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SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM

• Patří mezi svařování elektrickým obloukem v ochranném 
prostředí

• Holá odtavující se elektroda se odvíjí z cívky a podává
do místa svaru, které bylo předtím pokryto vrstvou 
zrnitého anorganického tavidla

• Svařuje se nejčastěji automaticky

• Použitý střídavý i stejnosměrný proud, pro tenké plechy 
pro dostatečnou stabilitu elektrického oblouku při nízké
intenzitě proudu

• Návarové plochy musí být očištěny, zbaveny nečistot, 
mastnot a podloženy podložkou
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TAVIDLA
• Tavitelná tavidla pro obloukové svařování jsou synteticky 

připravené anorganické látky určitého chemického 
složení a zrnitosti

• Nejčastěji křemičitany a sloučeniny manganu

• Po dobu svařování kryjí svařovací oblouk, chrání
svařovací lázeň před přístupem vzduchu

• Zúčastňují se metalurgického procesu – přispívají svým 
složením mechanickým a chemickým vlastnostem 
svarového kovu

• Rozdělení

– Podle chemické povahy – kyselá a zásaditá

– Podle účasti na metalurgických reakcích – aktivní a pasivní
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SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM
• VÝHODY - Velká produktivita proti ručnímu 

svařování,oblouk neozařuje okolí,tl. svařovaných částí
až 200 mm,pro nízkolegované KO, lze svařovat plech 
tl.15 mm bez úkosů

• NEVÝHODY – svařovací poloha jen vodorovná
shora,nevidíme do místa svaru na housenku
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SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM
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SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM
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SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM
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a) SVAŘOVACÍ TRAKTOR

svařování více elektrodami 
( tandem) dvojitou hlavou

svařování horkým drátem

1- základní materiál, 2 - elektroda( drát), 3 - přívod tavidla, 4 - tavidlo, 5 - podložka,
6 - kořen svaru, 7- svar, 8 - struska ( natavené tavidlo), 9 - zásobník tavidla,
10- horky drát



SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM
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SVAŘOVÁNÍ ELEKTROSTRUSKOVÉ
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SVAŘOVÁNÍ ELEKTROSTRUSKOVÉ
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SVAŘOVÁNÍ ELEKTROSTRUSKOVÉ
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