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práce se zabývá problematikou svařitelnosti použitých ocelí a analýzou použitých 

svařovacích metod. Předmětem druhé části práce je zpracování doporučení pro svařování 

diagonálních přípojů dle nové normy ČSN EN 1090-2+A1 a dále návrh a vyhodnocení 
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Seznam použitých značek a symbolů 

A  ampér - SI jednotka porudu 

AC střídavý proud 

Al hliník 

Ar argon 

ARA anisotermický rozpad austenitu 

C  uhlík 

Ce  uhlíkový ekvivalent 

CO2 oxid uhličitý 

ČSN česká technická norma 

ČSN EN česká verze evropské normy 

ČSN EN ISO česká verze mezinárodní normy 

°C stupeň Celsia 

DC stejnosměrný proud 

EXC třída provedení 

FW koutový svar 

H  vodík 

HV tvrdost podle Vickerse 

Hz hertz - jednotka frekvence 

hm. % hmotnostní procento 

MAG obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu 

Mn mangan 

N  dusík 

Nb niob 

O2 kyslík 

P  fosfor 

PB poloha svařování vodorovná šikmo shora 

PC poloha svařování vodorovná 

PH poloha svařování zdola nahoru 

pWPS předběžná specifikace postupu svařování 

S  síra 

Si  křemík 

SK svarový kov 

Ti  titan 



9 

 

TOO tepelně ovlivněná oblast 

V  vanad 

V  volt - SI jednotka napětí 

vk  kritická rychlost ochlazování 

ZM základní materiál 

13 obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu 

135 obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu 

136 obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu 

138 obloukové svařování plněnou elektrodou s kovovým práškem 

v aktivní ochranné atmosféře 

1/2V tupý 1/2V svar 
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1 Úvod 

V České republice se provádění ocelových konstrukcí od roku 1989 řídilo státní 

technickou normou ČSN 73 2601, roku 2009 byla zavedena evropská norma ČSN EN 

1090 nahrazující původní českou normu. Obě tyto normy byly v souběžné platnosti až do 

1. 9. 2011, kdy platnost původní ČSN 73 2601 zanikla. Norma ČSN EN 1090 sebou 

přinesla několik změn týkajících se výroby ocelových konstrukcí. Právě zánik ČSN 

73 2601 a nutnost adaptace na požadavky nové normy si v mnoha českých podnicích 

vyžádala změny v systému řízení výroby.  

V této práci se budu zabývat návrhem technologie svařování 50° a 20° provedení 

diagonálního přípoje ocelové konstrukce v třídě provedení EXC3 a dále návrhem 

a vyhodnocením zkoušek ověřujících vlastnosti navržených spojů, vše v souladu s „novou“ 

normou ČSN EN 1090-1 respektive ČSN EN 1090-2+A1. 
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2 Svařitelnost ocelí 

Svařitelnost je technologická vlastnost materiálu, která vyjadřuje, zda je možné za 

daných podmínek vytvořit svarový spoj požadované kvality, který bude mít požadované 

vlastnosti po celou dobu své životnosti v daném prostředí při daných zatíženích. 

Svařitelnost oceli je ovlivněna řadou konstrukčních, metalurgických a technologických 

aspektů. Chemické složení, výsledná mikro a makrostruktura, přítomnost vad, konstrukce 

svařence, umístění svarů a mnoho dalších aspektů ovlivní, jak bude svarový spoj schopen 

odolávat zatížení. [1] 

 

2.1 Svařitelnost uhlíkových ocelí 

Za oceli uhlíkové jsou považovány oceli s obsahem uhlíku až do 1,7 hm. %. 

Svařitelnost uhlíkových ocelí je nejvíce ovlivněna obsahem uhlíku, s rostoucím obsahem 

uhlíku svařitelnost klesá. Při svařování ocelí s obsahem uhlíku do 0,25 hm. % není obvykle 

třeba provádět žádné speciální operace. Dalšími důležitými prvky ovlivňujícími 

svařitelnost jsou Mn, Si, S, P, N a H. Svařitelnost je do značné míry ovlivněna také 

tloušťkou svařovaných materiálů, svařitelnost se zhoršuje obecně při tloušťkách nad 

25 mm. [1,2] 

V případě svařování uhlíkových ocelí větších tlouštěk, nebo s vyšším obsahem uhlíku 

je třeba provést předehřev a případně i dohřev, teplotu předehřevu lze určit výpočty podle 

ČSN EN 1011-2. [2] 

Přídavné materiály pro svařování uhlíkových ocelí se obvykle volí dle mechanických 

vlastností základního materiálu. Při svařování konstrukcí určených k aplikacím za 

snížených teplot se využívají přídavné materiály legované niklem sloužící ke zvýšení 

vrubové houževnatosti svarového kovu. Při svařování žárupevných uhlíkových ocelí se 

volí přídavný materiál podle meze pevnosti při tečení (Creepu). [2] 

 

2.2 Vliv jednotlivých prvků na svařitelnost 

Uhlík (C) – rostoucí obsah uhlíku zvyšuje tvrdost, mez pevnosti, mez kluzu a snižuje 

houževnatost a pružnost. S rostoucím obsahem uhlíku roste tvrdost martenzitu vznikajícího 
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při rychlém ochlazování (obr. 1) a klesá hodnota kritické rychlosti nutné ke vzniku 

martenzitické struktury, což může mít za následek vznik značně křehké struktury 

a náchylnost ke vzniku horkých a studených trhlin. Obsah uhlíku u uhlíkových ocelí 

obvykle nepřesahuje 1,3 hm %. [1,2] 

 

Obr. 1: Závislost tvrdosti oceli na obsahu martenzitu a na obsahu uhlíku [2]  

 

Křemík (Si) – Křemík v oceli mírně zvyšuje pevnost a váže na sebe kyslík. Ocel 

s obsahem křemíku menším než 0,1 hm. % je neuklidněná. Obsah křemíku v uhlíkových 

ocelích nepřesahuje 0,45 hm. %. [2] 

Mangan (Mn) – zvyšuje mez pevnosti a mez kluzu oceli aniž by snižoval její plasticitu 

a podobně jako křemík na sebe váže kyslík a ocel uklidňuje. Mangan na sebe navíc váže 

síru a utváří sulfidy MnS, které se při svařování dostávají na povrch svaru a tvoří sklovitou 

strusku. Obvyklý obsah manganu u uhlíkových ocelí se pohybuje v rozmezí 0,3 až 1,7 

hm. %. [2] 

Fosfor (P) – zvyšuje mez kluzu a mez pevnosti oceli, ale snižuje plasticitu a zvyšuje 

křehkost, což způsobuje sníženou odolnost svarového spoje vůči křehkým lomům. 

Maximální obsah fosforu by neměl překročit 0,03 hm. %. [2] 
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Síra (S) – slučuje se s železem a negativně ovlivňuje svarový kov, zvyšuje náchylnost 

k horkým trhlinám. Obsah síry se ve svarovém kovu snižuje rafinací díky přítomnosti 

manganu, kdy se síra váže na mangan, a vzniklý sulfid se vyplaví na povrch svarové lázně 

ve formě sklovité strusky. Množství síry by nemělo překračovat maximum 0,03 hm. %. [2] 

Dusík (N) – Dusík se v jisté míře v kovu vyskytuje vždy, zvyšuje tvrdost, mez 

pevnosti a mez kluzu a snižuje plasticitu, vrubovou houževnatost a tažnost. Vznik nitridů 

způsobuje stárnutí oceli. [2] 

Vodík (H) – Přítomnost vodíku v kovu je nežádoucí. Vodík způsobuje tvorbu pórů ve 

svarovém kovu a vznik studených trhlin ve svarovém kovu i v tepelně ovlivněné oblasti 

(TOO). Vodík se do kovu dostává při výrobě i při svařování a to rozkladem vody obsažené 

ve vzduchu, na povrchu materiálu či elektrod, v ulpělých mazivech a nečistotách 

a z vlhkosti obsažené v obalech elektrod nebo v tavidlech. [2] 

 

2.3 Struktury vznikající při svařování – ARA diagram 

Při svařování dochází nejprve k ohřevu a roztavení svarového kovu, dále k jeho 

promíšení a nakonec k chladnutí a tuhnutí. Konečné pevnostní a pružnostní charakteristiky 

svarového spoje vycházejí ze struktury, která je utvářena během chladnutí. Pro popis 

procesu chladnutí a predikci vzniknuvší konečné struktury materiálu se využívá diagram 

zobrazující anizotermický rozpad austenitu (ARA diagram), (obr. 2). 



14 

 

 

Obr. 2: Diagram anizotermického rozpadu austenitu [2] 

 

Diagram ARA zobrazuje začátky a konce oblastí přeměn nastávajících při ochlazování 

různými rychlostmi. Při dostatečně pomalém ochlazování se austenit rozpadá na perlit, 

čímž vzniká pro svar vyhovující perlitická struktura (obr. 2, křivka 1). Při rychlejším 

ochlazování nestihne veškerý austenit transformovat na perlit a zbylý austenit transformuje 

dále na bainit případně v menším zbytkovém množství na martenzit (obr. 2, křivka 2). Při 

dostatečně rychlém ochlazování austenit transformuje přímo na bainit a zbytkové množství 

na martenzit (obr. 2, křivka 3). Dále se s rostoucí rychlostí ochlazování zvyšuje podíl 

martenzitu ve výsledné struktuře až do kritické rychlosti ochlazování vk, od které probíhá 

transformace pouze na martenzit (obr. 2, křivka 4). [2] 

 

2.4 Uhlíkový ekvivalent 

Uhlíkový ekvivalent je důležitý aspekt při posuzování svařitelnosti ocelí. Uhlíkový 

ekvivalent Ce vyjadřuje vliv prvků obsažených v oceli na kalitelnost oceli. Čím lépe je ocel 

zakalitelná, tím snáze při chladnutí vznikají tvrdé a křehké martenzitické a bainitické 

struktury které zhoršují plastické vlastnosti svarového spoje. Uhlíkový ekvivalent tedy 

vyjadřuje vliv chemického složení na svařitelnost oceli. S rostoucí hodnotou uhlíkového 

ekvivalentu Ce svařitelnost klesá. [2] 
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Největší vliv na hodnotu uhlíkového ekvivalentu má uhlík, v některých vztazích pro 

výpočet Ce se započítává i tloušťka svařovaného materiálu. [2] 

 

2.5 Předehřev 

Předehřev se předepisuje pro oceli s vysokým ekvivalentem uhlíku, tedy oceli 

náchylné k zakalení a vzniku křehkých martenzitických struktur u kterých hrozí nebezpečí 

vzniku studených trhlin. Teplotu předehřevu lze stanovit metodami popsanými 

v ČSN EN 1011-2. [2] 

Spojovaný materiál se před svařováním předehřívá na stanovenou teplotu předehřevu, 

tím se dosáhne snížení rychlosti chladnutí po svařování, což umožní transformaci austenitu 

na houževnatější strukturu odolnější vůči studeným trhlinám, zároveň se zpomaleným 

chladnutím dostane více času pro uvolnění vodíku ze svaru. Předehřevem se také dosáhne 

snížení napětí vznikajícího nerovnoměrným ohřevem při svařování. [2] 

V některých případech svařování s vysokým tepelným příkonem a větším průměrem 

elektrod částečně nahrazuje předehřev. Vysokým tepelným příkonem se více ohřeje okolí 

svaru, čímž dojde ke snížení rychlosti ochlazování podobně jako je tomu v případě 

předehřevu. [2] 

 

2.6 Dohřev 

Dohřev po svařování má za úkol umožnit únik difusního vodíku ze svarového spoje a 

tím eliminovat praskání za studena. U svařování uhlíkových ocelí se provádí u ocelí 

s vysokou hodnotou uhlíkového ekvivalentu. Dohřevem a držením oblasti svarového spoje 

na teplotě min. 200 °C po dobu několika hodin se umožní únik vodíku ze svarového kovu a 

TOO čímž se sníží velikost napětí vyvozovaného rekombinací vodíků. 

 

2.7 Svařitelnost jemnozrnných ocelí 

Jemnozrnné oceli mají oproti nelegovaným ocelím lepší pevnostní vlastnosti. Zlepšení 

vlastností je dosaženo dolegováním materiálu malým množstvím legující prvků jako Ti, 
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Nb, V a Al. Tyto prvky umožňují tvorbu jemnozrnné struktury a navíc s uhlíkem a 

dusíkem tvoří karbidy, nitridy a karbonitridy, které materiál precipitačně zpevňují. Vazba 

uhlíku a dusíku na legury navíc vede ke zlepšení svařitelnosti a zpomalení stárnutí oceli. 

[2] 

Obsah legur v jemnozrnných ocelích je zpravidla limitován: Ti max. 0,15 hm. %, Nb 

max. 0,04 hm. %, V max. 0,1 hm. % a Al min. 0,015 hm. %. Díky malému množství 

legovacích prvků jsou jemnozrnné oceli někdy nazývány jako oceli mikrolegované. [2] 

Při svařování jemnozrnných ocelí může dojít ke zhrubnutí zrna v TOO a zhoršení 

plastických vlastností v dané oblasti. Proto se jemnozrnné oceli svařují pokud možno bez 

předehřevu. V případě nutnosti předehřevu se volí nízké teploty předehřevu obvykle 100 

až 150°C. [2] 

Přítomnost legujících prvků má za následek změny v reakcích síry s ostatními prvky v 

oceli, což vede k omezení rafinace svaru a ke vzniku sirných sloučenin s nízkou teplotou 

tavení, které mohou způsobovat vznik horkých trhlin. Z důvodu snížení rizika horkých 

trhlin se obsah síry v jemnozrnných ocelích požaduje max. 0,02 hm. %. Dalším rizikem při 

svařování jemnozrnných ocelí je zkřehnutí svarového kovu následkem precipitačního 

zpevnění karbonitridy niobu. V případě poklesu plastických vlastností svarového kovu pod 

únosnou mez je zapotřebí změnou svařovacích parametrů, nebo změnou svařovací metody 

snížit promísení svarového kovu se základním materiálem, a tím minimalizovat přestup 

niobu ze základního materiálu do svarového kovu. [2] 

Přídavné materiály pro svařování jemnozrnných ocelí se volí podle požadovaných 

vlastností svarového spoje. Pro náročnější spoje se volí přídavné materiály dolegované 

manganem, molybdenem a niklem. Pro svařované konstrukce pracující při nízkých 

teplotách se volí přídavné materiály s obsahem niklu až 2,5%. [2] 

 

 



17 

 

3 Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním 

ochranném plynu 

Metody obloukového svařování v aktivní ochranné atmosféře (135, 136, 138) patří do 

skupiny 13 – Obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu. Při těchto 

metodách svařování se jako zdroje tepla využívá elektrického oblouku hořícího mezi tavící 

se elektrodou a svařovaným materiálem. Roztavený kov základního materiálu společně 

s odtaveným materiálem z elektrody tvoří svarovou lázeň, která po ztuhnutí tvoří svarový 

spoj. Přídavný materiál je ve formě drátu přiváděn do hořáku podávacím mechanismem 

ze zásobníku ve formě cívky. K ochraně svarové lázně se využívá čistých, nebo směsí 

aktivních plynů. Tyto metody se využívají ke svařování nízko i vysokolegovaných ocelí. 

[3,4] 

 

Obr. 3: Schéma svařování metodou 135 (MAG) [11] 

 

3.1 Elektrický oblouk 

Elektrický oblouk je elektrický proud procházející ionizovaným plynem tedy plasmou. 

V závislosti na svařovacích parametrech obloukem prochází 10 až 2000 A při napětí 10 

až 50 V. Proud teče od katody k anodě, což znamená, že elektrony se uvolňují z katody 

a putují k anodě a naopak kladné ionty směřují ke katodě (obr. 4), kinetická energie 



18 

 

dopadajících elektronů způsobuje, že teplota na anodě je vyšší než na katodě. Teplota 

plasmy v oblouku dosahuje až 6000 °C. [3] 

 

Obr. 4: Tok nabitých částic v oblouku [3] 

 

3.1.1 Zapojení polarity 

Při svařování stejnosměrným proudem (DC) rozlišujeme dvě možnosti zapojení 

polarity. V případě kdy je elektroda připojena na záporný pól a svařovaný materiál na pól 

kladný (elektroda je katodou, materiál anodou), proud teče z elektrody do materiálu a jde 

o tzv. přímou polaritu oblouku (obr. 5a). V opačném případě (elektroda anodou, materiál 

katodou) proud teče z materiálu do elektrody a jde o tzv. nepřímé zapojení oblouku 

(obr. 5b). Při svařování střídavým proudem (AC) na zapojení nezáleží, protože polarita 

se neustále střídá (obr. 5c). [3] 

 

Obr. 5: Pohyb nosičů nábojů v závislosti na zapojení [12] 
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3.2 Přenos Kovu při obloukovém svařování 

Při obloukovém svařování tavící se elektrodou dochází k tavení přídavného materiálu 

a k jeho přenosu skrze oblouk do svarové lázně ve svarovém spoji. Při svařování 

pozorujeme různé druhy přenosu roztaveného kovu. Druh přenosu kovu je ovlivněn 

zapojením polarity, velikostí proudu a napětí a typem atmosféry obklopující svar. Proces 

oddělování kapek kovu a samotný přenos kovu obloukem je ovlivněn silovými účinky 

elektronů a iontů, účinky vyvozenými elektromagnetickým polem a působením zemské 

tíže v závislosti na poloze svařování. [3] 

 

3.2.1 Zkratový přenos 

Při tomto přenosu kapka kovu dočasně spojuje elektrodu se svarovou lázní a tak 

vytváří zkrat. Po odkápnutí se zkrat přeruší a znovu se zapálí elektrický oblouk. Během 

svařování se zkratovým přenosem se neustálé střídá hoření oblouku, zkrat a zápal oblouku 

(Obr. 6). U zkratového přenosu se používá nízké napětí a elektroda se drží blízko svarové 

lázni. Tento typ přenosu je zvláště vhodný pro svařování velmi tenkých materiálů. [3,4] 

 

Obr. 6: Průběh cyklu zkratového svařování [4] 
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3.2.2 Sprchový přenos 

Bezzkratový druh přenosu. Kov se odtavuje a odkapává v drobných kapičkách. Tento 

přenos nastává při vysokých proudech a s rostoucím proudem se zvyšuje frekvence 

odkapávání a snižuje se velikost jednotlivých kapiček. Ke sprchovému přenosu dochází 

v atmosférách s minimálně 80% obsahem Argonu. Vysoká frekvence odkapávání a z toho 

vyplívající malé rozměry kapiček jsou následkem silných elektromagnetických sil jako 

následek vysokého svářecího proudu. Dosahuje se relativně vysoké rychlosti ukládání. 

Díky vysokému svářecímu proudu se generuje velké množství tepla což má za následek 

poměrně širokou svarovou lázeň (obr. 7) a dobrou provařitelnost. Tento typ přenosu není 

vhodný pro svařování tenkých materiálů. [3,4] 

 

Obr. 7: Sprchový přenos [4] 

 

3.2.3 Pulsní přenos 

Pulsní přenos je modifikace sprchového přenosu a eliminuje některé jeho nevýhody. 

Pulsní svařování spočívá ve kmitání svařovacího proudu mezi maximální a minimální 

(udržovací) hodnotou proudu (obr. 8). K přenosu kovu dochází pouze při maximálním 

proudu, kdy dojde k ukápnutí kapičky kovu a následně k poklesu proudu zpět na nízkou 

hodnotu, která slouží pouze k udržení oblouku. Kov z elektrody odkapává ve formě 

malých kapiček podobně jako u sprchového přenosu. Frekvence kmitání svařovacího 

proudu je obvykle 30-400 Hz. Oproti sprchovému přenosu se zde dosahuje nižších teplot 

a menšího průvaru a je tedy možné tento přenos využít při svařování tenkých materiálů. [4] 
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Obr. 8: Pulsní sprchový přenos [4] 

 

3.2.4 Kapkový přenos 

Převážně bezzkratový přenos. Při zapojení na nepřímou polaritu roztavený kov utváří 

velké kapky, které mohou narůstat až do trojnásobku průměru elektrody, tyto vytváří 

neobvyklé tvary a po ukápnutí cestují obloukem nepřímo a mění svůj tvar, což může někdy 

vést k znovunapojení kapky k elektrodě a ke vzniku zkratu (obr. 9). Vzhledem k velikosti 

kapek má ukapávání poměrně nízkou frekvenci. Kapkový přenos se uskutečňuje při 

poměrně nízkých svařovacích proudech obvykle při použití aktivní CO2 ochranné 

atmosféry. [3,4] 

 

Obr. 9: Kapkový přenos [4] 
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3.3 Ochranné plyny 

Volba ochranného plynu závisí na druhu svařovaného materiálu, jeho tloušťce, 

svařovacích parametrech a na požadovaných vlastnostech výsledného svarového spoje. 

Aktivní ochranné plyny zabraňují přístupu okolního vzduchu a tím chrání svarový kov 

a dále také vstupují do chemických reakcí se svarovým kovem a zlepšují jeho vlastnosti. 

Jako aktivní plyn se využívá čistý CO2, směsi CO2 s Ar, směsi Ar s O2 a nebo směsi CO2, 

Ar a O2. 

Svařování s čistým CO2 vytváří hluboký závar s úzkou svarovou housenkou. Používá 

se především při svařování nelegovaných ocelí. Při této atmosféře nelze využít pulsního 

přechodu kovu. [3] 

Směs CO2 a Ar s obsahem CO2 10 až 25% se někdy využívá pro svařování 

nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. Oproti inertní atmosféře tvořené čistým argonem 

zde dochází k hlubšímu závaru. V této atmosféře lze při vhodných svařovacích 

parametrech svařovat se zkratovým i pulsním přenosem a při minimálním obsahu Argonu 

80% i s přenosem sprchovým. [3] 

Kombinace Ar a O2 je obvykle tvořena převážně argonem s obsahem kyslíku 1 až 5%. 

Přítomnost kyslíku způsobuje tvorbu relativně široké housenky. Kyslík dále umožňuje 

využití sprchového přenosu kovu i při poměrně nízkých svařovacích proudech. [3] 

Směs Ar, CO2 a O2 obvykle obsahuje 5 až 14% CO2, 3 až 6 % O2 a zbytek je tvořen 

Ar. Tyto směsi spojují výhody směsí Ar-CO2 a Ar-O2 a jsou vhodné ke svařování 

nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. Lze využít i sprchového a pulsního přenosu kovu. 

[3] 

 

3.4 Přídavné materiály 

Při obloukovém svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře se používá 

přídavný materiál ve formě drátu, který je zároveň i elektrodou. Drát je v zásobníku 

navinut na cívce a do hořáku je dopravován pomocí podávače. Přídavné materiály jsou 

vyráběny v různých průměrech, z různých materiálů a v různých provedeních pro 

jednotlivé metody. Pro svařování v aktivní ochranné atmosféře je důležité volit přídavný 

materiál s obsahem Křemíku a Manganu, tyto prvky na sebe váží kyslík a jako oxidy 
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se vylučují na povrchu svarové lázně ve formě skelnaté strusky. Volba přídavného 

materiálu závisí na chemickém složení základního materiálu, jeho mechanických 

vlastnostech a na požadovaných vlastnostech svarového spoje. Zpravidla se volí přídavný 

materiál s lepšími mechanickými vlastnostmi, než má základní materiál. Průměr drátu se 

volí podle použitých svařovacích parametrů. [3] 

Celistvý svařovací drát se používá pro metodu 135 – Obloukové svařování tavící 

se elektrodou v aktivním plynu 

Plněný drát je užíván při metodě 136 – Obloukové svařování plněnou elektrodou 

v aktivní atmosféře. 

Drát plněný kovovým práškem je používán pro metodu 138 – Obloukové svařování 

plněnou elektrodou s kovovým práškem v aktivní atmosféře. 

 

3.5 Aplikace, výhody a nevýhody metody 135 (MAG) 

Svařovací metoda 135 se řadí mezi nejrozšířenější metody svařování. Svařovací 

zařízení je značně univerzální, pouhou změnou plynu a přídavného materiálu lze svařovat 

všemi metodami ze skupiny 13. Změnou plynu a svařovacích parametrů lze měnit typ 

přenosu kovu a tím měnit průvar a velikost svarové lázně. 

Mezi hlavní výhody svařování 135 (MAG) patří: [11] 

- stabilní ochrana svarové lázně díky hmotnosti CO2 

- lze dosáhnou velkého průvaru a úzkého svaru 

- vysoká svařovací rychlost 

- ochrana svaru je průhledná, lze tedy přímo vidět svařovací oblouk i tvořící se 

housenku 

- vysoká odolnost vůči vzniku pórů 

Mezi hlavní nevýhody svařování 135 (MAG) patří: [11] 

- relativně vysoká cena svařovacího zařízení 

- náročnost na obsluhu a složitost údržby 
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4 Technologie svařování přípoje  

4.1 Norma ČSN EN 1090-2+A1 

Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické 

požadavky na ocelové konstrukce. 

Tato norma vešla v platnost 1. 2. 2012 a nahradila normu ČSN EN 1090-2. Předmětem 

normy je uvést požadavky na provádění ocelových konstrukcí nebo konstrukčních dílců 

tak, aby byla zajištěna odpovídající únosnost a trvanlivost konstrukce. 

Část normy se zabývá prováděním svařovaných konstrukcí a upřesňuje technologický 

postup, použití svařovacích metod, kvalifikace postupu svařování a svářečského personálu, 

přípravu svaru, kritéria přípustnosti a doplnění požadavků při svařování korozivzdorných 

ocelí. Příloha E normy se zabývá upřesněním svařování dutých průřezů 

 

4.2 Doporučení pro svařování kruhových dutých přípojů 

Doporučení vychází z přílohy E normy ČSN EN 1090-2+A1. 

Stehové svary musí být provedeny v místech začátků a konců postupného svařování. 

Svařování má být provedeno vždy po celém obvodu, i když to z hlediska pevnosti není 

vyžadováno. Vhodná volba začátků a konců svařování je vyobrazena na Obr. 10. [5] 

 

Obr. 10: Doporučené umístění začátků a konců svařování [5] 

 

Úprava svarových ploch pro obvodový koutový svar dle ČSN EN ISO 9692-1 pro 

svařování diagonálních přípojů dutých průřezů je zobrazena na Obr. 11. Pro diagonální 

přípoj o úhlu přípoje Θ < 60° je nutné provést úpravu pro tupý svar dle obrázku č. 11 

detailu C. [5] 
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Obr. 11: Doporučená příprava svarových ploch pro koutové svary [5] 

 

Pro provádění koutových svarů spojů kruhového dutého průřezu norma doporučuje 

svařovat pouze přípoje v rozmezí úhlů 30°≤Θ<90°. Svařování přípojů s menším úhlem je 

problematické a může vést k tvorbě neprůvarů a vzniku svaru o nízké jakosti. [5] 

 

4.3 Charakteristika základních materiálů 

V případě 50° i 20° provedení přípoje tvoří základnu trubka o vnějším průměru 

254 mm a tloušťce stěny 10 mm vyrobena z vysokopevné jemnozrnné konstrukční oceli 

S690QL1 (1.8988, podskupina 3.1 dle TNI CEN ISO/TR 15608). Chemické složení oceli 

je uvedeno v tabulce č. 1 a její mechanické vlastnosti v tabulce č. 2. 
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Tabulka č. 1 Chemické složení oceli S690QL1 [6]

C Si Mn P S B Cr Cu Mo Nb Ni Al

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]

≤ 0,200 ≤ 0,800 ≤ 1,700 ≤ 0,020 ≤ 0,005 - ≤ 1,500 - ≤ 0,700 - ≤ 2,000 ≤ 0,015

 

Tabulka č. 2 Mechanické vlastnosti oceli S690QL1 [6]

0 °C -20 °C -40 °C -60 °C

[Mpa] [Mpa] [%] [J] [J] [J] [J]

690 770 - 940 14 60 50 40 30

ARmRe
Nárazová práce

 

K hlavní trubce je přivařen přípoj, který je v případě 50° provedení tvořen trubkou o 

vnějším průměru 127 mm a tloušťce stěny 6,3 mm a v provedení 20° trubkou o vnějším 

průměru 127 mm a tloušťce stěny 12,5 mm. V obou případech je přípojová trubka 

vyrobena z nelegované konstrukční oceli S355J2H (1.0576, podskupina 1.2 dle 

TNI CEN ISO/TR 15608). Chemické složení oceli přípojů je uvedeno v tabulce č. 3 a její 

mechanické vlastnosti v tabulce č. 4. 

Tabulka č. 3 Chemické složení oceli S355J2H [7]

C Si Mn P S B Cr Cu Mo Nb Ni Al

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]

≤ 0,220 ≤ 0,550 ≤ 1,600 ≤ 0,030 ≤ 0,030 - - - - - - -

 

Tabulka č. 4 Mechanické vlastnosti oceli S355J2H [7]

0 °C -20 °C -40 °C -60 °C

[Mpa] [Mpa] [%] [J] [J] [J] [J]

355 490 - 630 22 - 27 - -

ARmRe
Nárazová práce

 

 

4.4 Svařovací materiály 

Pro svařování metodou 138 byla použita plněná elektroda TRUSTARC DW-A55L 

Ø1,2 mm (dle normy ČSN EN ISO 17632-A - T 46 6 1.5Ni P M 1 H5). Chemické složení 

plněné elektrody je uvedeno v tabulce č. 5 a její mechanické vlastnosti v tabulce č. 6. 
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Tabulka č. 5 Chemické složení plněné elektrody TRUSTARC DW-A55L [8]

C Si Mn P S Ni Cr Mo

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]

0,060 0,300 1,150 0,009 0,007 1,410 - -
 

Tabulka č. 6 Mechanické vlastnosti plněné elektrody TRUSTARC DW-A55L [8]

0 °C -20 °C -40 °C -60 °C

[Mpa] [Mpa] [%] [J] [J] [J] [J]

min. 460 530 - 680 min. 20 - - - min. 47

ARmRe
Nárazová práce

 

Pro svařování metodou 135 byla použita elektroda OK Aristorod 12.50 Ø1,2 mm (dle 

normy ČSN EN ISO 14341 G3Si1). Chemické složení elektrody je uvedeno v tabulce č. 7 

a její mechanické vlastnosti v tabulce č. 8. 

Tabulka č. 7 Chemické složení elektrody OK Aristorod 12.50 [9]

C Si Mn P S Ni Cr Mo

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]

0,100 0,900 1,500 - - - - -
 

Tabulka č. 8 Mechanické vlastnosti elektrody OK Aristorod 12.50 [9]

+20 °C -20 °C -30 °C

[Mpa] [Mpa] [%] [J] [J] [J]

470 560 26 130 90 70

ARmRe
Nárazová práce

 

Při svařování byla jako ochranný plyn zvolena aktivní směs 82%Ar+18%CO2 (dle 

ČSN EN ISO 14175 skupina M21). 

 

4.5 Technologie svařování 50° přípoje 

Vhodnou svařovací metodou byla zvolena metoda 138 – Obloukové svařování plněnou 

elektrodou s kovovým práškem v aktivním plynu. Jako přídavný materiál byla použita 

plněná elektroda Ø1,2 mm TRUSTARC DW-A55L. Ochranným plynem byla směs 

82%Ar+18%CO2. 
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Svarové plochy byly připraveny broušením do podoby doporučené normou pro 

koutový svar diagonálního dutého přípoje, viz podkapitola 4.2. 

 Svařovány byly 2 vzorky, u obou vzorků byl spoj proveden jednovrstvou kombinací 

obvodového koutového (FW) svaru a tupého (1/2V) svaru. Vzorkový svařenec 50° - 1 byl 

svařován v poloze PB a svařenec 50° - 2 v poloze PH. 

 

Obr. 12: Zobrazení navrhovaného provedení svarového spoje 50° přípoje 

 

Bližší detaily a svařovací parametry svařování 50° vzorků jsou uvedeny v pWPS 

v tabulce č. 9. 
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Tabulka č. 9 pWPS pro 50° přípoj

Housenka Metoda 

svařování

průměr 

elektrody

Polarita rychlost 

podávání

rychlost 

svařování

tepelný 

příkon

[ - ] [ - ] [ mm ] [ - ] [ m/min ] [ mm/s ] [ kJ/mm ]

1 138 1,2 DC/+ 9,0 4,0 1,4

1 138 1,2 DC/+ 7,2 3,2 1,4

ochranný:

pro kořen:

ochranný:

pro kořen:

-

-

50° - 1: PB                50° - 

2: PH

-

-

-

-

-

Podrobnosti svařování

Podrobnosti k drážkování / ochraně 

kořene:

Teplota předehřevu:

Teplota Interpass:

20 mm

-

Rozkyv ( max. šířka housenky):

50° - 1 - PB

50° - 2 - PH

Schéma spoje Postup svařování

Hl. trubka: 10,0 mm 

Přípoj 6,3 mm

Hl. trubka: 254,0 mm 

Přípoj: 127,0 mm

Poloha svařování:

Vnější průměr (mm):

Tloušťka materiálu (mm):

Označení základního materiálu:

číslo WPQR:

Hl. trubka: S690QL1 

Přípoj: S355J2H

Jiné údaje:

Proud Napětí

[ V ][ A ]

Úhel sklonu hořáku:

Podrobnosti pulzního svařování:

Vzdálenost napájecího průvlaku od 

pracovního kusu:

-

-

-

25,2 - 26,7

24,0 - 24,5228,0 - 233,0

265,0 - 275,0

Oscilace: amplituda, frekvence, 

prodleva:

Dohřev:

Tepelné zpracování po svařování 

a/nebo stárnutí: doba, teplota, 

Označení přídavného materiálu:

Speciální sušení při vyšší teplotě 

nebo sušení:

Označení ochranného 

plynu/tavidla

Průtoková rychlost 

plynu

-

DW-A55L

-

82%Ar+18%CO2

-

16 l/min

-

Podrobnosti plazmového 

svařování:

Udržovací teplota předehřevu:

138

kapkový

Přípoj odbočky 

(1/2V+FW)

mechanické broušení, 

kartáčování

číslo WPS:

Metoda svařování:

Způsob přenosu kovu:

Druh spoje a druh svaru:

Způsob přípravy a čištení:
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4.6 Technologie svařování 20° přípoje 

Norma ČSN EN 1090-2+A1 doporučuje provádět přípoje odbočky pouze s úhlem 

větším než 30°, nicméně zákazník požadoval 20° provedení a tak byla navržena 

technologie i pro 20° provedení. Při svařování přípojů odbočky s takto nízkým úhlem hrozí 

vznik nepřípustných vad ve formě nedostatečného provaření kořene. 

Pro svařovací 20° přípoje byla využita kombinace metod 135 a 138. Přídavným 

materiálem byl zvolen svařovací drát Ø1,2 mm OK Aristorod 12.50 pro metodu 135 a 

plněná elektroda Ø1,2 mm TRUSTARC DW-A55L pro metodu 138. Ochranným plynem 

byla pro obě metody směs 82%Ar+18%CO2. 

Stejně jako v případě 50° přípoje i zde byly svarové plochy připraveny broušením do 

podoby doporučené normou pro koutový svar diagonálního dutého přípoje, viz podkapitola 

4.2. 

Spoj byl vytvořen třemi vrstvami, využita byla kombinace obvodového koutového 

(FW) svaru a tupého (1/2V) svaru. Kořenový svar byl proveden metodou 135 a zbylé 

vrstvy metodou 138. Svařování probíhalo v polohách PC a PB. Vzhledem k náchylnosti 

jemnozrnné oceli k zhrubnutí zrna byla teplota interpass předepsána na max. 150°C. 

 

Obr. 13: Zobrazení navrhovaného provedení svarového spoje 20° přípoje 

 

Bližší detaily a svařovací parametry svařování 20° vzorku jsou uvedeny v pWPS v 

tabulce č. 10. 
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Tabulka č. 10 pWPS pro 20° přípoj

Housenka Metoda 

svařování

průměr 

elektrody

Polarita rychlost 

podávání

rychlost 

svařování

tepelný 

příkon

[ - ] [ - ] [ mm ] [ - ] [ m/min ] [ mm/s ] [ kJ/mm ]

1 135 1,2 DC/+ 10,0 9,0 0,78

2 138 1,2 DC/+ 8,5 6,5 0,8

3 138 1,2 DC/+ 9,0 2,5 2,08

ochranný:

pro kořen:

ochranný:

pro kořen:

-

-

20°: PC+PB

-

-

-

-

-

Podrobnosti svařování

Podrobnosti k drážkování / ochraně 

kořene:

Teplota předehřevu:

Teplota Interpass:

268,0 - 278,0

260,0 - 270,0

20 mm

-

Hl. trubka: S690QL1 

Přípoj: S355J2H

Oscilace: amplituda, frekvence, 

prodleva:

Rozkyv ( max. šířka housenky):

Schéma spoje Postup svařování

31,5 - 32,5

24,0 - 25,0

Hl. trubka: 10,0 mm 

Přípoj 12,5 mm

Hl. trubka: 254,0 mm 

Přípoj: 127,0 mm

Poloha svařování:

Vnější průměr (mm):

Tloušťka materiálu (mm):

Označení základního materiálu:

číslo WPQR:

135+138

kapkový, sprchový

Přípoj odbočky 

(1/2V+FW)

Jiné údaje:

Proud Napětí

[ V ][ A ]

Úhel sklonu hořáku:

Podrobnosti pulzního svařování:

Vzdálenost napájecího průvlaku od 

pracovního kusu:

-

-

max. 150°C

24,0 - 25,0266,0 - 277,0

Dohřev:

Tepelné zpracování po svařování 

a/nebo stárnutí: doba, teplota, 

Označení přídavného materiálu:

Speciální sušení při vyšší teplotě 

nebo sušení:

Označení ochranného 

plynu/tavidla

Průtoková rychlost 

plynu

-

OK Aristorod 12,50 DW-

A55L

-

82%Ar+18%CO2

-

16 l/min

-

Podrobnosti plazmového 

svařování:

Udržovací teplota předehřevu:

mechanické broušení, 

kartáčování

číslo WPS:

Metoda svařování:

Způsob přenosu kovu:

Druh spoje a druh svaru:

Způsob přípravy a čištení:
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5 Zkoušky zhotovených svarových spojů 

Norma ČSN EN ISO 15614-1 požaduje pro svařovaný přípoj provést vizuální kontrolu 

v rozsahu 100 %, penetrační nebo magnetickou zkoušku v rozsahu 100 % a dále zkoušku 

tvrdosti a zkoušku makrostruktury 2 vzorků odebraných ze svarového spoje. 

Svařovaný uzel přípoje je součástí ocelové konstrukce třídy provedení EXC3. Dle 

ČSN EN 1090-2+A1 je požadována úroveň kvality B a dle ČSN EN ISO 5817 stupeň 

přípustnosti 1 dle ČSN EN 23278. 

 

5.1 Vizuální kontrola 

Vizuální kontrola je jednoduchá nedestruktivní zkouška sloužící k odhalení možných 

povrchových vad svaru. Zkouškou se zjišťují nerovnoměrnosti, zápaly, studené spoje, 

převýšení svaru, povrchové trhliny, póry, nepravidelnosti svaru atd. Vizuální kontrola se 

provádí dle normy ČSN EN ISO 17637. Stupeň jakosti svarového spoje se určuje dle ČSN 

EN ISO 5817. [1] 

Norma požaduje rozsah vizuální kontroly 100 %. Při kontrole nebyly nalezeny žádné 

vady mimo rozsah požadovaného stupně jakosti a stav obou vzorků byl shledán jako 

vyhovující ve stupni jakosti B. 

 

5.2 Magnetická zkouška prášková 

Magnetická zkouška patří mezi nedestruktivní zkoušky a slouží ke zjišťování 

povrchových vad, i vad těsně pod povrchem. Vada v materiálu má jiné magnetické 

vlastnosti a tak způsobuje lokální změnu magnetického odporu, při zmagnetování 

zkoušeného vzorku je tak magnetické pole v místě vady rozptýleno. V případě povrchové 

vady nebo vady těsně pod povrchem pak část pole prochází v místě vady nad povrchem a 

při přivedení feromagnetického prášku rozptýlené pole způsobí nahromadění prášku nad 

vadou. Magnetická zkouška se provádí dle normy ČSN EN ISO 17638. Stupeň přípustnosti 

se určuje dle ČSN EN ISO 23278. [1] 
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Pro 50° i 20° vzorek přípoje je požadován stupeň přípustnosti 1, rozsah zkoušky 

100 %. Magnetickou zkoušku provedla akreditovaná zkušební laboratoř. Zkouškou nebyly 

nalezeny žádné nepřípustné vady a stav obou vzorků vyhovuje stupni přesnosti 1. 

 

5.3 Zkoušky makrostruktury 

Zkouška makrostruktury patří mezi destruktivní zkoušky a slouží k posouzení vnitřní 

struktury svaru. Zkouškou lze kontrolovat tvar svaru, provaření kořene, způsob kladení a 

tvar jednotlivých vrstev, šířku TOO a přítomnost vad jako jsou: póry, trhliny, vměstky, 

studené spoje, neprůvary atd. Vzorky pro zkoušky makrostruktury se odebírají 

mechanickým dělením, následně se povrch vzorku brousí a leptá pro zviditelnění 

makrostruktury. Makrostruktura se posuzuje vizuálně bez zvětšení pouhým okem, nebo 

pomocí lupy či mikroskopu. Makroskopická zkouška se provádí dle ČSN EN ISO 17639, 

vyhodnocování zkoušky se provádí dle ČSN EN ISO 15614-1 a ČSN EN ISO 5817. [1] 

Pro 50° i 20° provedení přípoje je požadován stupeň jakosti B, mimo vad:  

- 502 – nadměrné převýšení tupého svaru  

- 503 – nadměrné převýšení koutového svaru 

- 504 – nadměrné převýšení kořene 

- 5214 – nadměrná výška svaru 

pro které je požadován stupeň jakosti C. 

Ke zviditelnění makrostruktury byly vzorky naleptány potíráním 15 % HNO3. 

Kontrola makrostruktury byla provedena akreditovanou zkušební laboratoří. Obrázky č. 14 

a č. 15 představují snímky zkoumaných vzorků ze svarového spoje přípoje odbočky 50°-1 

ve zvětšení 2:1, obrázky č. 16 a č. 17 pak představují snímky ze vzorku 20° přípoje. 



34 

 

 

Obr. 14: Snímek makrostruktury vzorku č. 1 přípoj odbočky 50°-1, zvětšení 2:1 

 

 

Obr. 15: Snímek makrostruktury vzorku č. 2 přípoj odbočky 50°-1, zvětšení 2:1 

 

Při kontrole makrostruktury vzorků 50° provedení nebyly nalezeny žádné vady a svar 

byl shledán vyhovující. 
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Obr. 16: Snímek makrostruktury vzorku č. 1 přípoj odbočky 20°, zvětšení 2:1 

 

 

Obr. 17: Snímek makrostruktury vzorku č. 2 přípoj odbočky 20°, zvětšení 2:1 

 

Při kontrole makrostruktury vzorků 20° přípoje odbočky byla na vzorku č. 1 nalezena 

vada 301 - struskový vměstek, která ale spadá do tolerance požadovaného stupně jakosti a 

svar byl shledán vyhovující. 

 



36 

 

5.4 Zkoušky tvrdosti spoje 

Zkouška tvrdosti svarových spojů patří mezi destruktivní zkoušky a jejím účelem je 

měření tvrdosti všech oblastí svarového spoje. Tvrdost se měří tvrdostí podle Vickerse při 

zatížení 49 N – HV5 a 98 N – HV10. Není-li teplota zkoušky stanovena, zkouší se při 

teplotě 23 ± 5°C. Zkouška tvrdosti se provádí dle ČSN EN ISO 9015-1. Požadavky na 

tvrdosti jsou dány normou ČSN EN ISO 15614-1 [10] 

Vzorky pro zkoušku se odebírají ze svařence mechanickým řezáním, aby byly co 

nejméně ovlivněny dělící technologií. Řezy se vedou kolmo na osu svaru. Vzorek musí 

obsahovat oba spojované základní materiály neovlivněné svařovací technologií, obě TOO 

a svarový kov. Povrch vzorků se dále brousí a případně leptá pro vyhlazení povrchu a 

zviditelnění jednotlivých oblastí svarového spoje. [10] 

Norma stanovuje požadavek maximální tvrdosti 450 HV10 pro ocel hlavní trubky 

S690QL1  a 380 HV10 pro ocel přípoje S355J2H. 

Zkoušky tvrdosti provedla akreditovaná zkušební laboratoř. Výsledky zkoušek 50° 

přípoje jsou uvedeny v tabulce č. 11 a obrázku č. 18, výsledky zkoušek 20° přípoje 

v tabulce č. 12 a obrázku č. 19. 

Tabulka č. 11 Naměřené maximální tvrdosti HV10 vzorků 50° přípoje

vzorek S355J2H ZM S355J2H TOO SK S690QL1 TOO S690QL1 ZM

50°-1-1 283 330 215 222 178

50°-1-2 292 330 221 213 177
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Obr. 18: Naměřené maximální tvrdosti HV10 vzorků 50° přípoje 

 

Tabulka č. 12 Naměřené maximální tvrdosti HV10 vzorků 20° přípoje

vzorek S355J2H ZM S355J2H TOO SK S690QL1 TOO S690QL1 ZM

20°-1-1 284 362 247 251 158

20°-1-2 299 345 266 239 171
 

 

Obr. 19: Naměřené maximální tvrdosti HV10 vzorků 20° přípoje 
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 Naměřené maximální tvrdosti jednotlivých oblastí svarového spoje u žádného ze 

vzorků přípojů nepřesahují maximální dovolenou tvrdost. Zkoušené svarové spoje jsou 

z hlediska tvrdosti vyhovující. 
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6 Závěr 

V bakalářské práci jsem se zabýval problematikou návrhu technologie svařování dvou 

provedení diagonálního přípoje ocelové konstrukce a návrhem a vyhodnocením zkoušek 

ověřujících požadované vlastnosti svarových spojů v souladu s normou ČSN EN 

1090-2+A1. V první části práce jsem se zabýval problematikou svařitelnosti spojovaných 

materiálů a to uhlíkové oceli S355J2H a vysokopevné jemnozrnné oceli S690QL1. 

Z analýzy svařitelnosti vyplynulo, že největším rizikem při svařování ocelí S355J2H 

a S690QL1 je nárůst tvrdosti a křehkosti především v TOO obou základních materiálů. 

V další části práce jsem se zaměřil na analýzu svařovacích metod 135 a 138 a procesů 

probíhajících při svařování elektrickým obloukem. V praktické části jsem z normy 

vypracoval doporučení pro svařování dutých přípojů a provedl jsem srovnání s požadavky 

zákazníka a navrženou technologií, ze srovnání vyplynulo, že při svařování zákazníkem 

požadovaného přípoje odbočky  20° provedení může být problematické dosáhnout 

dostatečného provaření kořene.  

Provedené vizuální a magnetické zkoušky neprokázaly přítomnost nepřípustných vad u 

žádného z testovaných vzorků. Výsledek zkoušky makrostruktury prokázal dostatečné 

provaření kořene rizikového provedení 20° přípoje. Naměřené hodnoty tvrdostí při zkoušce 

tvrdosti vzorků přípojů nepřekročily normou povolené maximální tvrdosti. Výsledky všech 

požadovaných zkoušek vzorků obou provedení přípojů vyšly jako vyhovující, vzniklé 

svarové spoje odpovídají jakosti požadované pro třídu provedení EXC3. Navržené metody 

svařování, přídavné materiály a svařovací parametry lze použít ke svařování 50° 

i extrémního 20° přípoje požadované jakosti. 
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