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1  Zvárací horák
Zvárací horák tvorí rozhranie (vrá-
tane hadicového vedenia) prúdo-
vého zdroja a slúži na vedenie prí-
davného materiálu a elektrického 
oblúka. Plynová dýza sústreďuje 
plyn prúdiaci von a zaisťuje čisté 
pokrytie zvarového šva. V závis-
losti od rozsahu výkonu a doby 
zapnutia existujú horáky v ply-
nom alebo vodou chladenom vy-
hotovení.

2  Podávač drôtu
Podávač drôtu zabezpečuje stály, 
presný a plynulý transport prídav-
ného materiálu. Môže byť integ-
rovaný v telese prúdového zdroja 
alebo externý, umiestnený v sa-
mostatnom kryte.

3   regulátor tlaku 
Plynu

Regulátor tlaku plynu reguluje 
a stabilizuje požadovaný prie-
tok ochranného plynu.

4  Prídavný materiál
Ako prídavný materiál sa pou-
žívajú plné a rúrkové drôty.

5   chladiace 
Zariadenie

Chladiace zariadenie zabezpe-
čuje optimálne chladenie zvá-
racieho horáka.

6  Prúdový Zdroj
Transformácia: Premena vyso-
kého sieťového napätia na níz-
ke zváracie napätie.
Usmerňovanie: Premena strie-
davého prúdu na jednosmerný 
prúd.
Regulácia: Prispôsobenie para-
metrov zváraciemu úkonu.

PostuP
elektrický oblúk horí medzi odtavovanou 
elektródou a zvarencom. „nekonečná” 
elektróda je nositeľom elektrického ob‑
lúka a súčasne prídavný zvárací mate‑ 
riál. ochranný plyn chráni elektrický ob‑
lúk pred prístupom vzdušného kyslíka. 

Zvárací PostuP 
mig/mag krátky elektrický oblúk

/ Na zváranie tenkých plechov
/ Veľmi vhodný na zváranie kore-

ňovej vrstvy
/ Malý rozstrek
/ Dobrá kontrolovateľnosť

Prechodový elektrický oblúk
/ Na zváranie plechov strednej 

hrúbky
/ Na polohové zváranie hrubých 

plechov
/ Vysoká miera rozstreku
/ Je potrebné sa tomu vyhnúť

imPulZný elektrický oblúk
/ Veľmi malý rozstrek
/ Umožňuje veľmi ploché kútové 

zvary
/ Použiteľnosť drôtov s väčším prie-

merom
/ Univerzálne použitie 

sPrchový elektrický oblúk
/ Len pre hrubé plechy 
/ Potreba prúdu vysokej intenzity
/ Možnosť plochých zvarov 
/ Žiaden rozstrek

druhy elektrických oblúkov

výhody
/ Vysoký výkon odtavovania 
/ Vysoká rýchlosť zvárania 
/ Hlboký závar 
/ Konštantný priemer drôtu 
/ Možnosť úplnej mechanizácie

oblasti Použitia
/ Pre nelegované a nízko legované ocele (MAG) 
/ Čoraz častejšie použitie pre CrNi ocele (MAG) 

a hliníkové materiály (MIG) 
/ Napr.: v oceliarstve, lodiarskom priemysle, 

výrobe automobilov, kontajnerov

Plynová dýza 

Kontaktná špička

Drôtová elektróda

Ochranný plyn

Inertné ochranné plyny 
(málo reaktívne plyny):  
argón, hélium; 
vhodné najmä pre hliník 
a zliatiny medi 

Aktívne ochranné plyny 
(l’ahko reaktívne plyny): 
CO2, argón + kyslík  
a/alebo CO2; 
vhodné pre oceľ ale aj 
chróm-niklové ocele 

mig mag
Zváranie 
kov –  
inertný plyn

Zváranie 
kov –  
aktívny plyn

ISO 4063 131 (MIG)
ISO 4063 135 (MAG)


