Švové odporové svařování - 22
Svařovaný materiál je stlačován kotoučovými elektrodami. Elektrody jsou upevněny
na přítlačná ramena a jsou napájené ze zdroje svařovacího proudu (obr. 1).
Použije-li se kotoučových elektrod, budou ovšem elektrické i mechanické poměry složitější a
celý proces mnohem choulostivější, pokud jde o povrch elektrod a jejich otočných čepů, jimiž
se přivádí proud.
Svařovací kladky bývají vždy zevnitř a často i zvnějšku chlazeny vodou, neboť
přenášejí proudy obdobné velikosti jako u bodového svařování, avšak s nepoměrně delší
dobou zatěžování.

Obr. 1 Princip švového odporového svařování

Kromě obvyklého švového svařování s dvěma kotoučovými elektrodami se dosti často
používají v různém upořádání některé z těchto způsobů (obr. 2):
švové svařování na podložce – jednu elektrodu tvoří neotáčející se podložka, případně trn,
švové svařování s pohyblivou podložkou nebo trnem – jednu elektrodu tvoří otáčející se
kotouč s pevnou osou, druhou elektrodu tvoří posuvná podložka, případně trn,
švové svařování s putujícím kotoučem – jednu elektrodu tvoří neotáčející se pevná
podložka (popř. trn), po níž postupuje otáčející se kotoučová elektroda.
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a), b) svar mezi
přeplátovanými dílci
c) rozválcovací švové
svařování
d) švové svař. s přídavnými
pásky
e) švové svař. s putujícím
kotoučem
Obr. 2 Další možnosti švového odporového svařování
Způsob svařování je patrný z obr. 3 a 4:

Obr. 3 Způsob pulzního švového svařování

Obr. 4 Postup švového svařování
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Obr. 5 Švový svarový spoj
Svařovací stroje pro švové svařování
Švové svařovací stroje – lze vytvářet svary přeplátované, stykové nebo lemované, podle
požadavku na vzhled svařovaného výrobku (obr.
Speciální švové svářečky – mají dvě velké výhody, menší spotřebu elektrické energie a
příznivý tvar a vzhled hotového svaru na výrobku. Svařený šev je proti výchozí tloušťce asi o
0,1 mm tlustší a stačí ho jen lehce přebrousit, vyžaduje-li se na součásti dokonale hladký
povrch.

Obr. 6 Švové svařovací stroje
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