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Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá ověřením technologie navařování těsnících sedlových ploch při 

výrobě kulových kohoutů typu K92, používaných v vodohospodářském průmyslu. Úvodem je 

provedena studie, v niž je charakterizován materiál, popis, funkčnost, pracovní prostředí 

armatury a popsány tři metody navařování. V praktické části je popsaný technologický postup 

výroby, navařování austenitického návaru a vyhodnocení zkušebních vzorků. Závěrem je 

ekonomické vyhodnocení s návrhem nejlepší metody.  

Klíčová slova: kulový kohout, navařování, nerezový návar,  

 

Abstract 

 

This diploma thesis deals with the verification of the welding technology on the sealing seats 

surfaces during the production of the ball valves type K92 which are used in the water 

industry. Preliminary there is a study made which characterizes the material, valve's 

description, functionality, work environment and there are also described three methods of 

welding. The practical part describes the technological process of production, the welding of 

austenitic welds and the evaluation of the sample tests. Finally, there is the economic 

evaluation which also appoints the best method.  

 

Keywords: ball valve, welding, stainless steel weld overlay, 
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EN……….Evropská norma 
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KK……… Kulový kohout 
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TPOS……Technologický postup opravy svařování 

WPS……..Výrobní postup svařování 
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111………Svařování obalenou elektrodou 
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1 Úvod 

       Dnešní moderní doba klade čím dál vyšší nároky na životnost strojních dílů, na jejich 

materiály a vlastnosti a to především na součástí pracující v náročných podmínkách. Aby se 

prodloužila životnost a pracovní spolehlivost zařízení, využívá se k tomu jako jedna z metod 

navařování důležitých uzlů částí strojírenských zařízení. Navařování je moderní 

technologický postup, umožňující výrobu trvanlivých provozně spolehlivých částí 

nejrůznějších strojních zařízení.  

       Obsahová náplň této práce se zabývá návrhem nejvhodnější technologie navařování 

nerezového materiálu sedlové partie kulového kohoutu určeného pro průmyslové odvětví 

vodohospodářství, návar se používá k protikorozní ochraně sedlové částí, koroze může mít 

vliv na ztrátu těsnosti a správnou funkci armatury. Úvodem jsou popsány tři technologie 

navařování, charakterizován základní materiál včetně jeho mechanických vlastností a složení. 

V dalších kapitolách je popsána praktická část a technologický postup výroby. Následuje 

praktické vyhodnocení zkušebních vzorků, včetně nedestruktivních a destruktivních kontrol. 

Na závěr je ekonomické vyhodnocení a návrh nejvhodnější metody.  

 

2 Popis, funkčnost, pracovní prostředí a protikorozní ochrana KK 

2.1 Profil společnosti AG 

       Akciová společnost Armatury group a.s. dále jen AG je dynamicky rozvíjející se firma. Je 

významným českým výrobcem průmyslových armatur, dodavatel čerpadel, hutního materiálu 

a automatizovaných systému ovládaní armatur. Svou činnost zahájila 1. ledna 2000 a její 

tradice je spjata s padesátiletou tradicí výroby armatur na Hlučínsku [1]. 

       Dodávky produktů a služeb směřují do těchto průmyslových odvětví: 

• Energetika klasická a jaderná energetika 

• Hutní průmysl 

• Chemie a petrochemie 

• Vodárenství 

• Plynárenství 
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2.2 Materiál a funkce KK 

       Pro životnost, bezpečnost a spolehlivost armatury je důležité použití vhodných materiálů 

pro jejich výrobu. Materiál musí především vyhovět pevnostním požadavkům (podle tlaku, 

typu a teploty media). Dále pak celé řadě dalších požadavků, jako odolnost vůči chemikáliím, 

svařitelnost, odolnost proti zadírání, vůči erozi a korozi. Za rozhodující z hlediska bezpečnosti 

se považuje materiál tělesa, víka a ostatních tlakem namáhaných součástí. Pro výrobu armatur 

nižších tlaků a teplot do 200 °C se používá šedá nebo tvárná litina. Pro vyšší tlaky ocel, 

jejichž chemické složení závisí na provozní teplotě armatury. Materiály armatur určuje norma 

ČSN 13302 [2]. 

 

       Materiál je třeba volit tak aby plně odpovídal funkci součástí, ale aby byl také levný a 

snadno dosažitelný. Při volbě drahého a těžko dosažitelného materiálu je třeba uvážit, zda 

navrhovaný kov je pro funkci součástí nezbytný, zda ho nelze nahradit materiálem levnějším. 

Ve volbě materiálu a jeho kvalitativních a kvantitativních úsporách jsou velké možnosti, jak 

snížit cenu výrobků [3]. 

 

       Mezi dílce namáhané přetlakem patří díly kompletního tělesa, skládající se z jednoho 

tělesa a víka dimenzí do DN 100 a z tělesa a dvou vík u dimenzí nad DN 150. Vyhrazená 

tlaková zařízení jsou konstrukční tlakové celky tvořící vymezené prostory s pevnými, 

nepohyblivými stěnami, na které působí plynné nebo kapalné látky vnitřním přetlakem. 

Tlakové zařízení musí být konstruované, vyrobené a zkoušené na největší přípustný přetlak, 

největší popř. nejnižší přípustnou teplotu a zabezpečené proti jejich překročení, dále musí být 

tak provozované a udržované, aby byla zajištěna bezpečnost obsluhy a zařízení [1] [4]. 

 

       Kulový kohout je armatura určena k plnému otevření, nebo uzavření průtoku media 

v potrubním systému. Těleso, víka a koule KK se vyrábí z kovaných nebo kovaných a 

svařovaných polotovarů. Kované součástí, ve kterých je přítomen tlak musí být kovány blízko 



 

 

konečnému tvaru a velikostí, zobrazeno na

materiálu menší pravděpodobnost vad a nehomogenit. 

 

součástí KK se používají nejč

houževnatost oceli a s jeho vyšším obsahem kl

uhlíkové a nízkolegované oceli pro

specifikovanou teplotou pod 

rázovou zkoušku podle Charpyho s

zkouška obsahující sadu tří vzorku z

stavu konečného tepelného zpracování. Vzorky jsou

připojeného bloku odebraného ze stejné

tepelně zpracovány ve stejné dávce tepelného zpracování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Tvar výkovku a tvar
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nému tvaru a velikostí, zobrazeno na (Obr. 1). Ve srovnání s odlitky je u tvá

ěpodobnost vad a nehomogenit. Pro výrobu tlakem namáhaných 

ástí KK se používají nejčastěji oceli s nízkým obsahem uhlíku. Platí

jeho vyšším obsahem klesá horní úroveň nárazové práce. Všechny 

uhlíkové a nízkolegované oceli pro výrobu součástí, namáhaných tlakem

specifikovanou teplotou pod -29°C, musí být materiál zkoušen na vrubovou houževnatost 

vou zkoušku podle Charpyho s V vrubem. Musí být provedena minimáln

ří vzorku z reprezentativní zkušební tyče z každé tavby materiálu ve 

ného zpracování. Vzorky jsou odebrány ze samostatného nebo 

ipojeného bloku odebraného ze stejné tavby, redukovaného kováním, 

 zpracovány ve stejné dávce tepelného zpracování, jako materiály výrobku

 

 

 

 

 

Obr. 1 Tvar výkovku a tvar víka dle výkresové dokumentace

odlitky je u tvářených 

Pro výrobu tlakem namáhaných  

Platí, že uhlík zhoršuje 

ň nárazové práce. Všechny 

em a v armaturách se 

na vrubovou houževnatost 

. Musí být provedena minimálně jedna rázová 

každé tavby materiálu ve 

odebrány ze samostatného nebo 

 a kde je to možné 

, jako materiály výrobku [4].   

víka dle výkresové dokumentace 
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Obr. 2 Kulový kohout DN 600 s sedlovou partii navařenou austenitickým návarem pro 
přečerpávací vodní elektrárnu. 

2.3 Specifikace součástí KK 

       Specifikace pro kovové tlakonosné součásti a součástí řídící tlak musejí být vydány 

výrobcem a musejí obsahovat minimálně následující: [4]   

• Chemický rozbor 

• Uhlíkový ekvivalent (podle okolností) 

• Tepelné vlastnosti 

• Mechanické vlastnosti, včetně vrubové houževnatosti podle Charpyho a tvrdost 

• Zkoušení (testování) 

• Certifikace materiálu 
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2.4 Kovové součástí 

       Každý výkovek, je tvářen za tepla a tepelně zpracován, aby v konečném produktu 

vykazoval jednotnou zrnitost a dobré mechanické vlastnosti [4].  

       Z důvodu nedostupnosti polotovarů v České republice se výkovky nakupují v Itálii. Po 

nahřátí a přetrnování se polotovar rozválcovává na stolici a dostává konečnou podobu tvaru a 

rozměru. Zobrazeno na (Obr. 3) [5].   

 

 

 

 

Obr. 3 Tváření víka [5]   

2.5 Kompatibilita s provozem 

       Všechny kovové i nekovové součásti a maziva musejí být vhodné pro provoz média 

specifikovaný zákazníkem. Kovové materiály musejí být zvolené tak, aby se zabránilo korozi 

a zadírání, které by mohly narušit funkci popřípadě schopnost přenášet tlak. Materiál proto 

může být zvolen buď z uhlíkového, nebo nerezového materiálu, avšak z důvodu ceny a 

dostupnosti se volí uhlíkový materiál. Všechny plochy, které jsou ve styku s médiem, v našem 

případě vodou musí být chráněny proti korozi. Koule a sedla jsou chemicky poniklovány 

vrstvou 0,05mm niklu, nefunkční plochy jsou natřeny epoxidovým nátěrem.         



 

 

 

       Uzlem KK kde je důležité, aby se zab

funkci, je sedlová část víka. Jedná se o funk

rozměrové, tak povrchové parametry z

Nejvhodnější ochranou sedlové partie proti korozi byl zvolen

Ni. Na (Obr. 4) protikorozní ochrana 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Nerezový návar a jeho antikorozní vlastností

       Korozivzdorné oceli všeobecn

do několika základních skupin, a to na martenzitické, feritické a austenitické s

přechodovými skupinami. Zob

chromové, chromniklové a chrommanganové, které mohou obsahovat další slitinové prvky. 

Jsou to chromové slitiny se železem obsahující

až 24% manganu. Chrom zajišť

dosažení odolností ocelí a slitin k

prostředích náchylné k místním druh

nebo korozní praskání. Ty však mohou být eliminovány vhodným výb

pro dané podmínky a jejím správným zpracováním
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ůležité, aby se zabránilo korozí a armatura plnila dlouhodob

ást víka. Jedná se o funkční a těsnící plochy, které mu

povrchové parametry z důvodu zajištění těsností a správné funkce armatury.

jší ochranou sedlové partie proti korozi byl zvolen austenitický návar 18% Cr a 8% 

ochrana částí KK. 

 

Obr. 4 Řez částí KK 

Nerezový návar a jeho antikorozní vlastností 

Korozivzdorné oceli všeobecně rozdělujeme podle jejich chemického složení a struktury 

kolika základních skupin, a to na martenzitické, feritické a austenitické s

Zobrazeno na (Obr. 5). Podle chemického složení jsou to oceli 

chromové, chromniklové a chrommanganové, které mohou obsahovat další slitinové prvky. 

Jsou to chromové slitiny se železem obsahující od 12% do 30% chromu, 

jišťuje pasivitu těchto slitin a proto je rozhodujícím prvkem pro 

dosažení odolností ocelí a slitin k celkové korozi. Tyto oceli a slitiny jsou v

místním druhům koroze, jako je bodová, štěrbinová, mezikrystalová, 

ní praskání. Ty však mohou být eliminovány vhodným výběrem oceli, nebo slitiny 

ky a jejím správným zpracováním [6].   

ránilo korozí a armatura plnila dlouhodobě svojí 

snící plochy, které musí splňovat jak 

a správné funkce armatury. 

austenitický návar 18% Cr a 8% 

lujeme podle jejich chemického složení a struktury 

kolika základních skupin, a to na martenzitické, feritické a austenitické s některými 

Podle chemického složení jsou to oceli 

chromové, chromniklové a chrommanganové, které mohou obsahovat další slitinové prvky. 

 až 30% niklu nebo 

chto slitin a proto je rozhodujícím prvkem pro 

celkové korozi. Tyto oceli a slitiny jsou v některých 

ěrbinová, mezikrystalová, 

ěrem oceli, nebo slitiny 
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Obr. 5 Vyznačení oblastí chemického složení různých druhů korozivzdorných ocelí [6] 

       Austenitické chromniklové korozivzdorné oceli mají ze všech základních tříd obecně 

nejvyšší korozní odolnost, kterou je možné zvyšovat přísadami dalších chemických prvků. 

Pro zajištění korozní odolností sedlové partie KK byl zvolen návar austenitické oceli. 

Základním členem řady těchto materiálu je ocel s obsahem 18% chromu a 8% niklu, při 

obsahu uhlíku kolem 0.08 % [6]. 

    

2.7 Navařování 

       Navařování zahrnuje využití takových technologických procesů, které vycházejí z běžně 

užívaných metod svařování. Jsou provedeny vhodným způsobem tak, aby výsledkem procesu 

navaření vznikaly povrchové vrstvy požadovaných vlastností. Převážně se navařováním 

vytváří u strojních součástí na exponovaných místech či na celém povrchu takové vrstvy, 

které mají zpravidla větší odolnost, nežli základní materiál. Tím zabezpečují požadované 

vlastnosti celé konstrukce, jako je odolnost proti korozi, erozi, tření anebo otěru. Vlastní tělo 
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součástí může být vyrobeno z běžnějšího materiálu, čímž je dosaženo celkového zlevnění 

konstrukce. Dále je volbou materiálu základního tělesa s příznivějšími mechanickými 

vlastnostmi, následně umožněna funkčnost celého navařeného komplexu. Průkazným 

příkladem mohou být především tělesa velkých tlakových nádob, s navařenou vnitřní 

antikorozní výstelkou a například komponenty KK, jako víko či koule [7] [1]. 

       Hlavní metody aplikované při svařování, které můžeme použít i pro navařovací procesy 

jsou ty, které mají vhodný zdroj tepla, zabezpečující ohřátí na teplotu natavení povrchu 

základního materiálu a současně zajistí očištění a udržení čistého povrchu navařované 

součástí. Rovněž musí zabezpečit natavení přídavného materiálu, podávaného ve formě drátu, 

nebo tyčinky a zajistit jeho přenos až na navařované místo. Rámcově lze rozdělit využitelné 

metody svařování na navařování plamenem, obloukem, plazmou a dalšími speciálními 

technologiemi [7].   

2.8 Spojování různorodých materiálů 

       Svařování rozdílných austenitických nerezových ocelí k sobě je běžnou praxí. Pokud jsou 

použity vhodné svařovací postupy a přídavný kov, většina z austenitických nerezových ocelí 

může být kvalitně přivařena k několika dalším třídám svařitelné oceli, včetně feritické, 

precipitačně vytvrzené nerezové oceli, uhlíkové či nízkolegované oceli [8].   

       Je obecným pravidlem, že svarový kov musí být přinejmenším stejně tak pevný a 

korozivzdorný jako nejméně odolný komponent spoje, nesmí obsahovat intermetalické 

sloučeniny nebo jiné fáze, které by degradovaly vlastnosti svarového kovu. Dále pak 

mikrostruktura musí být odolná vůči praskání. Navařování kovu s austenitickou strukturou, 

odolného vůči praskání je dosaženo aplikováním přídavného materiálu s vysokým obsahem 

manganu nebo niklu [8].   

 

       Svařování ocelí nestejného chemického složení a rozdílných strukturních fází (A-F) vede 

vždy k degradaci jednoho nebo obou svařovaných materiálu a to z toho důvodu, že 

v přechodu materiálu do svarového kovu vzniká natavená – fuzní – zóna, která má odlišné 

chemické složení a tím i degradované mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti. Při 

tepelném zpracování a při dlouhodobém provozu za teplot vyšších než 350°C probíhají mezi 

základním materiálem a svarovým kovem výrazné difuzní pochody především uhlíku, které 



 

12 

 

mají za následek tvorbu oduhličených a nauhličených pásem s degradovanými vlastnostmi, 

které můžou vézt ke snížení spolehlivosti, životnosti a bezpečnosti svarového spoje [9]. 

       Při svařování austenitické nerezové oceli k uhlíkové nebo nízkolegované oceli v 

provozních podmínkách nepřesahujících 370 °C je vhodné používat přídavný kov z nerezové 

oceli s celkovým obsahem slitin dostatečně vysokým k tomu, aby byla ochráněna tvorba 

martenzitu ve svaru po promíšení s podkladem a aby bylo zachováno zbylé množství feritu k 

minimalizaci možnosti praskavosti za horka. Promíšení je změna v chemické skladbě 

svařování přídavného kovu, způsobena promíšením podkladu nebo dříve odtaveným 

svarovým kovem v odtaveném housenkovém svaru. Běžně je to měřeno pomocí procenta z 

podkladu nebo dříve odtaveného svarového kovu v odtaveném housenkovém svaru [8]. 

2.9 Předehřev materiálu před navařováním 

       Předehřevem při svařování lze podstatně přispět ke zvýšení kvality svarového spoje. 

Sklon k zakalení v TOO svarového spoje a svarového kovu ovlivňuje zejména náchylnost 

svarových spojů ke vzniku studených trhlin. Jejich vznik je kromě chemického složení 

materiálu ovlivňován také obsahem difuzního vodíku ve svaru a tloušťkou svařovaného dílu.  

Jedním ze základních technologických opatření, kterým se snižuje riziko vzniku studených 

trhlin ve svarových spojích, je předehřev svarových spojů. Pro svařování heterogenních spojů 

je nutný předehřev [10]. 

 

3 Návrh technologie svařování 

         Přihlédnutím k možnostem ve společnosti Armatury group, připadají v úvahu svařování 

nerezového protikorozního návaru metody 111 (obalenou elektrodou), 121 (pod tavidlem), 

131/135 (MIG/MAG), 151/152 (plazmové navařování), a metoda 141 (svařování TIG) dle 

ČSN ISO 4063.  

3.1 Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou 

       Počátky svařování elektrickým obloukem sahají do konce 19. Století. Teprve objev 

obalené elektrody na počátku dalšího století přinesl široké uplatnění svařování elektrickým 

proudem obalenou elektrodou v průmyslové oblasti [10]. 
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3.1.1 Svařování obalenou elektrodou, princip a charakteristika 

       Zdrojem tepla při obloukovém svařování obalenou elektrodou je elektrický oblouk, který 

hoří mezi obalenou elektrodou a svařovaným materiálem. Při tomto procesu dochází k tavení 

elektrody a povrchu základního materiálu. Roztavený kov elektrody a tavený struskový obal 

přechází sloupcem oblouku do roztavené lázně svařovaného materiálu. Po vzájemném smíšení 

roztavených materiálů se vytváří svar, který je chráněn struskovým příkrovem.  

       Svařovací oblouk tvoří elektrický výboj, kruhového průřezu, který prochází horkým 

ionizovaným plynem (plazmou). Při svařování obalenou elektrodou je ionizace plynu do 

značné míry ovlivněna složením tavného obalu. Podmínkou pro udržení svařovacího oblouku 

je, že proud musí být dostatečně velký a napětí vyšší, než je ionizační napětí. V oblouku jsou 

na žhavé katodě uvolňovány elektrony, které procházejí sloupcem vodivé plazmy na anodu.  

       Elektrický oblouk mezi elektrodou a svařovaným materiálem má výrazné tepelné a 

mechanické účinky na své okolí. Platí, že na kladné elektrodě se získá více tepla než na 

záporné elektrodě. Tepelný poměr na elektrodách je závislý na materiálu elektrody, prostředí 

v němž oblouk hoří a na druhu elektrického proudu [10]. Zobrazeno na (Obr. 6). 

 

Obr. 6 Přenos kovu při svařování obalenou elektrodou [13] 

3.1.2 Svařovací zdroje proudu 

        Pro svařování obalenými elektrodami se podle potřeby využívají zdroje střídavého nebo 

stejnosměrného napětí.  
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        Svařování střídavým proudem se provádí pomoci svařovacích transformátoru. Předností 

těchto zařízení je jejich jednoduchost, nízká pořizovací cena a nenáročná údržba. Nevýhodou 

je, že se nedají dálkově regulovat, ke svařování se musí používat elektrody s vhodně 

upraveným obalem a nelze s nimi svařovat ve všech polohách. 

       Svařování stejnosměrným proudem je v dnešní době stále více používané, výhodou je 

možnost svařování a to v dílně i na venkovních montážích. Jejich předností je, že mohou být 

ovládány na dálku, jsou lehké a snadno ovladatelné. Zdroje stejnosměrného napětí můžeme 

rozdělit na točivé, netočivé a nové generace na bázi invertoru. 

3.1.3 Přídavné materiály 

        Výroba obalených elektrod pro ruční svařování elektrickým obloukem je náročným 

velkosériovým procesem, který je v současné době ve všech fázích výroby plně 

mechanizován a kontrolován. Před zahájením výroby elektrod je kladen velký důraz na výběr 

a sledování metalurgického výrobního pochodu při výrobě polotovaru jádrového materiálu 

(drátu) i jednotlivých přísad pro výrobu obalu elektrod. Jejich výroba probíhá v několika 

dílčích fázích, které na sebe souvisle navazují. Proces výroby elektrod lze rozdělit na fázi: 

• Příprava jádrového materiálu 

• Zpracování surovin na obal 

• Úprava pojidel 

• Výroba vlastních elektrod 

       Pro ruční svařování elektrickým obloukem se používají obalované elektrody. 

Prostřednictvím elektrického oblouku je roztavený kov přenášen do svaru a po promísení 

s nataveným základním materiálem vytváří svarový kov. Obal elektrody příznivě ovlivňuje 

proces a techniku svařování, výtěžnost elektrody a výslednou jakost svaru. Elektrody pro 

ruční svařování můžeme rozdělit na elektrody pro: 

• Svařování nelegovaných ocelí 

• Svařování legovaných ocelí 

• Svařování neželezných kovu 

• Elektrody pro navařování vrstev se zvláštními vlastnostmi 

• Elektrody pro speciální užití (např. řezání) 
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3.1.4 Obal elektrod a jeho funkce 

        Hlavní funkce obalu elektrody jsou: 

• Ochrana svarového kovu před účinky atmosféry 

• Usnadnění zapalování a stabilizace hořeni oblouku 

• Ovlivnění metalurgických pochodů při tavení a chladnutí taveného kovu 

• Ochrana proti vypalování některých prvku, rafinace a legování taveného kovu 

• Zvýšení produktivity svařování  

• Zajištění snadného odstranění strusky z povrchu svarového kovu[12] 

3.1.5 Skladování a sušení elektrod 

       Elektrody musí být skladovány pouze v suchém a temperovaném prostředí, s vlhkostí 

maximálně 50% a teplota neklesající pod +10°C. Jejich uložení musí být provedeno 

v původních neporušených obalech, tak aby nemohlo docházet při sladování ve vrstvách 

k jejich poškození. Navlhlé a dlouhodobě skladované elektrody, anebo kde jejich výrobce 

požaduje před použitím vysušení se bezprostředně před použitím vysoušejí.  Režim sušení 

určuje výrobce a to podle charakteru opláštění a funkce. Příslušný režim sušení je uveden na 

obalu a v materiálovém listě [11]. 

3.1.6 Návrh spoje 

       Předností svařování obalenými elektrodami je, že umožňuje zhotovení tupých a 

koutových spojů ve všech polohách, ale i spojování široké škály materiálu v dílenských a 

montážních podmínkách. Doporučení konkrétní tvary svarových ploch v závislosti na 

geometrii svarů a tloušťek jsou uvedeny v normě ČSN EN29692 [10]. 

3.1.7 Technika svařování 

       Nastavení svařovacího proudu a technika svařování je závislá na konkrétně prováděném 

svaru. Svařovací proud se nastavuje před započetím práce dle údajů, uvedených v postupu 

svařování – WPS, případně podle údajů uvedených na obalu výrobcem elektrod. Vyšší 

hodnota proudu se využívá při svařování koutových svaru, střední při navařování a svařování 

tupých spojů [11]. 
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3.1.8 Postup při svařování 

       Nejsnáze se zapálí oblouk plynulým lehkým škrtnutím elektrody o svařovaný materiál a 

následným oddálením elektrody o vzdálenost rovnou cca dvojnásobku průměru použité 

elektrody. Po zapálení je nutné, aby byla elektroda vedena ve správném sklonu tak, aby 

struska nepředbíhala oblouk. Správná délka oblouku se projevuje praskavými rovnoměrnými 

zvukovými efekty. Širší svarovou housenku lze vytvořit příčným kývavým pohybem 

elektrody při jejím současném pohybu. Při přerušení, nebo napojování housenky je potřebné 

odstranit strusku alespoň z koncového kráteru. Nové zapálení se provádí na nesvařeném 

materiálu tak, že zapálený oblouk se přenese přes koncový kráter na místo, kde byla ukončena 

předchozí housenka. Počátkem nové housenky se překryje koncový kráter ukončené 

předchozí housenky. Při ukončování housenky je třeba zabránit tvorbě koncového kráteru 

zpomalením posuvu elektrody, zastavením, nebo vracením tak, aby se kráter vyplnil 

svarovým kovem. Teprve potom lze provést zhasnutí oblouku.  

       Navařování ručně elektrickým obloukem s obalenými elektrodami se používá pro 

antikorozní navařování a tvrdonávary. Výhodné je navařování relatívně malých ploch, 

popřípadě různě tvarovaných přechodů a prostorově komplikovaných tvarů navařovaných 

ploch. Technika svařování se prakticky neliší od běžného svařování spojů, u antikorozních 

návarů se požaduje svařování úzkými a nízkými housenkami, pokud možno co 

nejrovnoměrněji [11]. 

 

3.1.9 Výhody a nevýhody svařování obalenou elektrodou 

             Výhody: 

• Lze svařovat prakticky jakýkoli materiál. 

• Levné zařízení. 

• Možnost univerzálního nasazení: v terénu na staveništi, v dílně, pod vodou, …. 

• U usměrňovače nízká hlučnost. 

• Menší citlivost na nečistoty, jako jsou rez, okuje, olej a tuky, … 

            Nevýhody: 

• Nižší produktivita práce. 

• Nižší využitelnost elektrod. 
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• Napětí na elektrodě. 

• Dlouhé přípravné, resp. vedlejší časy: dosoušení elektrod, upínání elektrod, 

odstraňování zbytků po elektrodě, odstraňování strusky a odstřiků 

• Nízká svářecí rychlost 

• Větší možnosti vzniku svarových chyb jako důsledek velkého počtu závěrných 

kráterů a nových nasazení svaru. 

• Nemožnost mechanizace. 

 

3.2 Svařování pod tavidlem 

       Svařování pod tavidlem nazýváme elektricky obloukový proces, při kterém elektrický 

oblouk hoří pod vrstvou tavidla a postupným tuhnutím roztavené lázně dochází ke spojení 

svařovaných dílu. Představuje jednu z nejrozšířenějších metod využívanou pro 

mechanizované způsoby svařování. Výrobky vyrobené touto technologii pracují ve velmi 

náročných podmínkách. Metoda se využívá především pro větší svařované tloušťky, pro 

svařování dlouhých a nepřerušovaných sváru a dále pak při svařování obvodových sváru u 

větších průměru [11].  

       Na svar mají při svařování pod tavidlem vliv: 

• Svařovací režim 

• Svařovací proud 

• Průřez svařovacího drátu 

• Svařovací napětí 

• Rychlost svařování 

3.2.1 Princip, svařovací parametry a jejich vliv na rozměr a formu svaru 

       Tepelná energie vyvinutá v elektrickém oblouku natavuje svarové hrany základního 

materiálu a roztavuje elektrodu (v tomto případě, holý svařovací drát). Svarový kov pak 

vyplňuje část svarového úkosu, pod vrstvou tavidla. Regulační systém zajišťuje plynulé 

posouvání svařovacího drátu do místa hoření elektrického oblouku pomocí podávacího 

zařízení. Svařovací proud je přiváděn ze svařovacího zdroje do drátové elektrody přes čelisti 

svařovací hubice [12]. Zobrazeno na (Obr. 7). 
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       Metoda využívá elektrického oblouku, hořícího pod vrstvou tavidla, přesněji natavené 

strusky. Vyznačuje se stabilním procesem navařování přídavného kovu. Využití je vhodné pro 

navařování nerezavějících antikorozních návarů. Promíchání základního materiálu je poměrně 

veliké a hrozí vznikem podnávarových trhlin. Je zde důležité sladění všech svařovacích 

parametru.  Navařování vnitřních povrchu vík se provádí na polohovadle při otáčivém pohybu 

navařovaného dílu [12]. Automat musí být přesně unášen po kruhové, koncentrické dráze.  

 

 

Obr. 7 Svařování pod tavidlem [13] 

3.2.2 Svařovací materiály 

       Tavidlo- zajišťuje především stabilní hoření oblouku, desoxidaci, rafinaci a metalurgické 

procesy. 

        Funkce tavidla 

• Chrání roztavenou lázeň proti působení venkovní atmosféry 

• Zlepšuje ionizaci prostředí, ve kterém hoří elektrický oblouk 

• Rafinuje svarovou lázeň 

• Dolegováva svarový kov 

• Formuje svarovou housenku 
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• Zabraňuje rychlému odvodu tepla 

• Zamezuje rozstřiku roztaveného kovu 

  Svařovací drát 

       Dráty, plněné elektrody se převážně používají o průměrech 1,5 až 5 mm. Drát je tažený 

za studena s lesklým povrchem, někdy povlečen měděnkou, aby se zabránilo rezivění.  

       Vhodnost použití přídavného drátu pro svařování daného materiálu určuje jeho chemické 

složení. Ve většině případu není vhodné použít drát stejného chemického složení jako je 

základní materiál. Je to způsobeno rozdílnými činiteli mající vliv na vlastnosti svarového 

kovu v porovnání se základním materiálem, ke kterým patří: 

• Hrubozrnná licí struktura svarového kovu se sklonem k malému promísení 

• Propal legujících prvků 

• Zbytkové napětí ve svarovém kovu 

        Svarové spoje se jen málokdy normalizačně žíhají, proto je třeba aby svarový kov 

obsahoval přísady, které mají vliv na zjemnění primární struktury. Vedle toho se zřetelem na 

zbytkové napětí je nutné, aby spoj měl značnou plastickou rezervu a dostatečně vysoké 

hodnoty vrubové houževnatosti. Přitom je třeba počítat i s velkým promísením přídavného 

drátu s roztaveným základním materiálem [11]. 

 

3.2.3 Výhody a nevýhody svařování pod tavidlem 

        Výhody: 

• Zvýšení produktivity práce  

• Zvýšení kvality svaru  

        Nevýhody: 

• Vyšší nároky na čistotu základního materiálu 

• Vyšší požadavky na přípravu ke svařování 

• Není možnost přímého sledování svarové lázně 

 



 

20 

 

3.3 Svařování MIG a MAG 

       Svařování v ochranných plynech tavící se elektrodou, uváděné jako proces MIG/MAG, 

nachází ve výrobě široké využití této technologie spojování. Svařování MAG se využívá 

hlavně při spojování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. Svařování MIG se využívá při 

spojování vysokolegovaných ocelí a neželezných kovů [14]. 

        Proces svařování metodou MIG a MAG lze zefektivnit zavedením automatizace procesu, 

což má příznivý vliv na jakost svařovaných výrobku, hygienu pracovního prostředí a na 

zlepšení pracovních podmínek personálu. Vývoj těchto metod byl v poslední době zaměřen na 

zvýšení produktivity svařování, zvýšení stability procesu hoření oblouku, zvýšení jakosti 

svarových spojů a zlepšení hygieny práce při svařování [11]. Metoda je zobrazena na (Obr. 8). 

 

Obr. 8 Svařování v ochranné atmosféře [13] 

 

3.3.1 Princip metody MIG 

       Zdrojem tepla pro svařování je elektrický oblouk, který hoří mezi koncem tavící se 

elektrody a základním materiálem, v prostředí netečného plynu argonu, hélia, popřípadě směsí 

těchto plynu. Tavná svarová lázeň a její nejbližší okolí je chráněna před nepříznivým vlivem 

okolní atmosféry. Technologie MIG při naší aplikaci nebyla zvolena, protože plyn, který 

používáme je zařazen do skupiny M12, aktivních plynu [11]. 
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3.3.2 Princip metody MAG 

        Tepelný příkon pro svařování zajišťuje elektrický oblouk, který hoří mezi koncem tavící 

se elektrody a základním materiálem v prostředí aktivního plynu (oxidu uhličitého CO2, Ar + 

CO2, Ar + CO2+ O2). Z důvodu jedno komponentního, popřípadě více komponentního plynu 

se proto bude v závislosti na charakteru plynu bude měnit i chemické složení svarového kovu, 

zejména obsah uhlíku, mamganu a křemíku, a tím i jeho mechanické vlastnosti. Použitím více 

komponentních plynů se podařilo podstatně zlepšit formování svaru, zvýšit stabilitu hoření 

oblouku a snížit rozstřik kovu [11]. 

        Využití této metody pro navařování umožňuje velký pokrok ve vývoji moderních zdrojů 

a zařízení pro svařování metodou MAG, které mají modulovaný přenos svarového kovu a 

dokonce i programovatelný vlastní proces svařování. Proces navařování rovněž podstatně 

ovlivňuje dosavadní vývoj ve výzkumu působení a využití různého složení směsných plynů.          

To pak umožňuje dále kladně ovlivňovat vlastnosti navařeného kovu, současně dosahovat co 

největší stability obloukového procesu a co nejhomogennější vrstvy navařeného kovu. Strojní 

manipulace s koncovou hubicí hořáku umožňuje dosažení rovnoměrného formování navařené 

housenky a dodržet její požadované rozměry [11]. 

3.3.3 Ochranné plyny 

       Funkce ochranného plynu: 

• Chrání konec tavící elektrody, svarovou lázeň a vysoceohřátou oblast 

základního materiálu vedle svaru před škodlivými účinky vzdušné atmosféry 

(před oxidací a naplyněním) 

• Vytváří příznivé podmínky pro zapálení a hoření oblouku, přenos kovu 

v oblouku a stabilitu svařovacího procesu. 

• Ovlivňují tepelný výkon oblouku, přenos kovu v oblouku, chemické složení 

formu a rozměry svaru, celistvost a užitné vlastnosti svarových spojů, 

produktivitu a hospodárnost [10] 

      Při svařování MIG/MAG se používají tyto technické plyny: 

       Argon (Ar) oxid uhličitý (CO2) helium (He), kyslík (O2) a jejich směsi. 

Jednokomponentní plyny nezaručují při svařování některých kovu a slitin požadovaný stabilní 

svařovací proces a pravidelný přenos kovu v oblouku, proto se jednokomponentní plyny 
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nahrazují vhodnými směsi plynu na bázi argonu. Do Ar se v zájmu zvýšení stability oblouku 

přidávají oxidační plyny CO2 a O2, pro zvýšení tepelného výkonu oblouku se přidává He [10]. 

V praxi se používají jedno až čtyřkomponentní plyny (např. Ar, CO2, Ar+CO2,  Ar+O2, Ar+He, 

Ar+ CO2+O2, Ar+He+ CO2, Ar+He+ CO2) 

         Ochranné plyny se zařazují do skupin: 

• Inertní plyny 

• Oxidační plyny 

• Redukční plyny 

• Nereagující plyny 

3.3.4 Zařízení pro svařování MIG/MAG 

       V praxi se realizuje jako ruční poloautomatické, strojní, robotické a plně automatizované, 

čemuž se musí přizpůsobit i konstrukční řešení svařovacích zařízení. Každé svařovací zařízení 

se skládá, z těchto základních komponent: 

• Svařovacího zdroje 

• Mechanismu pro podávání drátu 

• Vedení drátu 

• Svařovacího hořáku 

• Řídicí jednotky  

• Zásobníku plynu 

• Soustavy vodičů elektrického proudu a hadic rozvodu plynu 

3.3.5 Výhody a nevýhody svařování metodou MIG/MAG 

        Výhody: 

• Vysoká produktivita práce 

• Dobrá operativnost i při svařování v polohách  

• Vhodnost pro ruční, mechanizované a robotizované provádění svařování 

• Možnost využití metod svařování u širokého sortimentu matriálů 

• Nízké investiční náklady na realizaci metody v klasickém provedení. 

• Malé deformace svarových spojů 
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• Příznivé podmínky pro uplatnění v praxi (dostupnost techniky přídavných 

materiálu a plynů) 

        Nevýhody: 

• Obtížné svařování ve venkovních prostorech 

• S ohledem vyšší rychlostí svařování, nebezpečí vzniku studených spojů 

3.4 Svařování metodou TIG 

       Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu se uplatňuje v současné 

době ve všech oborech svařovaných konstrukcí a technologických zařízení. Tato se s výhodou 

používá při svařování neželezných kovů, korozivzdorných a jiných vysokolegovaných, 

nízkolegovaných i nelegovaných ocelí [11]. 

3.4.1 Princip metody 

       Princip obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu spočívá ve vzniku 

a hoření elektrického oblouku mezi netavící se wolframovou elektrodou a základním 

materiálem, přičemž je svarová lázeň, elektroda a nejbližší okolí svaru chráněno inertním 

plynem před účinky okolní atmosféry. Netavící elektroda je čistě wolframová nebo 

s aktivující přísadou a jako ochranný inertní plyn se používá argon, helium, popřípadě jejich 

směsi. 

 

Obr. 9 Princip svařování metodou TIG [13] 
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       Zdrojem tepla při svařování metodou TIG je elektrický oblouk. Místním natavením 

svarových ploch základního materiálu a odtavením potřebného množství přídavného 

materiálu se vytváří svarová lázeň, která v dalším okamžiku tuhne a vytváří tak požadovaný 

nerozebíratelný svarový spoj [11].  

 

3.4.2 Svařovací zdroje proudu 

       Při svařování metodou TIG se používá stejnosměrný proud konstantní velikosti, 

popřípadě pulzující svařovací proud s přímou, či nepřímou polaritou anebo střídavý proud. 

Stejnosměrný proud a přímá polarita se při svařování touto metodou používá nejčastěji, neboť 

zajišťuje stabilní oblouk a dobré vlastnosti svarových spojů i u materiálu, které vytvářejí na 

povrchu vrstvu oxidu s teplotou tavení blízkou teplotě tavení základního materiálu.     

       Elektrický oblou se může zapalovat dvojím způsobem: 

• Dotykově - dotykem elektrody s povrchem následným oddálením 

• Bezdotykově – pomoci vysokého napětí s vysokou frekvencí, zdrojem je 

vysokofrekvenční ionizátor, ionizuje se plyn a pak dojde k nastartování 

oblouku. Tento způsob se používá přednostně. 

3.4.3 Přídavné materiály 

       Přídavné materiály pro svařování v ochranném plynu se volí podle chemického složení, 

mechanických vlastností základního materiálu, požadovaných vlastností svarového spoje a 

typu svarového spoje. Při volbě se vychází z požadavku, že svarový spoj musí mít stejné, 

nebo lepší vlastnosti, než základní materiál [11]. 

  

4 Kontrola návaru 

4.1 Nedestruktivní zkoušky 

       Nedestruktivní zkoušky představují důležitý článek při zjišťování jakosti ve všech 

etapách výroby a provozní spolehlivosti. Význam nedestruktivní kontroly spočívá v zajištění 

kvality výrobku, jeho technické způsobilosti a funkční bezpečnosti.  
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       Kvalifikaci vad obecně se vyskytujících ve svarových spojích při tavném svařování uvádí 

norma ČSN ISO 6520 a dále ČSN EN 5 817, kde jsou uvedeny tolerované velikosti vad 

v souladu s předepsaným stupněm jakosti. 

       Přípustnost vad ve svarech je obecně stanovena druhem, velikosti a četnosti vyskytujících 

se vad v závislosti na typu svaru a způsobu jeho namáhání. Stanovuje jí konstruktér na 

základě předpokládaného provozního namáhání. Pracovní kontroly pak pomocí příslušných 

metod ověřuje, zda svar stanoveným kriteriím vyhovuje. 

       Základní nedestruktivní metody používané pro kontrolu jakosti svaru dělíme podle toho, 

zda identifikujeme vady na povrchu či uvnitř svaru. K zjišťování povrchových vad se 

používají tyto metody: 

• Vizuální 

• Penetrační  

• Magnetická prášková 

       Vady vnitřní se zjišťují metodami: 

• Prozářením 

• Ultrazvukem 

   

4.1.1 Vizuální kontrola 

       Mezi nejjednodušší defektoskopické kontroly patří vizuální kontrola, která slouží 

k zjišťování povrchových defektu a ověřuje splnění podmínek pro další eventuální 

nedestruktivní kontrolu. Podle přípustností kontrolovaného povrchu rozdělujeme vizuální 

kontrolu na: 

• Přímou, prováděnou pouhým okem nebo za použití jednoduchých optických 

pomůcek, například lupy 

• Nepřímou, prováděnou pomocí optických přístrojů, například endoskopu 

       Provádění vizuální kontroly se řídí normou ČSN EN ISO 17637  

       Vizuální kontrola svaru 

• Přímá vizuální kontrola se provádí z maximální vzdálenosti 600 mm  
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• Minimální osvětlení na kontrolované ploše je 350 lx, doporučená je však 

hodnota vyšší (až 500 lx) 

• Používají se lupy se zvětšením 5 - 12x 

• Úhel pohledu musí být větší než 30°  [11], zobrazeno na (Obr. 10) 

       

 

Obr. 10 Minimální úhel pohledu 

4.1.2 Zkouška na povrchové vady, kapilární zkouška 

       Tato metoda umožňuje s poměrně velkou citlivostí zjišťovat povrchové vady, které však 

musí souviset s povrchem, to znamená, že musí být na povrchu otevřené, aby do nich vnikla 

detekční tekutina. 

       Povrch opracovaného návaru je nutné po konečném opracování zbavit všech 

nepravidelností, jež mohou zakrývat necelistvosti. Boční hrany návaru nesmí obsahovat žádné 

vizuální vady. Povrch musí být před zkouškou zbaven všech nečistot ještě minimálně 4-10 

mm na obě strany od kontrolované plochy. 

       Penetrant se na povrch zkoušeného návaru nanáší štětcem. Povrchová teplota obrobku i 

penetrantu je okolo 18°C. Doba penetrace je podle doporučení výrobce. 

       Po uplynutí penetrační doby je penetrant odstraněn stíráním hadříkem a zbývající stopy 

absopčním papírem navlhčeným v rozpouštědle.  

       Další částí zkoušky je tzv. vyvolání indikace. Je to aplikace vývojky, která musí být 

aplikovaná co nejdříve po odstranění detekční kapaliny. Časový interval nesmí překročit dobu 

stanovenou v instrukcích výrobce. Nedostatečná tloušťka vrstvy nemusí vytáhnout penetrant 

z necelistvostí, naopak nadměrná vrstva může maskovat indikace. Vyvolávací čas se počítá od 

doby zaschnutí vývojky na zkoušené součástí.  
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       Prohlížení se provádí ve dvou fázích a to ihned po zaschnutí vývojky, pokud penetrant 

nadměrně difunduje do vývojky, je obtížné vyhodnotit skutečnou velikost a typ necelistvosti. 

Prohlídka se provádí poté, co bylo penetrantu umožněno vzlínání po dobu 20 až 30 minut. 

Nedostatečné čištění může zanechávat výrazné pozadí, které ztěžuje prohlížení [16]. 

 

4.2 Destruktivní zkoušky 

4.2.1 Makrostruktura 

       Makrostrukturní pozorování je pozorování vad v materiálu, chemické nehomogenity a 

struktury při malých zvětšeních. Makrostruktura se sleduje nebo dokumentuje maximálně při 

dvacetinásobném zvětšení. Běžné jsou také předměty dokumentované v původním měřítku 

1:1. Používají se k tomu speciální objektivy. V případě pozorování vad jde o dutiny, řediny, 

póry a trhliny. Pokud jde o trhliny a jiné prohloubeniny, pozorují se na výbrusu v neleptaném 

stavu. Nejběžnějším zjišťování odmíšenin je stanovování odmíšení síry pomoci tzv. 

Baumanova otisku. Při zviditelňování makrostruktury kovu se využívají obvykle jiná leptadla 

než při zviditelňování mikrostruktury. Při fotografování makrostruktury je vhodné 

 zkoumanému předmětu položit milimetrové měřítko. Nejfrekfentovanější jsou makrosnímky 

svaru a makrostruktura tvářených výrobku, kde se sleduje hlavně průběh vláken [17]. 

4.2.2 Kontrola mikrostruktury  

       Tato metoda v podstatě stojí na rozhraní nedestruktivní – semidestruktivní, jelikož je 

potřeba povrch součásti vhodným způsobem připravit, zpravidla broušením a leštěním, což je 

určitý zásah do materiálu. Postup otisku pro povrchové zkoušení slouží k určení stavu 

povrchu. Hodnotí se tvar, vzhled, struktura, nehomogenity, drsnost povrchu. Zaměříme se na 

kontrolu mikrostruktury jednotlivých součástí. Mikrostruktura je sledována metodou replik, 

která je následně analyzována, ať už přímo na místě v provozu, nebo v laboratoři.  

       Povrch musí být důkladně očištěn, odmaštěn a vysušen. To docílíme opakovaným 

omytím vhodným rozpouštědlem a osušením horkým vzduchem. Zkoumání struktury povrchu 

je možné po vhodné přípravě, zahrnující broušení, leštění popřípadě naleptání povrchové 

vrstvy součásti. Broušení se provádí speciální metalografickou bruskou. Následuje leštění, 

které je možné provést mechanickou cestou (za pomoci metalografické brusky a leštícího 
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kotoučku), nebo elektrolyticky (za použití elektrolytické leštičky). Po těchto krocích povrch 

naleptáme vhodným činidlem, nebo provedeme elektrolytické leptání.  

       Při přípravě povrchu není nutný větší úběr materiálu o více než 0,2 mm. V mnoha 

případech je tento úběr výrazně menší. Během opracování je nutné se vyhnout nadměrnému 

zahřívání povrchu, nebo zpevnění povrchové vrstvy. Z těchto důvodů nesmí být použita příliš 

veliká přítlačná síla. Při jednotlivých po sobě jdoucích stupních opracování povrchu je třeba 

kolmo měnit směr opracování součásti. Po každém kroku musí být z povrchu odstraněny 

zbytky po broušení.  

        Mikrostrukturu hodnotíme buď přímo na místě za použití přenosného mikroskopu, nebo 

odebereme otisk mikrostruktury metodou replik a zkoumáme v laboratoři. Nejrychlejší 

metodou je v současné době vyfotografování mikrostruktury přenosným mikroskopem a 

následná analýza. Folie (repliky) jsou vyrobeny na bázi vhodné umělé hmoty a musí mít 

nejmenší tloušťku 0,06 mm. Na folii je potřeba nanést rozpouštědlo, aby došlo k jejímu 

změkčení. Po určité době působení je folie přiložena ke zkoumanému povrchu. Pro zajištění 

těsného kontaktu s povrchem musí být folie ve směru ze středu k okraji pečlivě přitlačena. To 

umožní únik přebytečného rozpouštědla a zabrání nechtěnému prohnutí folie nebo tvorbě 

vzduchových bublin [18].  

 

 

5 Praktická část 

5.1 Cíl práce, materiál a rozměr vzorků  

       Cílem práce bylo ověření technologií navařování nerezových návaru na třech vzorcích. 

Zkušební vzorky jsou výkovky z nízkouhlíkového materiálu A350 LF2, chemické složení 

materiálu je zobrazeno v (Tab. 1). Průměr polotovaru je 500mm a svým předkovaným tvarem 

zobrazeným na (Obr. 11) reprezentuje polotovar pro výrobu vík KK DN 250. Svým složením 

a mechanickými vlastnostmi odpovídá specifikaci pro výrobu armatur podle normy API Spec 

6D. Mechanické zkoušky jsou provedeny v každé tavbě a musí odpovídat hodnotám 

mechanických vlastností pro daný materiál. Zobrazeno v (Tab. 2). Zkouška rázem v ohybu se 

provedla u tří vzorku, přitom průměrná hodnota nesmí klesnout pod 20 J [18], (Tab. 3).  
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Nerezový návar na třech testovacích kusech byl proveden materiálem  na bázi austenitické 

oceli s minimálním obsahem 18% Cr a 8% Ni, svařovacími metodami 111, 121 a 135. 

Přídavný svařovací materiál byl zvolen na základě materiálu používaných v  AG i pro jiné 

aplikace. 

 

 

Tab. 1 Chemické složení materiálu A350 LF2 tavby 163592 

 

 

 

Tab. 2 Předepsané mechanické vlastnosti materiálu A350 LF2 

 

 

 

 

Tab. 3 Zjištěné vlastnosti materiálu A350 LF2 

 

 

 

 

C Mn Si Ni Cr S P Al Cu Mo Ti V Nb N H
hm % hm % hm % hm % hm % hm % hm % hm % hm % hm % hm % hm % hm % hm % ppm
0,179 1,182 0,264 0,109 0,081 0,001 0,007 0,036 0,183 0,017 0,014 0,001 0,002 0,0078 1,5

Rm Re A Z Tvrdost

(Mpa) (Mpa) (%) (%) T( °C)
Průměr ze tří vzorků  

(J)
Minimum pro jediný vzorek 

(J)
(HB)

Min 485 250 22 30 -46 20 16 137
Max 655 197

Rázová zkouška typ KV

Rm Re A Z Tvrdost
(Mpa) (Mpa) (%) (%) T (°C) (J) (HB)
504 326 36,8 73 -46 62 58 54 152

Rázová zkouška typ KV
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Obr. 11 Tvarové výkovky vík KK 

 

5.2 Tepelné zpracování vzorků 

       Tepelným zpracováním dochází k zmenšení vnitřních pnutí, dosažení struktury, zlepšení 

fyzikálně-mechanických, technologických vlastností, zmenšení nebezpečí vodíkové křehkosti. 

       Žíhání bylo provedeno dle normy ČSN ISO 17663. Během tepelného zpracování se musí 

teploty přiměřeným způsobem měřit prostřednictvím minimálního počtu měřících míst. Pokud 

tepelné zpracování nesplňuje požadavky, nesmí být výrobek uvolněn k dalším operacím. 

       Vzorky byly žíhány bez překrystalizace na snížení vnitřního pnutí při teplotě 620°C 

s výdrží 3 hodiny a následovném ochlazování v peci do teploty 100°C, pak na klidném 

vzduchu. Žíhání bylo provedeno v elektrické žíhací peci ELSKLO s rozměrem 1600 mm 

x2400 mm x3200 mm zobrazené na (Obr. 12). 
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Obr. 12 Žíhání výkovku v elektrické žíhací peci ELSKLO 

5.3 Opracování výkovků 

        Polotovar vík byl po navaření  osoustružen na požadovaný tvar strojním obráběním, na 

CNC karuselu. Stroj SKIQ 8 je určen k výkonnému soustružení obrobku v kusové i 

opakované výrobě malých a středních serii. Obrábění včetně upnutí je zobrazeno na (Obr. 13). 

Místa řezu jsou chlazená kapalinou. Opracované výkovky jsou zkontrolovány dle výkresové 

dokumentace. Obrobky jsou zobrazeny na (Obr. 14).    

 

Obr. 13 Opracování na karuselu SKIQ 8 
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Obr. 14 Opracované výkovky 

 

 

5.4 Předehřev vzorku před navařováním 

       Před samotným navařováním se materiál nahřál na teplotu předehřevu vypočtenou podle 

Seferiána. 

Výpočet teploty předehřevu podle Seferiána  

Cc=   = 0.326 

Cs=0,005*s* Cc = 0,0489 

C= Cc + Cs = 0.3475 

Tp=350*√ C 0,25   = 123°C 

Teplota předehřevu navařovaného víka bude 123°C. 
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5.5 Navaření metodou 111 

       Pro navařování heterogenního spoje byla zvolena elektroda od firmy Böhler FOX CN 

23/12/A. [21] Jedná se o rutilovou elektrodu pro svary austenitických materiálu s feritickými.  

       Elektrody s rutilovým obalem mají malý rozstřik a vytvářejí svary s hladkým povrchem. 

Struska tvořící se během svařování je snadno odstranitelná [21].  

      Technologický postup navařování: 

• Ustavit a vycentrovat víko na polohovadle 

• Zkontrolovat povrch určený k navařování, v případě znečištění očistit a 

odmastit 

• Předehřát místo návaru a přilehlé plochy na teplotu 123°C 

• Navařit první vrstvu na předehřátý materiál, elektrodou FOX CN 23/12/A o 

průměru 5mm 

• Zkontrolovat první navařenou vrstvu a důkladně okartáčovat povrch návaru 

nerezovým ocelovým kartáčem 

• Zkontrolovat a proměřit obě navařené vrstvy a důkladně okartáčovat povrch 

návaru a jeho okolí 

  

 

 

Obr. 15 Víko navařené metodou 111 
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5.6 Automatové navaření metodou 121 

       Pro navařování vzorku pod tavidlem byl zvolen drát OK AUTROD 347 o průměru 2,4 

mm, za použití tavidla OK FLUX 10.92 od firmy ESAB.  

       Drát OK AUTROD 347 je typu 18Cr 8Ni s nízkým obsahem uhlíku stabilizovaný niobem 

pro svařování nerezavějících oceli [22].  

 

      Technologický postup navařování: 

• Ustavit a vycentrovat víko na polohovadle KOWACO 

• Zkontrolovat povrch určený k navařování, v případě znečištění očistit a 

odmastit 

• Nastavit parametry navařování a otáčky polohovadla 

• Předehřát místo návaru a přilehlé plochy na teplotu 123°C 

• Navařit první vrstvu na předehřátý materiál 

• Důkladně zkontrolovat první navařenou vrstvu a okartáčovat povrch návaru 

s okolím nerezovým ocelovým kartáčem 

• Navařit druhou vrstvu a zkontrolovat  

 

 

Obr. 16 Víko navařené metodou 121 
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5.7 Automatové navaření metodou 135 

       Pro navařování vzorku metodou 135 byl zvolen drát ER 307Si o průměru 1.6 mm [23], 

jako ochranný plyn byl použit INOMAX 2, je to specifická obchodní značka společnosti Air 

Products pro ochranné atmosféry určené pro svařování korozivzdorných ocelí elektrickým 

obloukem metodou MAG s obsahem 98% Ar a 2% CO2. Návar byl proveden na svařovacím 

polohovadle KOWACO, zobrazeno na (Obr. 17). 

 

      Technologický postup navařování: 

• Ustavit a vycentrovat víko na polohovadle KOWACO 

• Zkontrolovat povrch určený k navařování, v případě znečištění očistit a 

odmastit 

• Předehřát místo návaru a přilehlé plochy 

• Nastavit parametry: úhel hořáku, otáčení polohovadla, pulzní režim pro 

uhlíkaté materiály, použít ochranný plyn 

• Navařit první vrstvu a při přejíždění začátku návaru zpomalit a přejet začátek o 

30 mm 

• Zkontrolovat první navařenou vrstvu, okartáčovat a navařit druhou vrstvu  

 

 

Obr. 17 Navařování metodou MAG na polohovadle KOWACO 
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6 Vyhodnocení zkušebních vzorků 

 

6.1 Vizuální kontrola 

        Na všech vzorcích byla provedena vizuální kontrola dle ČSN EN 17637. Všechny 

vzorky byly rovnoměrně navařeny na povrchu bez viditelných trhlin a póru. Byla 

zkontrolovaná výška a šířka návaru dle výkresové dokumentace, všechny vzorky vyhovovaly 

po provedené vizuální kontrole. Jako přiklad je uveden vzorek na (Obr. 18), navařený 

metodou 135. 

 

 

Obr. 18 Víko navařené metodou 135 

 

6.2 Zkouška povrchových vad 

        Na všech vzorcích byla po opracování provedena kapilární zkouška dle ČSN EN 571-1  

s vyhodnocením dle ČSN EN 23277 stupeň 2. 

       Vzorek číslo 1 navařený metodou 111 neindikoval po kapilární zkoušce žádné povrchové 

vady, zobrazeno na (Obr. 19).  
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Obr. 19 Povrch vzorku navařený metodou 111 

       U vzorku navařeného metodou 121 byly indikovány po kapilární zkoušce vady 

kruhového charakteru a indikace blízko sebe hodnoceny jako lineární vada, protože jakékoliv 

indikace ležící blízko sebe vzájemně oddělené vzdálenosti menší než hlavní rozměr menší 

indikace se musí považovat za spojitou indikaci. Indikace jsou vyhodnoceny jako nepřípustné 

(Obr. 20).  

 

Obr. 20 Vady na vzorku navařeného pod tavidlem 
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        U vzorku navařeného metodou 135 byly indikovány po kapilární zkoušce lineární vady. 

Nacházejí se přímo v oblasti těsnícího O kroužku sedla, který utěsňuje sedlo s víkem po 

obvodu v třetině průměru. Vady byly vyhodnoceny jako nepřípustné, znázorněno na (Obr. 

21). 

 

Obr. 21 Vady v horní části sedlové partie víka 

 

6.3 Předběžná zkouška tvrdosti nerezového návaru 

        Před provedením zkoušky tvrdosti návaru je nutné povrch předem očistit a odmastit po 

předcházející kapilární zkoušce. Povrch zkoušeného vzorku byl hladký, rovný bez cizích 

tělísek.  

       Měření tvrdosti bylo provedeno digitálním přístrojem Krautkramer MIC 10 (Obr. 22) 

s nominální hodnotou zkušebního zatížení 98 N. Přístroj byl před použitím kalibrován a poté 

se provedlo měření tvrdosti ve třech bodech. Z výsledku je patrný rozdíl tvrdosti u navařování 

metodou 121. Všechny vzorky vyhovovaly, ani u jednoho nepřekročila tvrdost 380 HV 10, 

což je hraniční hodnota tvrdosti návaru bez tepelného zpracování. Zobrazeno  (Tab. 4).  
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Obr. 22 Měření tvrdosti digitálním tvrdoměrem Krautkramer MIC 10 

Tab. 4 Předběžná zkouška tvrdosti povrchu návaru jednotlivých metod 

 

6.4 Předběžná zkouška chemického složení návaru 

       Předběžná spektrální analýza byla provedena ručním rentgenovým analyzátorem 

Olympus Innov-x. Využívá kompaktní rentgenky s výkonem 4W, pro lehké prvky jako 

například Mg, Al, využívá možnosti maximálního proudu až 200 µA. Velmi úzká geometrie 

detektoru, vzorku a rentgenky zajišťuje maximalizaci užitečného signálu a dosažení 

nejlepších možných přesností. U všech tří vzorku byla provedena v místech po opracování 

návaru, tak že se pistole přístroje umístila na povrch návaru, chemické složení se zobrazí na 

displeji přístroje. Tento přístroj je zobrazen na (Obr. 23) a zobrazuje ustavení pistole na 

povrchu návaru. Informace o předběžně naměřených hodnotách chemickém složení je 

Metoda Tvrdost HV10 Průměr
111 184 188 190 187
121 222 224 230 225
135 188 190 198 192
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zobrazeno v (Tab. 5). Z tabulky je patrné, že naměřené hodnoty obsahu chromu a niklu, jsou 

až na menší odchylku obsahu chromu u metody 121 vyhovující. Metoda neumožňuje určit 

obsah uhlíku v navařeném materiálu. 

Tab. 5 Předběžné zjištění chemického složení návaru jednotlivých metod 

 

 

 

 

Obr. 23 Kontrola chemického složení návaru spektrální analýzou 

6.5 Oprava návaru 

       Zjištěné defekty se opravují pomoci technologie svařování TIG. Vada se vybrousí 

speciálním kotoučem určeným pro nerezové materiály, provede se kapilární zkouška výbrusu 

a po zkontrolování a vyhovující zkoušce se vada zavařila dle TPOS. Zavaření vady je 

zobrazeno na (Obr. 24). Oprava je navržena podle schváleného postupu svařování technologii 

Metoda Chemické složení návaru (hm %)

Si Mn Cr Ni Mo Nb

111 0,58 0,83 22,2 12 0,3

121 0,8 0,8 17,3 8,1 0,4

135 0,58 5,9 18,13 8,55
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141 pro materiály skupiny 8 dle ČSN EN ISO 15608. Tento postup je schválen nezávislou 

organizací, která vystavila WPQR dle normy ČSN EN ISO 15614-1.  

 

 

Obr. 24 Zavařená vada technologii TIG 

 

 

6.6 Zkouška tvrdosti návaru podle Vickerse HV10 

       Vtisky tvrdosti musí být provedeny tak jak je vidět na (Obr. 25). Tvrdost musí být měřena 

v línii pod úhlem 15° k povrchu, zahrnující návar, tepelně ovlivněnou oblast a základní 

materiál [24]. Zkoušky navařených materiálu byly provedeny ve zkušebních laboratořích 

Vítkovice Testing center s.r.o.  

       

 

 



 

 

       Zkouška měření tvrdosti byla provedena metodou QI

ČSN EN ISO 6507-1. Měření p

Kontrolní tvrdosti se musejí provád

metodou měření tvrdosti HV 10.

ISO 15614-7  [24]. 

        Vyhovující výsledky mechanické zkoušky tvrdosti u vzorku nava

jsou zobrazeny v (Tab. 6) a graficky 

Tab. 6 Příčná tvrdost u vzorku nava

                                      Základní materiál              

Obr. 26 Grafické znázorn

149 143 141

Základní materiál
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Obr. 25 Příčná tvrdost návaru 

ení tvrdosti byla provedena metodou QI-VTC.30 GEN-

ěření příčné tvrdosti bylo provedeno dle ČSN EN ISO 15614

Kontrolní tvrdosti se musejí provádět na základním materiálu, svarovém kovu a v

ení tvrdosti HV 10. Hodnoty tvrdosti nesmí být větší než 380 HV10 dle 

ýsledky mechanické zkoušky tvrdosti u vzorku navařeného metod

a graficky znázorněny na (Obr. 26).    

 

říčná tvrdost u vzorku navařeného metodou 111

Základní materiál               TOO                            Návar 

Grafické znázornění příčné tvrdosti metody 111

178

140 167 190 194

188

T00

Tvrdost HV10

 

-0006, podle normy 

ČSN EN ISO 15614-7. 

svarovém kovu a v TOO, 

tší než 380 HV10 dle ČSN EN 

řeného metodou 111, 

eného metodou 111 

 

 

né tvrdosti metody 111 

186 185

Návar



 

 

       V (Tab. 7) a na (Obr. 27) jsou graficky

metodou 121. I přes skokové zv

tvrdost nepřekročila maximální hodnotu 380 HV10.

Tab. 7.  Příč

                                  Základní materiál          

Obr. 27 Grafické znázorn

       

       V (Tab. 8) a na (Obr. 28) jsou znázorn
metodou 135. 

 

Tab. 8 Příčná tvrdost u vzorku nava

152 160 150

Základní materiál

148 152 163

Základní materiál
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 jsou graficky znázorněny vyhovující výsledky zkoušek nava

es skokové zvětšení tvrdosti v návaru, je vzorek vyhovující, protože jeho 

ila maximální hodnotu 380 HV10. 

 

říčná tvrdost u vzorku navařeného metodou 121

 

Základní materiál              TOO                             Návar 

Grafické znázornění příčné tvrdosti metody 121

V (Tab. 8) a na (Obr. 28) jsou znázorněny vyhovující výsledky zkoušek nava

říčná tvrdost u vzorku navařeného metodou 135

159

157 163 178 328

165

T00

Tvrdost HV10

199

164 174 200 212

201

Tvrdost HV10

T00

výsledky zkoušek navaření 

návaru, je vzorek vyhovující, protože jeho 

eného metodou 121 

 

 

né tvrdosti metody 121 

výsledky zkoušek navaření 

eného metodou 135 

 

355 192

Návar

185 190

Návar



 

 

                                   Základní materiál        

Obr. 28 Grafické znázorn

 

6.7 Makroskopická a mikroskopická

       Makroskopická kontrola byla provedena dle 

center s.r.o. Vyhodnocení zkoušek a topografie jsou p

zkušebnímu listu 613R-2264. Zkoušky mikrostruktury a makrostruktury byly provedeny jen u 

navařování metodou 111, z 

navařených metodami 121 a 135. 

        Makrostruktura zkušebního vzorku byla kontrolována po naleptání leptadlem dle Adler

Matinga (potíráním dodaných vzorku

byla změřena na 2 mm, zobrazeno na 

Obr. 29 Makrostruktura vzorku nava
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Základní materiál              TOO                             Návar 

Grafické znázornění příčné tvrdosti metody 135

ikroskopická kontrola  

Makroskopická kontrola byla provedena dle ČSN EN 1321 ve firmě Vítkovice Testing

center s.r.o. Vyhodnocení zkoušek a topografie jsou převzaty z Protokolu o zkoušení ke 

2264. Zkoušky mikrostruktury a makrostruktury byly provedeny jen u 

 důvodu nepříznivých výsledku kapilární zko

121 a 135.  

Makrostruktura zkušebního vzorku byla kontrolována po naleptání leptadlem dle Adler

tinga (potíráním dodaných vzorku). Maximální velikost šířky tepelně

, zobrazeno na (Obr. 29).  

 

Obr. 29 Makrostruktura vzorku navařeného metodou 111. Zvětšeno 2x
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ě Vítkovice Testing 

Protokolu o zkoušení ke 

2264. Zkoušky mikrostruktury a makrostruktury byly provedeny jen u 

kapilární zkoušky u vzorku 

Makrostruktura zkušebního vzorku byla kontrolována po naleptání leptadlem dle Adler-

ky tepelně ovlivněné oblasti 

ětšeno 2x 
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       Mikrostruktura byla provedena naleptáním leptadlem o chemickém složení 

4%H2CrO4+4%HNO3, což je kyselina chromová a dusičná. Mikrostruktura základního 

materiálu je podle předpokladu feriticko-perlitická. Z (Obr. 30) je patrná jemnozrnná 

struktura.  

 

Obr. 30 Mikrostruktura základního materiálu. Zvětšeno 200x 

       Mikrostruktura tepelně ovlivněné oblasti na hranici ztavení tvoří návarový kov 

se základním materiálem tvořeným směsí zákalných struktur. Z obrázku je zřejmé, že hranice 

ztavení je rovnoměrná, bez výrazného zvlnění. Zobrazeno na (Obr. 31). 

 

Obr. 31 Mikrostruktura tepelně ovlivněné oblasti u hranice ztavení. Zvětšeno 200x 
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       Bylo zjištěno, že mikrostruktura návaru je licí, austenitická s δ-feritem. Na (Obr. 32) je 

tato struktura zobrazena při dvěstěnásobném zvětšení. 

 

Obr. 32 Mikrostruktura návarového kovu. Zvětšeno 200x 

       

6.8 Chemická analýza návaru 

      Rozbor chemického složení návaru, byl proveden ve firmě Vitkovice Testing center s.r.o. 

přístrojem Spectrolab 2000. 

      U navařování korozivzdorných materiálu musí být chemický rozbor stanoven podle 

výrobkové normy a specifikace. Jestliže je korozivzdorný návar ve výrobě opracován, musí 

být proveden doplňující chemický rozbor z oblasti minimální tloušťky po opracování. [24] 

       V tabulkách je srovnání k jakému promíšení došlo u jednotlivých metod navařování proti 

původnímu složení navařovacích elektrod a drátu.   

        U metody 111 jsme zjistili chemické složení materiálu v první vrstvě a v druhé vrstvě. Z 

(Tab. 9) a grafu na (Obr. 33) vyplývá, že chemické složení návaru se přes snižující se tloušťku 

výrazně nemění a odpovídá požadavku výkresové dokumentace. Zmenšení procentuálního 

obsahu Cr a Ni je způsobeno promísením se základním uhlíkovým materiálem.  
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Tab. 9 Chemické složení elektrody a návaru v jednotlivých vrstvách 

 

 

 

 

Obr. 33 Graf obsahu chromu a niklu v elektrodě a jednotlivých vrstvách návaru 

      

        U metody 121 nesplňuje chemické složení požadavky dle dokumentace, avšak odchylka 

je minimální a návar by vyhovoval pro své použití. Zobrazeno v (Tab. 10). 

 

 

 

Chemické složení (hm %)
Prvek C Si Mn Cr Ni Mo

Elektroda 0,02 0,7 0,8 23,2 12,5 0,4

Druhá 
vrstva

0,051 0,7 0,88 19,49 10,51 0,281

První 
vrstva

0,06 0,7 0,85 18,5 10,07 0,276
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Tab. 10 Chemické složení drátu a návaru metody 121 

 

      

       Taktéž u metody 135 nesplňuje chemické složení požadavky dle dokumentace, avšak 

odchylka je minimální a návar by vyhovoval pro své použití. Zobrazeno v (Tab. 11). 

 

Tab. 11 Chemické složení drátu a návaru metody 135 

 

 

7 Shrnutí dosažených výsledků 

       Chemické složení návaru i tvrdost byly až na drobné odchylky vyhovující. Kapilární 

zkouška byla vyhovující, bez vad u návaru provedeného metodou 111. U metody 121 byly 

zjištěny póry v dolní části návaru sedlové partie, příčinou vzniku póru mohlo být navlhlé 

tavidlo. V případě návaru metodou 135 vznikl po obvodu ve střední části návaru studený spoj, 

který mohl být způsoben vyšší rychlostí svařování, či odfouknutím ochranného plynu při 

navařování. 

 

8 Doporučení nejvýhodnější technologie navařování a ekonomika 
výroby 

      U všech tří vzorových součástí pro výpočet nákladu jednotlivých technologii navařování 

se vychází z cen svařovacích materiálu, plynu, tavidla a režijních nákladu daných technologií. 

Režijní náklady zahrnují náklady na provoz řídícího a správního aparátu  a vyvíjí se 

v závislosti na počtu provozovaných jednotek, z kterého se odvíjel i počet pracovníků, 

zejména v útvarech obchodního a technického provozu. Do režijních nákladu, které přímo a 

Chemické složení  (hm %)
Prvek C Si Mn Cr Ni
Drát 0,06 0,08 1,8 20 10
Návar 0,05 0,75 0,81 17,6 8,69

Chemické složení  (hm %)
Prvek C Si Mn Cr Ni
Drát 0,08 0,65 7,1 19,1 8,9
Návar 0,08 0,62 5,7 17,67 8,51
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nejvíce ovlivňují výrobu, jelikož se váží na jednotlivá pracoviště v AG, patří náklady na 

nástroje, pracovní pomůcky a například maziva. V (tab. 12) jsou znázorněny ceny, časy a 

režijní náklady jednotlivých metod a v (Tab. 13) celkové náklady v kč.  

 

 

Tab. 12 Ceny, časy a režijní náklady jednotlivých svařovacích metod 

 

 

 

Tab. 13 Cenové srovnání jednotlivých metod 

 

 

   

       Na (Obr. 34) Jsou graficky znázorněny náklady na jednotlivé metody navařování. 

Metoda 111 byla nejdražší, i když měla nejnižší režijní náklady a to nejen díky časové 

náročnosti, ale i ceně svařovacího materiálu. Co se týče rychlosti navařování, byla 

nejrychlejší metoda 121, avšak díky ceně svařovacího materiálu byly celkové náklady jen 

o 191 kč menší, než u metody 111. Metoda 135 vyšla z pohledu celkových nákladu 

nejlépe a to díky ceně svařovacího materiálu. 

 

Metoda 111 121 135
Spotřeba přídavného materiálu 22ks 1,4 kg 1,4 kg
Cena přídavného materiálu 42,3 kč/ks 386 kč/kg 199 kč/kg
Spotřeba plynu 16 l/ min
Cena láhve plynu INOMAX 2 1162 kč
Cena tavidla 112 kč/kg
Čistý čas navařování 160 min 80 min 90 min
Celkový čas navařování 170 min 110 min 120min
Režijní náklady 7,7 kč/ min 10,15 kč/min 10,15 kč/min

Metoda 111 121 135
Náklady na plyn 57,6 kč
Náklady na tavidlo 392 kč
Náklady na přídavný materiál 930 kč 540 kč 278 kč
Režijní náklady celkem 1309 kč 1116 kč 1218 kč
Náklady celkem 2239 kč 2048 kč 1553,6 kč
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Obr. 34 Grafické znázornění nákladu jednotlivých metod 

 

9 Závěr 

      Spolehlivá a správná funkce KK po celou dobu jeho životnosti v korozním prostředí, 

je ve značné míře daná správnou volbou materiálu. Ten podstatně ovlivní svou cenou, 

dostupností i opracovatelností, hospodárnost výroby a konečnou cenu výrobku.  Cílem 

diplomové práce bylo navrhnout technologii navařování nerezového materiálu, která bude 

svou kvalitou zajišťovat správnou funkčnost sedlové partie KK. Byly srovnány tři metody 

navařování nerezového materiálu sedlové partie KK. Pro experiment byl zvolen základní 

materiál A350 LF2, používaný pro výrobu KK, pro test návaru byl zvolen svařovací materiál 

na bázi austenitu používaný v AG. V teoretické části byly popsány metody navařování, které 

AG používá při výrobě armatur.  

      Kvalitní navařování bez indikací vad byla jednoznačně určena technologie 111. Touto 

technologii bylo docíleno v první vrstvě požadovaného efektu ve složení Cr/Ni – 18/8 tak, 

jak požaduje konstrukce dle výkresové dokumentace. Rovněž výsledek tvrdosti a 

metalurgická kontrola, makro a mikrostruktury byly vyhovující. Nevýhodou této metody 

navařování je ekonomické vyhodnocení, v kterém je technologie postavena na poslední 

místo, zobrazeno na (Obr. 29). Správnou volbou přídavného svařovacího materiálu máme 
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dostatečnou rezervu ve výsledném chemickém rozboru. Je možné navrhnout snížení návaru 

a tím snížit ekonomický náklad na navařování. Firma AG následně provede kvalifikaci 

postupu svařování dle ČSN EN 15614-7, včetně kriterii nedestruktivních zkoušek.  

     Technologie 121 a 135 vykazovaly nepřípustné defekty a musely se provádět opravy 

svařováním. Náklady vzrostly potřebnými opravami svařováním a opakovaným 

opracováním návaru. Tím vzniká nebezpečí zvětšení tolerovaných rozměru sedlové partie. 

Při nedodržení rozměru dle dokumentace hrozí nedostatečné přitlačení těsnících elementu 

sedla KK a následné netěsnosti celé armatury.  

     Dalším doporučením u technologie 135 na základě výsledku práce je provést 

zdokonalení na dalších zkušebních vzorcích. Z hlediska vyhodnocení ekonomiky navaření je 

důležité přehodnotit parametry svařování a provést kvalitní návar bez případných oprav. 

Diplomová práce podává přehled postupných kroku, které musí být stanoveny a provedeny v 

předvýrobní etapě výroby KK. 
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