Svařování
Pájení

Svařování
●

●

●

●

●

Aby se kovy mohly nerozebiratelně spojit, vyžaduje většina svařovacích metod
vytvoření vysoké lokální teploty.
Typ zdroje ohřevu označuje často svařovací metodu, např. svařování plamenem,
obloukové svařování. Jedním z hlavních problémů při svařování je, že kovy
reagují s atmosférou rychleji, když stoupá jejich teplota.
Metoda, jak chránit horký kov před atakem atmosféry, je druhým nejdůležitějším
rozlišujícím znakem. Technika sahá od svařování pod tavidlem, které vytváří
ochrannou strusku, až po svařování v ochranné atmosféře.
Metoda svařování obloukem, poprvé zavedená koncem 19. století, však zůstává
nejvýznamnější a nejvíce používanou technikou. Jak název napovídá, zdrojem
tepla je elektrický oblouk vytvořený nejčastěji mezi svařovaným dílem a
elektrodou nebo svařovacím drátem. Elektrická energie přeměněná na teplo
vytváří oblouk o teplotě až 7 000°C, čímž se kovy roztaví a spojí.
Do spoje lze přidávat materiál – stejný nebo různý od spojovaných.

Struktura svaru
●

Vzniká teplotně ovlivněná oblast – změna
vlastností

http://fyzika.upol.cz/cs/system/files/download/vujtek/granty/
lapsanska_prehled_metod_svarovani.pdf

Základní druhy svarů

http://fyzika.upol.cz/cs/system/files/download/vujtek/granty/
lapsanska_prehled_metod_svarovani.pdf

Ruční obloukové svařování
●

Elektrický oblouk vzniká mezi koncem
obalené kovové elektrody a svařencem.
Roztavené kapky kovu z elektrody se
přenášejí obloukem do svarové lázně a jsou
chráněny plyny vznikajícími z rozkladu
obalu, který je tvořen tavidly. Roztavená
struska se dostává na povrch svarové lázně,
kde během tuhnutí chrání svarový kov před
přístupem atmosféry. Po svaření každé
housenky je nutno strusku odstranit. Vyrábějí
se stovky různých elektrod, často jsou
legované, aby se prodloužila trvanlivost,
pevnost a tažnost svaru.

http://www.esab.cz/cz/cz/education/processes-mma-smaw.cfm

Svařování pod tavidlem
●

●

●

Holá elektroda (drát) se
brodí v hrubozrném tavidle
(MnO2, SiO2)
Tavidlo chrání roztavení kov
a vytvoří strusku,
nenatavené tavidlo slouží
jako tepelná izolace
Lepší než MMA

http://fyzika.upol.cz/cs/system/files/download/vujtek/granty/
lapsanska_prehled_metod_svarovani.pdf

Svařování v ochranné atmosféře
plynů
●

●

●

●

●

Při svařování v ochranné atmosféře plynu (GMAW - Gas
Metal Arc Welding, MIG - Metal Inert Gas, MAG - Metal
Active Gas) vzniká oblouk mezi nepřetržitým svařovacím
drátem a svařencem.
Oblouk a svarová lázeň jsou chráněny proudem inertního
nebo aktivního plynu.
Tato metoda se hodí pro většinu materiálů a přídavné
materiály jsou k dispozici pro široký sortiment kovů.
Svařování MIG/MAG je podstatně produktivnější než
MMA, kde se produktivita ztrácí pokaždé, když svářeč
zastaví, aby vyměnil spotřebovanou elektrodu.
Svařování MIG/MAG je univerzální metoda, kterou je
možno ukládat svarový kov ve větším množství a ve
všech svařovacích polohách.

http://www.esab.cz/cz/cz/education/processes-mig-gmaw.cfm

Obloukové svařování wolframovou
elektrodou v inertním plynu
●

●

●

(GTAW - Gas Tunsten Arc Welding, TIG - Tungsten Inert
Gas Welding, WIG - Wolfram Inert Gas Welding) Je to
metoda, při které oblouk hoří mezi základním materiálem
a wolframovou elektrodou v ochraně inertního plynu a
přídavný materiál je do oblouku podáván samostatně.
Svařování TIG zajišťuje výjimečně čisté a vysoce kvalitní
svary. Protože nevzniká žádná struska, je sníženo na
minimum riziko vměstků ve svarovém kovu a hotové
svary nevyžadují žádné čištění.
Nejvíce se užívá na svařování hliníku a nerezavějících
ocelí, kde je absolutně nejdůležitější celistvost svaru.
Této metody se široce používá k vysoce kvalitním
spojům v leteckém, chemickém a potravinářském
průmyslu.

http://www.esab.cz/cz/cz/education/processes-gtaw-tig.cfm

Odporové svařování
Při odporovém svařování se kovy spojují bez přídavného materiálu, ale do prostoru,
který je nutno svařit, se aplikuje tlak a elektrický proud. Množství tepla závisí tedy na
elektrickém odporu v místě svaru. Toto je důležitý faktor této metody, který jí propůjčil
2
své jméno. Teplo Q = RI t (odpor, proud, čas)
●

Bodové svařování

Nejznámější druh odporového svařování. Spoj je tvořen jedním nebo několika
bodovými svary dvou přes sebe přesahujících plechů. Pro svařování se používají
zvláštní kontaktní špičky. Bodové svařování může být průběžný proces využívající
otáčejících se elektrod na překrývajících se plochách
.

http://www.esab.cz/cz/cz/education/processes-spot-welding.cfm

Svařování plamenem
●

Nejčastější opravárenská technika

●

Zdrojem tepla plamen - až 3200 oC
–

●

Kyslík, vzduch + acetylen, propan, vodík

Lze použít tavidla a přídavný materiál

●

http://fyzika.upol.cz/cs/system/files/download/vujtek/granty/
lapsanska_prehled_metod_svarovani.pdf

Pájení
●

●

●

Pájení je způsob spojování součástí roztaveným pomocným
materiálem, tzv. pájkou s nižší teplotou tavení než mají
spojované součásti, které se při tom neroztaví.
Je zvykem rozlišovat pájení na tzv. měkké a tvrdé, podle teploty
tavení pájky. (Odpovídající výrazy v angličtině jsou „soldering“ a
„brazing“.) Pájky s teplotou tavení do cca 400 °C (500) jsou
označovány jako měkké, nad touto teplotou jako tvrdé.
Podmínkou pevného a těsného spojení pájením je mj. dobrá
„smáčivost“ základního materiálu roztavenou pájkou. Ta je
(kromě na metalurgických vlastnostech) závislá na čistotě
povrchu při teplotě pájení. Potřebná čistota se dosahuje při
pájení v běžné atmosféře použitím tzv. Tavidel.

Vlastnosti
●

●
●

Pájením mohou být spojovány všechny běžné kovy, rovněž sklo a
keramika
Mohou být spojovány konstrukční součásti s velkými rozdíly síly stěn
Pájecí teploty jsou značně nižší než při svařování. Tím vzniká menší pnutí
a napětí, která vznikají důsledkem rozdílných teplot.

●

Pájené spoje jsou vodotěsné a také elektricky vodivé.

●

Především u pájení naměkko je dosahováno jen malé pevnosti spojů.

●

●

●

Pájené spoje jsou napadnutelné korozí – vzhledem k rozdílným materiálům
pájky a základního materiálu (rozdíly potenciálů).
Z důvodu malých tolerancí na spáry mezi materiály musí být příprava
obrobku přesná.
Použití tavidla nebo ochranného plynu je nutné.

Tavidla
●

Tavidla lze rozdělit:
–

podle způsobu pájení
●

tavidla pro měkké pájení
–
–

●

●

kapaliny s obsahem chemicky účinné látky, většinou kyseliny solné nebo
fosforečné
pro pájení elektrických spojů se dobře hodí pryskyřice z borovic (kalafuna)

tavidla pro tvrdé pájení (borax, kyselina boritá, směs boraxu a
kyseliny borité)

podle účinku
–

tavidla s leptavým účinkem

–

tavidla bez leptavého účinku

Měkké pájky
●

●

●

jsou slitiny „měkkých kovů“ s různým poměrem složek, kterým
se dosahují jejich požadované vlastnosti, především teplota
tavení.
Pro pájení elektroniky se dlouho používala eutektická slitina s 37
% olova a 63 % cínu. Její teplota tání je 183 °C. Výhodou
eutektické slitiny je hlavně to, že tuhne bez přechodových fází.
Existuje řada měkkých pájek s dalšími kovy jako je
např.kadmium nebo zinek, vhodných pro teploty do 400 °C.
Velkou skupinu tvoří tzv. cínové pájky s obsahem více složek
jako je Sn,Pb, Sb, Zn, které pokrývají rozsah teplot od 185 do
asi 260 °C. „Super měkké“ slitiny Pb+Sn+Cd+Bi vhodné pro
pájení se vyznačují teplotou tání v mezích od 65 do 100 °C.

Tvrdé pájky
●

●

●

●

●

Pro tvrdé pájení je velký výběr slitin i čistých kovů, a to jak pro pájení pod
tavidlem, tak i ve vakuu nebo v redukční atmosféře.
Čisté kovy se používají spíš jen výjimečně. Může to být stříbro, měď, zlato a
paladium.
Pro tvrdé pájení v atmosféře se vyrábí velký počet slitin různých kovů s vyšší
teplotou tavení. Jsou to např. slitiny stříbra, mědi, kadmia, niklu a zinku v
nejrůznějších kombinacích. Většina z nich obsahuje zinek, který má vysokou
tenzi par a nemůže být proto použit pro pájení ve vakuu, kde se prudce
odpařuje (sublimuje). Používají se také slitiny drahých kovů, např. Au-Ag, AuPd, Au-Cu, Au-Ni,
Zvláštní skupinu pájek tvoří tzv, aktivní pájky s malým obsahem titanu nebo
vanadia, které jsou použitelné i pro pájení kovů na keramiku nebo grafit.
Zvláštní pájky a tavidla jsou nutné také pro pájení hliníku a jeho slitin.
Osvědčily se zde zinkové pájky a složitější slitiny (Al, Cu, Sn, Cd).

Nejběžnější postupy
●

●

Nánosové (reakční) – roztavená pájka je
nanášena na spojované plochy
Kapilární – součásti jsou vhodně zajištěny proti
vzájemnému posunutí a do mezery je vložená
pájka (např. ve formě zrn), po vložení do pece
se pájka roztaví a dojde ke spojení.

Pájení - příklady
●

Elektronika – elektricky vodivé spoje

●

Potrubí – např. teplovodní topení

●

Spojování pozinkovaných plechů

●

Letování konzerv, hudebních nástrojů atd.

