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Definice svařování

Svařování je nerozebíratelné spojení materiálu s použitím nebo

bez použití přídavného materiálu za působení:

1. Tepla = tavné svařování.

2. Tlaku = tlakové svařování.

3. Tepla a tlaku (např. svařování elektrickým odporem).

Přídavný materiál (elektroda) má stejné nebo podobné složení

jako základní materiál.



Svařování plamenem

Patří mezi svařovaní tavné.

Zdrojem tepla je plamen, který

vzniká spalováním směsi hořlavého

plynu s kyslíkem.

Svařovací souprava se skládá z

láhví s redukčními ventily, hadic,

hořáku a příslušenství.

Při svařování je třeba dodržovat

bezpečnostní předpisy.



Druhy plamenů

1. Oxidační – má přebytek kyslíku, 

který způsobuje spalování 

materiálu. Hodí se pro řezání 

materiálu.

2. Redukční – má přebytek C
2
H
2

(acetylénu), C způsobuje 

tvrdost a křehkost svaru.

3. Neutrální – poměr 

C
2
H
2

: O
2

= 1 : 1



Druhy hořáků

Stejnotlaký = vysokotlaký Nízkotlaký = injektorový



Stejnotlaký – vysokotlaký hořák

Kyslík i acetylén mají

stejný tlak a mísí se ve

směšovací komoře.



Nízkotlaký – injektorový hořák

• Acetylén o nízkém tlaku je

strháván kyslíkem o vyšším

tlaku do ústí svařovací

hubice.

• Injektor = čerpadlo.

• Kyslík „čerpá“, dopravuje

acetylén na konec hubice.



Způsoby svařování dozadu

Svařování dozadu Svařování dopředu



Svařování dozadu

• Plamen dohřívá svar.

• Svar chladne pomalu, nevzniká vnitřní pnutí.

• Svar je pevný a houževnatý.



Svařování dopředu

• Plamen předehřívá místo svaru.

• Svar chladne rychle.

• Vzniká v něm vnitřní pnutí, svar je tvrdý a křehký.

• Vnitřní pnutí odstraňujeme žíháním.



Úkoly:

Podrobně popište následující obrázky – typy hořáků a způsoby svařování.
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