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Princip svařování elektrickým odporem

• Svařování elektrickým odporem patří mezi svařování za působení

tepla a tlaku.

• Zdrojem tepla je přechodový elektrický odpor v místě spoje.

• Materiál se ohřeje na svařovací teplotu, svařované součásti jsou k

sobě přitlačovány a tím dojde ke svaření.

Teplo potřebné pro svařování :

Q = R ∙ I ∙ t2 [ J ]

R - elektrický odpor [Ω].

I  - elektrický proud [A].

t  - čas svařování [s].



Druhy svařovacích režimů

Režim: Charakteristika:

1. Měkký Používá nízké proudy po delší

čas.

Starší typy svářeček pracují v

měkkém režimu.

2.   Tvrdý Používá vysoké proudy po

krátký čas.

Moderní svářečky pracují v

tvrdém režimu.



Části elektrické odporové svářečky

1. Elektrická - dodává teplo, slouží k

ohřevu na svařovací teplotu =

svařovací transformátor.

2. Mechanická – je to upínací a

přitlačovací zařízení.

Svářečka pracuje tak, že nejprve

sevřeme svařované součásti

dosedacím tlakem a pak do nich

pustíme svařovací proud.



Stykové svařování

• Svařované plochy musí

být očištěny a pečlivě

upraveny.

• Po svaření vzniká

charakteristický otřep.

• Svary mají velmi

dobrou jakost.



Příklad stykového svařování  - vznik otřepu



Úkoly:
• Vysvětlete vzorec Q = R ∙ I ∙ t2 .

• Napište princip svařování elektrickým

odporem.

• Popište hlavní znaky tvrdého a měkkého

svařovacího režimu.

• Jaké jsou hlavní části elektrické odporové

svářečky?

• Jaký druh svařování elektrickým odporem je

znázorněn na obrázku?
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