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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

HRDINA, J. Návrh technologie svařování tlakové nádoby pro chemický průmysl: bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB-Technická Univerzita Ostrava, Fakulta strojní, katedra mechanické 

technologie, 2014,Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Sondel Ph.D. 

 

Cílem bakalářské práce je navrhnout vhodnou technologii svařování tlakové nádoby, která 

sloučí pro uchování kapalného NH3. První část bakalářské práce popisje metody použvané 

pro svařování tlakových nádob. Následující část se věnuje samotné výrobě, sestavení 

technologického postupu a vhodné technologie svařování. 

 

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

HRDINA,J. Study Technology design welded pressure vessels for the chemical industry: 

bachelor thesis. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Mechanical Technology, 2014, Advisor bachelor thesis: Ing. 

Martin Sondel Ph.D. 

 

 

Aim of this work is to propose a suitable pressure vessel welding technology, which merges 

the preservation of liquid NH3. The first part of the thesis použvané description of the 

method for welding of pressure vessels. The following section concentrates on the 

manufacture, assembly technological processes and welding technology. 
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ÚVOD 

Svařování je zvláštní proces, při kterém dochází k vytvoření trvalého, nerozebíratelného 

spojení a k propojení meziatomových vazeb. Svařovat můžeme kovy nebo plasty. V této práci se 

zabýváme svařováním kovů a to konkrétně ocelí. Svařování probíhá buď vlivem  vysoké teploty, 

nebo tlaku. Od těchto dvou hledisek se odvíjí řada metod, kterými lze svařovat.  

 

        Svařování patří mezi nerozebíratelná spojení. Ke spojení dílů dochází v důsledku dodání 

energie do místa styku jednotlivých dílů. Dodání energie buď ve formě tepla (svařování ve stavu 

tekutém), nebo kinetické energie (svařování ve stavu tuhém), popřípadě jejich kombinací. 

Svarové spoje se vytváří metalurgickými pochody, kde dochází k lokálnímu roztavení základního 

a přídavného materiálu. Svařování se odlišuje od běžných metalurgických pochodů, a to 

především tím, že tavení současně podléhá jak svarová plocha tak i přídavný materiál a dále se 

jedná o lokální ovlivnění, což vyvolá tepelnou nestejnorodost ve svařovaném dílu. Při svařování 

se taví malé množství kovu, podmínkou toho je krátkodobé a koncentrované dodávání tepla tak, 

aby se v co největší míře zabránilo šíření tepla v důsledku tepelné vodivosti kovů. Konstruktér a 

technolog svařování musí snížit rizika havárií při použití svarových spojů na minimum. Hlavní 

pozornost musí věnovat navrhování svarových spojů a volbě vhodné technologie svařování. 

Konstrukce musí být navržena pro daný účel použití, pro předpokládané maximální zatížení, na 

dobu předpokládané životnosti s ohledem na pořizovací náklady, aby odolávala všem zatížením 

a vlivům, jejichž působení lze během provádění a používání očekávat vzhledem k nákladům na 

údržbu, což má hlavní vliv na výběr základního a přídavného materiálu. [1,9] 

 

       Atomy mohou existovat samy o sobě pouze v plynech a pouze za  vysokých teplot. Za 

nízkých teplot jsou spojovány v molekuly, nebo vytváří kapaliny a tuhé látky. To znamená, 

že jakákoliv tuhá nebo kapalná látka představuje seskupení  atomů, iontů nebo molekul 

vzájemně mezi sebou vázaných vnitřními silami. Stav seskupení atomů do celku závisí na 

povaze a velikostech meziatomových sil. Tyto síly meziatomových vazeb jsou tvořeny 

gravitačními, magnetickými a elektrickými silami, povaha těchto sil je dána tím, jak jsou 

v prostoru rozloženy valenční elektrony atomů z nichž je daní látka tvořena. Rozložení 

valenčních elektronů do značné míry určuje i fyzikální vlastnosti pevných látek. [8] 
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1. Metody svařování tlakových nádob  

 

Svary tlakových nádob musí být velice precizně vytvořeny a dimenzovány aby se 

předešlo možným haváriím. Na tlakové nádoby jsou kladeny velice vysoké požadavky, 

nádoba včetně samotných svárů musí odolávat korozi, vysokému tlaku, vysoké teplotě a 

mechanickému poškození. V tomto následujícím úseku si rozebereme nejčastěji používané 

metody svařování tlakových nádob.  

 

 

1.1. Obloukové svařování netavící se wolframovou elektrodou v inertním plynu – 

metoda 141 ( TIG ) 

 

Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se wolframovou elektrodou a 

základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před okolní atmosférou zajišťuje 

inertní plyn o vysoké čistotě. Používá se argon, helium nebo jejich směsi. Svařování lze 

uskutečnit  s přídavným materiálem ve formě drátu ručním způsobem, nebo automatické 

svařování s podavačem drátu s proměnnou rychlostí jeho podávání dle postupu svařování. 

[1] 

 

Obecně lze svařování rozdělit dle druhu proudu na svařování střídavým proudem pro 

hliník, hořčík a jejich slitiny a svařování stejnosměrným proudem pro středně a 

vysokolegovanou ocel, měď, nikl, titan, molybden a další. Pro svařování uhlíkové oceli se 

metoda 141 používá méně z důvodu nebezpečí vzniku pórů ve svaru a z ekonomického 

hlediska. Svařování wolframovou elektrodou se používá i pro spojování obtížně svařitelných 

materiálů s vysokou afinitou ke kyslíku např. titan a zirkon. [1,2] 

 

Lze svařovat i různorodé materiály – ocel  bronzem nebo niklovými slitinami a návary v 

oblasti renovací např. nástrojové oceli, niklové a kobaltové tvrdonávary. Svařování metodou 

141 má výrazný růst objemu svářečských aplikací, což vede k vysoké kvalitě spojů, 

operativnosti řízení procesu svařování a vysokému stupni automatizace. [1,2] 



Bakalářská práce  Jan Hrdina 

11 
 

 

 

 

Obr. č. 1 -  Příslušenství metody 141  [21] 

 

 

Obr. č. 2 - Průběh svařování metodou  141 (TIG) [13] 

 

1.2. Svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu metodou  ( 135 ) MAG. 

    Svařování v ochranné atmosféře aktivního plynu 135 (MAG) patří vedle svařování 

obalenou elektrodou v celosvětovém měřítku k nejrozšířenějším metodám pro svařování 

nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. Svařování v inertním plynu vlivem růstu objemu 

konstrukcí, staveb, lodí a dopravních prostředků vyráběných z hliníkových slitin. Hlavními 

důvody rozšíření metody MIG/MAG jsou: široký výběr přídavných materiálů a ochranných 

plynů, snadná možnost mechanizace a robotizace, velký sortiment vyráběných svařovacích 

zařízení a především významné výhody a charakteristiky uvedené metody svařování. [5,3] 

 

Svařování metodou 135 je založeno na hoření oblouku mezi tavící se elektrodou ve 

formě drátu a základním materiálem v ochranné atmosféře inertního nebo aktivního plynu. 

Napájení drátu elektrickým proudem je zajištěno třecím kontaktem v ústí hořáku tak, aby 
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elektricky zatížená délka drátu byla co nejkratší. Drát je podáván pomocnými koly 

umístěnými v podavači, vlastním hořáku, nebo kombinací obou systémů z cívky o běžné 

hmotnosti 15 kg.  [5] 

               

Proudová hustota je u svařování metodou 141 nejvyšší ze všech obloukových metod a 

dosahuje až 600 A.mm
-2 

a svařovací proudy se pohybují od 30 A u svařování tenkých 

plechů drátem o průměru 0,6 – 0,8 mm, až do 800 A u vysokovýkonných mechanizovaných 

metod. [5] 

 

 
Obr. č. 3 - Schéma technologie svařování 135  [12] 

 

 

1.2.1. Princip metody 135 (MAG) 

 

Metalurgické reakce při svařování metodou 135 

Nejdůležitějšími metalurgickými reakcemi jsou oxidační a detoxidační pochody 

probíhající v kapkách tavící se elektrody a v roztaveném svarovém kovu. Tyto reakce 

zásadně ovlivňují tvar oblouku i povrch svarové housenky, přechod svarové housenky do 

základního materiálu a vnitřní čistotu svaru. Na rozsah reakcí má vliv především množství 

disociovaného kyslíku schopného slučování s prvky v tavenině. [5]  
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Obr. č. 4 - Přenos kovu při svařování metodou 135 (MAG) [14] 

 

Vzniklé kapky svarového kovu jsou obohaceny kyslíkem při přechodu do tavné lázně a 

dosahují vysoké teploty, poněvadž oxidační reakce jsou exotermické. Tyto reakce uvolňují 

teplo,kreré je difúzí vedeno do okolního materiálu a výsledkem je hlubší a oválnější svarová 

lázeň u svaru s ochranným plynem CO
2 
, který má větší oxidační schopnost než u směsí Ar 

+ CO
2
, nebo v čistém Argonu. [1,2]  

Slučováním oxidu FeO s C se tvoří bubliny CO, které jsou za určitých podmínek 

příčinou pórovitosti a bublinatosti svarů. To je také jeden z důvodů, proč se musí provést 

dokonalá desoxidace taveniny svarového kovu.  

Desoxidačními prvky Mn a Si jsou přídavné materiály přelegovány v určitém poměru 

tak, aby vzniklá struska měla vhodnou tekutost a snadno vyplavala na povrch tavné lázně.  

Doporučený poměr mezi Mn : Si je cca 1,5 : 1 až 1,8 : 1 a optimální složení přídavných 

materiálů je: C = 0,1%, Mn = 1,7%, Si = 1,0%. [1,2] 

 

1.3. Svařování automatem pod tavidlem  

 

Svařování automatem pod tavidlem je metoda automatického vysokovýkonného 

svařování, používána zejména pro svařování ocelových svařenců s dlouhými a 

nepřerušovanými svary 

 

Tento tavný způsob svařování využívá teplo dodávané hořením elektrického oblouku k 

roztavení svarových ploch a přídavného materiálu v tzv. svarové lázni. Svarová lázeň je 

chráněna před oxidací plyny, které se uvolňují při tavení granulovaného tavidla. Tavidlo je 

přidáváno do svarového úkosu před svarovou lázeň. Tavidlo má obdobnou funkci i složení 

jako obaly elektrod ručního obloukového svařování. [7,8] 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Svarov%C3%A1_l%C3%A1ze%C5%88&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Svarov%C3%BD_%C3%BAkos&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ru%C4%8Dn%C3%AD_obloukov%C3%A9_sva%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD
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 Svarový kov vzniká z přídavného materiálu – na cívce navinutého svařovacího drátu. 

Metoda pod tavidlem se používá též pro navařování, u kterého se používají jako přídavný 

materiál svařovací pásky. Svařovat pod tavidlem lze pouze v tzv. poloze svařování shora. 

[8] 

    

              

  

Obr. č. 5 - Svařování automatem pod tavidlem  [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nava%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Poloha_sva%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD&action=edit&redlink=1
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1.3.1. Princip metody Svařování automatem pod tavidlem 

 

Metoda svařování pod tavidlem využívá teplo dodávané elektrickým obloukem pro 

roztavení svarových ploch základního materiálu a přídavného materiálu za využití plynných 

produktů tavícího se tavidla jako ochrany svarové lázně. [8] 

 

Přídavným materiálem je automaticky podávaný svařovací drát nebo svařovací páska, 

podobně jako u metod svařování tavící se elektrodou. Pro ochranu svarové lázně je 

využíváno tavidlo ve formě granulí, které se sype do svarového úkosu před hořící elektrický 

oblouk. Složení a funkce tavidla je obdobná jako u ručního obloukového svařování 

obalenou elektrodou. Tavidlo se teplem roztaví a uvolní se z něj plyny, které ochrání 

svarovou lázeň před účinky okolní atmosféry. [8] 

 

Kromě ochranné funkce obsahuje tavidlo prvky, kterými se leguje svar na požadované 

vlastnosti, případně se doplní o vypálené prvky. Rafinační schopností tavidla dojde 

k odstranění nežádoucích prvků ze svaru, zejména síry. Z roztaveného tavidla vzniká 

struska, která těsně přiléhá k chladnoucímu svaru. Přebytečné tavidlo, které nevstoupilo do 

tavícího procesu, se vysaje a zrecykluje k dalšímu použití. [8] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sva%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD_v_ochrann%C3%A9_atmosf%C3%A9%C5%99e_tav%C3%ADc%C3%AD_se_elektrodou
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ru%C4%8Dn%C3%AD_obloukov%C3%A9_sva%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ru%C4%8Dn%C3%AD_obloukov%C3%A9_sva%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Legov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%BD_prvek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rafinace
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra
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2. Tlakové nádoby 

 

Tlakové nádoby jsou kovové obaly, naplněné buď plynným, nebo kapalným mediem. 

Slouží pro uchování většího množství kapaliny nebo plynu. Tlakové nádoby jsou vyrobeny 

z kovu. Materiál tlakových nádob je při práci pod neustálým vlivem těchto hlavních činitelů: 

teploty, tlaku a působení vody, páry nebo jiného media. Uvedenými jednotlivými činiteli 

nebo častěji jejich společným působením se vytvářejí pro provoz tlakových nádob velmi 

složité podmínky vyvolávající nepříznivé změny struktury a vlastností kovu. Při výběru 

materiálu na výrobu nádoby je třeba brát na vědomí chemické vlastnosti uchovávaného 

media uvnitř nádoby a již zmiňované  činitele. Je několik zásad, které je  nutno dodržovat 

při výběru materiálu tlakové nádoby.  

 

Především je nutno upozornit, že materiály určené pro stavbu nebo opravy tlakových 

nádob musí vyhovovat předpisům pro stavbu a opravy tlakových nádob stabilních, 

příslušných evropských norem a technických PDE směrnic .  

 

2.2. Požadavky na tlakové nádoby  

 

2.2.1. Základní požadavky na konstrukci  tlakových nádob 

 

 Tlakové nádoby musí mít co nejjednodušší tvar, nejlépe rotační, který umožňuje 

hospodárnou technologii výroby a spolehlivost.  

 V případě, že se použijí složité tvary nádob nebo jejich částí, které nelze doložit 

patřičným výpočtem, musí být jiným, co nejvhodnějším způsobem prokázána jejich 

bezpečnost.  

 Rovných stěn, které jsou součástí pláště musí být co nejméně. .   

 U tlakových nádob musí být za každých podmínek zabezpečena možnost čištění, 

odvzdušování a vyprázdnění jejich obsahu. 

 Vnitřní části nádob jako jsou například různé přepážky musejí být pokud možno 

odnímatelné.  

 Nádoby, které jsou vyrobeny v provedení jako sklopné musí být vybaveny 

zařízením, které by zamezilo jejich samovolné sklopení. [11] 
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2.2.2. Požadavky na pláště nádob  

 

 Při konstrukci pláště nádob se jednotlivé luby navrhují tak, aby bylo zajištěno co 

nejmenší množství svarových spojů. 

 Nejmenší délka lubu nesmí být menší jak 400 mm. Tento požadavek se nevztahuje 

na luby, ke kterým se přivařují příruby nebo rovná dna. 

 Při konstrukci kuželových lubů musí být podélné závěrné svary rozloženy po přímce, 

která tvoří kužel. 

 Obvodové svary se musí rozmisťovat rovnoběžně se základnou kužele. Dané 

požadavky se nevztahují na nádoby s lomenou osou. 

 Odklon podélného svarového spoje od tvořící přímky kužele se připouští nejvýše 15 

mm na 1 m výšky kužele. 

 Podélné spoje musí být přesazeny v souladu s předpisy. 

 Při výrobě kuželových den z předem svařených plechů je přípustné rovněž takové 

rozmístění podélných a obvodových svarů, které není rovnoběžně s tvořící přímkou 

ani základnou kužele.  

 

 

  2.2.2. Provedení svarových spojů  

 

Svářeč musí mít k dispozici odpovídající řádně vyplněnou WPS nebo jiné podrobné 

pracovní instrukce, které jsou podložené schváleným WPS a definují všechny svářečské 

hodnoty a parametry řízené svářečem. 

            V závislosti na postupu svařování musí být po navaření každé svarové housenky 

odstraněna struska, očištěn svar a odstraněny povrchové vady k dosažení požadované 

jakosti svarového spoje.                

 V případě, že použitý postup neumožňuje účinné a důkladné  provaření,musí být 

svarový spoj z druhé strany odstraněn na čistý kov s použitím mechanických nebo 

tepelných prostředků. 

Při provádění každého svaru je třeba vytvořit  záznam, který svářeč provedl jednotlivý svar. 

[11] 
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3. Materiály vhodné pro výrobu tlakových nádob a jejich svařitelnost 

 

Jak už bylo řečeno, tlakové nádoby jsou vystavovány nepříznivým vlivům a složitým 

podmínkám, zejména vysoké teplotě a tlaku. Některé jsou konstruovány jako venkovní, 

musejí tedy být odolné naopak velice nízké teplotě. Materiály, které jsou použité pro výrobu 

tlakových nádob musejí být vhodné po celou dobu životnosti. Vše naznačuje tomu, že 

tlaková nádoba musí být vyrobena z velice odolného materiálu, který se volí podle toho,  

jakým vlivům a podmínkám bude vystavena. Pro výrobu tlakových nádob se nejčastěji 

používají nelegované oceli s vysokým obsahem uhlíku, nerezové oceli ale také výjímečně 

litiny.   

 

3.1. Svařitelnost materiálů  

 

Svařitelnost je schopnost materiálu vytvořit za určitých podmínek nerozebíratelné 

spojení. Základem oceli, kterou nelze spojit mechanickým způsobem, ale pouze 

svařováním je dobrá svařitelnost. [7] 

 

Na  svařitelnost materiálu mají vliv:  

a) vlastnosti základního materiálu například: 

 

 mechanické vlastnosti  

 chemické složení  

 náchylnost na vznik trhlin  

 změna struktury  

 chování při kalení  

 chování za vysokých teplot  

 

b) použitá metoda svařování například: 

 

 tavné svařování  

 tlakové svařování  
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 svařovací parametry  

 úprava svarových ploch  

 tepelné zpracování svaru  

 množství tepla vneseného do svarového spoje  

 

c) konstrukce svařované součásti například: 

 

 vzdálenost mezi jednotlivými svary  

 tloušťka základního materiálu  

 umístění svarů  

 počet svarů   [7] 

 

Jako základní materiál pro výrobu tlakové nádoby byla zvolena jemnozrnná 

nelegovaná ocel P265GH.  

 

 

Tab. č.1 Značení materiálu        [10] 

Evropská 

norma: 
Značka: 

Číslo 

materiálu: 

Konstrukční 

referenční 

teplota TR , 

˚C: 

Skupina 

materiálu 

podle CR 

ISO: 

EN 

10028-2 

 

 

P265GH 

 

1.0425 

 

- 20 

 

1.1 

 

3.2. Svařitelnost uhlíkových  nelegovaných ocelí 

 

Uhlíkové oceli byly v původních ČSN normách zařazeny do tříd 10, 11 a 12. 

Svařitelnost uhlíkových ocelí je ovlivněna převážně jejich chemickým složením. Výrobci 

ocelí nejčastěji uvádějí u uhlíkových ocelí pouze obsahy C, Mn, Si, P a S. Na svařitelnost 

uhlíkových ocelí má největší vliv právě množství uhlíku. S rostoucím obsahem uhlíku se 

sice zvyšuje mez pevnosti, mez kluzu a tvrdost, ale naopak se snižují jejich plastické 

vlastnosti. [7] 
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Se zvyšujícím se obsahem uhlíku také roste náchylnost uhlíkových ocelí k zakalení při 

svařování. Tvrdost vznikajícího martenzitu  se zvyšuje s rostoucím obsahem uhlíku v oceli, 

současně se ale také zvyšuje náchylnost na vznik studených trhlin, převážně v teplem 

ovlivněné oblasti svarového spoje. [8] 

 

Z uvedených důvodů je proto obsah uhlíku omezený pod 0,25 %. V případě, že 

používáme materiál menších tloušťek s tímto obsahem uhlíku, není nutná aplikace 

předehřevu. Vzhledem k tomu, že potřebnou výšku teploty předehřevu pro zamezení vzniku 

studených trhlin ovlivňují kromě chemického složení oceli také obsah difusního vodíku a 

tuhost konstrukce je výhodné se o nutnosti použití předehřevu přesvědčit výpočty. 

V případě, že je nutné svařovat uhlíkové oceli s vyšším obsahem uhlíku, nebo větších 

tloušťek svarového spoje, vždy aplikujeme výpočtem stanovenou teplotu předehřevu. [8] 

 

Svařování s vysokým tepelným příkonem má podobný účinek jako teplota předehřevu, 

protože více ohřívá okolí svaru a tím dochází k jeho pomalejšímu ochlazování. K tomuto 

účelu se používají větší průměry elektrod nebo metody svařování s  vyšším tepelným 

příkonem na jednotku délky svaru. Po svaření se doporučuje svarové spoje ocelí s vyšším 

obsahem uhlíku dohřát na teplotě větší než 200 ˚C po dobu dvou až šesti hodin pro snížení 

obsahu difusního vodíku ve svarovém kovu. Dodatečným ohřevem se prodlouží čas, po 

který může vodík difundovat ze svaru. Svařované části nebo konstrukce větších tloušťek 

tepelně zpracováváme žíháním, abychom snížily zbytkové napět ve svaru. [7] 

 

Svařitelnost uhlíkových ocelí dále ovlivňují další prvky, i nečistoty, které obsahují. 

Přídavné materiály pro svařování uhlíkových ocelí volíme podle požadovaných 

mechanických vlastností svarového spoje, které musejí odpovídat požadavkům daným pro 

způsob použití oceli.  [7] 
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Obr. č. 6 Závislost tvrdosti svarového spoje na obsahu uhlíku v oceli.    [7] 
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4. Návrh technologie svařování tlakové nádoby  

 

Použitý materiál pro výrobu nádoby: 

 

Pro výrobu tlakové nádoby byla zvolena nelegovaná uhlíková ocel číslo 1.0425, značky 

P265GH. 

 

Materiál P265GH – ocel vhodná pro výrobu tlakových nádob. 

 

Tab. č. 2  - [16] 

Mechanické vlastnosti: 

Značka: 
Číslo 

materiálu: 
Re  ( MPa ): Rm (MPa): 

Tažnost: 

A % min 

Nárazová práce, KV : 

Zkušební 

teplota ˚C: 

 

Střední 

hodnota ze 

3 vzorků: 

P265GH 1.0425 265 410 - 530 23 0 27 

 

 

Tab. č. 3 – [16] 

Chemické složení [%] 

C Si Mn P S Al Cr Mo 

max. 0.20 0.40 0.50 - 1.40 0.030 0.025 min. 

0.020 

max. 0.30 max. 0.08 
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Výpočet náchylnosti oceli na vznik teplých trhlin 

 

 

 

 

 

Ocel je náchylná na vznik teplých trhlin v případě, pokud je H.C.S. > 4. 

V našem případě je H.C.S. rovno 3,1 %. Ocel tedy není náchylná na vznik teplých trhlin. [7] 

 

Hodnocení náchylnosti oceli na vznik studených trhlin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocel je náchylná na vznik studených trhlin v případě Pw > 0,3 %. 

V našem případě je ocel náchylná na vznik studených trhlin. [7] 
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5. Technologický postup 

 

  5.1. Stříhání plechu  

 

- Stříhání tabule plechu z 3200 mm x 1200 mm na 3140 mm x 1200 mm tloušťky  10 

mm. 

- Stříhání najížděcích a dojížděcích  desek pro svařovací automat.  

 

Použité nástroje 

- Hydraulický zvedák 

- tabulové nůžky. 

 

5.2. Úprava svarových ploch podélného svaru  

 

Pro vytvoření podélného spoje bude použit svařovací automat. Spoj byl zvolen jako 

tupý, jednostranný s úkosem 60˚. 

Postup: 

- Uložit plech na pracovní plochu pomocí hydraulického zvedáku  

- Vytvořit úkos 60˚ po obou stranách  

- Zabrousit  

 

 

 

Obr. č. 7 Úprava svarových ploch  
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Použité nástroje: 

 

- hydraulický zvedák 

- manipulátor 

- ruční elektrická bruska 

- tvarová fréza.  

 

 

5.3. Zakružování  plechu  

 

- Pomocí zvedáku a jeřábu provést manipulaci na válcové zakružovací zařízení   

- Provést zakroužení plechu na průměr 1000 mm. 

 

Použité nástroje: 

 

- jeřáb 

- válcová zakružovačka plechu 

 

 

 

Obr. č. 8 - Válcové zakružovací zařízení [17] 
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5.4. Podélný svar 

 

- Manipulace stočeného lubu na pracovní plochu. 

- Vložit vzpěry, 4 kusy. 

- Dodržet odsazení 2mm. 

- Nastavit vhodné svařovací parametry. 

- Manipulace nádoby na svářecímu automat. 

- Navrhnou vhodné svařovací parametry pro metodu (141) TIG 

- Nastehovat podélný svar pomocí metody (141) TIG. 

- Provést 4 stehy po 600 mm  

- Navařit najížděcí desky pro svařovací automat  

- Použití přídavného materiálu: OK Tigrod 12.60 

 

Navržení svařovacích parametrů pro metodu 141 : 

Tab.č.4 Svařovací parametry 

Průměr elektrody ( mm ) Napětí ( V ) Proud ( I ) 

1.6 25 - 32 200 - 350 

 

 

Výkon elektrického proudu: 

 

P = U x I = 32 x 220 = 7040 [ W ] 

 

Tepelný příkon:  Q= k x U x I / V x 0,001 = 9,93 KJ/mm 

 

- Pomocí automatu zavařit kořen svaru po celé délce.  

- Vizuálně zkontrolovat řádné provaření kořene.  
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Obr. č. 9 - Zavaření kořene   

 

Použité materiály:  

 

- Svařovací automat 

- Svařovací drát OK Autrod 12.10 

- Tavidlo OK Flux 10.40 

 

 

Tab. č.5 

Chemické složení drátu: 

C (%) Si (%) Mn (%) 

0,05 0,60 1,20 

 

 

Tab. č.6 

Mechanické vlastnosti drátu: 

Rm (MPa) Re (MPa) As (%) KV/J (˚C) 

+20 0 -20 -40 

460 370 27 80 65 45 - 
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- Po vizuální kontrole kořene dokončit podélný svar pomocí automatu. 

- Dodržet přesné umístění svarových housenek  

- Hotový podélný svar začistit a kartáčovat.  

- Indikace vad svaru a zjištění jejich příčin. 

- Provést vizuální kontrolu kvality svarového spoje  

- Certifikovaná osoba provede radiologickou ( RTG zkoušku) a kapilární zkoušku.  

 

 

 

Obr. č. 10 – Kontrolované svary 

 

 

 

Obr. č. 11 - Postup svařování a umístění svarových housenek 
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Specifikace postupu svařování (WPS) – Podélný svar  

Výrobce: 

 

Výrobce, s.r.o., adresa, IČ 

WPS č.: 

 

 WPQR č.:  

Metoda(y) svařování: 141, 121 Označení základního 

materiálu (skupina): 
P265GH 

Úkos – příprava:  60˚, broušení, třískové 

obrábění 

Tloušťka materiálu 

(mm): 
 

10 

Druh spoje a druh 

svaru: 

 

 

Jednostranný, tupý 

Vnější průměr (mm):  

998 

Způsob přípravy a 

čištění: 

 

 

Kartáčování, broušení 

Poloha svařování: 

 

 

PA 

Tvar spoje Postup svařování 

  

Podrobnosti svařování: 

Housenka 1 2 3 4 5 6 7 8 

Metoda 

svařování 
141 121       

Rozměr  

přídav. 

materiálu 

1.6 1.6       

Proud  

A 
220 -       

Napětí  

V 
32 -       

Tepelný 

příkon* 
10        

Druh 

proudu a 

polarita  

+        
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Označení přídavného materiálu : 

 
Metoda 141:  

Ok Tigrod 12.60 

Další údaje*, například:  

Speciální sušení při vyšší teplotě :  - Rozkyv  
(max. šířka housenky): 

 

Označení plynu/tavidla:  

- ochranného: 

Metoda 121: 

Ok Flux 10.40 

- Oscilace: amplituda, 
frekvence, prodleva 

 

- Podrobnosti  
pulzního svařování: 

 

Průtoková rychlost plynu: 

- ochranného: 

- - Vzdálenost napájecího 
průvlaku od prac. kusu: 

 

- pro ochranu kořene: - - Podrobnosti  
plazmového svařování: 

 

Podrobnosti k drážkování/ 

ochraně kořene: 
- - Úhel sklonu hořáku:  

Teplota předehřevu: 

 

- - Jiné údaje:  

Interpass teplota: 

 

- Výrobce : 

(jméno, datum, podpis) 
 

Dodatečný ohřev (dohřev): 

 

-   

Udržovací teplota předehřevu: -   

 

 

 

5.4.1. Vady ve svarech 

 

Vady ve svarech lze označit za nebezpečné koncentrátory napětí, které nepříznivě 

ovlivňují velikost meze únavy a tím i kvalitu svarového spoje. Vady se mohou za určitých 

podmínek stát důsledky lomu a způsobit nevratné poškození součásti. Svary, které obsahují 

vady, jsou naprosto nepřípustné. Jsme schopni připustit vady, o kterých víme, že při 

zatížení v provozu a při plném využívání neohrozí bezpečnost svařované součásti nebo 

konstrukce. [7,8] 
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Podle tvaru rozlišujeme ve svarech vady : 

 

a) bodové - ( mikropóry, malé vměstky ) 
b) plošné - ( trhliny, mikrotrhliny, studené spoje, neprůvary ) 
c) prostorové - ( bubliny, póry, vměstky , staženiny )  

  

Podle polohy vad ve svaru lze vady rozlišit na: 

 

a) povrchové - ( trhliny, mikrotrhliny, studené spoje, neprovařený kořen ) 

 

b)   vnitřní  - (plynové dutiny, vměstky, studené spoje )   [7,8] 

 

 

 

 

 

 

5.5.  Vrtání otvorů pro armatury  

 

- Vyvrtání otvorů pro armatury dle výkresu  

- Naznačit středy děr 

- Manipulace pomocí zvedáku a umístění na pracovní plochu  

- Po vyvrtání otvory zabrousit, začistit a vypálit.  
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Tab. č.7. Rozměry děr a armatur 

Označení Počet děr Průměr (mm) PN Norma Určeno pro 

D1 (H1) 1 80 40 EN 1092-1 Výstup kapaliny 

 

D2 (H2) 1 80 40 EN 1092-1 Vstup kapaliny 

 

D3 (H3) 1 25 40 EN 1092-1 Pojistný ventil 

 

D4 (H4) 1 25 40 EN 1092-1 Vyrovnání tlaků 

 

D5 (H5) 1 25 40 EN 1092-1 Hladinoznak 

 

D7 (H7) 1 15 40 EN 1092-1 Měření tlaku 

 

D8 (H8) 1 15 40 EN 1092-1 Odolejování 

 

 

 

Použité nástroje:  

- hydraulický zvedák 

- jeřáb 

- vrtačka   
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6. Přivaření armatur  

 

- Úprava svarových ploch pomocí třískového obrábění 

- Hrany děr zkosit na 60˚, zabrousit  

- Přiložit jednotlivé armatury a upnout do přípravků  

- Zajistit správnou polohu armatur  

- Dodržet odsazení 2 mm 

- Nastehovat svary  

- Ručně přivařit armatury metodou  (141) TIG 

- Vyrazit značku svářeče  

 

Použité nástroje: 

- Manipulační plocha 

- hydraulický zvedák 

- svařovací agregát TIG 

- elektroda OK Tigrod 12.60. 

 

 

 

Obr. č. 12 -  Schéma umístění armatur  
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Obr. č. 13 - Detail koutového svaru přivařené armatury  
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7. Skládání takové nádoby 

 

Obvodové svary  

 

- Pomocí zvedáku dopravit nádobu na odvalovací jednotku svařovacího automatu  

- Třískovým obráběním  a pomocí ruční brusky upravit svarové plochy  

- Zkosit hranu po celém obvodu nádoby na úhel 60˚, odmaštění svařované plochy  

- Zkosit hranu lisovaného víka nádoby po celém obvodu na úhel 60˚, odmaštění  

- Přiložit lisované víko k upravené ploše nádoby pomocí manipulačního přípravku a 

polohovadla  

- Dodržet odsazení 2 mm 

- Nastehovat víko k nádobě v šesti místech vždy po 60˚ metodou MIG 

- Obvodový svar automatem pod tavidlem, použít svařovací hlavu A6 Arc Master a    

traktor A6 Master-trac  

- Provést vizuální kontrolu svaru a zkontrolovat provaření kořene zevnitř nádoby 

- Magnetickou práškovou metodou provést kontrolu svaru  

- Svaření druhé strany nádoby dle stejného postupu  

 

 

 

Obr. č. 14 -  Svařovací hlava A6 ARC Master [18] 
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Obr. č. 15 - Svařování pod tavidlem [19] 

 

                                                                                 

   

7.1. Žíhání tlakové nádoby 

 

 Tepelné zpracování po ukončení procesu svařování musí být  provedeno 

podle písemných postupů, které musí popisovat parametry tepelného zpracování. 

 Žíhání se nejčastěji používá pro snížení zbytkových napětí svařovaných 

součástí nebo pro snížení obsahu difusního vodíku. Příčinou vnitřních napětí jsou teplotní 

cykly při svařování. Žíhací teploty se pohybují v rozsahu od 550 do 650˚C. [11] 

 

Před započetím žíhání je třeba stanovit a vypočíst tyto parametry:  

 

 Rychlost ohřevu na žíhací teplotu  

 Žíhací teplota 

 Doby výdrže na žíhací teplotě  

 Rychlost ochlazování z žíhací teploty [11] 
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Tab. č.8 Parametry žíhání [11] 

 

 

 

 

7.2. Kompletace doplňků nádoby a jejich přivaření 

 

1. Závěsná oka 

 

- Provést oboustranný koutový svar mezi okem o poloměru 174 mm a pásovinou šířky 

100 mm o poloměru 174 mm metodou 141. 

- Přivařit oko pomocí jednostranného koutového svaru k nádrži metodou 141 po 

celém obvodu . 

 

2.  Uložení nádoby  
 

Nádoba bude uložena na dvou podpěrách, podpěry se skládají ze dvou  noh 

profilu I a půlkruhových sedel o poloměru 500 mm. 
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- Zkosit hrany sedel na 45˚ 

- Naměřit umístění sedel na nádobě 

- Uložit nádobu do sedel  

- Zkontrolovat přesné uložení  

- Přivařit metodou 141 

- Provést koutový oboustranný svar  

 

7.3. Povrchová úprava nádoby  

 

Pro povrchovou úpravu a zbavení nečistot byla zvolena technologie Tryskání.  

 

- Před tryskáním zaslepit a důkladně utěsnit hrdla armatur. 

- Pomocí zvedáku a jeřábu dopravit nádobu do komory tryskacího zařízení. 

- Jako tryskací medium použít cylindrické ocelové drátěné zrno velikosti 1,6 mm poté 

0,8 mm . 

- Tryskat nádobu na jakost povrchu Sa 2,5 

- Po tryskání zbavit povrch nádoby zbytků tryskacího media pomocí stlačeného 

vzduchu. 

- Špatně přístupná místa brousit pomocí ruční elektrické brusky brusným papírem 

zrnitosti 240. 

- Provést kontrolu čistoty a jakosti povrchu.  

 

 

 

Obr. č. 16 - Tryskací zařízení [20] 
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7.4. Tlaková a stavební zkouška 

 

7.4.1. Tlaková zkouška  

 

- prohlédnout nádobu za účelem zjištění nepřípustných vad  

- před začátkem tlakové zkoušky zajistit správnou polohu nádoby tak, aby bylo možné 

nádobu řádně odvzdušnit 

- připojit kontrolní a provozní tlakoměr  

- připojit čerpadlo určené k tlakovým zkouškám  

- plnit nádobu vodou tak dlouho, až vytéká pojistným ventilem bez pěnění  

-  uzavřít pojistný ventil  

- Pomalu zvyšovat tlak vždy pouze po  jednom baru  

- Zvýšit tlak na provozní  dovolený tlak 20 barů 

- Při zkušebním tlaku detailně prohlédnout celou nádobu, převážně svarové spoje  

- Zvýšit tlak na zkušební tlak  

- Po dosažení zkušebního tlaku uzavřít vedení mezi čerpadlem a tlakovou nádobou  

- Znovu provést důkladnou prohlídku pláště nádoby, převážně svarové spoje  

- Stanovit dobu výdrže na zkušebním přetlaku a tuto dobu dodržet  

- Porovnat hodnoty tlaku provozního tlakoměru a zkušebního tlakoměru a 

zaznamenat případný úbytek tlaku  

- Po uplynutí doby výdrže na zkušebním tlaku otevřít pojistný ventil nádoby  

- Pomalu snižovat tlak a přečerpat zkušební medium  

- Řádně nádrž vysušit horkým vzduchem  

 

Pokud nebyly zaznamenány na měřících tlakoměrech ztráty tlaku a nebyly nalezeny ve 

svarových spojích netěsnosti, nádoba je připravena k provozu. 

 

7.4.2. Stavební zkouška 

 

Provést: 

 důkladnou kontrolu a přesné umístění svarů 

 kontrolu všech rozměrů 

 kontrolu přítomnosti všech doplňků a příslušenství 

 dodatečně vyrazit značky svářeče  
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7.5. Lakování nádoby  

 

- Důkladně očistit povrch nádoby  

- Zaslepit nátrubky armatur a důkladně utěsnit  

- Nádobu umístit do lakovací komory  

- Použít základový nátěr, dodržet požadovanou vrstvu nátěru 

- Po zaschnutí nalakovat druhou vrstvou, dodržení požadované vrstvy  

- Nádobu důkladně vysušit  

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 17 - Hotová tlaková nádoba  
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8. ZÁVĚR 

 

 

 Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout vhodnou technologii svařování tlakové 

nádoby, která bude sloužit pro uchování kapalného amoniaku (NH3). V první části jsem se 

zaměřil na metody, používané při svařování tlakových nádob a jejich rozbor. Dále jsem se 

zabýval legislativními požadavky, které jsou kladené jak na výrobu a konstrukci tlakových 

nádob, tak na postupy svařování. V poslední části práce byl vytvořen technologický postup, 

obsahující jednotlivé operace a postup svařování. Při svařování byly použity moderní 

metody, které sice mohou být nákladnější, ale při s jejich správném užití a vhodném 

navržení svařovacích parametrů jsme schopni vytvořit vysoce kvalitní svarové spoje.  

 Tlakové nádoby slouží pro uskladnění tekutin , které mohou být nebezpečné 

životnímu prostředí a mohou také ohrozit bezpečnost osob. Proto je třeba precizně vyrobit 

tlakovou nádobu, při jejímž použití nehrozí již zmiňovaná nebezpečí a poškození majetku. 

Na tlakové nádoby jsou kladeny velmi vysoké požadavky, které jsou stanoveny příslušnými 

normami, ať už jde o provoz, výrobu nebo způsob využití.  
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