou v rovnováze. Na velikost 

podélného smrštění má největší vliv rychlost a způsob svařování. 
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7 OPATŘENÍ VEDOUCÍ KE SNÍŽENÍ 

DEFORMACÍ [8] 

Odstranění deformací po svařování je velmi obtížné, časově náročné a mnohdy není ani 

realizovatelné. Proto je nutné vzniku deformací předcházet. Před samotným svařováním 

je důležitá stanovit technologii a postup svařování pro konkrétní konstrukci. Velký vliv 

na výsledné deformace má konstruktér, který stanovuje druh a počet svarů a eventuálně 

druh a provedení svařovacího přípravku. Při svařování v přípravku obvykle dochází 

k zvětšení vnitřních pnutí. Aby došlo k odstranění těchto napětí, je zpravidla nutné 

celou konstrukci žíhat v peci. Vhodným způsobem, jak deformace snížit, může být také 

zavedení opačné deformace, kdy se po zavaření druhé strany konstrukce smrští do 

požadovaného tvaru. U svařování silnějšího materiálu je možné nahradit větší počet 

svarových housenek jednou, která bude provedena rozkyvem. Tím se docílí menší 

tepelně ovlivněné oblasti a menších deformací. Pokud je konstrukce přesto 

deformována, lze ji ještě upravit rovnáním. V praxi se konstrukce obvykle nahřeje 

v stanoveném místě autogenem tak, aby při následném smrštění součást získala 

požadovaný tvar. Při svařování nikdy nelze zcela odstranit deformaci a zároveň potlačit 

vznik vnitřních pnutí. 

Mezi základní svařovací parametry, které ovlivňují vznik napětí, patří rychlost 

svařování, elektrický proud a elektrické napětí. Tyto i další svařovací parametry 

ovlivňují tzv. formu svaru, která ovlivňuje i vznik a velikost deformací. Její součinitel 

(tzv. součinitel formy svaru) pak ovlivňuje mechanické vlastnosti svaru. Tento 

součinitel se vypočítá dle následujícího vzorce: 

  
 

 
 

                             

Rov. 6 Výpočet součinitele formy svaru [8] 
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Obr. 13 Charakteristické rozměry svaru [8] 

                    

                                               

                       

Od velikosti součinitele formy svaru a zvolených svařovacích parametrů se odvíjí 

velikost vneseného tepla do svaru a jeho okolí. 

7.1 Postup svařování 

Jedním ze zásadních vlivů na tvorbu vnitřních pnutí a deformací svařované konstrukce 

má postup svařování. Při výrobě svařované sestavy by samotnému závaru mělo 

předcházet nastehování konstrukce. Svařovaná sestava může být buď pevně přichycená 

do svařovacího přípravku, nebo může být svařována na volno. Při svařování v přípravku 

se nastehování provádí od krajů ke středu sestavy. Následně při samotném závaru se 

postupuje v opačném pořadí, aby se zabránilo deformování soustavy. Tím se zajistí 

rozměrová stabilita, zároveň tento postup ale provází vznik zbytkových napětí. 

Pokud sestava není pevně uchycena, je možné využít při stehování předehnutí, které 

může být provedeno jak od středu ke krajům, tak v opačném směru. 

 

Obr. 14 Možnosti stehování v případě sestavy bez pevného upnutí [8] 
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Samotný závar se pak provádí od krajů směrem ke středu. Tímto postupem dojde 

k odstranění deformací a potlačení zbytkových napětí. Svařenou součást již zpravidla 

není třeba rovnat. 

7.2 Regulace elektrického proudu 

Velikost svařovacího proudu je přímo úměrná intenzitě tepla vneseného do svaru. 

Znamená to tedy, že čím větší je zvolen svařovací proud, tím větší tepelně ovlivněná 

oblast okolí svaru bude vznikat a okolí svaru bude náchylnější k tvorbě deformací. 

Zároveň s vyšším svařovacím proudem dochází k tvorbě většího množství svarového 

kovu a tomu odpovídá i velikost převýšení svaru, což je patrné z následujícího obrázku: 

 

Obr. 15 Vliv velikosti svařovacího proudu I na formu svaru Φ [8] 

7.3 Regulace elektrického napětí 

Spolu se změnou napětí se mění i stabilita elektrického oblouku. Tuto změnu můžeme 

při svařování sledovat z hlediska rozstřiku. Pokud působí teplo generované elektrickým 

obloukem na větší ploše materiálu, dochází k vytváření širší svarové housenky 

a zároveň k nižší hloubce protavení materiálu. Pokud známe požadovaný součinitel 

formy svaru, lze určit napětí v závislosti na proudu dle následujícího grafu: 
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Obr. 16 Vliv velikosti napětí U na hloubku provaření svaru h [8] 

7.4 Optimalizace rychlosti svařování 

Rychlost svařování může mít zásadní vliv na výsledné deformace a tepelně ovlivněnou 

oblast okolí svaru. Je-li svařovací rychlost nízká, hořák delší dobu prohřívá okolí svaru 

– tepelně ovlivněná oblast je větší. Pokud je naopak rychlost svařování vysoká, 

nedochází k tak velkému teplotnímu zatížení okolí. Je však třeba dát pozor, aby nedošlo 

k vzniku neprůvarů způsobených až příliš vysokou svařovací rychlostí. V praxi je tedy 

třeba nalézt ideální kompromis mezi rychlostí svařování a průvarem materiálu. 

Svařovací rychlost nemusí být vždy konstantní, pokud svařování probíhá na malém 

prostoru, nebo například součásti typu „trubka“, začne zprvu svářeč svařovat nižší 

rychlostí, aby došlo k dostatečnému prohřátí materiálu, následně ale musí zrychlit, aby 

nedošlo k příliš velkému teplotnímu ovlivnění okolí svaru. V krajním případě by 

u součástí z tenkých plechů mohlo dojít až k úplnému propalu materiálu. 

 

Obr. 17 Vliv velikosti rychlosti svařování v na formu svaru Φ [8] 
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7.5 Vhodná technologičnost konstrukce 

Technologičnost konstrukce může také zásadně ovlivnit velikost výsledných deformací 

v součásti. Obecně platí, že čím více konstruktér navrhne svarů, tím spíše k deformaci 

konstrukce dojde. V praxi je tedy dobré počet svarů eliminovat a v některém ze 

svařovaných míst využít jinou technologii. V případě tenkých plechů může jít 

o ohýbání. I návrh vhodné tloušťky materiálu je důležitý. Pokud konstruktér navrhne 

příliš silný materiál, musí být pro svařování použity vyšší svařovací parametry, čímž je 

okolí svaru více tepelně ovlivněno a dochází ke vzniku zbytkových pnutí. 

7.6 Svařování metodou CMT [9] 

CMT (Cold Metal Transfer) je pokroková metoda svařování, při které je svar 

vystavován nejmenší možné míře tepelného zatížení. Tím se stává vhodnou metodou 

v případě potřeby snížení deformace v okolí svaru. Samotný svařovací proces využívá 

zkratový oblouk doplněný o mechanické uvolňování kapky zpětným zatažením drátu. 

V porovnání s klasickým MAG svařováním zde probíhá přechod materiálu za značně 

nižších teplot. Drát se při svařování pohybuje vpřed a v okamžiku, kdy dojde ke zkratu, 

se zatáhne zpět. Oblouk tedy vnáší teplo do materiálu pouze tehdy, když hoří. Celý 

proces zatahování drátu je řízen digitálně, drát se může zatáhnout zpět až 90krát za 

vteřinu. 

 

Obr. 18 Pohyb drátu při svařování metodou CMT [9] 

Vše je řízeno procesorem, který řídí rychlost zpětného pohybu drátu, vzdálenost 

i rozměr svarové housenky. Tento proces svařování nabízí spolehlivost, výbornou 

stabilitu oblouku a minimální rozstřik. Nevýhodou této metody svařování jsou vysoké 

náklady na pořízení svařovacího aparátu. 
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8 SOUČASNÝ STAV SPOJE PROSTUPU ŘAZENÍ 

A TUNELU 

Kritickým místem karoserie Fabie R5, kde dochází k nadměrným nežádoucím 

deformacím je spoj mezi tunelem a prostupem řazení. Tato sestava je tvořena výlisky 

z tenkých plechů, které jsou k sobě přichyceny svarovým spojem provedeným metodou 

MAG. Tunel je výliskem z pozinkovaného plechu HX340LAD+Z100MB o tloušťce 

1,05 mm, prostup řazení je vyroben z pozinkovaného plechu HX220PD+Z100MB 

o tloušťce 0,8 mm. 

 

Obr. 19 Tunel a prostup řazení ŠKODA Fabia R5 

8.1 HX340LAD+Z100MB [10] 

Vysokopevnostní nízkolegovaná ocel s povlakem, určená pro aplikace vyžadující 

ochranu proti korozi, vhodná pro tváření vzhledem k vysoké mezi pevnosti v tahu. 

C Mn Si P S Al 

max. 0,12 max. 1,40 max. 0,50 max. 0,030 max. 0,025 min. 0,015 

Tab. 2 Chemické složení (rozbor tavby) v % 
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Pevnost v tahu Rm [MPa] 410-510 

Mez kluzu Re [MPa] 340-420 

Tažnost A80 [%] 21 

Tab. 3 Mechanické vlastnosti 

8.2 HX220PD+Z100MB [10] 

C Mn Si P S Al 

max. 0,05 max. 0,70 max. 0,50 max. 0,08 max. 0,025 min. 0,02 

Tab. 4 Chemické složení (rozbor tavby) v % 

Pevnost v tahu Rm [MPa] 340-400 

Mez kluzu Re [MPa] 220-280 

Tažnost A80 [%] 32 

Tab. 5 Mechanické vlastnosti 

8.3 Svařovací zdroj a přídavný materiál 

Pro dovářku karoserií je dodavatelem používán poloautomatický svařovací zdroj 

s odbočkovou regulací SELCO Neomig 2000. 

 

Obr. 20 Svařovací zdroj SELCO Neomig 2000 [11] 
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TECHNICKÁ DATA 

Napájení [V] 230/400 

Jištění [A] 16/10 

Svařovací proud [A] 100% … 100 

Regulační rozsah [A] 30-200 

U0 [V] 38,5  

Druh krytí IP 21 S 

Izolační třída H 

Rozměry [mm] 500x910x750 

Hmotnost [kg] 48 

Tab. 6 Technická specifikace svařovacího zdroje [11] 

Přídavným materiálem při svařování je drát ESAB OK Autrod 12.51. 

OK Autrod 12.51 je poměděný drát pro svařování nelegovaných konstrukčních ocelí 

s pevností do 530 MPa a jemnozrnných ocelí s minimální mezí kluzu 420 MPa 

v ochranných atmosférách plynů Ar/20CO2 nebo v čistém CO2. Mechanické vlastnosti 

v tomto katalogu uvedené jsou získány při použití směsi Ar/20CO2. [12] 

8.4 Současný svařovací postup 

Ve fázi výroby, kdy dochází k montáži prostupu řazení je již tunel odporovými 

bodovými svary a doplňkovými svary provedenými metodou MAG vevařen do 

platformy. Karoserie je uchycena na měrové desce. Prostup řazení se nejprve nasadí do 

přípravku, který je následně pomocí šroubů připevněn k svařovacímu loži. Svářeč na 

svařovacím zdroji nastaví následující parametry pro stehování: 

 stehování svar 

U [V] 19,2 17 

I [A] 91 69 

Druh proudu / polarita DC/+ DC/+ 

Posuv drátu [m.min-
1
] 5,5 3,6 

Rychlost svařování [m.min-
1
] - 15 

Tab. 7 Svařovací parametry současného postupu svařování 
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Obr. 21 Prostup řazení uchycený v přípravku před montáží 

Nejprve se provede nastehování součástí dle schématu (červená): 

 

Obr. 22 Schéma postupu svařování současného svařovacího postupu 
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Po nastehování se prostup řazení nechá zhruba 2 minuty zchladnout. Svářeč nastaví 

svařovací parametry pro závar. Následně jsou postupně provedeny v uvedeném pořadí 

jednotlivé svarové housenky o délce cca 2 cm podle schématu. Po každém závaru se 

materiál nechá 2 minuty zchladnout, nebo se pro urychlení svar ochladí mokrým 

hadrem. Během svařování probíhá vizuální kontrola svaru. 

8.5 Výpočet tepelného příkonu současného postupu svařování 

       
        

  
 

                            

                                                                             

                                                

                         

                          

                                  

             
        

  
             

Rov. 7 Výpočet tepelného příkonu současného postupu svařování [8] 
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9 NÁVRH NOVÉHO POSTUPU SVAŘOVÁNÍ 

Cílem nového postupu svařování byl pokus o snížení deformace rovinné plochy tunelu 

po závaru prostupu řazení. Svařování probíhá ve stejném přípravku jako při současném 

svařovacím postupu, materiál ani tloušťka součástí, svařovací zařízení, přídavný 

materiál ani ochranný plyn se nemění. Ze získaných teoretických poznatků jsem navrhl 

následující svařovací parametry: 

 stehování svar 

U [V] 19,2 18 

I [A] 91 80 

Druh proudu / polarita DC/+ DC/+ 

Posuv drátu [m.min-
1
] 5,5 4,5 

Rychlost svařování [m.min-
1
] - 22 

Tab. 8 Navržené parametry nového postupu svařování 

Navrhl jsem zvýšení rychlosti svařování tak, aby se snížilo množství vneseného tepla do 

konstrukce. Zároveň s tím bylo ale potřeba zvýšit proud a napětí, aby došlo k průvaru 

v dostatečné hloubce. 

Nejprve dojde opět k nastehování (červená) součástí dle schématu: 

 

Obr. 23 Schéma postupu svařování nového svařovacího postupu 
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Po nastehování se konstrukce nechá zhruba 2 minuty zchladnout. Mezitím svářeč na 

svařovacím zdroji nastaví parametry pro závar. Následně je od špičky prostupu řazení 

provedena svarová housenka č. 2. Svářeč začíná svářet pomaleji. V momentě, kdy je 

materiál dostatečně prohřátý se rychlost svařování lehce zvýší, aby nedocházelo 

k zbytečnému vnášení nadměrného tepla do konstrukce. Ihned po dokončení svarové 

housenky č. 2 je opět od špičky prostupu řazení vedena svarová housenka č. 3. Po 

závaru svar projde vizuální kontrolou, součást se nechá dostatečně zchladnout, 

následuje demontáž svařovacího přípravku. 

9.1 Výpočet tepelného příkonu nového postupu svařování 

       
        

  
 

                           

                                                                             

                                                

                         

                          

                                  

             
        

  
             

Rov. 8 Výpočet tepelného příkonu nového postupu svařování [8] 
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10 POROVNÁNÍ SVAŘOVACÍCH POSTUPŮ 

A VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ 

Samotná experimentální část spočívala v zavaření prostupu řazení nejprve současným 

způsobem a následným naměřením deformací tunelu na souřadnicovém měřícím stroji. 

Následně na další karoserii bylo provedeno svařování prostupu řazení podle navrženého 

postupu svařování v této práci. Na závěr byly změřeny deformace i tohoto tunelu. 

 

Obr. 24 Souřadnicový měřící stroj Mora 

10.1 Postup měření na souřadnicovém měřícím stroji 

Měření bylo provedeno na souřadnicovém měřícím stroji Mora. Tento stroj umožňuje 

měření ve třech osách X,Y,Z s přesností 0,001 mm. Na tomto stanovišti běžně dochází 

během výroby k měření poloh všech důležitých komponent a to zpravidla nejdříve při 

usazování součásti a následně i po provedení samotného svaru. Karoserie je při měření 

pevně usazena do přesného přípravku na měrové desce. Před každým měřením musí být 

provedena kalibrace měřícího zařízení. Ta je provedena dotykem na několika místech 

referenčního tělesa – v našem případě koule, které je pevně umístěno na měrové desce. 
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Pokud referenční měření neodpovídá předepsané toleranci, musí být provedeno znovu. 

Když je stroj zkalibrován, může se začít měřit. V programu jsou nahrány CAD data 

karoserie ŠKODY Fabia R5. Díky tomu známe jmenovitou hodnotu v kterémkoliv bodu 

karoserie, v kterém chceme měřit. Po kontaktu dotykové kuličky s karoserií program 

ihned vyhodnotí aktuální souřadnice i odchylku od jmenovité hodnoty. 

 

Obr. 25 Kalibrace souřadnicového měřícího stroje před měřením 

Měření bylo provedeno na rovinné ploše tunelu u prostupu řazení, na které docházelo 

k tvorbě vln a deformací. Na této ploše bylo při obou postupech změřeno 18 bodů, které 

měli v obou případech vždy shodnou souřadnici X a Y, což umožňovala aretace 

jednotlivých os tohoto souřadnicového měřícího stroje. Vzhledem k faktu, že deformace 

ovlivňovali především rozměr v ose Z, rozhodl jsem se pro vyhodnocení využít pouze 

tyto souřadnice. Měrové protokoly z obou měření jsou uvedeny jako přílohy této práce. 
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10.2 Naměřené hodnoty 

Bod 
Jmenovitá 

hodnota [mm] 

Současný postup Nový postup 

Skutečná 

hodnota [mm] 

Odchylka 

[mm] 

Skutečná 

hodnota [mm] 

Odchylka 

[mm] 

LS1 133,583 134,750 1,167 133,956 0,372 

LS2 173,886 175,271 1,385 174,432 0,546 

LS3 227,088 228,346 1,258 227,604 0,517 

LS4 279,373 280,993 1,620 280,405 1,032 

LS5 327,906 330,135 2,228 329,799 1,893 

LS6 357,794 359,945 2,151 359,693 1,899 

STR1 133,595 135,180 1,585 134,893 1,299 

STR2 179,246 181,410 2,165 180,956 1,711 

STR3 227,018 229,142 2,124 228,627 1,609 

STR4 277,080 279,181 2,100 278,804 1,723 

STR5 315,844 318,207 2,363 317,788 1,944 

STR6 360,768 363,166 2,398 362,818 2,049 

PS1 133,643 135,217 1,574 134,511 0,868 

PS2 175,633 177,608 1,974 177,066 1,433 

PS3 216,494 218,526 2,031 218,579 2,085 

PS4 269,147 271,265 2,118 270,934 1,787 

PS5 319,171 321,354 2,182 320,802 1,630 

PS6 349,903 352,061 2,158 351,764 1,861 

∑ Součet odchylek 34,581  26,258 

Tab. 9 Naměřené hodnoty a výpočty odchylek 

10.3 Porovnání obou variant 

U nového postupu svařování byly naměřeny menší odchylky od jmenovitých hodnot, 

než u postupu současného. Součet naměřených odchylek všech 18ti bodů byl 

u současného postupu svařování 34,581 mm. Součet odchylek u navrženého 

svařovacího postupu činil 26,258 mm. Dalo by se tedy říci, že nový svařovací postup 

měl za následek zmírnění deformací o zhruba 25 %.  

Množství vneseného tepla do materiálu v okolí svaru jistě ovlivnily i nové svařovací 

parametry. Tepelný příkon u současného postupu činil 2672 J.cm
-1

, zatímco u nového 

postupu svařování byl snížen na 2237 J.cm
-1

. Nespornou výhodou nového svařovacího 

postupu je bezesporu i kratší čas výroby, který byl snížen především díky odpadnutí 

nutnosti chlazení jednotlivých svarových housenek. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce byl návrh nového postupu svařování spoje tunelu a prostupu 

řazení za účelem minimalizace deformací v oblasti tunelu karoserie ŠKODY Fabia R5. 

Práce byla vypracována ve spolupráci s továrním týmem společnosti ŠKODA AUTO 

a.s. – ŠKODA Motorsport, kde jsem měl možnost působit jako praktikant v oddělení 

karoserie.  

V úvodu práce bylo popsáno, co to jsou automobilové soutěže, jaké náležitosti by měla 

mít karoserie závodního vozu a krátce bylo popsáno i svařování metodou MAG, aby byl 

čtenář uveden do souvislostí. V teoretické části práce byl popsán vznik deformací při 

svařování, druhy vnitřních pnutí a smrštění a vlivy, které je ovlivňují. V závěru 

teoretické části jsem provedl analýzu opatření vedoucích ke snížení deformací 

svařované konstrukce, z kterých jsem pak následně vycházel v praktické části při 

návrhu nového postupu svařování. 

Při návrhu nového postupu svařování jsem vycházel z předpokladu, že při zvýšení 

rychlosti svařování nedojde k tak velkému tepelnému ovlivnění okolí svaru, jelikož 

materiál bude zahříván elektrickým obloukem po kratší dobu. Bylo však také nutné 

zajistit dostatečný průvar, aby byla zaručena kvalita spoje. Stanovil jsem tedy zvýšení 

rychlosti svařování o 7 cm.min
-1

, zároveň jsem ale zvolil i vyšší hodnoty elektrického 

proudu a napětí, aby byl zaručen dostatečný průvar. Další opatření, které jsem při 

návrhu použil, bylo zavedení tzv. „opačné deformace“. Svar horní strany prostupu se 

tedy nenechá zchladnout, ale rovnou se provede svar ze spodní strany, což má za 

následek vyrovnání deformací.  

Můj návrh nového postupu svařování přinesl požadovaný výsledek – došlo ke snížení 

deformací v oblasti tunelu u prostupu řazení zhruba o 25 %. Stále však vypočítané 

odchylky od jmenovitých hodnot nejsou zanedbatelné a za povšimnutí také stojí fakt, že 

deformace se tvoří pouze kladným směrem v ose Z. Je to pravděpodobně dáno tím, že 

jde o svařování poměrně tenkých plechů metodou, která do spoje vnáší velké množství 

tepla.  

Otázkou tedy zůstává, zda by tento prvek karoserie nebylo vhodné konstrukčně 

i technologicky vytvořit jiným způsobem. Jako vhodný by se mi jevil například spoj 
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vytvořený odporovým bodovým svařováním, které je v jiných částech karoserie ve 

velké míře využíváno. Pokud by mělo zůstat u metody MAG, určitě by bylo vhodné 

využít pokrokovou metodu CMT svařování. Tato metoda minimalizuje teplo vnesené do 

svarového spoje a v kombinaci s mnou navrženým postupem svařování by deformace 

mohly být výrazně nižší. Takový svařovací zdroj má však vysokou pořizovací hodnotu 

a výrobce karoserií výměnu zařízení v současné době neplánuje. Proto jsem od tohoto 

řešení upustil, i když by výsledky zajisté byly velmi zajímavé. Perspektivní v dnešní 

době začínají být i jiné způsoby spojování materiálů, jako je například lepení.  

Problematika deformací při svařování je velmi rozsáhlá. Při svařování nikdy nelze zcela 

odstranit deformaci a zároveň potlačit vnitřní pnutí. Proto bude zajímavé sledovat, 

jakým způsobem zvládnou tento fakt potlačovat nové technologie svařování, které se 

neustále vyvíjí. Vzhledem k pokračující spolupráci s oddělením ŠKODA Motorsport se 

touto problematikou budu zabývat i nadále. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Značka Jednotka Veličina 

Cx [-] součinitel odporu vzduchu 

l [m] délka 

b [m] šířka (svaru) 

ε [-] relativní prodloužení 

σ [Pa] mechanické napětí 

E [Pa] modul pružnosti v tahu 

β [1.°C
-1

] součinitel lineární tepelné roztažnosti 

T [°C] teplota 

Fsv [m
2
] plocha svaru 

U [V] elektrické napětí 

I [A] elektrický proud 

α [m
2
.s

-1
] součinitel tepelné vodivosti 

λ [W.(m
2
.K)

-1
] součinitel prostupu tepla 

s [m] tloušťka plechu 

K [-] součinitel využití teploty oblouku 

Φ [-] součinitel formy svaru 

h [m] hloubka průvaru do základního materiálu 

a [m] převýšení svaru 

Rm [Pa] pevnost v tahu 

Re [Pa] mez kluzu 

A [%] tažnost 

Q [J.m
-1

] tepelný příkon 

f [-] koeficient vedení tepla pro koutový svar 

η [-] součinitel účinnosti 
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Značka Jednotka Veličina 

RZ  rychlostní zkouška 

WRC  World rally championship (Mistrovství světa v rally), nebo World 

rally car (soutěžní automobil pro kategorii WRC) 

ERC  European rally championship (Mistrovství Evropy v rally) 

MČR  Mistrovství České republiky 

ABS  Anti-lock brake system (protiblokovací systém kol vozu) 

ESP  Electronic stability program (elektronický stabilizační systém) 

ASR  Anti-slip regulation (systém regulace prokluzu kol) 

FIA  Federation Internationale de l‘ Automobile (Mezinárodní 

automobilová federace) 

MAG  Metal active gas (svařování kovů v ochranné atmosféře aktivního 

plynu) 

MIG  Metal inert gas (svařování kovů v ochranné atmosféře inertního 

plynu) 

WIG  Wolfram inert gas (svařování netavící se wolframovou elektrodou) 

Ar  argon 

CO2  oxid uhličitý 

O2  kyslík 

He  helium 

CMT  Cold metal transfer (metoda svařování) 

C  uhlík 

Mn  mangan 

Si  křemík 

P  fosfor 

S  síra 

Al  hliník 
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