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1 Úvod 

Správné dodržování bezpečnosti práce je v dnešní době jeden z hlavních 

požadavků, neboť zdraví má člověk jen jedno. S vývojem nových technologií 

přichází i bezpečnější prostředky sloužící k ochraně zdraví. Výjimkou není ani 

technologie svařování, kde se klade velký důraz nejen na ochranu zraku, ale  

i dýchacích cest. Při svařování dochází k infračervenému a ultrafialovému 

záření, které můžou trvale poškodit zrak svářeče. Proti těmto negativním 

vlivům se zabraňuje použitím správných ochranných pomůcek, ať už se jedná  

o svářečské kukly nebo štíty, které jsou vždy velmi důležitou součástí každého 

svářeče.    

Cílem bakalářské práce je zpracovat a uspořádat informace o svářecích filtrech 

a prostředků sloužících k ochraně zraku. Velký důraz je zde kladen na 

automatické filtry, jakožto nejmodernější technologii k ochraně zraku svářeče. 

Jsou zde popsány legislativní požadavky, princip a zkušební metody. 

Experimentální část je zaměřena na ověření rychlosti ztmavení automatických 

filtrů.  
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2 Prostředky k ochraně očí při svařování 

Při svařování dochází k mnoha nepříznivým vlivům, při kterých může dojít 

k poškození zdraví, jako je zásah elektrickým proudem, nadýchání se dýmu 

nebo poškození zraku v důsledku špatné ochrany. Těmto vlivům lze zabránit 

vhodným použitím správné osobní ochranné pomůcky. Při výběru správné 

osobní ochranné pomůcky je nutné zohledňovat mnoho faktorů. 

2.1 Ochranné pomůcky 

2.1.1 Svářečské brýle 

Brýlové obruby, které jsou drženy k hlavě pomocí popruhu nebo stranic. Můžou 

být sklopné konstrukce, kde filtry si sklopíme až při svařování. Vhodné ke 

svařování plamenem a řezání kyslíkem, viz obrázek 1. 

 

Obrázek 1 - Svářečské brýle s popruhem 
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2.1.2 Svářečský štít 

Je vybaven držadlem určeným pro držení v ruce. Při svařování si svářeč umístí 

štít před obličej a druhou rukou svařuje. V dnešní době se již moc nepoužívá  

z důvodu absence jedné ruky svářeče, kterou si musí štít přidržovat u obličeje. 

Jsou vhodné na práce menšího rozsahu, viz obrázek 2. 

 

Obrázek 2 - Svářečský štít 
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2.1.3 Svářečská kukla 

Jedná se o svářečský štít, který je fixován na hlavě pomocí náhlavní pásky. 

Zajišťuje ochranu celého obličeje. Může být vybavena i automatickými filtry 

a filtrací vzduchu. Většinou se jedná o víceúčelový prostředek. Kvůli své 

všestrannosti se nejčastěji užívá při svařování obalenou elektrodou, MIG/MAG, 

TIG, řezání plazmatem, svařování PAW, viz obrázek 3.  

 

Obrázek 3 - Svářecí kukla Speedglas 

2.2 Funkce prostředků k ochraně očí 

Hlavní funkce jsou zajistit ochranu proti: 

- nárazům, úderům  
- ultrafialovému a infračervenému záření 
- roztaveným kovům a pevným tělesům 
- kapkám a postřiku 
- prachu 
- plynům 
- elektrickému oblouku vzniklého z krátkého spojení [1] 
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2.3 Konstrukce 

Prostředky k ochraně očí musí být zcela bez vad, jako jsou ostré hrany, 

výstupky či poškození při výrobě, které by mohlo vyvolat nepohodlí nebo 

zranění uživatele. Materiál musí být použit takový, jenž nezpůsobuje 

podráždění kůže. Zorné pole nesmí být nikterak omezováno. Jediná výjimka 

způsobená držáky filtru. Jestliže náhlavní pásek je použit, jako hlavní 

upevňovací prostředek musí být nejméně 10 mm široký. Kovové součásti musí 

být izolované, pokud mohou být vystaveny tepelnému záření. [2] 

2.4 Požadavky 

2.4.1 Všeobecné požadavky 

Nosná část ochranného prostředku pro svařování musí poskytovat nejméně 

stejnou ochranu proti záření jako nejtmavší filtr stanovený pro používání 

výrobcem nebo dodavatelem. Nejčastěji bývá vyrobena z ABS plastu. [2] 

2.4.2 Rozměry  

U svářečských brýlí musí rozměry pro vsazení zorníku odpovídat dvěma 

elipsám, které musí mít délku 22,0 mm a šířku 20,0 mm. Vzdálenost středu se 

dopočítá podle vzorce d = c + 6mm, kde c je oční rozestup, který závisí na tvaru 

hlavy. [1] 

Minimální rozměry pro svářečský štít jsou definovány minimální výškou: 350 

mm a minimální šířkou: 210 mm. Hloubka štítu měřená od středu zorníku nesmí 

být menší než 75 mm. Tyto rozměry platí pro svářečský štít s držadlem. [2] 

2.4.3 Pevnost zorníků 

Kompletní prostředek k ochraně očí musí odolat čelním a bočním nárazům 

ocelové kuličky. Ocelová kulička musí být o průměru 22 mm, minimální 

hmotnosti 43 g a rychlost ocelové kuličky musí být přibližně 5,1 m/s. Zorník, 

který praskne v celé své tloušťce na dva nebo více kusů, nebo jestliže se při 



15 
 

styku s kuličkou uvolní více než 5 mg materiálu se považuje za rozbitý. Tato 

zkouška je popsána v normě ČSN EN 166. [1] 

2.4.4 Ochrana proti částicím s vysokou rychlostí 

Ochranný zorník a boční kryt musí odolat nárazu ocelové kuličky jmenovitého 

průměru 6 mm a minimální hmotnosti 0,86 g. Při zkoušce musí být ochranný 

prostředek pro svařování vybaven filtrem a krycím zorníkem. Rychlost nárazu 

kuličky dělíme do 3 kategorií. Náraz o nízké energii, kde rychlost kuličky je 45 

m/s, náraz o střední energii, kde je rychlost kuličky 120 m/s a náraz o vysoké 

energii, kde kulička je vystřelena rychlostí 190 m/s. Náraz o vysoké energii se 

nezkouší u žádné ochrany očí. Uzavřené brýle a svářečská kukla jsou 

podrobeny nárazu o nízké a střední energii a brýle se stanicemi pouze nárazu  

o nízké energii. [2] 

Při zkoušce se nesmí vyskytnout žádná závada, jako je rozbití zorníku, 

deformace zorníku a závady obruby nebo držáku zorníku. Zorník se považuje za 

rozbitý, pokud praskne v celé své tloušťce na dva nebo více kusů, nebo jestliže 

se uvolní z povrchu víc než 5 mg materiálu zorníku, nebo jestli kulička pronikne 

zorníkem. Zorník se považuje za zdeformovaný, jestliže se objeví stopa 

deformace na bílém papíru, který je umístěn na opačné straně, než li působila 

síla vystřelené kuličky. Držák zorníku nebo obruby je nevyhovující, pokud se 

rozdělí na dvě a více částí. Dále pokud není schopen udržet zorník ve správné 

poloze, nebo jestliže se zorník oddělí od obruby. Tato zkouška je popsána 

v normě ČSN EN 175. [2] 

2.4.5 Ochrana proti roztaveným kovům a horkým pevným částicím 

Ochranné prostředky určené ke svařování, musí poskytovat ochranu proti 

roztaveným kovům a horkým pevným částicím jsou uzavřené brýle, ochranný 

štít nebo svářecí kukla. [1] 
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2.4.6 Rozměrová stálost svářečských štítů při působení vody 

Svářečský štít ponořený do vody se nesmí změnit o více než 5 % své rozměrové 

stálosti a musí nadále splňovat požadavky na chráněnou oblast obličeje. [2] 

2.5 Zkušební metody  

2.5.1 Zkouška odolnosti svářečského štítu při pádu 

Svářečský štít se podrobí volnému pádu ze stanovené výšky na ocelovou 

desku. Ocelová deska musí být o minimálních rozměrech 500 mm x 500 mm x 

10 mm. Zkouška probíhá tak, že se svářečský štít vyjme z klimatizační komory, 

kde byl kondiciován na teplotu -5 ± 2 °C. Následně se zavěsí za horní část do 

výšky od nejnižšího bodu na hodnotu 1,5 ± 0,01 m nad ocelovou desku. Pád se 

musí uskutečnit do 10 s po vyjmutí z klimatizační komory. Po pádu následuje 

okamžité přesunutí do klimatizační komory. Tento postup se celkem 3 opakuje. 

Do zkušebního protokolu se uvede každá deformace nebo trvalé poškození 

svařovacího štítu, filtru nebo ochranného zorníku. Tato zkouška je popsána 

v normě ČSN EN 175. [2] 

2.5.2  Zkouška elektroizolačních vlastností svářečského štítu 

Vnější povrch svářečského štítu se pokryje vlhkou tkaninou a umístí se na 

kovovou desku, tak aby byl zajištěn co nejdokonalejší dotyk mezi tkaninou  

a deskou. Jedna elektroda se připojí ke kovové desce a druhou elektrodou je 

normalizovaný zkušební prst. Do série se k oběma elektrodám zapojí 

ampérmetr.  Následuje zapojení střídavého napětí 440 ± 10 V při kmitočtu  

50 ± 5 Hz na elektrody. Následně se provede 10 dotyků normalizovaným 

prstem na různá místa vnitřního povrchu svářečského štítu. Musí být proveden 

dotyk na rámeček zorníku. Měří se hodnota procházejícího proudu, jestliže 

proud je větší než 1,2 mA zapíše se do zkušební zprávy. Tato zkouška je 

popsána v normě ČSN EN 175. [2] 
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2.5.3 Zkouška odolnosti proti roztaveným kovům  

Prostředek k ochraně očí se připevní přesně na střed vystřelovací hlavy. 

Vystřelovací hlava je opatřena prohlubní, ve které je umístěn kelímek 

s roztaveným kovem. Kelímek musí být přibližně o objemu 60 ml, jmenovité 

hloubce 40 mm a jmenovité tloušťce 2 mm a jmenovitém průměru okraje 58 

mm. Kelímek je naplněn 100 ± 5 g šedé litiny o teplotě 1450 ± 20 °C. 

Vystřelovací hlava se pohybuje nahoru a dolu, dokud nedojde k nárazu 

s pevnou, záchytnou deskou a z kelímku nevystříkne roztavený kov na 

prostředek k ochraně očí. Následně se prostředek k ochraně očí vyjme  

a prohlídkou se zjistí, zda roztavený kov ulpěl na jeho části. Zkouška se opakuje 

s jiným prostředkem k ochraně očí s použitím 38 ± 2 g hliníku o teplotě 750 ± 

20 °C. Tato zkouška je popsána v normě ČSN EN 168. [7] 

2.5.4  Zkouška ochrany proti plynům a jemnému prachu 

Prostředek k ochraně očí se nasadí na zkušební hlavu a přední se umístí 

zkušební papír předem namočený v detekčním roztoku. Detekční roztok se 

skládá z 5,0 ± 0,5 g fenolftaleinu v 500 ± 50 ml etanolu a 500 ± 50 ml vody. 

Zkušební papír je podložen několika vrstvami absorpční bavlny tak, aby byl 

prostředek k ochraně očí dobře utěsněn na zkušební hlavě. Sestava se vloží do 

plynové komory s kontrolním proužkem zkušebního papíru, který se umístí na 

dně komory. Plynová komora je plynotěsná komora se zasklenou čelní stěnou  

o jmenovitých rozměrech 560 mm x 560 mm x 560 mm s plynotěsným klopným 

víkem. Plynová komora je opatřena malým ventilátorem o výkonu 1,4 m3/min  

a s odsáváním. Zkušební papír je savý papír takových rozměrů, aby přesahoval 

alespoň o 20 mm okraje zkoušeného prostředku k ochraně očí. Mírně se otevře 

přívod plynu a zároveň zapne odsávání. Jako plyn se použije čpavek (NH3). 

Přítomnost čpavku se projeví zabarvením kontrolního proužku. Následně se 

zavře odtah a prostředek k ochraně očí se vystaví působení plynu po dobu 

5,0 ± 0,2 min.  Po uplynutí této doby se komora vyvětrá pomocí ventilátoru. 

Následně se vyjme vzorek a zkontroluje zkušební papír. Pokud papír pod 
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prostředkem k ochraně očí se zabarvil na červeno, tak se tato skutečnost 

zaznamená. Tato zkouška je popsána v normě ČSN EN 168. [7] 

3 Filtry pro svařování 

Nejdůležitější součást ochrany očí je samotný filtr, neboť on zabraňuje 

propustnosti ultrafialového a infračerveného záření, které vzniká při svařování. 

Pro lidské oko je nebezpečné ultrafialové záření v oblasti o vlnové délce pod 

400 nm a pro infračervené záření v oblasti nad 800 nm. Filtry jsou děleny do tříd 

podle ochrany, kterou nám zaručují a podle typu svařování se určí správný filtr, 

který zaručí dostatečnou ochranu.  

3.1 Výroba 

Svářečská filtry (zatmavená skla) se vyrábí tažením tabulí o velikosti 1050 x 900 

mm. Z tabule se následně řežou filtry na požadované rozměry do kukel nebo 

brýlí. V průběhu výroby se měří prostup na spektrofotometru a na optické lavici 

se kontroluje kvalita povrchu. Sklovina se skládá z písku, potaše, vápence  

a vratných střepů. Barva filtru je způsobena oxidy železa. Filtry jsou vyráběny 

v tloušťkách od 2,4 mm do 3,2 mm. 

3.2 Značení  

Filtry pro svařování rozdělujeme podle stupně ochrany od 1,2 až po 16 podle 

normy ČSN EN 169. Přičemž 1,2 je nejnižší a 16 nejvyšší stupeň ochrany. 

Všechna značení musí být zřetelná a trvanlivá. Číslo ochrany je uvedeno  

u značení zorníku. [1] [3] 

3.3 Požadavky 

3.4 Požadavky na činitel prostupu 

Požadavky na činitel prostupu pro filtry jsou uvedeny v tabulce 1.  
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Tabulka 1- Požadavky na činitel prostupu podle normy ČSN EN 169 [3] 

číslo 
ochrany 

Maximum 
spektrálního činitele 

prostupu v 
ultrafialové oblasti                   

τ(λ) 

Činitel prostupu ve 
viditelné oblasti 

spektra                                
τV 

Maximální střední 
hodnota spektrálního 

činitele prostupu v 
infračervené oblasti 

spektra                         
τA 

 313 nm  
%                   

365 nm    
% 

max            
% 

min               
%   

780 nm až 1400 nm                         
% 

1,2 0,0003 50 100 74,4   69 
 

1,4 0,0003 35 74,4 58,1   52 
 

1,7 0,0003 22 58,1 43,2   40 
 

2 0,0003 14 43,2 29,1   28 
 

2,5 0,0003 6,4 29,1 17,8   15 
 

3 0,0003 2,8 17,8 8,5   12 
 

4 0,0003 0,95 8,5 3,2   6,4 
 

5 0,0003 0,3 3,2 1,2   3,2 
 

6 0,0003 0,1 1,2 0,44   1,7 
 

7 0,0003 0,05 0,44 0,16   0,81 
 

8 0,0003 0,25 0,16 0,061   0,43 
 

9 0,0003 0,012 0,061 0,023   0,2 
 

10 0,0003 0,006 0,023 0,0085   0,1 
 

11 0,0003 0,0032 0,0085 0,0032   0,05 
 

12 0,0003 0,0012 0,0032 0,0012   0,027 
 

13 0,0003 0,00044 0,0012 0,00044   0,014 
 

14 0,00016 0,00016 0,00044 0,00016   0,007 
 

15 0,000061 0,000061 0,00016 0,000061   0,003 
 

16 0,000023 0,000023 0,000061 0,000023   0,003 
  

Dodatečné požadavky: 

- pro 210 nm ≤ λ ≤ 313 nm nesmí spektrální činitel prostupu překročit 
hodnotu povolenou pro 313 nm 

- pro 313 nm < λ ≤ 365 nm nesmí spektrální činitel prostupu překročit 
hodnotu povolenou pro 365 nm 

- pro 365 nm < λ ≤ 380 nm nesmí spektrální činitel prostupu překročit 
hodnotu činitele prostupu ve viditelné oblasti spektra τV 

- pro 380 nm < λ ≤ 480 nm nesmí spektrální činitel prostupu překročit 
hodnotu naměřenou pro 480 nm [3] 
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3.5 Rozměry 

Přes celou délku filtru musí být tmavé pásmo, které je vysoké alespoň 25 mm. 

Žádná oblast dělící světlé a tmavé pásmo nesmí být vyšší než 2 mm přes celou 

délku filtru a musí poskytovat minimálně stejnou ochranu proti záření jako 

tmavé pásmo. [3] 

3.6 Výběr a použití 

Filtr musí být vložen do vhodného prostředku k ochraně očí. Při výběru čísla 

ochranných filtrů se uplatňuje mnoho faktorů. Při svařování plamenem  

a podobných technologiích jako je řezání kyslíkem a pájení na tvrdo se volba 

řídí podle průtoku plynu hořákem, zatím co při svařování elektrickým obloukem  

a řezání plazmatem se volba provádí podle velikosti el. proudu. Dále se při 

obloukovém svařování bere v úvahu typ oblouku a typ základního proudu. 

Ostatní parametry mají také významný vliv, ale je obtížné hodnotit jejich 

účinek. Do těchto parametrů patří místní osvětlení, lidský faktor, nebo 

postavení pracovníka vzhledem ke zdroji záření. Z těchto důvodů se jedná 

pouze o doporučená čísla ochrany, která jsou platné za průměrných pracovních 

podmínek, při nichž je vzdálenost oka svářeče od lázně zhruba 50 cm a průměr 

osvětlení je 100 lx. [3] 

3.6.1 Svařování plamenem, řezání kyslíkem a pájení na tvrdo 

Při svařování plamenem a pájení natvrdo se čísla ochrany pohybují od 4 do 7 

v závislosti na průtoku acetylénu v litrech za hodinu. Pokud průtok je nižší nebo 

roven 70 l/hod tak doporučené číslo ochrany odpovídá hodnotě 4. Jestliže 

průtok je vyšší než-li 800 l/hod číslo ochrany tak odpovídá hodnotě 7. Ve shodě 

s podmínkami použití se může zvolit nejbližší větší nebo nejbližší menší číslo 

ochrany. [3] 

Doporučená čísla ochrany u řezání kyslíkem jsou od 5 do 7 v závislosti na 

průtoku kyslíku v litech za hodinu. Pokud průtok kyslíku je v rozmezí 900 až 

2000 l/hod tak doporučené číslo ochrany odpovídá 5. Pokud průtok kyslíku je 

v rozmezí od 4000 do 8000 l/hod je číslo ochrany již 7. [3] 
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3.6.2 Řezání plazmatem 

U řezání plazmatem se volba provádí podle velikosti proudu. Doporučená čísla 

ochrany jsou zde 9 až 13, přičemž ochranné číslo 9 odpovídá zhruba 110 - 120 A 

a ochranné číslo 13 odpovídá zhruba 200 – 375 A. [3] 

3.6.3 Svařování elektrickým obloukem nebo drážkování 

Při výběru čísla ochrany se volba provádí podle velikosti proudu, použité 

metody a materiálu. Rozlišujeme je na svařování obalenou elektrodou, 

svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu, svařování wolframovou 

elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu, svařování tavící se 

elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a drážkování elektrickým 

obloukem. [3] 

3.6.4 Čísla ochrany doporučená pro pomocníky svářeče 

Pomocníci svářeče a jiné osoby nacházející se v místě svařování by měli být 

také chráněny za použití filtru. Pro tento účel se mají používat filtry s číslem 

ochrany od 1,2 do 4. Pokud to ovšem úroveň rizika vyžaduje, mají se použít 

filtry s vyšším číslem ochrany. Zvlášť je-li pomocník svářeče ve stejné 

vzdálenosti od oblouku, jako svářeč. Potom oba mají mít filtry se stejným 

číslem ochrany. [3] 

3.6.5 Filtry se zvýšeným rozeznáváním barev 

Pokud je důležité rozeznávání barev, je doporučeno použití svářečských filtrů 

se zvýšeným rozeznávání barev. [3] 

3.6.6  Filtry se zvýšením činitelem odrazu pro oblast 

infračerveného záření  

Při svařování, při kterém vzniká značné teplo, je doporučeno použít svářečské 

filtry se zvýšeným činitelem odrazu infračerveného záření. [3] 
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3.6.7 Ostatní doporučení 

Pokud doporučené filtry způsobují pocit nepohodlí, měli by se prověřit 

pracovní podmínky a zrak pracovníka. Používání filtrů s příliš vysokým číslem 

ochrany může být škodlivé, neboť by to pracovníka nutilo se pohybovat blízko 

svaru a tím vdechovat škodlivé výpary. Při práci, která je vykonávaná venku při 

silném přirozeném světle se může použít ochranný filtr s vyšším stupněm 

ochrany. [3] 

4 Automatické svářečské filtry 

K nejmodernějším technologiím patří automatické svářečské filtry. Oproti 

klasickým filtrům nemají pevně stanovené číslo ochrany, tudíž se stávají lépe 

využitelnými. Při zapálení elektrického oblouku se automaticky přepíná 

ochranný stupeň z nižší hodnoty na vyšší.  

 

Obrázek 4 - Automatický filtr Speedglas 9002X 
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4.1 Rozdělení  

Rozlišujeme dva druhy automatických filtrů. Jedním z nich je automatický 

svářečský filtr s ručním nastavením ochrany. Jedná se o ochranný filtr, který 

automaticky spíná ze světlého stavu ochranného stupně na tmavý stav 

ochranného stupně. Tmavý stav se předvolí ručně. Druhým typem je 

automatický svářečský filtr s automatickým nastavením čísla ochrany. Tmavý 

stav se automaticky nastaví podle intenzity osvětlení vytvořené elektrickým 

obloukem.[4] 

4.2 Značení 

Číslo ochrany světlého stavu a číslo ochrany nejsvětlejšího tmavého stavu musí 

být odděleny šikmou zlomkovou čárou. V případě, že tmavý stav je ručně 

ovládán, musí být meze rozsahu dostupných čísel ochrany označeny pomlčkou. 

Následuje značka výrobce, optická třída, třída rozptylu světla, třída 

rovnoměrnosti světelného činitele prostupu, závislost světelného činitele 

prostupu na úhlu dopadu a číslo normy. Od optické třídy jsou čísla oddělena 

zlomkovou čárou. Značení pro svářečské filtry s automatickým nastavením se 

liší pouze u ochranného stupně nejsvětlejšího tmavého stavu a ochranného 

stupně nejtmavějšího tmavého stavu, které jsou odděleny symbolem „<“. 

Pokud u filtru lze nastavit také ručně je zde přidáno ještě písmeno „M“ pro 

nejtmavší stav. Příklad značení automatického filtru s ručním nastavením čísla 

ochrany na obrázku 5. [4]  

 

Obrázek 5 - příklad značení 

První číslo 4 odpovídá ochrannému stupni světlého stavu, druhé číslo 9 

odpovídá ochrannému stupni nejsvětlejšího tmavého stavu, třetí číslo -13 

odpovídá ochrannému stupni nejtmavšího stavu (je-li použit), značka X 

odpovídá značení výrobcem, čtvrté číslo 1 odpovídá optické třídě, páté číslo 3 

odpovídá třídě rozptylu světla, šesté číslo 2 odpovídá třídě rovnoměrnosti 

světelného činitele prostupu, sedmé číslo 2 odpovídá závislosti světelného 
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činitele prostupu na úhlu dopadu a poslední číslo 379 odpovídá normě ČSN EN 

379 + A1. [4] 

4.3 Princip  

Automatický filtr se skládá z ultrafialového/infračerveného filtru, ze třech 

polarizačních filtrů a ze dvou panelů s tekutými krystaly. Které jsou složeny 

dohromady podle obrázku č. 6. 

 

Obrázek 6 - Uspořádání automatického filtru [5] 

ultrafialový/infračervený filtr odstraňuje vysoké procento ultrafialového a 

infračerveného záření. Filtr se skládá z tenkého skleněného podkladu 

s množstvím kovových vrstev. Kovové vrstvy tvoří pět vrstev stříbra a šest 

vrstev oxidu hlinitého. Kombinací těchto vrstev získá filtr svojí reflexní 

purpurovou barvu. Světlo, které projde filtrem, se jeví v odstínu zelené, ale 

mohou být i jiné odstíny (modré). [5] 

Polarizační filtr polarizuje tmavší viditelné světlo. První dva polarizační filtry 

jsou uspořádaný ve stejné orientaci zatím co filtr nejblíže 

k ultrafialovému/infračervenému filtru je otočen o úhel devadesáti stupňů. [5] 

Bez panelu s tekutými krystaly by bylo světlo procházející jedním filtrem 

blokováno druhým filtrem. Tekuté krystaly otočí světlo o devadesát stupňů, což 

světlu umožní projít polarizačním filtrem. Jestliže tekuté krystaly budou 
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stimulovány elektrickým proudem lze manipulovat s průchodem světla. 

V důsledku toho lze docílit až do bodu, kdy světlo vůbec neprojde. [5]  

Pokud je vypnuté automatické ztmavení objektu, tekuté krystaly otočí světlo 

mezi polarizačními filtry o devadesát stupňů. V důsledku toho bude filtr tmavý. 

Jedná se o bezpečnostní funkci, v případě selhání automatického zatmění bude 

zrak chráněn před velmi jasným světlem.  Po zapnutí automatického ztmavení 

filtru odráží panel s tekutými krystaly polarizované světelné vlny a ztmavení 

klesá na ochranné číslo tři. Při zapálení oblouku fotosenzory aktivují panel 

s tekutými krystaly, které otočí světlo tak, aby filtr dosáhl správného čísla 

ochrany. [5] 

4.4 Požadavky 

Automatické filtry musí vyhovovat požadavkům na optickou mohutnost, 

astigmatismus, hranolový účinek, světelný činitel prostupu, rovnoměrnost 

světelného prostupu, činitel prostupu, rozptyl světla, kvalitu materiálu  

a povrchu, pevnost konstrukce, odolnost proti ultrafialovému záření a odolnost 

proti vznícení. [4]  

Pokud je vypnutý spínací zdroj, stupeň ochrany automatického svářečského 

filtru nesmí být světlejší o víc než 9 ochranných stupňů než je ochranný stupeň 

nejtmavějšího stavu. [4] 

Filtry s automatickým nastavením čísla ochrany musí nastavení tmavého stavu 

čísla ochrany vyhovovat těmto požadavkům. Číslo ochrany tmavého stavu 

závisí na intenzitě osvětlení. Pro výpočet ochrany tmavého stavu se použije 

rovnice: 

 𝑁(𝐸 ) =  2,93 + 2,25log (𝐸 /𝑙𝑥).  

Kde N je ochranný stupeň závislí na intenzitě osvětlení Ev. Například pro 

intenzitu osvětlení 180 lx odpovídá ochranný stupeň N hodnotě 8. Číslo 

ochrany stanovené v závislosti na intenzitě osvětlení na přední straně filtru se 

nesmí odchýlit víc než ± 1 čísla ochrany od čísla ochrany dané rovnicí. Oblast 

světelného činitele prostupu musí být omezena podle konstrukčního typu, aby 
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nebyla překročila nejtmavší stav čísla ochrany, který deklaruje výrobce. Ruční 

vyrovnání může být provedeno, pokud automatické nastavení čísla ochrany 

připustí změnu nastavení o ± 1 čísla ochrany. [4] 

Spínací doba musí být měřena při teplotách (-5 ± 2) °C a (-55 ± 2) °C nebo pro 

nejtmavší stav při teplotách (10 ± 2) °C a (-55 ± 2) °C. Spínací doba uvedená 

v tabulce 2 nesmí být překročena při žádné z těchto teplot. [4] 

Tabulka 2 – Maximální spínací doby podle normy ČSN EN 379 + A1[4] 

číslo 
ochrany 
tmavého 

stavu 

Číslo ochrany světlého stavu  
1,7 2 2,5 3 4 5 6 

Spínací doba                                                                                                                                                 
ms 

7 300 400 500 700 1000 žádný požadavek žádný požadavek 
8 100 150 200 300 500 1000 žádný požadavek 
9 40 50 70 100 200 400 700 

10 20 20 30 40 70 100 300 
11 6 7 10 15 30 50 100 
12 2 3 4 5 10 20 40 
13 0,8 1 1,5 2 4 7 10 
14 0,3 0,4 0,5 0,7 1 3 5 
15 0,1 0,15 0,2 0,3 0,5 1 2 
16 0,04 0,05 0,05 0,1 0,2 0,4 0,7 

 

Pokud je automatický svářečský filtr vybaven ručním ovládáním ochranného 

stupně musí být zde číselný údaj o nastaveném ochranném stupni pro každou 

polohu. Při intenzitě osvětlení na filtru (104 ± 103) lx, nesmí číslo ochrany 

v tmavých stavech odchýlit o více než ±1 od stanoveného čísla ochrany. Je-li 

rozsah ovládání ochranného stupně větší než 5 jednotek, musí být rozdělen do 

dvou pod - rozsahů s odděleným ručním ovládáním. [4] 

Oblast vidění musí mít minimální rozměry 90 mm (vodorovný rozměr) a 35 mm 

(svislý rozměr). [4] 
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5 Zkoušky ochranných filtrů 

5.1 Posouzení kvality materiálu a povrchu 

Posouzení kvality ochranného filtru je prováděno pomocí světelné komory 

nebo osvětlovací mřížky. Jedna z nejvíce využívaných metod se stává 

z osvětlovací mřížky jako pozadí, která je prohlížena pohledem přes zorník, 

který je umístěn v různých vzdálenostech od oka. Druhá metoda je osvětlování 

pomocí zářivky umístěné v matované černé komoře. V případě pochybností  

o tom, zda kvalita materiálu a povrchu je vyhovující může být rozhodnuto 

zkoušením plochy pomocí světelného paprsku o průměru 5 mm a použitím 

zkoušek činitele prostupu, světelného rozptylu a optických vlastností. Tato 

zkouška je popsána v normě ČSN EN 167. [6] 

5.2 Zkouška rozptylu světla 

Jas osvětleného zorníku je dán měřením jeho světelného rozptylu a je úměrný 

intenzitě osvětlení. Existují dvě srovnávací zkušební metody, které využívají 

stejného principu měření. Základní a zjednodušená metoda, přičemž základní 

metoda může být použita pro zorníky bez korekčního účinku a pro všechny 

stupně ochranných filtrů. Zjednodušená metoda musí být použita pro zorníky 

s korekčním účinkem. Výsledky získané oběma metodami mohou být 

považovány za rovnocenné. [6] 

Pro měření základní metodou je potřeba vysokotlaká xenonová lampa, sférická 

konkávní zrcadla o ohniskové vzdálenosti 150 mm, 300 mm a 300 mm  

a o průměrech 40 mm, 40 mm a 70 mm, achromatická čočka s ohniskovou 

vzdáleností 200 mm a průměrem 30 mm, prstencová clona, dvě kruhové clony, 

fotonásobič a irisová clona. [6] 

Světelný tok Φ1L dopadající na čidlo optického záření odpovídá nerozptýlenému 

světlu, které prošlo vzorkem. Kruhová clona se pak nahradí prstencovou clonou 

a světelný tok Φ1R dopadající na čidlo optického záření odpovídá rozptýlenému 

světlu přicházejícímu z filtru a ze samotného zařízení. Světelný tok Φ2R 
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dopadající na čidlo optického záření odpovídá rozptýlenému světlu 

přicházejícímu se samotného zařízení. Rozdíl Φ1R – Φ2R  je mírou světla 

rozptýleného filtrem. Tato zkouška je popsána v normě ČSN EN 167. [6] 

5.3 Měření spínací doby 

Spínací doba ts automatické svařovacího filtru je definována následujícím 

integrálem:  

𝑡 =
1

𝜏
 𝜏(𝑡)𝑑𝑡

( ( ) )

 

kde t = 0 je čas zapálení oblouku, τ(t) je světelný činitel prostupu ve stejnou 

dobu t po zapálení svařovacího oblouku, t = t (τ (t) = 3τ2) je čas kdy světelný 

prostup klesne na trojnásobek světelného prostupu ve tmavém stavu. [4] 

Pro měření spínací doby je potřeba těchto zkušebních zařízení. Vysokotlaká 

xenonová výbojka, která osvětluje zkušební vzorek intenzitou o hodnotě  

(5 x 103 ± 0,5 x 103) lx. Vysokorychlostní optická závěrka umožňující odclonit 

spínací zdroj světla, normalizované světlo, detektor schopný detekovat  

a zaznamenat světlo měřícího zdroje světla, které je propouštěno svářečským 

filtrem. [4] 

Při seřízení zkušebního zařízení se provede kontrola, zda v okamžiku odclonění 

paprsku světla závěrkou není náběhová doba v intervalu od 10 % do 90 % 

světla propouštěného závěrkou větší než 10 % spínací doby. [4] 

Zkušební vzorek se temperuje na příslušnou teplotu po dobu minimálně 2 

hodin před a během zkoušení. Měřící zdroj světla a zkušební vzorek se umístí 

tak, aby rovina zkušebního vzorku svírala s měřícím paprskem úhel 90 ± 5°. 

Zapne se spínací zdroj světla a potom se otevře závěrka, aby světlo dopadlo na 

zkušební vzorek a tím je sepnulo do tmavého stavu. Po spínací dobu se 

zaznamenává světlo měřícího zdroje světla, které je propuštěno zkušebním 

vzorkem. Z rovnice se následně vypočte spínací doba. Tato zkouška je popsána 

v normě ČSN EN 379 + A1. [4] 
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5.4 Nastavení čísla ochrany filtrů pro svařování s automatickým 

nastavením čísla ochrany 

K této zkoušce je potřeba vysokotlaká xenonová výbojka, jako zdroj záření. 

Zdroj záření a zkušební vzorek se nastaví tak, že rovina plochy čidla  

a zkušebního vzorku byli poloze (90 ± 10)° k světelnému paprsku. Stanoví se 

světelný činitel prostupu při intenzitě osvětlení pro čísla ochrany podle rovnice 

uvedené v kapitole 4.4. Přípustná odchylka hodnot intenzity osvětlení musí být 

v ± 10 %. Měření se provádí při teplotách (-5 ± 2) °C a (55 ± 2) °C a kontroluje se, 

zda je požadavek splněn. Tato zkouška je popsána v normě ČSN EN 379 + A1. [4] 

5.5 Spektrální citlivost filtrů pro svařování s automatickým 

nastavením čísla ochrany 

Měření musí být provedeno při teplotě (23±5) °C. Rovina plochy detektoru musí 

být ozářena světelným paprskem s vhodnou intenzitou v oblasti 

automatického nastavení čísla ochrany. Tato zkouška je popsána v normě ČSN 

EN 379 + A1. [4] 

5.5.1 Metoda s použitím monochromatického záření  

Detektor pro automatické nastavení čísla ochrany se ozařují vysokotlakou 

xenonovou výbojkou ve vlnové délce v oblasti mezi 400 nm a 900 nm mající 

spektrální šířku pásma nižší než 50 nm. Ozáření se následně sníží až 

k nejmenšímu číslu ochrany v tmavém stavu filtru. Reciproké hodnoty ozáření 

udávají křivku spektrální citlivosti v závislosti na vlnové délce. Tato zkouška je 

popsána v normě ČSN EN 379 + A1. [4] 

5.5.2 Metoda s použitím cut-off filtrů 

Detektor pro automatické nastavení čísla ochrany se ozařují vysokotlakou 

xenonovou výbojkou a stanovuje intenzitu ozáření Ee u detektoru. Mezi 

vysokotlakou xenonovou výbojku a detektor se vloží cut-off filtry s hranicemi 

vlnových délek 400 a 900 nm. Stanový se, intenzita ozáření Ee detektoru a čísla 

ochrany tmavého stavu nastavené filtrem pro svařování. Pro dva cut-off filtry se 
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změří hodnoty intenzity ozáření Ee1 a Ee2  a čísla ochrany a následně se vypočítá 

rozdíl mezi intenzitami ozáření: 

Δ𝐸 = 𝐸 − 𝐸  

 

Stanový se hodnoty intenzity osvětlení Ev1 a Ev2 a vypočítá se rozdíl mezi 

intenzitami osvětlení: 

Δ𝐸 = 𝐸 − 𝐸  

Poměr ΔEv a ΔEe je úměrný spektrální citlivosti při průměrné vlnové délce dvou 

přiléhajících cut-off filtrů. Tato zkouška je popsána v normě ČSN EN 379 + A1. 

[4] 

5.6 Závislost světelného činitele prostupu na úhlu dopadu 

Stanoví se činitel prostupu pro ochrany odpovídající nejsvětlejšímu tmavému 

stavu, střednímu tmavému stavu a nejtmavějšímu stavu pro úhly dopadu 

k povrchu filtru mezi kolmým směrem a rozsahem ±15 ° ke každému stupni. 

Měření musí být provedeno při teplotě (23±5) °C, paprsku o nominálním 

průměru 5 mm nepolarizovaným normalizovaným světlem. Každá vyskytující 

se polarizace zkušebního zařízení se koriguje. Vypočítá se nejvyšší činitel 

prostupu podíl z hodnot světelných činitelů prostupu naměřený pro každý úhel 

dopadu. Tato zkouška je popsána v normě ČSN EN 379 + A1. [4] 
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6 Experimentální ověření rychlosti ztmavení 

automatických filtrů 

Experimentálně pomocí vysokorychlostní kamery byla určena rychlost 

ztmavení automatických filtrů. Celkově k experimentu bylo využito čtyř druhů 

filtrů, které se lišily v způsobu provedení, výrobcem a ceně. Jako zdroj záření 

byla vybrána metoda svařování netavící se elektrodou v ochranné atmosféře 

inertního plynu (TIG).  

Experiment probíhal v laboratořích výuky svářečských technologií. Nejprve byl 

nastaven svářecí zdroj, následně osvětlení a vysoko snímková kamera. Při 

samotném měření se nejprve zapnula kamera a následně se zapálil elektrický 

oblouk. Pomocí videa, které bylo nasnímáno, byl odečten čas, při kterém došlo 

k ztmavení automatického filtru ze světlého stavu do tmavého.  

 

Obrázek 7 - Sestava měřícího zařízení 
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6.1 Zkušební zařízení 

6.1.1 Technologie TIG svařování 

Svářecí zdroj byl vybrán Migatronic Pi 320.  Jedná se o starší generaci svářecích 

zdrojů Migatronic Pi. Všechny parametry svařování lze nastavit jedním 

knoflíkem. Jako je proud, čas impulzu apod. Proud lze nastavit v rozsahu 5 – 

320A.  Možnosti svařování DC TIG, AC TIG, DC MMA. Parametry svařování lze 

ukládat do paměti. Tento svářecí zdroj je také vybaven pulzním režimem pro 

svařování DC TIG, který nastavuje vhodné parametry z hlediska vzhledu svaru, 

průvaru a hlučnosti oblouku. [8] 

Tabulka 3 – Technická data Migatronic Pi 320 [8] 

Technické parametry 
Napájecí napětí   3 x 400 V ± 15 %  
Pojistka 16 A 
Jmenovitý proud 14 A 
Síťový proud, max. 22,4 A 
Příkon (100%) 9,7 kVA 
Příkon, max. 15,5 kVA 
Příkon na prázdno 40 W 
Účiník 0,85 
Účinnost 0,85 
Proudový rozsah 5 - 320 A 
Napětí na prázdno 95 V 
Rozměry (mm) 980 x 545 x 1090 
Hmotnost bez chladící kapaliny 71 kg 

  
Výkon chlazení  1,2 kW 
Objem nádrže 3,5 l 
Průtok 1,75 l/min - 1,2 bar - 60 °C 
Maximální tlak 3 bar 
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Obrázek 8 - Svářecí zdroj Migatronic Pi 320 

Inertní plyn byl zvolen argon o čistotě 99, 996% od firmy Linde GAS. Elektroda 

byla použita lanthanová WL20 (modrá) o průměru 2,4 mm. Nabroušená do 

kužele s vrcholovým úhlem 60° 
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6.1.2 Vysokorychlostní kamera 

Pro měření rychlosti ztmavení byla použita vysokorychlostní kamera Olympus 

i-speed 3 jejíž maximální frekvence je 150 000 snímků/s.  Kamera je vybavena 

stativem, napájecím zdrojem, počítačovým softwarem a přepravním kufrem a 

ovládací a zobrazovací jednotkou. Ovládací jednotce lze nastavit frekvence, 

rozlišení, přiblížení, závěrku atd. Pomocí jednotky lze také analyzovat 

nasnímaný záznam.   

 

Obrázek 9 – Pohled z kamery přes zobrazovací jednotku 
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Tabulka 4 – Technické parametry kamery Olympus i-speed 3 [9] 

 

 

Obrázek 10 – Kamera Olympus i-speed 3  

  

Technické parametry 
Max. rozlišení 1280 x 1024  
Max. frekvence 150 000 snímků/s 
Závěrka 1 µs  
Rychlost snímání při 
maximálním rozlišení  2000 snímků/s 

Zpracování obrazu 
Zpracování snímků před uložením 
prostřednictvím vnitřního softwaru 

Rozměry   112 x 141 x 341 mm 
Hmotnost  5 kg 
Vstupní napětí  14 V -0% až 28 V + 5%  
Upevnění objektivu typ F-mount  
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6.2 Automatické filtry podrobené měření  

6.2.1 Speedglas 9002x 

Svářecí kukla Speedglas 9002x je vybavena čtyřmi aerodynamickými otvory, 

jimiž je odváděn vydýchaný vzduch. Má také boční průzory s filtry s odstínem 5. 

Automatický filtr je vybaven s nastavením citlivosti od 1 do 4, nastavením 

tmavého stavu od 9 do 13 a nastavením zpoždění. Je také vybaven solárním 

panelem, který zvyšuje životnost baterie. Tato svářecí kukla je vhodná pro 

všechny druhy obloukového svařování. [11] 

 

 

Obrázek 11 - Svářecí Kukla Speedglas 9002X [10] 

Tabulka 5 – Technické údaje Speedglas 9002X [11] 

Doba přepnutí světlý stav - tmavý stav 0,1 ms 
Doba přepnutí tmavý stav - světlý stav  60 - 500 ms 
Maximální ztmavení 13 
Zorné pole 55 x 107 mm 
Světlý stav 3 
Tmavý stav 9 - 13 
Zabezpečený stav 5 - 6 
Hmotnost 475 g 
Cena orientačně 12 000 Kč 
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6.2.2 Optrel panoramaxx 

Plně automatická kulka s velkým zorným polem. Automatický filtr je vybaven 

s ručním nastavením tmavého stavu od 7 do 12. Dále je vybaven funkcí 

autopilot, která automaticky nastaví tmavý stav. Lze také nastavit citlivost a 

zpoždění. Místo baterie je filtr napájen akumulátorem. Tato svářecí kukla je 

vhodná pro všechny druhy obloukového svařování. [13] 

 

 

Obrázek 12 - Optrel Panoramaxx [12] 

Tabulka 6 – Technické údaje Optrel Panoramaxx [13] 

Doba přepnutí světlý stav - tmavý stav 0,09 ms 
Doba přepnutí tmavý stav - světlý stav  0,1 - 2 s 
Maximální ztmavení 12 
Zorné pole Dle nastavení kříže 
Světlý stav 2,5 
Tmavý stav 7 - 12 
Zabezpečený stav Neuvedeno 
Hmotnost 550 g 
Cena orientačně 11 000 Kč 
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6.2.3 ESAB Warrior Tech 

ESAB Warrior Tech je jedna z nejlehčích svářecích kukel na trhu.  Lze ji zakoupit 

ve dvou barevných provedení. Automatický filtr je vybaven s ručním 

nastavením tmavého stavu od 9 do 13, nastavením citlivosti a zpožděním. Filtr 

je také vybaven solárním panelem. Tato svářecí kukla je vhodná pro všechny 

druhy obloukového svařování. [15] 

 

 

Obrázek 13 - ESAB Warrior Tech [14] 

Tabulka 7 – Technické údaje ESAB Warrior Tech[15] 

Doba přepnutí světlý stav - tmavý stav 0,5 ms 
Doba přepnutí tmavý stav - světlý stav  0,1 - 1 s 
Maximální ztmavení 13 
Zorné pole 96 x 42 mm 
Světlý stav 4 
Tmavý stav 9 - 13 
Zabezpečený stav Neuvedeno 
Hmotnost 525 g 
Cena orientačně 2 500 Kč 
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6.2.4 Kowax KWX820 

Kowax KWX820  je samostmívací kulka, vybavena automatickým filtrem 

s ručním nastavením tmavého stavu v rozsahu od 9 do 13. Je také vybavena 

funkcí broušení, při které lze kulku využívat i při broušení. Lze také nastavit 

citlivost a zpoždění. Automatický filtr je vybaven solárním panelem. Tato 

svářecí kukla je vhodná pro všechny druhy obloukového svařování. [17] 

 

Obrázek 14 - Kowax KWX820 [16] 

Tabulka 8 – Technické údaje Kowax KWX820 [17] 

Doba přepnutí světlý stav - tmavý stav 0,04 ms 
Doba přepnutí tmavý stav - světlý stav  0,1 - 1 s 
Maximální ztmavení 13 
Zorné pole 95 x 85 mm 
Světlý stav 3,5 
Tmavý stav 9 - 13 
Zabezpečený stav Neuvedeno 
Hmotnost 580 g 
Cena orientačně 6 000 Kč 
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6.3 Počáteční podmínky měření  

Pro ověření rychlosti ztmavení automatického filtru byly stanoveny tyto 

počáteční podmínky: 

Tabulka 9 – Počáteční podmínky měření 

Proud 40 A 280 A 
Stupeň ztmavení 9 (8) 13 (12) 
Citlivost minimální 
Vzdálenost filtru 250 mm 
Vzdálenost kamery 400 mm 
Snímková frekvence 20000 snímků/s 

 

Pro svářecí kuklu Optrel panoramaxx byly nastaveny hodnoty ztmavení 8 a 12, 

neboť rozsah filtru nám nedovoloval nastavit větší číslo ochrany. Proudy byly 

vybrány takové, které odpovídali číslům ochrany podle normy ČSN EN 169. 

Parametry svařování byly zjištěny a zaznamenány pomocí měřící stanice 

Weldmonitor. Měření probíhalo za teploty 26 °C a elektroda byla osvětlována 

led reflektorem o příkonu 150 W, který dodával osvětlení 25000 lx, aby při 

nastaveném snímkování byla vidět elektroda. Vzdálenost filtru od hořáku TIG 

byla 25 mm, viz obrázek 15. Vzdálenost objektivu kamery od hořáku TIG byla 40 

mm, viz obrázek 16. Vzdálenost světelného zdroje byla 32 mm, viz obrázek 17. 

Vzdálenost elektrody od materiálu byla 2,5 mm, viz obrázek 18. 
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Obrázek 15 - Vzdálenost filtru od hořáku TIG 25 mm 

 

Obrázek 16 - Vzdálenost objektivu kamery od hořáku TIG 40 mm 
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Obrázek 17 – Vzdálenost světelného zdroje 32 mm 

 

Obrázek 18 – Vzdálenost elektrody od materiálu 2,5 mm 
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Obrázek 19 – Průběh svařování pro proud 40 A 

 

Obrázek 20 – Průběh svařování pro proud 280 A 

Z průběhu svařování je patrné, že před zapálením oblouku dochází k prodlevě, 

kdy proud je na nule. V okamžiku zapálení nastává prudký nárůst proudu nad 

požadovanou hodnotu a následný propad pod hodnotu, která byla nastavena, 

v tomto případě 40 a 280 A. Následuje nárůst na nastavenou hodnotu a 

ustálení. Při ukončení svařování klesá proud pozvolna na hodnotu nula.   
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6.4 Výsledky měření 

Nasnímané videa ztmavení automatických filtrů byly zpracovány v softwaru  

i – SPEED Viewer, kde byly odečteny časy rychlosti ztmavení.  

 

Obrázek 21 - Zapálení oblouku v čase 0,0001 s 

 

Obrázek 22 - Ztmavení automatického filtru v čase 0,0002 s 
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6.4.1 Tabulky naměřených hodnot 

Tabulka 10 – Naměřené hodnoty pro svářecí kuklu Kowax  KWX820 

  
Proudy 

  

   40 A 280 A 
40 A 280 A Průměrná hodnota 0,1 ms 0,1 ms 

1 0,1 ms 0,1 ms Chyba 0,05 ms 0,05 ms 

2 0,1 ms 0,1 ms Relativní nejistota 29% 29% 

3 0,1 ms 0,1 ms Absolutní nejistota 0, 029 ms 0, 029 ms 
 

Tabulka 11 - Naměřené hodnoty pro svářecí kuklu Speedglas 9002X 

  
Proudy 

  

   40 A 280 A 
40 A 280 A Průměrná hodnota 0,417 ms 0,383 ms 

1 0,45 ms 0,4 ms Chyba 0,05 ms 0,05 ms 

2 0,35 ms 0,35 ms Relativní nejistota 6,9% 7,5% 

3 0,45 ms 0,4 ms Absolutní nejistota 0, 029 ms 0, 029 ms 
 

Tabulka 12 - Naměřené hodnoty pro svářecí kuklu ESAB Warrior Tech 

  
Proudy 

  

   40 A 280 A 
40 A 280 A Průměrná hodnota 0,2 ms 0,2 ms 

1 0,2 ms 0,2 ms Chyba 0,05 ms 0,05 ms 

2 0,2 ms 0,2 ms Relativní nejistota 14% 14% 

3 0,2 ms 0,2 ms Absolutní nejistota 0, 028 ms 0, 028 ms 
 

Tabulka 13 - Naměřené hodnoty pro svářecí kuklu Optrel Panoramaxx 

  
Proudy 

  

   40 A 280 A 
40 A 280 A Průměrná hodnota 0,1 ms 0,1 ms 

1 0,1 ms 0,1 ms Chyba 0,05 ms 0,05 ms 

2 0,1 ms 0,1 ms Relativní nejistota 29% 29% 

3 0,1 ms 0,1 ms Absolutní nejistota 0, 029 ms 0, 029 ms 
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Tabulka 14 – Naměřené hodnoty s připočtenou absolutní nejistotou 

Proud 40 A 280 A 
Kowax  KWX820 0,1 ± 0,029 ms 0,1 ± 0,029 ms 
Speedglas 9002X 0,417 ± 0,029 ms 0,383 ± 0,029 ms 
ESAB Warrior Tech 0,2 ± 0,028 ms 0,2 ± 0,028 ms 
Optrel Panoramaxx 0,1 ± 0,029 ms 0,1 ± 0,029 ms 

 

Z naměřených hodnot je patrné, že nejrychlejší dobu přechodu ze světlého 

stavu do tmavého mají svářecí kukly Kowax KWX820 a Optrel Panoramaxx 

v hodnotě 0,1 ± 0,029 ms. Přičemž Optrel Panoramaxx při odečtení nejistoty 

měření vyhovuje deklarované hodnotě 0,09 ms, zatímco Kowax KWX820 je 

pomalejší oproti deklarované hodnotě 0,04 ms. U svářecí kukly ESAB Warrior 

Tech byla naměřena hodnota 0,2 ± 0,029 ms, která je výrazně rychlejší než 

rychlost deklarovaná výrobcem, která činí 0,5 ms. Nejhůře dopadla svářecí 

kukla Speedglas 9002X kde hodnoty vyšly 0,417 ± 0,029 ms pro 40 A  

a 0,383 ± 0,029 ms pro 280 A, i když je deklarovaná rychlost výrobcem 0,1 ms. 

Musí se však brát v potaz, že tato kukla je již řadu let (10 ÷ 15 let) používána a 

mohlo dojít k degradaci rychlosti ztmavení.  
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7 Závěr 

Cílem této práce bylo sepsat požadavky na kvalitu svářecích filtrů. Svařování je 

stále nezbytnou součástí strojního průmyslu a spolu sním, je třeba řešit 

ochranu zraku. Ochrana zraku je nedílnou součástí a při dodržení bezpečnostní 

a ochranných zásad dokáže zabránit poškození zraku z ultrafialového  

a infračerveného záření, které při svařování vzniká. 

Práce popisuje základní ochranné pomůcky, jako jsou svářečské brýle, štíty 

nebo kukly. Jejich základní funkce a následné pevnostní požadavky. Dále se 

zaměřuje na svářecí filtry, jejich výrobu, značení a optický požadavky. V této 

části je také popsané, jaký filtr je doporučený pro sváření plamenem, 

elektrickým obloukem, řezání kyslíkem a plazmatem. Předposlední část byla 

zaměřena na automatické filtry, jakož to nejmodernější a nejdokonalejší 

ochrana zraku. Automatické filtry jsou zde rozděleny do dvou základních 

skupin a to jsou a automatický filtry s ručním nastavením ochrany  

a automatické filtry s automatickým nastavením ochrany. Je zde popsán jejich 

princip, značení a technické zkoušky.  

Experimentální část se věnuje ověření rychlost ztmavení automatického filtru. 

Bylo velmi zajímavé pozorovat pomocí vysoko snímkové kamery zapálení 

oblouku a následné ztmavení automatického filtru. Celkově experimentu bylo 

podrobeno čtyř automatických filtrů od různých výrobců s rozdílnou cenou. 

Optrel, Kowax, Speedglas a ESAB. Nejlépe vyšel výrobce Optrel se svým 

Panoramaxx, který nejenom, že byl nejrychlejší společně s Kowax KWX820, ale 

také vešel do deklarované hodnoty výrobcem. Byla změřena také rychlost 

dlouhodobě používaného filtru od značky Speedglas, kde byla vidět jasná 

degradace rychlosti. Samozřejmě je zde také lidský faktor, který mohl ovlivnit 

následné odečtení intervalu mezi zapálením oblouku a ztmavením filtru. 

Potvrdilo se, že je velice důležité prověřit deklarované vlastnosti a případně je 

dále zkoumat. Na experiment by bylo dále možné navázat a pokusit se změřit 

propustnost světla v tmavém stavu, neboť například tmavý stav devět u značky 

Optrel se zdál tmavší než u značky Kowax.  
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