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Anotace 

 

Bakalářská práce se zabývá technologií svařování tvářených a odlévaných částí 

z hliníkových slitin metodou MIG. Teoretická část popisuje vývoj, současné trendy 

svařovacích zdrojů MIG vhodné ke svařování hliníkových slitin a procesních parametrů. 

Věnuje se i obecné problematice svařitelnosti, slévatelnosti a tvářitelnosti těchto slitin. 

Experimentální část je zaměřena na svařování hliníkových konstrukcí tvořených odlitky 

z AlSi7Mg0,6 a tvářených dílů z AlMgSi0,5 a navazuje na diplomovou práci na téma 

Svařování přenosných konstrukcí z hliníkových slitin od Ing. Langera z roku 2019. Jeho 

práci rozšiřuje o vlivy technologické mezery a přenosů kovů na geometrii svarového 

spoje. Porovnává výsledky experimentální činnosti z obou prací. 

 

Klíčová slova: MIG, CMT, hliníkové slitiny, robotické svařování, makrostruktura, 

přenosné konstrukce, technologická mezera, Milos s.r.o. Roudnice nad Labem  

 

 

Abstract 

 

The bachelor's thesis deals with the technology of welding of formed and cast parts from 

aluminum alloys by the MIG method. The theoretical part describes 

the development and current trends of MIG welding sources suitable for welding 

aluminum alloys and process parameters. It also deals with general issues of weldability, 

castability and formability of these alloys. The experimental part is focused on welding 

of aluminum structures consisting of castings from AlSi7Mg0,6 and forged parts from 

AlMgSi0,5 and follows up on the diploma thesis on the topic of Welding of portable 

structures from aluminum alloys by Ing. Langer from 2019. This thesis expands his work 

with the effects of the technological gap and metal transfers on the geometry of the 

welded joint. It compares the results of experimental activities of both works. 
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Úvod 

 

V dnešní době hliník a jeho slitiny, díky nízké hmotnosti a vysoké odolnosti proti 

korozi, čím dál více pronikají do různých průmyslových odvětví, ve kterých dříve 

dominovala ocel. Zmínit tak můžeme automobilový průmysl a výroby karoserií 

anebo potravinářský průmysl, kde se hliník používá k výrobě obalů. Totéž platí 

pro konstrukční celky produkované firmou Milos s.r.o. Roudnice nad Labem, vyráběné 

ručním svařováním odlévaných z AlSi7Mg0,6 a tvářených z AlMgSi0,5 částí metodou 

TIG. Metoda je v současnosti pro firmu dostačující, ale v budoucnosti může dojít 

k problému, kdy díky nízké svařovací rychlosti výroba přestane být na trhu 

konkurenceschopná, protože ostatní firmy podnikající ve stejném oboru budou ve větší 

míře využívat rychlejší robotizované svařování. Proto je práce zaměřená na využití 

metody MIG, kterou lze snadno využít v robotizovaném svařování. 

 

Cíle práce 

 

Cílem teoretické části je vytvoření rešerše, která se nejdříve zabývá popisem 

obloukového svařování MIG/MAG, jeho historickým vývojem a současnými trendy 

moderních zdrojů, určených mimo jiné ke svařování hliníkových slitin. Řešit 

problematiku svařitelnosti, slévatelnosti a tvářitelnosti těchto slitin nebo popsat 

technologičnost svařování konstrukčního celku. Poznatky následně využít 

v experimentální části.  

 

V experimentální části je cílem zlepšit napojování svaru z hlediska 

funkčnosti a estetiky. Zaměření na zjištění vlivu technologické mezery na svar 

při svařování odlitku s tvářenou trubkou z rozdílných materiálů. Následně provést 

porovnání se svary z diplomové práce Ing. Langera, s požadavky firmy MILOS s.r.o. 

Roudnice nad Labem a s vybranými požadavky na jakost svaru dle normy 

ČSN EN ISO 10042. 
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1 Popis obloukového svařování 
Svařování obecně je jeden ze způsobů vytváření nerozebíratelných spojů. 

Svařování kovů se dá zjednodušeně rozdělit do dvou hlavních metod. První je tlakové 

svařování, do něhož můžeme zařadit odporové svařování a svařování třením. Druhé je 

svařování tavné, do kterého patří plamenové svařování nebo svařování obloukem. 

 

Svařování obloukem je metoda využívající elektrický oblouk vytvořený 

elektrickým proudem na tavení přídavného materiálu a tvorby svarové lázně. 

Nejdůležitějšími zástupci této metody jsou svařování obalenou elektrodou a svařování 

tavící se elektrodou v ochranné atmosféře. Poslední zmíněná metoda se také nazývá 

metoda MIG/MAG, z anglického metal inert gas/ metal active gas. Rozdíl mezi metodou 

MIG a MAG je pouze ve volbě ochranného plynu. 

 

Metoda svařování v ochranné atmosféře s neaktivním plynem (MIG), pracuje 

na principu odtavování drátu v ochranné atmosféře inertního plynu. Jako plyn 

se nejčastěji používá argon, helium nebo jejich směsi. Oba tyto plyny nereagují 

se základním materiálem a slouží pouze jako ochranná atmosféra před okolním 

prostředím. Oproti tomu při metodě MAG se plyn aktivně účastní chemických reakcí. 

Oblouk hoří mezi drátem a základním materiálem, přičemž je zcela obklopen ochranným 

plynem. Drát je určitou rychlostí odmotáván z cívky a podávacím mechanismem je 

posouván do svařovacího hořáku. [17] 

 

 
Obrázek 1: Schéma svařování metodou MIG/MAG [28] 

  



10 

 

1.1 Vývoj svařovací metody MIG 

 

1.1.1 19. století 

První pokusy s elektrickým obloukem se datují do roku 1800, kdy byl objeven 

Humphry Davysem. Při těchto pokusech byly použity uhlíkové elektrody, 

které byly na konci 19. století vyměněny za kovové, když byly vynalezeny N.G. 

Slavianoffem a C. L. Coffinem. 

 

1.1.2 20. století 

Na počátku 20. století vznikla metoda, která byla předchůdcem metody MIG/MAG. 

K regulaci rychlosti přenosu přídavného materiálu se používal stejnosměrný proud 

a napětí. Metoda zatím nepoužívala ochranou plynovou atmosféru, která se v dnešní době 

užívá k ochraně svaru. 

 

1.1.3 50. léta 20. století 

 

V roce 1948 byla oficiálně uvedena nová, inovativní metoda svařování MIG, 

vyvinuta Batelle Memorial Institutem, sídlícím v Columbusu, Ohiu. Metoda využívala 

hliníkovou elektrodu s malým průměrem a konstantním napětím zdroje. Ochranou 

atmosféru zprostředkovával Argon. Přídavný materiál byl předáván ve formě sprchy.  

 

V průběhu 50. let se díky pokroku na poli elektrických energetických zdrojů 

a použití elektrod s malým průměrem (0.9-1.6 mm) začala využívat technologie 

pod názvem short-circuiting transfer, tzn. zkratový přenos. Přenos umožnil svařování 

malých tlouštěk základního materiálu ve všech pozicích. 

 

1.1.4 60. léta 20. století 

Další pokrok ve vývoji svařovacích zdrojů vedl k uvedení impulzního svařování 

(PULSED MIG). Impulzní přenos snižoval počet vad tvořených pří svařování. Nápad 

s možností používat pulzní přenos se objevil už v 50. letech 20. století. V té době 

ale chyběl adekvátní zdroj, který by dokázal rychle zvyšovat a posléze snižovat elektrický 

proud, aby se dosáhlo požadovaných pulzů. 

 

1.1.5 70. léta 20. století 

70. léta přinesla další vývoj na poli elektrických zdrojů, které pomohly k dalšímu 

vývoji MIG a PULSED MIG procesu. Na trh byl uveden tyristorový zdroj, který dokázal 

kontrolovat velké napětí i proud navzdory svým kompaktním rozměrům. 
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1.1.6 90. léta 20. století 

 

S dalším velkým průlomem přišla v 90. letech 20. století firma Lincoln Electric. 

Představila počítačem řízené rozhraní, které mělo pomocí softwaru zajistit optimální 

oblouk. Jedním z nových systému byl Surface Tension Transfer (přenos kovu řízený 

povrchovým napětím). Zdroj nepracoval s konstantní charakteristikou proudu 

ani konstantním napětím. Rychlost podávání drátu a velikost svařovacího proudu jsou 

u tohoto systému na sobě nezávislé. Zdroj snímá data z oblouku, vyhodnocuje naměřené 

hodnoty a podle nich řídí průběh svařování. [1], [2], [3] 

 

1.2 Novodobé svařování – funkce svařovacích zdrojů 

 

V současné době se inovace na poli svařování zakládají na propojování s dalšími 

vědními a průmyslovými obory jako jsou informační technologie, elektrotechnika 

a materiálové vědy. Dále probíhají technologické pokroky hlavně v oblasti zapojení 

robotiky a senzoriky do svářecích procesů. 

 

Lze říci, že dnes existují dva směry, které se firmy snaží implementovat do svého 

svařovacího zdroje. Prvním z nich je maximalizace produktivity a výkonu při procesu 

svařování profilů větších tlouštěk. Jedná se hlavně o zabezpečení dokonalého průvaru 

tupých i koutových svarů. Na tuto problematiku jsou zaměřeny například speciální 

modifikace metody MIG/ MAG nazývané Power Arc a Force Arc. 

 

 Druhý směr se pak zaměřuje na svařování co možná nejmenších tlouštěk materiálu, 

a tudíž má snahu minimalizovat vnesené teplo. V současné době je na trhu vysoké 

množství sofistikovaných modifikací metody MIG/ MAG, které umožňují plně 

digitalizované invertorové zdroje. Jedná se o techniky CMT (Cold Metal Transfer), 

STT (Surface Tension Transfer), IAC (Intelligent Arc Control), Cold Arc, Speed pulse, 

Root Arc, Speed Up a další. [5] 

 

1.2.1 CMT (Cold Metal Transfer) a CMT Advanced 

 

CMT je metoda vyvinutá firmou Fronius v roce 2004. Metoda přivádí během 

svařování do svařované oblasti jen velmi malé množství tepla a oblouk je velice stabilní.  

Díky tomu ji lze využít při manuálním nebo robotickém svařování velmi tenkých fólií 

(již od šířky 0.3 mm). Metodou lze svařovat železné i neželezné kovy. Celý systém 

funguje díky soustavě vysokorychlostní digitální kontroly, invertorů a procesorů, 

které regulují délku oblouku, proud a napětí.  
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Metoda pracuje na principu horko – chlad – horko – chlad. Pohyb drátu je 

zakomponován do procesu kontroly. Drát se ve fázi horka odvíjí a taví, aby vznikla kapka 

a ve chvíli, kdy se kapka dotkne základního materiálu, systém kontroly zachytí zkrat, drát 

se začne navíjet zpět a tepelný přísun se sníží, aby se kapka mohla snáze uvolnit. Drát 

může oscilovat o frekvenci až 70 Hz. Tímto způsobem je tedy vnášeno teplo jen po velmi 

krátkou dobu. Zároveň díky tomu, že zkrat nastává jen po velmi krátkou dobu, se udržuje 

nízký zkratový proud, a tím pádem je průběh bez rozstřiku. Celý proces lze rozdělit 

do dvou fází, které lze nazvat fáze oblouku a fáze zkratu. 

 

Fáze oblouku je určená konstantním napětím, které odpovídá počátečnímu 

vysokému proudu, který zažehne oblouk a rozehřeje elektrodu a svařovaný díl. Poté je 

proud snížen, aby bylo jisté, že se vytvoří svarová lázeň a kapka zůstane připevněná 

na elektrodě. 

 

Fáze zkratu je započatá ponořením elektrody do svarové lázně. Při dotyku elektrody 

se svarovým kovem dojde k elektrickému zkratu a poklesu obloukového napětí. 

Ve chvíli, kdy systém rozpozná zkrat, se proud sníží na minimum a oblouk zhasne. 

Po definovaném čase se elektroda zasune zpět, uvolní kapku a zkrat se přeruší. Následně 

se oblouk znovu zapálí a celý cyklus se spustí znovu. 

 

V klasickém svařování obloukem má velmi značný dopad na stabilitu oblouku 

jednak povrch svařované části, ale také svařovací rychlost. V CMT metodě se délka 

oblouku upravuje mechanicky, takže na ní nemá vliv nic z výše uvedeného. Svařování 

může probíhat v jakékoliv poloze. 

 

 
Obrázek 2: CMT metoda [6] 

 

Pokračováním metody je CMT Advanced, které bylo uvedeno na trh v roce 2009. 

Proces spojuje pohyb elektrody, měření a kontrolu délky oblouku, k tomu přidává 

kontrolu nad polaritou svařovacího proudu. Změna polarity probíhá v průběhu zkratové 

fáze. Proces je dostupný ve dvou variantách. První je charakterizována kladnými 

a zápornými cykly CMT a druhá je kombinací záporné fáze CMT a kladné impulzní fáze. 
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Impulzní CMT Advanced odděluje pulzní oblouk od fáze záporné polarity proudu. 

Proces je charakterizován pulzním cyklem s kontinuální podáváním drátu a záporným 

pulzním CMT cyklem s vracející se elektrodou a fází impulzního oblouku s kontinuálním 

podáváním drátu. Schémata obou variant jsou na obrázcích 3 a 4. [4], [5], [14] 

 

 
       Obrázek 3: Schéma impulzní CMT Advanced [14]       Obrázek 4: Schéma CMT Advanced [14] 

 

1.2.2 Impulsní svařování 

 

V případě impulsního nastavení je obecně důležité zajistit optimální přísun tepla. 

V případě příliš vysokého přísunu tepla nastává riziko deformace základního materiálu, 

jako je zvlnění anebo propálení. Nízké teplo na druhou stranu zapříčiní nedostatečné 

nahřátí tavné lázně (studené spoje). Metodou je možné svařovat jak tlusté, tak tenké 

součásti. Chladnější svarová lázeň umožnuje svařování ve všech polohách a podporuje 

svářečovu kontrolu nad svarovou lázní, což vyúsťuje v líbivější vzhled svarové 

housenky, která byla výsadou metody TIG. Porovnání housenek je zobrazeno 

na obrázku 5. V neposlední řadě je metoda i velmi ekonomická, protože lze využívat vetší 

průměry drátu.  

 
Obrázek 5: Svar MIG a TIG [29] 



14 

 

Systém střídá mezi vysokým a nízkým proudem o frekvenci 30 až 400 Hz. V čase 

vysokého proudu probíhá přenos kovu do svaru, přičemž se vystřelují kapky ve formě 

podobné sprchovému přenosu. Kapky se oddělují ve stejné rychlosti jako je odvinován 

drát, tím pádem nedochází ke zbytečnému rozstřiku. Při nízkém proudu je teplota příliš 

nízká na utrhnutí kapky, a proto přenos kovu neprobíhá, pouze se udržuje zažehnutý 

oblouk. Schéma impulzní vlny je vidět na obrázku 6. 

 

 
Obrázek 6: Pulzní vlna MIG [7] 

Nastavení šířky kužele rozstřiku poskytuje svářeči snadné nastavení šířky 

housenky. Větší délka oblouku umožňuje snadněji svařovat vnější rohy a menší zajišťuje 

kvalitní spojení u kořene svaru.  

 

Obrázek 7: Šířka kužele v závislosti na délce oblouku [29] 

V současných svářecích systémech musí svářeč nastavit pouze 3 neznámé: rychlost 

podávání drátu, délku a šířku kužele oblouku. Na základní princip výrobci 

navázali různými vylepšeními, příkladem je PMC (Pulse multi control) od firmy Fronius. 

Program přichází se dvěma zásadními inovacemi. První je stabilizátor 

oblouku, který udržuje délku oblouku nezávisle na rychlosti svařování, úhlu i míry 

vysunutí drátu. Svářeč pouze nastaví stabilizační hodnotu a délka oblouku zůstane 

konstantní.  

 

Druhou inovací je stabilizátor průvaru, který udržuje stálý proud a průvar při změně 

vzdálenosti hořáku od svařovaného dílu. Při změně vzdálenosti se totiž u klasických 

zařízeních mění svařovací proud a s ním i svařovací výkon. V případě, že je průvar příliš 

malý, může docházet k nedostatečnému propojení a pokud je naopak příliš velký, může 

docházet k propadnutí svaru. [7], [8], [9], [10] 
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1.2.3 MIG a střídavý proud 

 

Svařování střídavým proudem bylo dříve užíváno v Japonsku a do Evropy dorazily 

první stroje ke komerčnímu použití až na konci 90. let minulého století. Díky jejich 

postupnému modernizování a jednoduchosti použití se postupně se rozšířily i u nás. 

 

AC-MIG (OTC-Daihen) proces uvedený na trh v roce 2008 používá plně digitální 

AC/MIG Pulse Inverter DW300. Metoda nachází využití jak v manuálním, 

tak v automatickém svářování. Stejně jako při svařování stejnosměrným proudem je 

rychlost přesunu kapky do lázně závislá na rychlosti přisunutí drátu a rychlosti tavení. 

Začátek pulzu probíhá stejně, proud roste s časem a se zvyšující se elektromagnetickou 

silou se kapka zvětšuje, až je síla natolik velká, že se kapka vystřelí do lázně. 

Zde ale nastává změna. 

 

Poté, co se kapka odtrhne a přesune do svarové lázně, se polarita začne obracet 

a začíná se tvořit další kapka. Ve chvíli, kdy se polarita otočí, se otočí i směr proudu, 

a to způsobí větší odtavování drátu a nárůst kapky. Schéma procesu je vidět na obrázku 8. 

Tímto způsobem může kapka dosáhnout průměru, který je 2,5x větší, než je průměr drátu. 

Současně se díky přesměrování tepla směrem od svaru lázeň ochlazuje.  

 

 

 
Obrázek 8: Schéma AC MIG vlny [12] 
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Ve výsledku je za stejné rychlosti přisunutí drátu hodnota proudu o 30–40 % 

pod velikostí proudu použitého při svařování stejnosměrným proudem. Další výhodou je 

možnost nastavit poměr pozitivní polarity (EP) a negativní (EN), která v praxi udává 

poměr mezi vneseným teplem a objemem přídavného materiálu. Bylo zjištěno, že při 

150 A a 40 % EN je rychlost odtavování drátu o 60% vyšší než s 0 % EN 

u stejnosměrného proudu. Dále se vypozorovalo, že kromě předání většího objemu 

přídavného materiálu, se se zvyšujícím EN a klesajícím proudem dosahuje snížení 

předaného tepla. Porovnání různých druhů zapojení je na obrázku 9. 

 

 
Obrázek 9: Porovnání zapojení DC-, DC+, AC [30] 

V případě nastavení většího záporného poměru se přísun tepla snižuje natolik, že je 

možné velmi rychle svařovat tenké fólie bez obavy, že by se okraje svaru ohýbaly 

nebo by se propálil základní materiál. V tabulce 1 je příklad svařovacího nastavení 

pro vybrané materiály. 

 

Tabulka 1: Příklad nastavení svařovacího nastavení AC-MIG [14] 

Materiál Svařovaná část 
Drát 

(mm) 

Ochranný 

plyn 

Rychlost 

podávání 

drátu 

(cm/min) 

Proud 

(A) 
Napět (V) 

Rychlost 

proudění 

plynu 

(l/min) 

SPCC 
Housenka na desce, 

3.2 mm 

ER70s-G; 

1.2 

80 % Ar+20 % 

CO2 
700 165-210 24.5-26.5 20 

A5052 
Housenka na desce, 

3 mm 

ER5356; 

1.2 
100 % Ar 600 65-98 15.6-17.6 20 

 

AC MIG nabízejí například firmy Lincoln electric a TWI. [11], [12], [13], [14] 
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1.3 Popis moderního svařovacího zdroje 

 

V současné době jsou svařovací zdroje většinou částečně nebo zcela digitalizované. 

Příkladem byl vybrán Fronius TPS 320i, jeho schéma je na obrázku 10. Přístroj spadá 

do kategorie plně digitalizovaných mikroprocesorem řízených invertorových proudových 

zdrojů. Je určený pro manuální a robotizované použití. 

 

Svařovací systém je složen ze samotného svařovacího zdroje, chladícího 

modulu, spojovacího vedení a chladícího modulu. Ten se stará o zachování optimální 

teploty zařízení. Svařovací proces je řízen centrální řídící a regulační jednotkou 

a signálním procesorem. Tyto části jsou spolu propojeny. Údaje se průběžně měří 

v reálném čase a přístroj okamžitě reaguje na jakékoliv změny, aby byl požadovaný 

provozní stav nezměněn.  

 
Obrázek 10: Schéma svařovacího systému TPS 320i [15] 

Na přední části se nachází kontrolní panel s displejem, hlavní spínač 

a zásuvka se zápornou polaritou na připojení zemnícího kabelu při svařování MIG/MAG. 

Na zadní straně se nachází zásuvka s kladnou polaritou, SpeedNet zásuvka, 

napájecí zásuvka a ethernetová zásuvka, jak je vidět na obrázku 11. Ethernet slouží 

k LAN připojení PC, které například umožňuje přímé nastavování stroje, kontrolu dat 

ze svařovacího procesu či nahrávání aktualizací. 

 
Obrázek 11: Přední strana a zadní strana Svařovacího systému TPS 320i [15] 
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Díky pokroku v mobilních technologiích přicházejí firmy také s mobilními 

aplikacemi určených k usnadnění práce svářeče. Firma Fronius vytvořila aplikaci 

WeldConnect sloužící k výpočtu parametrů svařování. Do aplikace se postupně zadají 

všechny potřebné informace (svařovací proces, základní materiál, druh svaru a ochranný 

plyn) a aplikace pak sama vypočítá potřebné parametry k nastavení přístroje. Svářeč 

následně může parametry uložit do programového bloku a bezdrátově je přenést 

do svařovacího zdroje nebo sdílet s kolegy. Náhled do aplikace je vidět na obrázku 12. 

[15],[16] 

 

 

Obrázek 12: Náhled aplikace WeldConnect [10] 
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2 Hliník a hliníkové slitiny 
 

Hliník (Al) je lesklý kov, který řadíme mezi takzvané nemagnetické lehké kovy. Je 

tvořen kubickou plošně centrovanou mřížkou K12. Měrná hmotnost je 2699 kg.m-3 

a pevnost v tahu je asi 70 MPa. Teplota tavení v čistém stavu je kolem 660 °C. Jeho 

vysoká konduktivita a pevnost vysoce závisí na čistotě. Kupříkladu, elektrická vodivost 

hliníku o čistotě 99.5 % dosahuje 64% vodivosti mědi. Další neméně důležitou vlastností 

hliníku je odolnost proti korozi. Vlastnost je dána tzv. pasivací hliníku, procesem 

vytváření vrstvy oxidu hlinitého (Al2O3) na povrchu hliníku. Vrstva je elektricky nevodivá 

a teplota tavení je vyšší než teplota tavení samotného hliníku, a to sice 2250 °C. Tloušťka 

vrstvy je asi 0,01 μm a je možné ji v některých případech uměle zvýšit až na 200 μm. 

Proces vytvoření oxidické vrstvy se nazývá eloxování anebo anodizace. Vlastnosti 

hliníku, a to zejména pevnostní, chemické, technologické a fyzikální lze upravovat 

přidáním legujících prvků. Pevnostní vlastnosti se dají zlepšit pomocí mědi (Cu) 

a hořčíku (Mg), jejichž přidáním vznikají slitiny známé jako duraly. Přidáním například 

stříbra (Ag) se zvyšuje odolnost vůči korozi. Legováním křemíkem (Si) se zlepšují 

vlastnosti pro slévání a skandium (Sc) zlepšuje svařitelnost. Elektrická vodivost se dá 

zlepšit přidáním boru (B) do technicky čistého hliníku. 

 

Slitiny jsou obvykle tuhé, málo rozpustné roztoky. V praxi se dělí podle zpracování 

na tvářené a slévárenské. Tvářené slitiny se dělí na vytvrditelné a nevytvrditelné. 

Vytvrzování je tepelné zpracování, které je určeno ke zlepšení mechanických vlastností, 

zejména pak pevnost. Rozdělení slitin vzhledem k rovnovážnému diagramu je dobře 

viditelné na obrázku. 13. [18],[19] 

 

 
Obrázek 13: Rozdělení slitin hliníku [18]  
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2.1 Slévatelnost 

 

Jak je popsáno výše, slitiny hliníku se dělí na slitiny na slévání a slitiny pro tváření. 

Zásadní rozdíl je ve výši legujících prvků. Slévárenské slitiny mají obsah legujících prvků 

obecně vyšší než slitiny tvářené. Slitiny jsou obecně méně tvárné, ale to vynahrazují 

výbornou zabíhavostí do formy, malým sklonem ke vzniku trhlin za tepla a k tvorbě 

staženin.  

 

Nejvýznamnější slévárenské slitiny hliníku Al-Si se nazývají siluminy. Jak je vidět 

z obrázku 14, eutektický bod se nachází asi na 12 hm. % Si a eutektická teplota je 577 °C. 

Maximální rozpustnost křemíku v tuhém roztoku α(Al) při této teplotě je 1,6 hm.%. Tyto 

slitiny nelze precipitačně vytvrzovat. Precipitace je rozpad přesyceného tuhého roztoku 

při ohřevu na teploty nižší, než je teplota solidu pro danou slitinu. Samotné vytvrzování 

je pak soubor technologických úkonů (rozpouštěcí žíhání, ochlazení, stárnutí). 

 

  
Obrázek 14:Rovnovážná diagram Al-Si [20] 

 

Širší využití nacházejí slitiny s obsahem křemíku mezi 5-25 hm. %. 

Slitiny dle obsahu Si dělíme na podeutektické, eutektické a nadeutektické. S rostoucím 

obsahem křemíku roste jejich tvrdost a klesá tažnost. Mikrostruktura podeutektických 

(obsah Si 5-11 %) je tvořena primárními dendrity α(Al) a eutektikem α(Al)+Si. 

 

Eutektické slitiny (obsah asi 12 % Si) mají v mikrostruktuře pouze eutektikum. 

Jejich tvrdost je sice menší než u nadeutektických, ale tažnost dosahuje 15 %. Maximální 

pevnost v tahu je asi 180 MPa.  

 

Při dalším zvýšení obsahu křemíku se stávají roztoky nadeutektickými a jejich 

struktura se skládá z primárních krystalů Si a eutektikem α(Al)+Si. Tyto slitiny se sice 
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využívají méně než zbylé dvě, ale pro jejich vysokou tvrdost nacházejí uplatnění u částí 

namáhaných na otěr (např. písty). Porovnání mikrostruktury slitin je vidět na obrázku 15. 

 

Slitiny Al-Si se řadí vedle litin k nejlepším slévárenským slitinám. Zvláště 

výbornou zabíhavostí jsou významné slitiny s obsahem křemíku blízkého eutektickému 

bodu. Jsou také málo náchylné k tvorbě trhlin během tuhnutí odlitků, a to kvůli úzkému 

krystalizačnímu intervalu.  

 

 
Obrázek 15: Mikrostruktura slitin [20] 

 

 

Další zlepšení pevnostních vlastností se dá dosáhnou legováním dalšími prvky, 

zvláště mědí a hořčíkem. Díky těmto prvkům se stávají slitiny precipitačně 

vytvrditelnými. Porovnání mechanický vlastností vybraných slévárenských slitin jsou 

v tabulce 2. [19], [18] 

 

Tabulka 2: Mechanické vlastnosti slitin pro odlévání [31] 

 

  

Číselné označení EN-AC Chemické značení Rm [MPa] 

21200 AlCu4MnMg 240-410 

42200 AlSi7Mg0,6 150-320 

51300 AlMg5 160-180 

71100 AlZn10Si8Mg 210-260 
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2.2 Tvářitelnost  

 

Tvárnost je schopnost materiálu přetvořit se za pomocí vnějších sil 

do požadovaného tvaru a rozměru. Vlastnosti tvářených polotovarů se zajišťují nejen 

vhodně zvolenými legujícími prvky, ale především samotným tvářením. Tvářené slitiny 

mají nižší podíl legovaných prvků než u slévárenských, aby se zajistila dostatečná 

plasticita při tváření za tepla a za studena. Mechanické vlastnosti vybraných tvářitelných 

slitin jsou v tabulce 3. [19], [20] 

 
Tabulka 3: Mechanické vlastnosti vybraných tvářených Al slitin [32] 

Číselné značení ENAW Chemické značení Rm [MPa] 

2007 T4 AlCuMgPb ≥370 

5754 H12 AlMg3 270 

6082 T6 AlMgSi1 310 

6060 T6 AlMgSi0,5 ≥215 

 

2.2.1 Vytvrditelné slitiny 

 

Do vytvrditelných hliníkových slitin řadíme slitiny, které lze precipitačně 

vytvrzovat. Nejvýznamnějšími vytvrditelnými tvářenými slitinami hliníku jsou Al-Cu, 

Al-Cu-Mg, Al-Mg-Si, Al-Zn-Mg, Al-Zn-Mg-Cu, Al-Li. Pevnost těchto litin se 

po vytvrzování výrazně zlepší. Současně se však sníží tažnost. Slitiny se většinou svařují 

ve vytvrzeném stavu, a proto je při svařování důležité počítat se snížením pevnosti 

a tvrdosti materiálu. 

 

Slitiny Al-Cu a Al-Cu-Mg se nazývají duraly. Obsahují 1-6 % Cu a do 2 % Mg. 

Výhodou těchto slitin je výrazné zlepšení mechanických vlastností (Rm až 450 MPa). 

Nevýhodou je špatná korozní odolnost v porovnání s čistým hliníkem, proto se součástky, 

které jsou vystavovány vlivům koroznějších prostředí, pokrývají tenkou vrstvou hliníku. 

Využití nachází zejména v leteckém průmyslu (draky letounů) a automobilovém 

průmyslu. Při využití za zvýšených teplot (do 300 °C) je vhodné přidat další legovací 

prvky (Si, Ni, Fe), protože tyto přísady se podílejí na vytvrzování nebo zvyšují stabilitu 

roztoku. Na obrázku 16 je dobře vidět mikrostruktura slitiny tvořená rekrystalizovanými 

zrny tuhého roztoku a částicemi intermetalických fází uspořádanými ve směru tváření. 

 
Obrázek 16: Mikrostruktura slitiny AlCu6 (obsah Cu je 6 %) [20]. 
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Slitiny Al-Mg-Si mají poněkud horší mechanické vlastnosti než slitiny Al-Cu-Mg. 

Jejich meze pevnosti v tahu dosahují maximálně hodnoty 350 MPa. Obsahy legujících 

prvků nepřesahují 1,5 %. Oproti duralům mají větší odolnost proti korozi. Využívají se 

například ve stavebnictví, bytových doplňcích nebo jako součást karosérií. 

 

Pevné roztoky Al-Zn-Mg a Al-Zn-Mg-Cu patří mezi slitiny s největší pevností 

(až 600 MPa). Legující prvky se ve slitině nachází v hodnotách (Zn 3-8 %, 

Mg 1- 3 %, Cu maximálně 2 %). Nevýhodou je jejich horší odolnost vůči korozi. 

Součástky ze slitin najdeme na vysoce namáhaných místech v leteckém a automobilovém 

průmyslu. 

 

V neposlední řadě je slitina Al-Li (Li maximálně 3 %). Její výhoda je v nižší měrné 

hmotnosti než u ostatních slitin. Binární slitiny se v praxi nevyužívají pro jejich velkou 

křehkost. Jako další příměsi se proto přidávají Cu (až 5 %) a Mg (až 2 %). Plastickou 

deformací za studena se dosahuje výborné tažnosti a pevnosti. Vzhledem výhodným 

vlastnostem je snaha slitinu používat v leteckém průmyslu. [19], [20], [21] 

 

2.2.2 Nevytvrditelné slitiny 

 

Mechanické vlastnosti u těchto slitin nelze vytvrzováním příliš zlepšit. Dalšího 

zpevnění lze dosáhnout tvářením za studena (kování, válcování, ohýbání atd.). 

Zpevňování funguje na principu dislokačního (deformačního) zpevnění. Nejdůležitější 

představitelé jsou Al-Mn a Al-Mg. Slitiny Al-Mn mají obsah Mn maximálně 1,5 %. Jsou 

velice dobře tvárné, svařitelné a mají dobrou korozní odolnost. Využívají se zejména 

v závodech, kde nedochází k vysokému namáhaní, například v chemickém 

nebo potravinářském průmyslu (plechovky). 

 

V slitinách Al-Mg se nachází obsah hořčíku v hodnotě maximálně 6 %. Materiál je 

dobře svařitelný a má uspokojivé korozní vlastnosti. Zároveň si díky hořčíku zachovává 

dobré mechanické vlastnosti i při použití za nízkých teplot. Pro svoji odolnost vůči 

mořské vodě se využívá v lodním průmyslu (části trupu). [19], [20] 

 

2.3 Svařitelnost 

 

Za jeden z největších problémů při svařování hliníkových slitin se považuje 

oxidická vrstva, která je popsána na začátku kapitoly 2 a dále pak v kapitole 3.1.3. Dalším 

faktem, se kterým je nutno počítat, je velká tepelná roztažnost a s tím spojený vznik pnutí 

a deformací, které jsou způsobeny přívodem energie do místa vytváření svarového spoje 

a přenášením tepla do okolního materiálu. Deformace vznikají ve fázi ohřevu 

i ochlazování, a to v důsledku nestacionárního přenosu tepla a teplotních závislostí.  
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Častou vadou při svařování slitin hliníku jsou trhliny. Nejčastějším typem jsou 

trhliny za tepla. Interkrystalické solidifikační trhliny vznikají ve svarovém kovu a tvoří 

se během tuhnutí z tekuté fáze svarových spojů, šířící se nejčastěji od místa, které tuhne 

jako poslední (osa svaru). Trhliny vznikající v tepelně ovlivněné oblasti svaru se nazývají 

likvační trhliny.  U některých slitin může docházet i ke vzniku trhlin za studena v tepelně 

ovlivněné oblasti. 

 

Hliník má se zvyšující se teplotou lepší rozpustnost vodíku, který se díky dobrému 

odvodu tepla z hliníku nestačí před tuhnutím svarové lázně difundovat, a zůstane 

tak ve svaru ve formě pórů. 

 

I přes výše uvedené problémy je svařitelnost většiny nevytvrditelných slitin velmi 

dobrá. Z vytvrditelných slitin mají pak dobré vlastnosti pro svařování AlMgSi a AlZnMg. 

U vytvrditelných slitin je nutné počítat se snížením pevnosti a tvrdosti. Nevhodné jsou 

pak slitiny, u kterých dochází k nevratným změnám struktury, a tím i ke zhoršení 

mechanických vlastností spoje. Mezi ně patří například AlMgCu a vysokopevné slitiny 

AlZnMgCu. Hodnocení slitin pro různé způsoby svařování jsou uvedena v tabulce 4. 

[18], [19], [26], [27] 

 

Tabulka 4: Hodnocení svařitelnosti slitin pro různé druhy svařování [19] 
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3 Technologie svařování konstrukčního celku 
 

Při volbě správné technologie je důležité brát v úvahu nejen všechny faktory 

týkající se kvalitní svařitelnosti, ale také ekonomičnost a hospodárnost ve výrobním 

procesu. Je nutné zamyslet se na produktivitou, zda je výhodnější ruční nebo strojní 

svařování. 

 

Pro svařování hliníku je možné využít nepřeberné množství zařízení a postupů. 

Hliník a jeho slitiny mají nízkou mezní proudovou hustotu, proto je ho možné dobře 

svařovat krátkým obloukem se zkratovým přenosem nebo dlouhým obloukem 

se sprchovým a impulzním přenosem. 

 

V případě velkých tlouštěk svařovaného materiálu se osvědčilo použití kapkového 

přenosu při nízké proudové hustotě. Během strojového svařování se nejčastěji využívá 

krátkého oblouku s impulzním přenosem bez podávání a zpětného zatahování drátu 

nebo krátkého oblouku se zpětným zatahováním. 

 

3.1 Příprava a přídavné materiály 

 

3.1.1 Ochranné plyny 

 

Plyny musí být vysoké čistoty a musí být zajištěn jejich laminární výstup z hubice 

hořáku. Dále musí zabezpečovat dokonalou ochranu svarové lázně, svarových ploch 

a v případě potřeby umožnit i sekundární plynovou ochranu. 

 

Nejčastěji se používají inertní plyny argon a helium nebo jejich kombinace. 

V určitých případech se mohou využívat málo aktivní plyny s mírným oxidačním 

účinkem, například směs argonu a kyslíku (obsah ve směsi 0,03 %). Výrobou směsí se 

zabývá například firma Linde. 

 

Při svařování tenkých hliníkových materiálů se využívá čistý argon. Oblouk hořící 

v tomto plynu má malý tepelný výkon, a tím snižuje riziko propálení. V případě svařování 

větších tlouštěk (nad 3 mm) má svar charakteristický průřez, jak je vidět na obrázku 17, 

který není vhodný na výrobu tupých a vícevrstvých spojů.  

 

V těchto případech je vhodné použít směs helia a argonu. Helium zvýší tepelnou 

vodivosti a napětí na oblouku až o 20 % v porovnání s čistým argonem, což vyústí 

ke zvýšení teploty oblouku. Výsledkem je zvětšení průvaru a rozšíření housenky.  
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Směs argonu a kyslíku se využívá nejen ke snížení nákladů, ale oproti samotnému 

argonu zlepšuje přídavek kyslíku stabilitu oblouku a zajišťuje pravidelnější přenos kovu. 

Použití směsi zabraňuje tzv. černání povrchu, které často vzniká při svařování v čistém 

argonu. [18] 

 
       Obrázek 17: Vliv ochranného plynu na průřez svaru [21] 

3.1.2  Přídavné materiály 

 

Přídavný materiály musí mít vhodné složení a čistotu, které jsou podobné složení 

základního materiálu, a to zejména u spojů, na které jsou specifické požadavky. 

U materiálu s vysokou náchylností na praskání je možné použít slitiny z totožné skupiny 

s vyšším podílem legujících prvků. Je však nutné mít na paměti, že použití jiného 

materiálu, než je základní materiál, bude mít vliv na elektrickou vodivost a korozní 

odolnost. Svary budou korodovat rychleji než základní materiál.  [21] 

 

V případě vysoké rychlosti svařování musí mít materiál nejen dobré mechanické 

vlastnosti spoje, ale také dobrý průběh chladnutí. Jak je vidět na obrázku 18, přidáním 

Si nebo Mg se sklon k tvoření trhlin zvyšuje až do obsahu Si asi až do 0,75 % a Mg asi 

až do 1,5 % a poté začne postupně klesat. Právě proto se u nízkolegovaných 

vytvrditelných slitin AlMg a AlMgSi doporučuje používat přídavný materiál s 5 % Mg 

nebo 5 % Si. 

  
Obrázek 18: Vliv legujících prvků na tvorbu trhlin [33] 
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Dráty využívané při svařování hliníku jsou zpevňovány plastickou deformací 

za studena, proto se v některých katalozích uvádí pro každý druh drátu hodnoty pevnosti 

v tahu ve zpevněném stavu. Příklady drátů jsou v tabulce 5. Dále je nutné vybrat správný 

průměr drátu k vybranému proudovému zatížení. 

 

Tabulka 5: Dráty pro svařování hliníku a hliníkových slitin [34] 

 

 

Proudové zatížení, neboli proudová hustota drátu, má velký vliv na přenos kovu 

v oblouku. Při malé proudové hustotě, která je menší než je mezní proudová hodnota, 

se realizuje zkratový přenos a při relativně vysoké proudové hustotě vzniká sprchový 

přenos. Při ručním svařování se běžně využívají průměry od 0,8 do 1,2 mm a v případě 

strojového lze použít až 1,6 mm.  

 

 

Obrázek 19: Optimální rozsahy proudového zatížení [21] 
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Neméně důležité je i skladování přídavného materiálu a jeho ochrana proti korozi. 

Dráty by neměly být na skladě uchovávány déle než šest měsíců. I přes skladování 

v originálním balení může póry v obalu proniknout vlhkost. V případě, že je zařízení delší 

dobu v nečinnosti (v řádu několika dnů), je dobré drát zabalit např. do plastového pytle 

tak, aby se izoloval od okolí a zabránilo se tak jeho znehodnocení. [21] 

 

3.1.3 Příprava svařovacích ploch 

 

Vzhledem k tvorbě oxidické vrstvy Al2O3 na povrchu svařovaných součástí, 

jejíž vlastnosti jsou pospané v kapitole 2, je nutné tuto vrstvu před svařováním odstranit. 

Svařované plochy by se měly připravovat vzhledem k oxidaci hliníku bezprostředně 

před svařováním. Prodleva by neměla být více jak 3 hodiny. Běžně se používají 

prostředky mechanické, fyzikální a chemické. 

 

Během chemického čištění se používají mořící a oplachující lázně, ale i různá 

tavidla (v případě pájení) rozpouštějící Al2O3. Příkladem mořící lázně je směs ze 100 g/l 

hydroxidu sodného rozpuštěného ve vodě a 20 g/l chloridu sodného. Pracovní teplota 

lázně by měla být mezi 60-70 °C. Chemické čištění se v běžném provozu většinou 

nepoužívá. 

 

K mechanickému čištění je možné použít ruční či strojní kartáč. Kartáč je opatřen 

štětinami z korozivzdorné oceli o maximálním průměru 0,3 mm. Pracovník by měl 

povrch čistit lehce a bez tlačení a následně ho dočistit suchým hadrem a technickým 

lihem. Tato metoda je méně účinnější, protože díky vysoké afinitě hliníku ke kyslíku trvá 

obnovení oxidické vrstvy pouze několik milisekund. Nicméně, pro zabránění svařování 

musí vrstva nabýt určité tloušťky. 

 

Mezi metody fyzikální se řadí čištění elektrickým obloukem. Je to efekt, kterého lze 

dosáhnout zapojením s obrácenou polaritou. Jinými slovy, základní materiál má zápornou 

polaritu a elektroda má kladnou. Elektrický proud vzniká pohybem elektronů od katody 

k anodě a na katodě vzniká katodová skvrna, což je oblast s nejvyšší emisí elektronů. 

Proces je přitahován k místu na katodě, které má nejvyšší elektrický potenciál. V případě 

hliníku je místo tvořeno vrstvou oxidu Al2O3. Vysoká energie vrstvu odpaří. 
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Další důležitou částí přípravy svářecích ploch je předehřev. Ten se využívá 

k odstranění vlhkosti před svařováním a zabránění vzniku pnutí a následnému praskání 

za tepla. Jedná se o proces ohřátí základního materiálu na doporučené hodnoty, které jsou 

vypsány v tabulce 6, a to před zapálením oblouku. Je nesmírně důležité udržovat materiál 

na požadované teplotě po co nejkratší dobu, a hlavně ji nepřesáhnout. Ohřev 

nad doporučené hodnoty by měl za následek ovlivnění mechanických vlastností 

nebo metalurgické změny tepelně ovlivněné oblasti způsobené růstem zrn a/nebo 

precipitací sekundárních fází. Předehřev je zvláště důležitý u hliníkových odlitků. 

[18],[21],[23]  

 
Tabulka 6: Doporučené maximální hodnoty předehřevu a teploty interpass [23] 

Základní materiál Teplota předehřevu max. ֯C Teplota interpass max. ֯C 

Tepelně nezpracovatelné slitiny 

1xxx 

2xxx 

3xxx 

5xxx 

lité AlSi 

lité AlMg 

 

 

 

1201 

 

 

 

1201 

Tepelně nezpracované slitiny 

6xxx 

lité AlSiMg 

Lité AlSiCu 

 

1201 

 

100 

7xxx 1001 80 
1 Prodloužený ohřev může způsobit částečné žíhání mechanicky zpevněných slitin a přestárnutí plně 

tepelně zpracovaných slitin. 

Poznámka: U skupin slitin 5xxx obsahující> 3,5 % Mg a u skupiny slitin 7xxx může precipitace takových 

fází způsobit v určitých prostředích citlivost na korozi po vrstvách (odlupování) a korozní praskání. 

 

Vzhledem k faktu, že MIG/MAG jsou charakteristické značnou hloubkou průvaru 

a převýšením, je nutné upravit plochy vhodným úkosem nebo dostatečnou mezerou. 

Pro svařování na tupo se různé publikace ohledně využití mezery lehce liší, a to samé 

platí ve volbě úkosu. Zpravidla platí, že při svařování menších tlouštěk v řádu jednotek 

milimetrů, není třeba úkosu a velikost mezery se pohybuje od 0 do 1,5 mm. Oproti tomu 

u konstrukčních ocelí se mezery pohybují od 0 do 3 mm, jak je popsáno v tabulce 7.  

 
Tabulka 7: Doporučená velikost pro svařování MIG/MAG [21] 

Tloušťka materiálu Konstrukční ocel Hliníkové slitiny 

do 4 mm Bez mezery Bez mezery 

5-6 mm 1-1,5 mm Bez mezery 

více jak 6 mm 1-3 mm 0-1,5 mm 
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V případě větších tlouštěk nad 7 mm je nutný „V“ úkos a u opravdu velkých 

tlouštěk nad 12 mm je doporučeno zkoseni s rádiusem nebo zkoseni z obou stran, jak je 

vidět na obrázku 20. 

 
Obrázek 20: Příklad úpravy svarových ploch [22] 

Při svařování je nutné počítat s deformacemi svarů a svařovaných konstrukcí. 

Ke snížení případné deformace a zvýšení tuhosti svaru se materiál upíná v přípravcích. 

[21], [22]  

 

3.2 Parametry svařování 

 

Nejdůležitější činitele, které určují formu a rozměry svaru, se nazývají základní 

parametry svařování. Jedná se především o činitele ovlivňující tepelný příkon svařování 

q (J.mm-1), svařovací proud I (A), napětí na oblouku U (V) a rychlost svařování 

vs (mm.s- 1). Veličiny je třeba vybrat, aby výstupem svařování byl svar o požadovaném 

tvaru a rozměrech. 

 

𝑞 =
𝐼∗𝑈

𝑣𝑠
  (1) 

 

Velikost proudu a napětí je možné při svařování MIG/MAG používat v určitém 

definovaném rozsahu. Mimo tento rozsah je proces nestabilní, jelikož svařovací proud 

výrazně ovlivňuje hloubku průvaru a převýšení svaru a v menší míře šířku svaru. 

Svařovací proud je nejvhodnějším regulačním prvkem hloubky průvaru. Velikost napětí 

je oproti tomu nejvhodnějším parametrem na regulaci šířky svaru. Poslední ze třech 

základních parametrů při svařování je rychlost svařování, jejíž zvyšováním se snižuje 

tepelný příkon. 
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V průběhu ručního svařování je rychlost svařování jediným regulační prvkem 

ke snížení počtu vznikajících poruchových veličin, neboli vlivy (poloha hořáku, 

šířka svarové mezery, udržení délky oblouku, výlet elektrody, průtok plynu). Tvar 

a rozměr nám určují ukazatele šířka svaru (š), hloubka průvaru (h) a převýšení svaru (b). 

Tyto hodnoty jsou vyobrazené na dvou základních typech svaru v obrázku 21. 

 
Obrázek 21: Základní rozměry tupých a koutových spojů [21] 

Od základních rozměrů se odvozují součinitele tvaru svaru, které vyjadřují průřez 

svaru. Mezi ně se řadí vnitřní součinitel tvaru svaru KVN (poměr šířky svaru a hloubky 

průvaru) a vnější součinitel tvaru svaru KVO (poměr šířky a převýšení svaru). Vypočítají 

se dle následujících vzorců:  

𝐾𝑉𝑁 =
š

ℎ
 [−]    (2) 

 

𝐾𝑉𝑂 =
š

𝑏
 [−]    (3) 

 

Nejvhodnější tvary svaru při svařování MIG/MAG jsou ty, které mají vnitřní 

součinitel 𝐾𝑉𝑁 v rozsahu 1 až 1,2 a převýšení v řádech milimetrů. Součinitel lze například 

měnit výběrem různých průměru drátu, při nastavení stejné hodnoty proudu, 

více v kapitole 3.1.2. V případě hliníkových slitin je výběr průměrů užší (1,2 – 1,6 mm). 

Použitím menšího průměru drátu se zvyšuje proudová hustota, a tím se dosahuje větší 

hloubky průvaru, ale zhoršují se podmínky podávání drátu podavačem. 

 

Doporučené parametry svařování dodávají výrobci v návodech k obsluze 

ke konkrétním zařízením. Parametry mohou být zobrazené ve formě tabulek, diagramů 

nebo nomogramů. Příklad grafického zobrazení impulzivního svařování hliníku v argonu 

je na obrázku 22.  

 
Obrázek 22: Doporučené nastavení impulzního svařování hliníku [21] 
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V současných strojích většinou pracovník nenastavuje všechny veličiny, ale pouze 

rychlost podávání drátu a napětí nebo proud a zbytek se nastaví automaticky. Frekvence 

se často nedá nastavit, je většinou továrně nastavená. V případě, že je zdroj vybaven 

synergickým režimem, nastaví se pouze jeden parametr, jako je např. rychlost podávání 

drátu. [21] 

 

3.3 Průběh svařování 

 

3.3.1 Zažehnutí oblouku 

 

V případě starších zdrojů platí, že drát je podáván do oblouku ihned po zažehnutí, 

není tak možné předehřát spoj jako u metody TIG. Nízké začáteční nahřátí svaru vede 

k nedostatečnému průvaru a jinému tvaru housenky než byl požadován. Pro zabezpečení 

průvaru od počátku svaru může svářeč použít náběhové desky, předehřát základní 

materiál, využít technologický přídavek nebo začít svar mimo spoj. 

 

Samotné zažehnutí oblouku je možné škrtnutím, kdy se drát vysune asi 10 mm 

a přiblíží se k počátečnímu materiálu, těsně před kontaktem se pak zažehne oblouk. 

Ve chvíli, kdy je zažehnut oblouk, zdroj zaznamená změnu v napětí a začne podávat drát.  

 

Druhým způsobem je tzv. running start. Drát se začne podávat ve chvíli, kdy svářeč 

stiskne spínač a oblouk se zažehne ve chvíli, kdy se drát dotkne materiálu. Po zažehnutí 

tímto způsobem může docházet k probíjení mezi rozstřikem a elektrodou, a tím pádem 

k zanesení kontaktní špičky a hubice anebo k problému s podáváním drátu. [22] 

 

3.3.2 Nastavení hořáku 

 

Správný úhel hořáku a svaru je důležitý k tomu, aby docházelo k optimálnímu toku 

ochranného plynu a ideálnímu průvaru. Hlavice hořáku by měla být namířená na směr 

pohybu pod úhlem 10° až 15° od svislé osy. Se zvyšujícím se úhlem se zvyšuje i průvar, 

ale také množství vzduchu pronikající ochrannou atmosférou. V případě koutového svaru 

se doporučuje nastavit pracovní úhel od roviny základního materiálu na 45° 

a při svařování na tupo na 90°, jak je vidět na obrázku 23. [22] 
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Obrázek 23: Úhly hořáku pro MIG: [22] 

 

 

3.3.3 Zakončení svaru 

 

Při zakončení svaru dochází k okamžitému zastavení podávání drátu a svarová 

lázeň se začne velmi rychle ochlazovat. V tu chvíli se vytvoří na povrchu zmenšující 

se prohlubeň. U velkých svarových lázní může tato prohlubeň propadnout hluboko 

do svaru a vytvořit kráterové trhliny. Ty se mohou v průběhu chladnutí rozšířit a vést 

k dalšímu praskání materiálu. 

 

Zabránění jejich vzniku je možné více způsoby. Prvním způsobem je využití 

výjezdové desky, která se přidá na konec svaru, aby případná deformace vznikla na ní. 

Deska se následně odstraní. Druhý způsob více záleží na zkušenostech svářeče – ten by 

měl těsně před puštěním spínače na konci svaru zrychlit, aby se konec svaru roztáhl 

do větší délky. 

 

Další možnost je využití moderního svařovacího zdroje, který používá možnosti 

nastavení zapalování oblouku a ukončování svařování. Zdroj po puštění spínače snižuje 

rychlost podávání drátu a velikost proudu postupně, aby se prohlubeň postupně vyplnila 

přídavným materiálem. [22] 
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4 Praktická část 
 

Praktická část se věnuje poloautomatickému a robotickému svařování metodou MIG 

přenosné konstrukce z hliníkových slitin, které bylo realizováno v Laboratoři výuky 

svářecích technologií ČVUT.  

 

Praktická část se snaží zajistit požadavky na kvalitní svarový spoj přenosné hliníkové 

konstrukce, které byly poskytnuty firmou MILOS s.r.o. Roudnice nad Labem. Tyto 

požadavky jsou: plný průvar 1,6 mm, převýšení svaru 0,5-2 mm, šířka svaru asi 9-12 mm 

a rychlost svařování 7,5 cm.min-1. Kromě rozměrů je hodnocena i estetičnost svaru. 

 

Navržený postup experimentu: 

 

I. sledování vlivu zdrojů a parametrů svařování na zapalování oblouku 

II. vytvoření upínacího přípravku pro definování technologické mezery 

III. vyhodnocení a porovnání lícní části svarové housenky 

IV. vyhodnocení a porovnání průvaru 

V. závěrečné shrnutí 

 

4.1 Svařovací robotizované pracoviště 

 

Měření probíhalo na robotizovaném pracovišti nejdříve s pomocí svařovacího 

vozíku Weldycar NV, následně pomocí svařovací robotu Arc Mate 100iC. Zdroje použité 

během experimentu byly Sigma Galaxy 400 od firmy Migatronic a Transpuls synergic 

3200 CMT od firmy Fronius. 

 

 
Obrázek 24: Robotizované pracoviště 
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4.2 Vliv svařovacích procesů a parametrů na zapalování oblouku 

 

V první části experimentu bylo úkolem zjistit vliv nastavovaných parametrů 

pro zapalování oblouku na různých zdrojích (Fronius, Migatronic) a při různých 

svařovacích procesech. Návary se realizovaly na hliníkovém plechu AlMgSi0,5 tloušťky 

3 mm. Jako ochranný plyn byl využit čistý Ar s průtokem 12 l.min-1 na vozíku i na robotu. 

Úhel hořáku byl odkloněn od svislé osy o 3° na vozíku i na robotu (u zdroje Sigma byla 

změna, která je popsána dále). Přídavný materiál byl stanoven výrobcem jako AlSi5 

o průměru 1,2 mm. Vzdálenost kontaktní špičky hořáku od základního materiálu byla 

13 mm a výlet drátu byl 8 mm. Svařovaná plocha byla před každým svařováním 

mechanicky očištěna kartáčem z korozivzdorné oceli a odmaštěna technickým lihem. 

 

 

4.2.1 Svařování pomocí svařovacího vozíku – Sprchový a impulzní přenos 

 

Svařovací vozík byl využit pro získání počátečních dat, která se následně měla 

ověřit na robotu, ale kvůli softwarovému problému v nastavení robota k ověření nedošlo. 

Při tomto měření bylo využito funkce Sequence Repeat (zdroj od firmy Migatronic), 

která umožňuje automatické přepínání mezi různým nastavením hodnoty proudu a mezi 

stanovenými přenosy svarového kovu ve zvoleném čase.  

 

Pomocí této funkce se měl vyřešit problém s nedostatečně nahřátým počátkem 

svarové housenky při jejich napojování. Konkrétně byla nastavena sekvence o dvou 

krocích – první byl režim sprchový, který měl přivést do počátku svaru velké množství 

tepla po krátkou dobu a druhý byl impulzní režim, který by vytvořil zbytek housenky. 

Průběh svařovacího proudu v závislosti na čase je vidět na obrázku 25. 

 

 
Obrázek 25: Schéma sekvence 
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V prvním měření byl zjišťován vliv velikosti proudu sprchové části sekvence 

na šířce a převýšení lícní části housenky a vzdálenost počátku průvaru od počátku 

svařování v kořenové části. Ve druhém měření se pak určovala závislost doby působení 

sprchového přenosu na totožné parametry housenky. 

 

 
Obrázek 26: Měření pomocí svařovacího vozíku 

 

Nastavené hodnoty pro impulzní režim byly následující: I= 100 A, U= 18,1 V, 

vd= 4,5 m.min-1, vs= 45 cm.min-1. V tabulce 8 jsou pak uvedeny hodnoty, které byly 

nastavovány pro sprchový režim na svařovacím zdroji. Délka svaru byla 60 mm. 

 

Tabulka 8: Parametry sprchové části sekvence 

Číslo 

měření 

Měkký 

start 

[m.min-1] 

I  

[A] 

Tso  

[s] 

Horký 

start  

[%] 

vd  

[m.min-1] 

U  

[V] 

1. 1,5 190 0,3 0 9,5 21 

2. 1,5 210 0,3 0 10,3 22,3 

3. 1,5 230 0,3 0 11 23,3 

4. 1,5 250 0,3 0 11,7 24,3 

5. 1,5 280 0,3 0 12,6 25,7 

6. 1,5 190 0,5 0 9,5 21 

7. 1,5 190 1,7 0 9,5 21 

8. 1,5 190 1 0 9,5 21 

POZNÁMKA: I – velikost proudu, Tso – doba působení sprchového přenosu, vd – rychlost 

podávání drátu, U – velikost napětí 
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Ze vzorků byly naměřeny hodnoty pomocí digitálního posuvného měřítka. 

Převýšení a šířka byly měřeny v nejvyšším a nejširším bodě počátku návaru. Vzdálenost 

počátku průvaru určuje vzdálenost mezi počátkem lícní části housenky a počátkem 

viditelné kořenové části. Schéma měření je na obrázku 27 a naměřené hodnoty jsou 

uvedeny v tabulce 9. 

 

 
Obrázek 27: Schéma měření návaru 

 

Tabulka 9: Naměřené hodnoty při změnách svařovacího proudu 

Číslo 

měření 

Šířka 

počátku 

návaru 

[mm] 

Šířka 

návaru 

[mm] 

Převýšení 

počátku 

návaru 

[mm] 

Převýšení 

návaru 

[mm] 

Vzdálenost 

počátku 

průvaru 

[mm] 

1. 8,2 8,1 3,1 1,3 10,7 

2. 9,2 8,5 2,8 1 9,9 

3. 8,6 8 3 1,2 11,2 

4. 11 8,1 2,5 1,1 3,6 

5. 11,1 8,6 2,7 1,5 3,2 

6. 8,2 8 3,3 1,2 12,05 

7. 15,3 7,4 1,5 0,7 1,6 

8. 12,3 8 2,2 0,8 2,9 
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V grafu 1 je vidět závislost změny proudu na naměřených hodnotách. 

Za předpokladu, že je cílem dosažení plného průvaru, což tedy znamená co možná 

nejblíže počátku, je patrné, že nejrychleji došlo k průvaru při měření číslo 5.  Šířka 

počátku návaru se zvyšovala současně se zvyšováním hodnoty proudu a převýšení 

počátku návaru se příliš neměnilo. Ideální hodnota proudu sprchového režimu je tedy 

mezi 250 až 280 A. 

 

 

Graf 1: Závislost proudu sprchového režimu na geometrii návaru 

V grafu 2 je znázorněna změna doby trvání sprchového přenosu při stálém proudu 

190 A. K nejrychlejšímu průvaru došlo jednoznačně při měření číslo 7, zároveň 

ale nastalo přílišné rozšíření počátku svaru. Šířka počátku návaru i zbytku návaru se 

s rostoucím časem mírně snižovala. Totéž se dělo i s převýšením počátku návaru. 

Vzhledem k prudkému nárustu šířky housenky při hodnotě 1,7 s a nedostatečné rychlosti 

průvaru při hodnotě 0,5 vyplývá, že nejlepšího návaru se dosahuje při hodnotě doby 

sprchového přenosu kolem 1 s. 

 

 

Graf 2: Závislost času sprchového režimu na geometrii návaru    
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V porovnání se vzorkem Ing. Langera, který prováděl návar na stejný základní 

materiál se stejným přídavným materiálem, ale impulzním přenosem, mnou naměřený 

vzorek měl rychlejší dosažení průvaru 1,6 mm oproti 2,2 mm a zároveň menší šířku 

housenky 15,3 mm oproti 16,5 mm. Parametry svařování Ing. Langera byly následující: 

I= 100 A, U= 18,1 V, vd= 4,5 m.min-1, vs= 45 cm.min-1, hodnota horkého startu 99 % 

a čas horkého startu 1,5 s. Vzorek s těmito parametry byl vybrán, protože měl ze všech 

měření nejnižší hodnotu vzdálenosti dosažení průvaru od počátku návaru. 

 

Shrnutí 

Měření ukázalo, že při zvyšování proudu sprchového režimu 

nebo doby, po kterou tento režim působí, se sice zrychluje dosažení průvaru, ale zároveň 

se zvyšuje i šířka počátku návaru. Navíc v případě příliš vysokého času působení 

sprchového režimu dochází k propadnutí lícní části návaru. Z obou měření je vidět, že 

v případě ideálního nastavení jsou vzniklé housenky podobné. Nejvýhodněji se jeví 

parametry I = 250-280 A při Tso = 0,3 s, a Tso = 1 s při 190 A.  

 

4.2.2 Svařování pomocí robotu – CMT 

 

První měření na robotu proběhlo se zdrojem Transpuls Synergic 3200 od firmy 

Fronius. Měření mělo za úkol zjistit otestovat metodu CMT pro svařování konstrukčního 

celku. První část pokusu se zaměřuje na vliv horkého startu na geometrii návaru a druhá 

část se soustředí na závislost změny geometrie návaru po změně velikosti proudu.  

Rychlost svařování byla vs = 45 cm.min-1.  V tabulce 10 jsou uvedeny parametry, které 

byly nastavovány na svařovacím zdroji. 

 
Tabulka 10: Nastavené parametry - CMT 

 

  Číslo 

měření 

I 

[A] 

Čas 

horkého 

startu 

[s] 

Přechod mezi 

horkým startem a 

svařovacím 

proudem  

[s] 

Horký start 

[%] 

U  

[V] 

vd 

[m.min-1] 

  

1. 
100 

0,1 0,1 100 16,9 5 

2. 
100 

0,3 0,1 130 16,9 5 

3. 100 0,3 0,1 150 16,9 5 

4. 100 0,3 0,1 170 16,9 5 

5. 100 0,3 0,1 190 16,9 5 

6. 150 0,3 0,1 100 19,3 7,1 

7. 125 0,3 0,1 100 17,1 6,1 

8. 125 0,3 0,1 130 17,1 6,1 
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Ze vzorků byly opět změřeny parametry návaru. Hodnoty geometrie návaru jsou 

uvedeny v tabulce 11.   

 

Tabulka 11: Naměřené hodnoty - CMT 

Číslo 

Měření 

Šířka počátku 

svaru 

[mm] 

Šířka 

svaru 

[mm] 

Převýšení počátku 

svaru 

[mm] 

Převýšení/propad 

svaru 

[mm] 

Vzdálenost 

počátku průvaru 

[mm] 

1. 8,7 9,1 4 2 15,8 

2. 7,7 8,1 3,5 1,7 19,3 

3. 8,3 8,2 3,4 1,7 18,3 

4. 8,8 8,2 4,1 2,5 17,5 

5. 8,5 8,1 4 2,6 25,1 

6. 11,9 15,5 3,2 -3,5 5,9 

7. 10,3 11,4 3,6 -1,1 10 

8. 9,8 11,2 3,4 -0,4 8,5 

 

Závislost změn geometrie návaru na horkém startu je pak vidět v grafu 3. Z něho 

jasně vyplývá, že zvyšováním hodnoty horkého startu se snižuje vzdálenost počátku 

průvaru od počátku návaru. Platí to však pouze do hodnoty 170 %, při dalším zvýšení je 

vnesené teplo příliš vysoké a vzdálenost od počátku průvaru se zvyšuje. Šířka a převýšení 

návaru se zvyšuje jen nepatrně. Z tohoto důvodu je nejlepší nastavení horkého startu asi 

na 170 %, kdy vzniká průvar nejrychleji a šířka a převýšení je v požadovaných mezích. 

 

 
Graf 3: Závislost geometrie návaru na horkém startu 
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V měření číslo 6 byla snaha dále zmenšit vzdálenost od počátku průvaru zvýšením 

hodnoty proudu na 150 A, a to při nastavení horkého startu na 100 %. To vyústilo 

k propálení plechu, jak je vidět na obrázku 28. 

 

 
Obrázek 28: Vzorek č.6 

 

Kvůli tomuto výsledku bylo nastavení proudu sníženo na 125 A. Při tomto 

nastavení proběhla další dvě měření se zvyšujícím se parametrem horkého startu, jak je 

vidět na grafu 4.  Vzdálenost od počátku průvaru se sice snižovala, ale šířka počátku 

i zbytku svaru se zvyšovala. Navíc se s vzrůstajícím proudem návar začal propadat 

do záporných hodnot, a tím pádem se upustilo od dalších pokusů mířících tímto směrem. 

 

 

Graf 4: Závislost geometrie návaru na velikosti proudu  

 

Shrnutí 

Po měření na zdroji s funkcí CMT bylo zjištěno, že ačkoliv se z počátku 

zdálo, že by tato metoda vzhledem ke kvalitě housenky mohla být vhodná pro svařování 

konstrukčního celku, tak ani postupným zvyšováním hodnoty horkého startu 

nedosahovala rychlost průvaru rychlosti předešlé metody. Po tomto zjištění bylo 

rozhodnuto změnit parametry zvyšováním proudu. Zvyšování proudu však také nemělo 

dostatečný efekt na vzdálenost počátku průvaru, a proto se metoda ukázala jako nevhodná 

pro svařování konstrukčního celku. 
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4.2.3 Svařování pomocí robotu – impulzní přenos 

 

Po přeinstalaci zdroje na robotu na Sigma Galaxy 400 započala část 

experimentu, která se soustředila na zjištění závislosti geometrie návaru na změně 

velikosti napětí. Parametry zapalování, a stejně tak i parametry svařování (I = 100 A, 

vd  = 4,5 m.min-1), byly převzaté z práce Ing. Langera. Zapalování oblouku bylo 

konkrétně: vd= 1,5 m.min-1, horký start 70 %, čas horkého startu 1 s. Nastavované 

parametry jsou v tabulce 12. Ze vzorků byly naměřeny hodnoty, které jsou uvedeny 

v tabulce 13. 

 
            Tabulka 12: Parametry svařování - impulzní přenos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabulka 13: Naměřené hodnoty - impulzní přenos 

Číslo 

měření 

Šířka počátku 

návaru 

[mm] 

Šířka 

návaru 

[mm] 

Převýšení počátku 

návaru 

[mm] 

Převýšení/propad 

návaru 

[mm] 

Vzdálenost počátku 

průvaru 

[mm] 

1. 8,9 6,4 1,4 -0,5 2,8 

2. 12 7,2 1,9 0,6 2,8 

3. 11,7 8,2 1,8 0,3 3,4 

4. 12,1 9,4 1,9 -0,4 2,5 

5. 11,9 10,8 1,9 -0,4 1,8 

6. 9 7,1 2,4 0,9 2,4 

7. 9 6,2 2,2 0,9 3,5 

 

  

Číslo 

měření 

I 

[A] 

U  

[V] 

vd 

[m.min-1] 

  

1. 100 16,1 4,5 

2. 100 17,7 4,5 

3. 100 18,1 4,5 

4. 100 19,1 4,5 

5. 100 20,1 4,5 

6. 80 17,5 3,8 

7. 80 17,5 3,8 
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Z grafu 5 je vidět vzestupná (skoro lineární) tendence velikosti šířky svaru 

housenky, zatímco šířka počátku housenky se zvýšila pouze v prvním 

měření, poté zůstala téměř konstantní. Vzdálenost od počátku se mírně zvyšovala 

do vrcholu v 18,1 V a následně se začala opět snižovat. Převýšení počátku se po prvním 

zvýšení napětí také mírně zvýšilo, poté se již významně nezměnilo. Převýšení svaru se 

v průběhu svařování mírně zvýšilo, poté se zase snížilo, ale celkově bylo nevyhovující. 

Ve třech z pěti měření se svar propadl do záporných hodnot. 

 

 

Graf 5: Závislost geometrie svaru na velikosti napětí 

 

V průběhu svařování byl zjištěn problém s černáním svaru, jak je vidět 

na obrázku 29. Po měření číslo 5 bylo zjištěno, že v robotu jsou netěsnosti a uniká z něj 

ochranná atmosféra, takže průtok ochranné atmosféry v hořáku byl přibližně 5 l.min-1. 

Robot byl posléze utěsněn a pro měření číslo 6 byl proud snížen na 80 A. Změna neměla 

kýžený účinek, černání se objevovalo i nadále. Následně byla snaha o zlepšení kvality 

svaru zvětšením úhlu hořáku na 12 ֯, avšak ani tato změna neměla na černání podstatný 

vliv. Z důvodu omezeného času nedošlo k dalším změnám a přešlo se k další části 

experimentu. 

 

 
Obrázek 29: Pokus o snížení černání 

Shrnutí:  

Měření ukázalo, že se zvyšujícím se napětím se šířka housenky rozšiřuje, 

ale zároveň se snižuje převýšení housenky, tudíž žádné nastavení nebylo úplně vhodné 

a muselo být dále upravováno v průběhu experimentu. 
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4.3 Vliv technologické mezery na svařování konstrukčního celku 

 

Konstrukce se skládá ze dvou odlévaných podstav z materiálu EN AC-42200 T6 

(AlSi7Mg0,6), čtyř tvářených trubek s tloušťkou stěny 1,75 mm z EN AW-6082 T6 

(AlMgSi0,5) a čtyř příčných vzpěr z téhož materiálu. Experiment se zabýval definováním 

technologické mezery a ověřením vlivu na svařování konstrukčního celku. 

 

4.3.1 Upnutí konstrukce 

 

První pokus o upnutí vycházel z návrhu upnutí Ing. Langera. Jak je vidět 

na obrázku 30, na stole byla upnutá celá kostka. Jejímu pohybu do stran bylo zabráněno 

dorazy a opěrami a pro upevnění dílů kostky při natočení stolu byly přidány dvě upínky 

tlačící kostku na stůl. Trubka, která měla být svařována, byla podepřena speciální 

konstrukcí, která zabraňovala jejímu svislému pohybu v případě vytvoření mezery. 

Bez ní by se trubka vychýlila z důvodu kónického tvaru odlévané části.  Aby se trubka 

nehýbala ve zbylých směrech, byla zafixovaná svěrkou. I přes fixaci se ukázalo, 

že mezera není stálá po celém obvodu, a to kvůli nepřesnostem odlévané části zjištěných 

při měření geometrie, více v kapitole 4.5. Z tohoto důvodu byla přidána poslední upínka, 

která tlačila vrchní část konstrukce směrem k sobě. Po tomto zákroku byla již mezera 

symetrická po celém obvodu, ale obtížná výměna a nemožnost nastavení různých mezer 

na jedné kostce rozhodlo po prvním měření o přepracování návrhu. 

 

 
Obrázek 30:Verze upnutí č.1 

 

Výsledkem bylo jednodušší řešení, které zajišťovalo pevné upnutí, rychlé a přesné 

nastavení mezery a jednoduché vyjmutí vzorku. Odlévaná část byla ve vertikální rovině 

zapřená přípravky a upínkou, která zabraňovala i horizontálnímu pohybu. Trubka byla 

položena na konstrukci, která zabraňovala pohybu v ose X, Y a Z v základní poloze stolu, 

ale při otočení stolu by trubka vypadla, tak byla opět zafixována svěrkou. Tento návrh 

měl však jednu chybu.  
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V případě, že byl na konstrukci svar, opíral se o dolní a boční přípravky, jak je vidět 

na obrázku 31. Tím se měnila při každém měřením základní pozice odlévané části, 

a proto se muselo přistupovat k neustálému měnění a kontrole trasy robota. 

 

 
Obrázek 31: Verze upnutí č. 2 

Problematické části byly vyměněny za více vyhovující a truhlářská svěrka byla 

nahrazena svěrkou na trubky. Tím vzniklo finální upnutí, které vyhovovalo všem 

požadavkům.  Upnutí je vidět na obrázku 32. 

 

 
Obrázek 32: Finální verze upnutí 

4.3.2 Svařování hliníkové konstrukce 

 

Tato část práce volně navazuje na práci Ing. Langera. Přebírá jeho poznatky 

a doporučení a dále je rozvíjí. Během experimentu bylo provedeno celkem 13 spojení 

odlévané a tvářené součásti a 8 nezávislých návarů na odlévanou část. Parametry a další 

informace jsou uvedeny v příloze. V rámci kontextu a úvah, které experiment provázely, 

jsou v této části popsány pouze ty, které ukazují na jistý progres nebo problém. 

 

Ochranný plyn byl po celou dobu Ar s průtokem 13 l.min-1, hořák byl nastaven 

na 5° od svislé osy. Výlet drátu byl 5 mm po celou dobu a vzdálenost kontaktní špičky 

byla 13 mm (v měření 1-5 a I-III) a 8 mm (v měření 6-13 a IV-VIII). Svary se prováděly 

o délce 95 mm. 
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 Měření se skládalo ze tří částí. V první části (1-5) se svařovala trubka a odlitek, 

přičemž svar začínal na spoji. Ve druhé části (I-VIII) se vytvářel návar pouze na odlitek, 

a v poslední části (6-13) se prováděl svar, který začínal mimo spoj. Výsledky z první části 

měření se nacházejí v tabulce 14.  

 

Tabulka 14: Naměřené hodnoty vzorků 1-6 

Číslo 

měření 

Šířka počátku 

svaru 

[mm] 

Šířka 

svaru 

[mm] 

Převýšení počátku 

svaru 

[mm] 

Převýšení/propad 

svaru 

[mm] 

Technologická 

mezera 

[mm] 

1. 12,7 4,1 7,9 7,9 bez 

2. 13 4,1 10,1 10,1 0,5 

3. 11,2 3,5 6,2 6,2 1 

4. 13,1 4 8 8 0,5 

5. 12,6 9,1 3,3 2 bez 

6. 12,3 5,3 1,9 2 0,5 

 

Na prvních třech vzorcích byla měřena postupně se zvětšující technologická mezera 

ve velikostech 0, 0,5 a 1 mm. Spoj je možné vidět na obrázku 33. Špička hořáku byla 

posunuta o 1 mm od mezery směrem k odlitku, aby docházelo k přenosu tepla zejména 

na odlitek. Dráha robota se skládala ze šesti bodů. 

 

 
Obrázek 33: Spojení odlitku a trubky 
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Už v prvním měření bez mezery, které sloužilo především k určení parametrů 

pro ostatní pokusy, došlo k vyhovujícímu spojení. Na základě této zkušenosti bylo 

rozhodnuto o postupném zvětšování technologické mezery.  

 

Ve druhém měření již byla mezera při současném nastavení příliš velká (0,5 mm), 

a docházelo tak k částečnému upalování trubky. U třetího měření nedošlo k průvaru 

trubky vůbec a spojení drželo pouze v počátku svaru, jak je vidět na vzorku č.3 

na obrázku 34. 

 

Vzorek 

č.1 

 
 

Vzorek 

č.2 

 

 
Vzorek 

č.3 

  

Obrázek 34: Porovnání vzorků č. 1-3 

V dalších třech měřeních docházelo k různým změnám v trajektorii robota.  

Ve vzorku 6 byl i snížen proud, ale na výsledný svar neměli zlepšující efekt. Na svaru 

bylo stále pozorovatelné černání a housenka byla v různých místech jinak široká. 

Z důvodu ušetření času a materiálu bylo rozhodnuto, že další korekce budou zkoušené 

pouze na odlitku. Hodnoty měření jsou zaneseny v tabulce 15. 

 

Tabulka 15: Naměřené hodnoty návaru na odlitku 

Číslo 

měření 

Šířka počátku 

návaru 

[mm] 

Šířka 

návaru 

[mm] 

Převýšení 

počátku návaru 

[mm] 

Převýšení 

návaru 

[mm] 

I. 11,5 7,1 3 0,8 

II. 12 6,2 3,3 1,4 

III. 13,8 7,4 3,3 1,1 

IV. 10,7 5,7 3,2 1,9 

V. 9,5 5,6 2,9 1,7 

VI. 10,4 7,1 3,2 2 

VII. 10,3 5,9 3,5 1,5 
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První dva návary na odlitku byly od pohledu velmi nevyhovující, stále totiž 

docházelo k černání a vzniku povrchových trhlin. Tyto problémy byly vyřešeny 

přiblížením špičky hořáku ze 13 mm na vzdálenost 8 mm, výsledek je vidět 

na obrázku 35, vzorek č. III. 

 

Vzorek 

č. I 

  
Vzorek 

č. II 

  

Vzorek 

č. III 

  
Vzorek 

č. IV 

  
Obrázek 35: Porovnání vzorků I-IV 

 

V měření číslo V byl snížen čas horkého startu z 1 s na 0,5 s a přechod mezi horkým 

startem a svařovacím proudem z 1,5 s na 1 s. To mělo za následek pouze zúžení počátku 

svaru na hodnotu, která byla skoro dvojnásobkem šířky zbytku housenky. Po konzultaci 

byl robot nastaven, aby v měření VII zapálil oblouk po rozjedu. Změna měla snížit 

přenesený objem přídavného materiálu do počátku svaru. Po naprogramování však robot 

nedokázal zapálit oblouk v pohybu, protože se před zapálením oblouku vždy na chvíli 

zastavil, a proto se výsledný svar nikterak nelišil od toho předchozího.  

 

Po konzultaci o dalším postupu bylo rozhodnutu, že počátek svaru může být mimo 

spoj, a tím by se tedy zaručila úzká housenka od počátku spoje. Ve výrobě by se pak 

přebytek odstranil, aby nedocházelo k rozšiřování trhlin vznikající na studených spojích. 

Trasa robota byla přeprogramována – robot začal ve vzdálenosti 20 mm od svaru a přidaly 

se další body (celkem bylo bodů 10), aby byla trasa lépe definována. Po přidání dalších 

bodů bylo vidět, že se hořák během svařování lehce pohybuje nahoru a dolů, čímž 

docházelo ke destabilizaci oblouku. Pokus č. VIII již vypadal od pohledu z hlediska 

vzhledu i rozměrů uspokojivě, a proto se opět přešlo k testování technologické mezery.  

 

Při každé změně mezery byla upravena trajektorie robotu tak, aby hořák stále 

směřoval přesně doprostřed mezery. Tímto způsobem se mělo zabránit upalování 

a nedostatečnému průvaru trubky. Mezery s velikostí 1 mm (vzorek č. 8 a 9) a 0 mm 

(vzorek č. 12 a 13) musely být měřeny dvakrát. U mezery 1 mm se objevilo podezření, 

že nastal problém s trajektorií robotu, kdy robot v první polovině svaru směroval více 

k odlitku, a proto nedošlo k průvaru trubky. 
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Hypotéza se ukázala jako správná, když při druhém měření líc svaru již přesahoval 

na trubku. U měření bez mezery (vzorek č. 12) byl pak omylem vypnut přívod ochranné 

atmosféry, výsledek je vidět v porovnání na obrázku 36. Svary byly posléze měřeny 

v bodech 1-5, dle schématu na obrázku 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 37: Schéma měření svaru 

  

 

 

Vzorek 

č.8 

 
 

Vzorek 

č.9 

 

 

Vzorek 

č.12 

 

 

Vzorek 

č.13 

  

Obrázek 36: Porovnání vzorků č. 8,9,12,13 
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Z tabulky 16 je zřejmé, že šířka svaru se v závislosti na zvyšující se mezeře téměř 

nemění. Jediný rozměr, který se měnil rapidně, byl v bodě 5. Výchylka byla nejspíše 

způsobena změnami v trajektorii dráhy robota, která byla nastavena tak, aby docházelo 

k většímu přelití svaru na trubku. Měnící se mezera měla také malý vliv na převýšení 

svaru, z naměřených hodnot nebyl vyčten žádný trend. 

 

Tabulka 16: Výsledky měření při počátku mimo spoj 

 

Žlutě zvýrazněné hodnoty v tabulce 16 jsou pak měření, na nichž se následně dělal 

metalografický výbrus. Řez byl veden v místě blízkosti bodu 5, kde krycí vrstva housenky 

byla esteticky nejpříznivější. Vyhodnocením metalografických vzorků se zjistilo, 

že v každém měření docházelo k problém s přetečením přídavného materiálu 

a nedostatečným natavením základního materiálu. To vedlo k vzniku studených spojů 

v dolní části svaru u všech vzorků. Porovnání vzorků je vidět na obrázku 38, přičemž 

u vzorku č. 13 je vada zvýrazněná. 

 

 

     

Mezera 

[mm] 
0 0,5 1 1,5 2 

Č. vzorku 13 7 8 10 11 

Obrázek 38: Porovnání makrostruktur vybraných vzorků 

Shrnutí 

Z měření bylo zjištěno, že spíše než na velikosti technologické mezery záleží 

na trajektorii robotu. Při správném nasměrování hořáku do mezery je možné svařit 

mezeru velkou až 2 mm. Pokud se však bude svařovat s mezerou, nastane velká 

pravděpodobnost většího množství póru uvnitř svaru. Všechny svary obsahovaly kromě 

Pořadí 

měření 

Šířka 

[mm] 

Převýšení 

[mm] 

Velikost 

mezery 

[mm] 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

VIII. 11,1 6,3 7,3 5,5 6,5 3,5 2,3 3,1 2,3 1,9 - 

7. 10,3 5,7 6,5 6,1 7,6 3,3 2,3 3,2 2,2 1,5 0,5 

8. 10,1 5,5 6,8 5,5 8,3 2,7 2,4 3,5 2,4 1,5 1 

9. 10,3 6,2 7,3 6,8 7,2 3 2,4 2,7 2,6 1,7 1 

10. 10,2 6,2 6,4 8,3 7,6 3,2 2,6 2,6 1,5 1,5 1,5 

11. 10,3 6,2 6,4 7,3 6,8 3 2,3 2,9 1,9 1,6 2 

12. 10 6,2 9,2 7,2 7 3 2,7 2,4 1,8 1,5 0 

13. 10,3 6 7,3 8,5 7,8 2,6 2,5 2,8 1,6 1,8 0 
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pórů také studené spoje. Jako možné řešení problému s rozměry počátky svaru se ukázalo 

začít svar mimo spoj, přičemž by se zaručila úzká housenka od počátku spoje. 

 

4.4 Porovnání makrostruktur svarových spojení 

 

Hodnocení svarových spojeních při definovaných mezerách bylo rozděleno na tři 

části. V první části jsou výsledky porovnány s požadavky od firmy MILOS s.r.o. 

Roudnice nad Labem, které jsou vypsány na začátku kapitoly. Následuje pak porovnání 

s vybraným vzorkem z práce Ing. Langera a v poslední části jsou vzorky srovnávány 

s vybranými kritérii pro měření jakosti dle ČSN EN ISO 10042. Pro lepší orientaci 

mezi výsledky byla vložena tabulka 17, která je řazena od nejmenší mezery. 

 

Tabulka 17: Výsledky měření řazené podle velikosti mezery 

 

Z tabulky je vidět, že požadavek firmy na převýšení svaru (0,5–2 mm) nesplňuje 

v plném rozsahu žádný z naměřených vzorků. Nejblíže byl vzorek 13 (bez mezery), 

který měl dvě hodnoty v požadovaném intervalu a zároveň žádná hodnota 

nepřesáhla 3 mm. Naopak nejhůře dopadly vzorky 7 a 8, u kterých je v požadovaném 

intervalu pouze jeden bod. Kritérium na šířku svaru (9-12 mm) vzorky 

také nesplňují – nejblíže je vzorek 13 (bez mezery), který má v měřených bodech 

nejčetněji nejvyšší hodnotu.  
 

Tabulka 18: Vybrané hodnoty geometrie svaru [25] 

 

POZNÁMKA: Šz -šířka na počátku svaru, Šs -šířka ve středu svaru, Šk - šířka na konci svaru, 

Pz - převýšení na počátku svaru, Ps - převýšení ve středu svaru, Pk - převýšení na konci svaru 

Velikost 

mezery 

Šířka 

[mm] 

Převýšení 

[mm] 

Číslo 

měření 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

0 10,3 6 7,3 8,5 7,8 2,6 2,5 2,8 1,6 1,8 13 

0,5 10,3 5,7 6,5 6,1 7,6 3,3 2,3 3,2 2,2 1,5 7 

1 10,1 5,5 6,8 5,5 8,3 2,7 2,4 3,5 2,4 1,5 8 

1,5 10,2 6,2 6,4 8,3 7,6 3,2 2,6 2,6 1,5 1,5 10 

2 10,3 6,2 6,4 7,3 6,8 3 2,3 2,9 1,9 1,6 11 
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V tabulce 19 se nacházejí hodnoty z měření Ing. Langera. Vybráno bylo konkrétně 

měření 25, jelikož se jednalo o jedno z posledních měření jeho práce. Z tabulky lze vyčíst, 

že všechny mé svary, krom měření 13 v bodě 5, jsou užší než svar Ing. Langera. Podobná 

skutečnost platí i pro převýšení, které je ve všech případech stejně vysoké nebo vyšší 

než u porovnávaného svaru. 

 

 Poslední hodnocení vychází z normy ČSN EN ISO 10042, která uvádí tři stupně 

jakosti označení: B, C a D. Stupeň D odpovídá nejnižší jakosti, a právě podle ní se svary 

budou hodnotit. V tabulce 19 jsou uvedeny typy vad spolu s jejich hodnocením. 

Znaménko „+“ znamená, že svar má danou vadu znaménko „-“, že ji nemá. Poznámky 

k hodnocení jsou vypsány uvnitř tabulky. 

 

Tabulka 19: Hodnocení dle ČSN 10042 

Název vady 
Velikost mezery [mm] 

0 0,5 1 1,5 2 

Trhlina - - - - - 

Kráterová trhlina - - - - - 

Rovnoměrná 

pórovitost 

- 

1 % 

+ 

3 % 

- 

2 % 

+ 

3 % 

+ 

4 % 

Studený spoj 

+ 

Šířka svaru 

7 a šířka 

studeného 

spoje 2 mm 

+ 

Šířka svaru 8 a 

šířka studeného 

spoje 2 mm 

+ 

Šířka svaru 9 a 

šířka studeného 

spoje 3 mm 

+ 

Šířka svaru 8 a 

šířka studeného 

spoje 1 mm 

+ 

Šířka svaru 7 a 

šířka studeného 

spoje 1 mm 

Nadměrné 

převýšení tupého 

svaru 

- 
+ 

Bod 3 

+ 

Bod 3 
- 

+ 

Bod 3 

Proláklina - - + + + 

 

 Z tabulky vyplývá, že žádný z porovnávaných svarů normu nesplňuje. Nejčastější 

vadou je studený spoj, jehož hodnota u všech svaru přesahuje povolenou mez, naopak 

na žádném svaru nevznikla trhlina nebo kráterová trhlina. Problém se studenými spoji 

by se mohl vyřešit například zvýšením rychlosti svařování. Svarem s nejmenším 

množstvím vad je vzorek 13 (bez mezery). 

 

Shrnutí 

Po porovnání s různými kritérii bylo zjištěno, že žádný ze svarů nesplňuje požadovaná 

kritéria v plném rozsahu, avšak nejblíže je jim svar č. 13 (bez mezery). Problémy se 

na svarech s mezerou často opakovaly, takže nelze s úplnou jistotou říci, že velikost 

mezery má přímý vliv na množství vad ve svaru. 
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4.5 Měření geometrie odlitku a trubky 

 

Během měření vlivu mezery na svařování docházelo k problémů s přípravou 

vzorků. I přestože finální upínací konstrukce byla před závěrečnou sadou měření 

kalibrována tak, aby osa trubky byla totožná s osou osazení odlitku, při výměně vzorků 

mezi měřeními docházelo k vyosení trubky. Problém se musel kompenzovat posunutím 

konstrukce, na kterém trubka ležela, v horizontálním nebo ve vertikálním směru. 

 

Po skončení měření bylo na zbylých trubkách a odlévaných částech provedeno 

měření vybraných průměrů mikrometrem. Kontrolováno bylo celkem 6 trubek 

a 3 odlitky. Na osazení odlitku byly měřeny dva vnější průměry (d1 a d2) dle schématu 

na obrázku 39. Na trubce byl měřen pouze vnější průměr (d3) z každé strany. V tabulce 

20 jsou uvedeny naměřené hodnoty. 

 

 
             Obrázek 39: Schéma měření odlitku 

 

          Tabulka 20: Výsledky měření průměrů 

Číslo měření 
Průměr d1 

[mm] 
Průměr d2 

[mm] 
Průměr d3 

[mm] 

A 45,81 47,25 50,64 

B 45,80 47,25 50,82 

C 45,90 47,27 50,66 

D 45,80 47,25 50,67 

E 45,79 47,26 50,75 

F 45,82 47,26 50,74 

G 45,85 47,27 50,72 

H 45,87 47,31 50,72 

CH 45,93 47,27 50,71 

I 45,83 47,28 50,70 

J 45,82 47,26 50,70 

K 45,86 47,26 50,76 
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Z naměřených hodnot byly následně zjištěny jejich četnosti a vytvořeny Paretovy 

diagramy. V grafu 6, který je rozdělen v intervalech o šířce 0,05, je vidět, že nadpoloviční 

většina hodnot leží v intervalu [45,79 – 45,84] a extrémy jsou 45,79 a 45,93.  

 

 
Graf 6: Paretův diagram pro d1 

Z grafu 7 je pak možné vyčíst, že více jak 90 % hodnot leží v intervalu 

[47,25 - 47,30], přičemž extrémy jsou v hodnotách 47,25 a 47,31. 

 

 
Graf 7: Paretův diagram pro d2 

V posledním grafu 8 je vidět, že 50 % hodnot leží v intervalu mezi [50,69 - 50,74] 

s tím, že extrémy jsou v hodnotách 50,69 a 50,84. 

          
Graf 8: Paretův diagram pro d3 

Shrnutí 

Z měření lze vyvodit, že průměr d2 je poměrně stálý a pohybuje se 

mezi 47,25 – 47,30, avšak průměr d3 a d1 není. Právě rozměrová nestálost průměru d3 

mohla způsobovat problémy při nastavování mezery. 
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5 Závěr 
 

V teoretické části této bakalářské práce byla stručně popsána historie a vývoj 

svářecí metody MIG/MAG až do současnosti. Byly uvedeny možnosti současných 

moderních zdrojů, které mohou být využity ke svařování hliníkových slitin. Následně 

byla vypsána obecná problematika při svařování, tváření a odlévání hliníkových slitin se 

zaměřením na jejich vytvrditelné a nevytvrditelné typy. Poslední kapitola teoretické části 

popisovala technologičnost svařovacího procesu pro svařování konstrukčního celku. 

 

V úvodu praktické části byl navržen postup experimentu a seznam měření, které 

byly následně realizovány. Nejprve byly provedeny cvičné návary pomocí svařovacího 

vozíku, které měly objasnit, zda má smysl využívat funkci Sequence Repeat na zdroji 

Migatronic při svařování na robotu. Výsledky z měření vypadaly uspokojivě, šířka 

housenky a převýšení se blížily požadavkům na rozměry svaru a rychlost průvaru 

dokonce předčila pokusy Ing. Langera.  

 

Další zkouška proběhla na robotu se zdrojem Fronius s funkcí CMT. Návary však 

nedosahovaly estetičnosti housenky ani rychlosti průvaru předchozí metody. Vzdálenost 

průvaru od počátku návaru se nedostala pod 10 mm, aniž by nedošlo k propalu. 

Po přeinstalaci zdroje Migatronic na robota však bylo zjištěno, že nelze softwarově 

nastavit stejnou funkci, jaká se používala na vozíku. Z důvodu časové tísně byla tato 

myšlenka opuštěna a přešlo se na čistě impulzní přenos, dle svařovacích parametrů 

z práce Ing.  Langera. S těmito parametry byly provedeny testy s měnící se velikostí 

svařovacího napětí.  

 

Poté následovalo vytvoření upínací konstrukce a samotné testování definované 

technologické mezery. Svařené vzorky ukázaly, že zvětšující se mezera nemá 

na geometrii svaru definující vliv za předpokladu, že se s rozšiřující mezerou bude měnit 

dráha robota. V případě, že by dráha robota zůstala stejná, nedojde k průvaru trubky. 

Zároveň při měření nebylo možné zmenšit počátek svaru, a proto byl posunut mimo spoj. 

Na spoji tak vznikla souměrná housenka. Na vybraných vzorcích byl následně vytvořen 

metalografický výbrus a byly porovnány s požadavky výrobce, s vybranými požadavky 

na jakost D normy ČSN EN 10042 a s vybraným svarem z práce Ing. Langera. Svary 

ve všech případech nedosahovaly požadavků, ale vzorek č. 13 (bez mezery) se jim 

přiblížil.  

 

Jako poslední část experimentu bylo provedeno měření rozměrů odlitku a trubky 

mikrometrem. Z výsledku bylo zjištěno, že odlitky jsou vyrobeny v toleranci ± 0,08 mm 

a s touto tolerancí je nutné počítat při navrhování svařovacího procesu. V případě 

pokračování experimentu by bylo dobré ověřit funkci Sequence Repeat i na robotu. Cíle 

bakalářské práce byly splněny.  
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PŘÍLOHA P1 – Parametry svařování hliníkové konstrukce 

 

 

 

 

 

 

  
č.m. 

Parametry svařování 
 
  

Parametry zapalování 
oblouku 

  

Parametry ukončování oblouku 
  

I 
[A] 

U 
[V] 

vd 
[m.min-1] 

vs 
[cm.min-1] 

Měkký 
start 

[m.min-1] 

Horký 
start 
[%] 

Čas 
horkého 

startu 
[s] 

Čas 
doběhu 
proudu 

[s] 

Koncový 
proud 

[%] 

Čas 
koncového 
proudu [s] 

I. 120 19,3 4,5 50 1,5 70 1 1,5 20 0,2 

II. 120 19,3 4,5 50 1,5 70 1 1,5 20 0,2 

III. 120 19,3 4,5 50 1,5 70 1 1,5 20 0,2 

IV. 120 17,1 4,5 50 1,5 70 0,5 1 20 0,2 

V. 120 17,1 4,5 50 1,5 70 0,5 1 20 0,2 

VI. 120 20,3 4,5 50 1,5 70 0,5 1 20 0,2 

VII. 120 19,3 4,5 50 1,5 70 0,5 1 20 0,2 

VIII. 120 19,3 4,5 50 1,5 70 0,5 1 20 0,2 

           

č.m. 

Parametry svařování 
 
  

Parametry zapalování 
oblouku 

  

Parametry ukončování oblouku 
  

I 
[A] 

U 
[V] 

vd 
[m.min-1] 

vs 
[cm.min-1] 

Měkký 
start 

[m.min-1] 

Horký 
start 
[%] 

Čas 
horkého 

startu 
[s] 

Čas 
doběhu 
proudu 

[s] 

Koncový 
proud 

[%] 

Čas 
koncového 
proudu [s] 

1. 120 19,3 4,5 50 1,5 70 1 1,5 20 0,2 

2. 120 19,3 4,5 50 1,5 70 1 1,5 20 0,2 

3. 120 19,3 4,5 50 1,5 70 1 1,5 20 0,2 

4. 120 19,3 4,5 50 1,5 70 1 1,5 20 0,2 

5. 120 19,3 4,5 50 1,5 70 1 1,5 20 0,2 

6. 105 18,4 4,8 50 1,5 70 1 1,5 20 0,2 

7. 120 19,3 4,5 50 1,5 70 0,5 1 20 0,2 

8. 120 19,3 4,5 50 1,5 70 0,5 1 20 0,2 

9. 120 19,3 4,5 50 1,5 70 0,5 1 20 0,2 

10. 120 19,3 4,5 50 1,5 70 0,5 1 20 0,2 

11. 120 19,3 4,5 50 1,5 70 0,5 1 20 0,2 

12. 120 19,3 4,5 50 1,5 70 0,5 1 20 0,2 

13. 120 19,3 4,5 50 1,5 70 0,5 1 20 0,2 
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PŘÍLOHA P2 – Fotografie svarů provedených na konstrukci z hliníkových slitin 
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