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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

HLAVINKA, K. Návrh postupu výroby narážky natočení : bakalářská práce.  Ostrava : VŠB 

– Technická universita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie 2015, 57 s. 

Vedoucí práce: Hlavatý, I. 

 

Bakalářská práce se zabývá návrhem postupu výroby narážky natočení tramvaje, jejím 

svařením dvěma možnými technologiemi svařování a porovnáním těchto technologií 

z ekonomického a technologického hlediska. Úvodní část práce definuje vhodné technologie 

svařování s ohledem na použitý austenitický základní materiál a jeho svařitelnost. V další 

části práce je řešen konstrukční návrh narážky natočení a svarových spojů vzhledem ke změně 

technologie svařování. Poté navazuje kontrola a ověření svarových spojů WPQR a WPS 

v souladu s platnými předpisy. Závěr práce posuzuje ekonomiku výroby narážky natočení a 

porovnává obě použité metody.  

 

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

 

HLAVINKA, K. The Proposal Production Process Rotation Allusion : Bachelor Thesis.  

Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Mechanical Technology 2015, 57 p. Thesis head: Hlavatý, I. 

 

The bachelor thesis deals with the manufacturing process cues rotation trams, the welding two 

different welding technologies and comparing these technologies in economic and 

technological terms. The first part defines the appropriate welding technology with regard to 

austenitic base material used and its weldability. The second part is solved engineering design 

cues rotation and welds due to the change of welding technology. After a follow-up inspection 

and verification of welded joints WPQR and WPS in accordance with applicable regulations. 

Conclusion The work assesses the economics of production cues rotation and compares the 

two methods used.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ 
 

 WPQR  kvalifikace postupu svařování 

pWPS  předběžná specifikace postupu svařování 

WPS  specifikace postupu svařování 

SP  svařovací plán 

PA  poloha svařování vodorovná shora 

Rm  mez pevnosti       [MPa] 

Re   mez kluzu      [MPa] 

Rp0,2   smluvní mez kluzu     [MPa] 

A  tažnost       [%] 

KV  nárazová práce     [J] 

Q  tepelný příkon      [kJ . mm
-1

] 

I   proud       [A] 

U  napětí       [V] 

HB  tvrdost dle Brinella  

CrE  ekvivalent chromu 

NiE  ekvivalent niklu 

ASME  American Society of Mechanical Engineers 

FN  feritové číslo 

MKK  mezikrystalická koroze 

PM  přídavný materiál 

ZM  základní materiál 

SK  svarový kov 

TOO  tepelně ovlivněná oblast svarového spoje 

ROS  ruční obloukové svařování obalenou elektrodou (111) 

TIG  Tungsten Inert Gas (141) 

WIG  Wolfram Inert Gas (141)  

CL  certifikační úroveň 

CP  třída provedení svaru 

CT  třída kontroly svaru 

VT  vizuální kontrola svarů 

PT  kapilární kontrola svarů 

NDT   nedestruktivní zkouška materiálů (produktů) 
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1. Úvod 
 

Bakalářská práce se zabývá výrobou narážky tramvaje z austenitické oceli. 

Narážka patří k součástem podléhajícím ve výrobě skupinám norem ČSN EN 15085 

„Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí“, 

proto je nutné, aby postupy svařování byly v souladu s těmito předpisy.  

Ke stanoveným podmínkám patří aplikace vhodných svarových spojů, použití 

vhodných technologií svařování a zkoušení, kontrola svarových spojů.     

V práci je řešena výroba narážky tramvaje s ohledem na použitý základní 

materiál, technologie svařování, způsoby kontroly svarových spojů, ekonomiku  

a efektivitu výroby. S ohledem na požadavky norem byly zpracovány a ověřeny 

postupy svařování WPS a WPQR.  

Práce byla prováděna ve spolupráci s firmou HAJDO spol. s r.o. Litovel,  která 

je certifikována dle norem ČSN EN 15085-2, ČSN EN ISO 3834-2 a splňuje 

podmínky pro výrobu narážky. 
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2. Všeobecné požadavky na svarové spoje 
 

Z obecného pohledu a principu je požadováno, aby svarový spoj vykazoval 

stejné nebo podobné mechanické a fyzikální vlastnosti jako základní svařovaný 

materiál. Toho se dá docílit pouze za předpokladu, že známe všechny potřebné 

vlastnosti svařovaných materiálů a pro jejich svaření použijeme vhodné přídavné 

materiály a vhodné, ověřené technologické postupy svařování na navržené 

technologie svařování. 

Na výše zmíněné postupy svařování, i použité technologie, mají vliv samotné 

konstrukční řešení svařované součásti a v nemalé míře i její konečné využití  

a prostředí, pro které má být určena. Právě z těchto posledně jmenovaných kritérií  

by měla vzejít jakost požadovaného základního materiálu a tím i požadované 

vlastnosti svarového spoje. Tyto jsou do značné míry dány svařitelností jednotlivých 

typů ocelí. 

 

 

2.1. Svařitelnost austenitických ocelí 
 

Svařitelnost je ovlivněna celou řadou faktorů. Hlavními faktory jsou vlastnosti 

základního materiálu a svarového kovu (např. chemické složení, mechanické 

vlastnosti, mikrostruktura, oxidační schopnost, vlastnosti a chování za vysokých 

teplot, atd.), použitá metoda svařování (množství tepla vneseného do svarového 

spoje, parametry svařování, příprava a čistota svarových ploch, přístup ke svaru, 

poloha svaru, teploty předehřevu, interpass, dohřevu, atd.), konstrukcí svařence 

(např. počet svarů na konstrukci, typy použitých svarů, umístění svarů na konstrukci, 

tuhost svařované konstrukce, zbytková napětí, atd.). 

 

 

2.2. Vlastnosti vysokolegovaných ocelí 
 

Pokud jsou v oceli legující prvky obsaženy v množství větším než 10 hm. %, 

hovoříme o tzv. vysokolegovaných ocelích. Tyto oceli jsou zařazeny do skupin  

8 až 10 dle TNI CEN ISO/TR 15608. Vzhledem k nelegovaným, nebo středně 

legovaným ocelím vynikají jinými mechanickými a fyzikálními vlastnostmi. 
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Dolegováním ocelí dochází ke zlepšení odolnosti proti korozi, dále ke zlepšení 

vlastností žárupevných a žáruvzdorných. Mimo tyto vlastnosti dále dochází  

ke zvětšení odolnosti vůči opotřebení a ke zlepšení vlastností při nižších teplotách. 

Vysokolegované oceli se vůči nízkolegovaným a nelegovaným ocelím dále vyznačují 

jinými elektrickými a magnetickými vlastnostmi. 

Prvky, kterými jsou legovány vysokolegované oceli, jsou austenitotvorné 

(rozšiřují oblast γ) a feritotvorné (zužují oblast γ). Austenitotvorné prvky jsou C, Cu , 

Ni, N, Mn. Mezi feritotvorné prvky patří Cr, Al, Si, Ti, W, Mo, Nb, V. [1] 

 

Vysokolegované oceli se dále dělí, podle obsahu hlavních legovacích prvků  

a podle mikrostruktury, kterou mají, na: 

- feritické chromové oceli, 

- martenzitické chromové oceli, 

- austenitické Cr-Ni (Cr-Ni-Mo) oceli, 

- austeniticko-feritické (duplexní) Cr-Ni (Cr-Ni-Mo) oceli. [22] 

 

Výsledné mechanické a fyzikální vlastnosti ocelí závisí na struktuře ocelí, jejíž 

charakter závisí na chemickém složení dané oceli. Jaké mohou vzniknout 

materiálové struktury vysokolegovaných ocelí znázorňuje diagram na obrázku č. 1. 

Jedná se o rovnovážný diagram Fe-Cr. [2]  

 

Obrázek 1 - Rovnovážný diagram Fe -Cr [2] 
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Čím více je v oceli obsaženo chromu Cr, tím více se zmenšuje oblast γ a tím více 

se stabilizuje oblast α (obr. č. 1). Do obsahu chromu cca 13 hm. % prodělává slitina 

transformaci α-γ-α. Nad obsah 13 hm. % chromu vzniká oblast feritu. Nad 900
o
C 

bude mít struktura velké zrno a slitina bude křehnout. Pokud se zvýší obsah chromu 

nad 25 hm. %, vzniká nová fáze σ. Tato fáze je stabilní do teploty 820
o
C a vyvolává 

křehnutí slitin železo-chrom. [1] 

U Cr-Ni ocelí, které vznikají dolegováním niklu, je struktura austenitická. 

Vyznačuje se tím, že tyto oceli jsou odolnější vůči korozi, mají vyšší houževnatost  

a lepší svařitelnost. Austenit má lepší plastické vlastnosti než ferit, a z důvodu vyšší 

rozpustnosti uhlíku v austenitu (oproti feritu) snižuje nebezpečí precipitace karbidů 

chromu. Celková struktura těchto ocelí je ale výsledkem všech vlivů kombinace 

feritotvorných a austenitotvorných prvků.  

Ekvivalent chromu CrE vyjadřuje vliv všech feritotvorných prvků na strukturu 

oceli. Ekvivalent niklu NiE vyjadřuje potom vliv všech austenitotvorných prvků  

na tuto strukturu. Pro odhad výsledné struktury Cr-Ni austenitických ocelí byly  

na základě těchto dvou ekvivalentů CrE a NiE zkonstruovány konstituční diagramy. 

Jedná se o Schaefflerův diagram (obr. č. 2) a diagram De Longův (obr. č. 3). [19] 

 

 

Obrázek 2 - Schaefflerův diagram [2] 
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Schaefflerův diagram lze použít pro odhad výsledné materiálové struktury  

u austenitických Cr-Ni ocelí, které mají nižší obsah dusíku. Například pro oceli 308, 

310, 312, 316, 317 a 318 podle ASME Code.  

 

 

 

Obrázek 3 - De Longův diagram [2] 

 

De Longův diagram je vylepšenou verzí Scheafflerova diagramu. V NiE  

je zařazen i dusík (s koeficientem 30). Tento diagram je možné použít i pro 

austenitické Cr-Ni oceli, ve kterých je obsažen dusík N. Přesně lze určit 

mikrostrukturu u austenitických Cr-Ni ocelí s obsahem feritu 0 – 15%, naopak není 

vhodný pro oceli s vysokým obsahem manganu.  

De Longův diagram udává tzv. Feritové číslo (FN). Toto číslo představuje obsah 

delta feritu v oceli. [1] 
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3. Ocel 1.4435 a její svařitelnost 
 

Pro výrobu narážky je použita ocel 1.4435 (X2CrNiMo 18 14 3), která patří 

mezi austenitické Cr-Ni-Mo oceli. Typické chemické složení tohoto materiálu  

a mechanické vlastnosti jsou uvedeny v následujících tabulkách 1 a 2.  

 

 

Tabulka 1 - Chemické složení oceli 1.4435 (hm. %) [3] 

 

 
 

 

Tabulka 2 - Mechanické vlastnosti oceli 1.4435 o tloušťce ≤ 160 mm [4] 

Max. tvrdost 

[HB] 

Smluvní 

Rp0,2 [MPa] 

Mez pevnosti Rm 

[MPa] 

Tažnost 

A [%] 

Nárazová 

práce KV [J] 

max. 215 min. 200 500 ÷ 700 40 100 

 
 

 

Všeobecně je svařitelnost těchto ocelí ovlivněna faktory: 

- náchylností k tvorbě teplých trhlin, 

- precipitací karbidů chromu (vznik MKK), 

- zkřehnutím způsobeným vznikem σ-fáze. 

 

Teplé (horké) trhliny se dělí na krystalizační, likvační a polygonizační. [20] 

 

Krystalizační teplé trhliny vznikají při tuhnutí svarového kovu a jejich příčinou 

bývá zvýšený obsah síry. Vyskytují se nejčastěji v kořenových housenkách,  

ale mohou vystupovat i na povrch. Obvykle se vyskytují jako praskání v ose. Čím 

větší dendrity při krystalizaci svarového kovu vzniknou, tím více se sníží jeho  

houževnatost a plastické vlastnosti a tím je větší riziko vzniku těchto trhlin. Proto je 

C S P Mn Si Ni Cr Mo 

max. 

0,03 

max. 

0,015 

max. 

0,045 

max. 

2,00 

max. 

1,00 

12,50 ÷ 

15,00 

17,00 ÷ 

19,00 

2,50 ÷ 

3,00 
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nutné při svařování zabezpečit takový postup svařování, aby nedošlo k velkému 

zvětšení těchto dendritů. Toho můžeme docílit několika způsoby: 

- zmenšením objemu tuhnoucí lázně (malé průměry PM, menší parametry 

svařování), 

- snížením přehřátí SK (menší tepelný příkon Q, PM vkládáme přímo do místa 

svařování), 

- zvýšením počtu krystalizačních zárodků ve SK (dolegování prvky Zr, Ti, Al 

– dochází ke zjemnění zrna), 

- svařováním s pulzem. [1]  

 

Likvační teplé trhliny vznikají jak ve svarovém kovu, tak v TOO svarového 

spoje v případě vícevrstvého svařování, kdy vznikají v housenkách tepelně 

ovlivněných při nanášení další svarové housenky. Příčinou jejich vzniku jsou 

likvační procesy (Likvace je jev, kdy se při krystalizaci SK na austenit zvyšuje 

nebezpečí tvorby nízko tavitelných eutektik s teplotou tavení nižší, než krystalizující 

SK. Tyto eutektika zůstávají v tekutém stavu, i když je okolní kov ztuhlý).  

Na možnost vzniku těchto procesů má vliv zvýšený obsah prvků S, P, B, Ti, Nb, Si 

v oceli nebo ve svarovém kovu. Vznikem těchto eutektik dochází ke snížení 

technologické pevnosti austenitických zrn oceli. [20, 1] 

 

Všeobecná opatření ke snížení rizika vzniku teplých trhlin: 

- snížení měrného příkonu svařování (sníží se růst zrna), 

- používání PM vysoké čistoty, 

- omezení deformací a napětí užitím vhodných postupů svařování, vhodných 

tvarů svarových spojů, vhodných metod svařování, předehřevu, 

- snížení tuhosti upnutí spoje 

- pokud to je možné, nepoužívat housenky s velkým tvarovým koeficientem 

svaru a malým průřezem (volit vhodný poměr šířky a výšky svarového spoje 

1 až 1,5). [21] 
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Obrázek 4 - Typy svarů a jejich náchylnost k praskání [22] 

 

 

4. Metody svařování 141 a 111 
 

4.1. Ruční obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním 

plynu 141 
 

Jedná se o metodu tavného svařování, dle ČSN EN ISO 4063 značenou číslem 

141. Další označení této metody je TIG (Tungsten Inert Gas) nebo WIG (Wolfram 

Inert Gas).  

 

 

Obrázek 5 - Svařování metodou TIG 

 

Ruční svařování metodou TIG je často používaná metoda, která má velké využití 

při svařování vysokolegovaných ocelí i různých ocelí u heterogenních spojů. Tato 
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metoda je dále vhodná pro svařování hliníkových slitin, podmínkou je ale svařování 

pomocí střídavého proudu.  

Obecně je výhodné tuto metodu svařování používat v případech,  

kdy potřebujeme docílit svaru s velmi dobrými vlastnostmi, výborným povrchem  

a vysokou čistotou. [5] 

Princip této technologie svařování je takový, že mezi netavící se wolframovou 

elektrodou a základním materiálem hoří oblouk, který zajišťuje natavení základního 

materiálu a vznik svarové lázně. Přídavný materiál je přidáván ručně přímo  

do roztaveného svarového kovu. Ochrany tavné lázně a wolframové elektrody  

před okolní atmosférou je dosaženo pomocí inertního plynu, v tomto případě 

Argonu, Helia nebo jejich směsi.  

Na správně zvoleném přídavném materiálu i vhodném ochranném plynu závisí 

výsledná kvalita a vlastnosti svarového spoje. 

 

 

 

Obrázek 6 - Princip svařování metodou 141 [6] 

 

Hlavní úlohou plynu je zamezit přístupu okolního vzduchu do místa hoření 

oblouku, hlavně přístupu kyslíku z ovzduší, který způsobuje oxidaci, pórovitost  

a propal prvků.  
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Dále má ochranný plyn a jeho složení vliv na: 

- typ přenosu kovu v oblouku, 

- přenos tepelné energie do svaru, 

- chování tavné lázně, 

- rychlost svařování, 

- zapálení a hoření oblouku, 

- tvar a rozměry oblouku a samotného průřezu svaru, 

- povrch svaru a jeho přechod na ZM, 

- kvalitu a mechanické vlastnosti svarového spoje. [6] 

 

Výhodou této metody svařování je: 

- efektivní ochrana svarové lázně a TOO základního materiálu  

před působením okolní atmosféry, zejména kyslíku, 

- čistý povrch svaru, nevzniká struska, 

- stabilní elektrický oblouk, 

- vysoká operativnost a dokonalá kontrola nad svařováním i v různých 

polohách, 

- jednoduchá a přesná regulace parametrů svařování, 

- snadno ovladatelná svarová lázeň. [6]  

 

K nevýhodám patří nízká produktivita práce. Tato metoda je, co se rychlosti 

svařování týká, pomalá. 

 

 

4.2. Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou 111 
 

Jedná se o metodu tavného svařování, dle ČSN EN ISO 4063 značenou číslem 

111. Jiné označení pro tuto metodu je MMA (Manual Metal Arc). Ruční obloukové 

svařování obalenou elektrodou je základní metoda svařování, kterou je možné 

svařovat různé materiály, nelegované i vysokolegované. 

Elektrický oblouk vzniká mezi koncovou částí obalené elektrody a základním, 

svařovaným materiálem. Obalená elektroda se odtavuje a kapky kovu z ní se pomocí 

elektrického oblouku přenášejí do svarové lázně. Princip svařování obalenou 

elektrodou je vidět na obrázku č. 7.  
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Obrázek 7 - Princip svařování metodou 111 [6] 

 

Elektroda pro svařování metodou 111 se skládá z ocelového jádra a obalu. Jádro 

elektrody tvoří přídavný materiál, který se mísí s roztaveným základním materiálem 

a tím vzniká svarový kov a svarový spoj. Správně zvolený materiál jádra svařovací 

elektrody má vliv na výslednou jakost a vlastnosti svarového kovu a svarového 

spoje.  

Na výslednou kvalitu svarového kovu a spoje má velký vliv i zvolený obal 

elektrody, který má několik funkcí při svařování. Mezi nejdůležitější patří: 

- plynotvorná funkce – hořením oblouku vznikají kouře a plyny, které brání 

přístupu kyslíku a dusíku z ovzduší ke svarové lázni, 

- ionizační funkce – pro usnadnění zapalování a hoření oblouku, 

- metalurgická funkce – dolegování svarového kovu, desoxidace a rafinace  

SK. [5] 

 

Obaly vytváří na vnější straně svarového kovu ochrannou vrstvu, tzv. strusku. 

Tato má význam i v tom, že drží tvar chladnoucího svarového kovu (drží tvar svaru) 

a navíc zabraňuje rychlému chladnutí svarového kovu. 

 

Výhodou metody svařování 111 oproti svařování metodou 141 je relativní větší 

rychlost svařování a tím i možná vyšší produktivita práce. 



13 
 

5. Požadavky normy ČSN EN 15085 na svařování 
 

Normy řady ČSN EN 15085 se zabývají výrobou technologií svařováním kovů 

pro železniční aplikace. Předepisují a stanovují certifikační a jakostní požadavky  

na výrobce, kteří provádějí svařování při výrobě nových konstrukcí a nebo  

při opravách. [7]  

Tyto normy jsou úzce propojeny s řadou norem ČSN EN 3834 pro svařování  

a řadou dalších norem týkajících se procesů svařování, jakosti svarů i následné 

kontroly svarů i celkového procesu svařování. Výrobce, který se zabývá výrobou dílů 

pro železniční aplikace musí splňovat veškeré požadavky ohledně plnění těchto 

norem a opakovaně prokazovat dodržování těchto předpisů při obhajobě získaných 

certifikátů. 

Pro certifikaci výrobce dle normy ČSN EN 15085 jsou stanoveny čtyři 

certifikační úrovně (CL 1 až CL 4). Jednotlivé strojní celky v oblasti kolejových 

vozidel spadají do různých úrovní CL a každý výrobce může vyrábět jen ty 

svařované díly, které spadají do třídy, pro kterou je certifikován. [10] 

 

 

Obrázek 8 - Tabulka rozdělení certifikačních tříd dle ČSN EN 15085-2  [10] 

 

Jak je patrné z tabulky výše, dalšími důležitými kritérii pro výrobu svařovaných 

dílů pro kolejová vozidla jsou klasifikace provedení svarových spojů CP a třída 

kontroly svarů CT. Zatřídění požadovaného výrobku do těchto tříd musí předem určit 

zákazník ve svých požadavcích na výrobu. Pokud výrobce tyto požadavky nemá, 

musí si je od zadavatele vyžádat. 
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Další důležitou informací a požadavkem na výrobce je požadovaný stupeň 

kvality prováděných svarových spojů. Samotnou kvalitou svarů se zabývá norma 

ČSN EN ISO 5817 a vady svarů jsou v této normě rozděleny do stupňů kvality B, C, 

D, kde stupeň kvality B je nejvyšší.  

 

 

Obrázek 9 - Ukázka členění vad svarů dle normy ČSN EN ISO 5817  [11] 
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6. Experimentální část práce 
 

6.1. Návrh narážky a požadavky na její výrobu 
 

Narážka natočení tramvaje (obr. č. 10) je vyrobena z oceli 1.4435 o chemickém 

složení a mechanických vlastnostech uvedených v tabulkách 1 a 2 v kapitole č. 3. 

Narážka je vyrobena z plechu o tloušťce 5 mm. Jednotlivé díly jsou vyřezány pomocí 

vodního paprsku a následně ohnuty na ohraňovacím hydraulickém lise dle výkresové 

dokumentace do požadovaného tvaru a požadovaných rozměrů. 

 

 

Obrázek 10 - Model narážky 

 

Jednotlivé díly jsou následně svařeny tavným svařováním metodou 141. Tato 

metoda tavného svařování má v porovnání s jinými metodami své výhody,  

ale i nevýhody. Jednou z nevýhod je časová náročnost samotného průběhu svařování. 

Proto byla, v rámci bakalářské práce, navržena metoda s vyšší produktivitou práce, 

ale za předpokladu, že bude dodržena podmínka pro výrobu tohoto zařízení  

dle požadavku ČSN EN 15085-2.  

 

 

6.2. Technologie svařování narážky tramvaje 
 

Pro vlastní experiment byla navržena technologie svařování 111. Jako přídavný 

materiál byla použita elektroda ESAB OK 63.30. Parametry svařování byly 

stanoveny na základě předpisu výrobce (viz. příloha č. 1 ). 
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7. Návrh postupu výroby narážky 
 

Vzhledem k technologickým možnostem výrobce byla kompletní výroba 

provedena ve firmě HAJDO spol. s r. o. Litovel. V technickém oddělení byla 

připravena kompletní dokumentace včetně programů pro CNC dělení materiálu 

vodním paprskem. Ohnutí jednotlivých dílů bylo provedeno pomocí CNC 

ohraňovacího lisu a poté následovalo samotné svaření těchto dílů, které bylo 

provedeno metodou 111 dle ČSN EN ISO 4063.  

Vzhledem k tomu, že nebyla k dispozici zkouška WPQR pro uvedenou metodu 

svařování, musel být nejprve proveden zkušební svar s následnou laboratorní 

zkouškou pro ověření zvoleného postupu a parametrů svařování.  

 

7.1. Návrh pWPS pro zkušební svar pro zkoušku WPQR 
 

Zkouška WPQR byla provedena dle normy ČSN EN ISO 15614-1: Stanovení  

a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - 

Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin 

niklu. 

Zkušební svar byl svařen na plechu stejné jakosti, jakou má konečný výrobek,  

tj. na plechu 1.4435 a tloušťce 5 mm. Rozměry zkušebních plechů byly stanoveny  

a nachystány dle předpisu uvedené normy.  

 

 

Obrázek 11 - Zkušební kus pro T-spoj [8] 
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Pro koutový svar norma předepisuje rozměry a = 150 mm, b = 300 mm. Velikost 

zkušebního koutového svaru byla dle požadavku a = 3 mm. Svařený zkušební kus 

byl dle normy ČSN EN ISO 15614-1 kontrolován vizuální zkouškou (100%), 

zkouškou na povrchové trhliny (kapilární zkouškou 100%), kontrolou 

makrostruktury. 

 

Návrh pWPS: 

pWPS - předběžná specifikace postupu svařování – slouží k tomu, aby byly  

pro svařování stanoveny výchozí hodnoty svařovacích parametrů. Pokud jsou  

při výsledné kontrole zkušebního svaru jeho vlastnosti vyhovující, je patrné,  

že i zvolené parametry svařování jsou navrženy správně. 

Zkušební svar byl proveden elektrodou ESAB OK 63.30. Jedná se o obalenou 

elektrodu s rutilovým obalem. Dle katalogu výrobce je tato elektroda vhodná  

pro svařování oceli 1.4435. Katalogový list je uveden jako příloha č. 1  

této bakalářské práce.  

Výchozí parametry svařování byly navrženy:  

- Svařovací proud  100 ÷ 125 A 

- Svařovací napětí  25 ÷ 32  V 

- Rychlost svařování  15 ÷ 20  cm / min   (2,50 ÷ 3,33 mm . s
-1

) 

- Tepelný příkon 

 

Tepelný příkon, tedy množství tepla přivedeného do svarového spoje  

na jednotku délky svaru jsem vypočítal dle vzorce: 

 

𝑄 = 𝑘 ∙
𝑈∙𝐼

𝑣
∙ 10−3 [𝑘𝐽 ∙ 𝑚𝑚−1]           (7.1) [9]  

 

kde k je koeficient tepelné účinnosti metody svařování (pro metodu 111 k = 0,8), 

U je napětí při svařování, I je intenzita svařovacího proudu, v je rychlost svařování 

v mm.s
-1

. Pro výše zvolené parametry svařování vyšel tepelný příkon 

Q = 0,80 ÷ 0,96 kJ.mm
-1

.  
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Obrázek 12 - Zkušební svar pro zkoušku WPQR – nastehovaný materiál 

 
 

 

Obrázek 13 - Zkušební svar pro zkoušku WPQR 

 

7.2. Kontrola provedeného svaru 
 

Kvalita provedeného zkušebního svaru byla ověřena prostřednictvím 

akreditované společnosti a v akreditované laboratoři. Byla provedena 100% vizuální 

kontrola, 100% kapilární zkouška a zkouška makrostruktury. Všeobecně je účelem 

makroskopické kontroly kontrola svarového spoje, provedení svaru, jeho čistota, 
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provaření, tedy hranice natavení svarového kovu a základního materiálu,  

a to po obou stranách svaru. 

 

Postup přípravy vzorků pro kontrolu makrostruktury: 

1. Dělení materiálu, příprava zkušebního kusu – ze svařeného kusu byl vyřezán 

ve směru kolmém na osu svaru pás o šíři 20 mm.  

 

 

Obrázek 14 - Kontrola makrostruktury - dělení materiálu 

 

2. Úprava zkušebního kusu – řezané hrany byly zarovnány pomocí frézky  

 

 

Obrázek 15 - Kontrola makrostruktury - frézování materiálu 
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3. Úprava zkušebního kusu – frézované hrany byly obroušeny kotoučovou 

bruskou na plocho. 

 

 

Obrázek 16 - Kontrola makrostruktury - broušení materiálu 

 

4. Úprava zkušebního kusu – obroušené hrany byly dále ještě zjemněny  

a dobroušeny jemným kotoučem na ploché rotační brusce. Použit byl brusný 

papír o zrnitosti P1200. 

 

 

Obrázek 17 - Kontrola makrostruktury - dobroušení ploch 
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5. Úprava zkušebního kusu – naleptání řezu svarového spoje v roztoku 4% 

nitalu. V důsledku tohoto naleptání došlo k výraznému zviditelnění struktury 

svarového kovu, jeho hranic se základním materiálem pro posouzení jeho 

makrostruktury.  

 

 

Obrázek 18 - Kontrola makrostruktury - leptání vzorku 

 

6. Skenování vzorku, vyčištění a kontrola. Vzorek byl naskenován do počítače 

se zvětšením 3:1 a byla provedena kontrola spoje.  

 

 

Obrázek 19 - Kontrola makrostruktury - skenování vzorku 
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Obrázek 20 - Kontrola makrostruktury - zpracování snímku 

 
 

 
 

Obrázek 21 - Výsledný makrosnímek svaru 

 

V přílohách číslo 3 až 5 jsou výsledné protokoly z laboratorní zkoušky svaru. 

Protože kontrola nezjistila žádné vady, bylo možné parametry pro svařování uvedené 

v dokumentu pWPS použít pro svařování finálního výrobku narážky natočení.  

Na základě vystaveného protokolu WPQR (příloha č. 6) byl vytvořen postup 

svařování WPS, který se stal následně součástí výrobní dokumentace a na jehož 

základě svářeč postupoval při svařování výrobku.   
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7.3. Návrh technologického postupu výroby 
 

 

 

                 Obrázek 22 - Navržený technologický postup výroby 
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             Obrázek 23 - Navržený technologický postup výroby (pokračování) 
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8. Výroba zkušebních kusů 
 

8.1. Příprava výrobní dokumentace a dělení materiálu 
 

Jak je uvedeno v technologickém postupu, v první řadě bylo nutné připravit 

výrobní dokumentaci a pálící plány pro dělení materiálu vodním paprskem.  

Model výrobku byl navržen a dokumentace vytvořena v programu Autodesk 

Inventor 2014. Pálící plán v programu Autodesk AutoCAD 2014 jako výkres  

ve formátu .dxf. Obsluhou pálícího stroje byl tento .dxf výkres importován  

do programu WRYKRYS, ve kterém byl vytvořen program pro řezání požadovaných 

dílů. Poté byly díly vyřezány. 

 

 

 

Obrázek 24 - Narážka natočení - sestavní výkres 
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Obrázek 25 - Výřez obrazovky z programu AutoCAD 2014 

 

 
 

Obrázek 26 - Prostředí programu WRYKRYS 

 



27 
 

 

Obrázek 27 - Vodní paprsek - dělení materiálu 

 

8.2.  Ohýbání jednotlivých dílů 
 

Po vyřezání jednotlivých dílů a odjehlení ostrých hran následovalo ohýbání  

na ohraňovacím lise.  

 

 
 

Obrázek 28  – Výrobní výkres pro ohýbání 
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Obrázek 29 - Ohýbání jednotlivých dílů na ohraňovacím lise 

 

 

 

Obrázek 30 - Ohýbání jednotlivých dílů na ohraňovacím lise 
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Obrázek 31 - Kontrola úhlu ohybu 

 
 

 
 

Obrázek 32 - Ohnuté díly před svařením 
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8.3.  Svařování dílů dle výrobní dokumentace 
 

Svaření dílů narážky bylo provedeno metodou 111. Specifikace postupu 

svařování WPS vycházející z protokolu provedené zkoušky WPQR a svařovací plán 

jsou zobrazeny níže na obrázcích č. 33, 34 a 35. 

 

 
 

Obrázek 33 - Specifikace postupu svařování 
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Obrázek 34 - Svařovací plán  
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Obrázek 35 - Svařovací plán (pokračování) 
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Nejprve svářeč provedl kompletaci svařované narážky. Jednotlivé části 

nastehoval rozměrově podle výrobního výkresu HLA 2015.01.00. Aby vytvořil  

co nejmenší stehovací svary, použil metodu 141 dle ČSN EN ISO 4063.  

 

 
 

Obrázek 36 - Nastehované díly narážky 

 

Svařování bylo provedeno v poloze PA. Vzhledem k malému rozměru vyráběné 

narážky nebylo nutné používat speciální polohovadlo pro polohování svařence. 

Svářeč prováděl fixaci polohy svařence pomocí svěráku vždy tak, aby dodržel 

předepsanou polohu PA při svařování.  

 

Během svařování byly sledovány parametry, které mají vliv na tepelný příkon 

svařování tj: svařovací proud, napětí a také rychlost svařování.  Velikost tepelného 

příkonu je důležitá a má vliv na výslednou strukturu svarového kovu a materiálu 

v tepelně ovlivněné oblasti. 
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Obrázek 37 - Svařování narážky 

 

 
 

Obrázek 38- Svařování narážky – detail svaru 
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8.4.  Kontrola provedených svarů 
 

Po svaření zkušebních kusů byla provedena kontrola kvality svarů. Protože  

se jednalo o finální výrobky, byly použity dvě nedestruktivní zkoušky předepsané 

zákazníkem a normou ČSN EN ISO 15085-2. 

  Všeobecně je rozsah zkoušek dán zařazením výrobku do třídy kontroly svarů 

dle CP C2 (viz kapitola č. 6). V tomto případě byla provedena 100% VT a 30% PT. 

Vzhledem k vyrobenému množství zkušebních výrobků jsem provedl PT u všech 

kusů. 

 

Vizuální kontrola svarů (VT) 
 

Pomocí VT kontroly je možné zjistit pouze zjevné povrchové vady. To znamená 

nedovolené nerovnosti svarů, převýšení svarů, zápaly, studené spoje, trhliny, 

povrchové póry. Dále je možné tuto kontrolu provádět přímo, to znamená pouhým 

okem nebo pomocí lupy, a nebo nepřímo, to je pomocí optických přístrojů  

(např. endoskopu). 

Vizuální kontrola svarů se provádí dle norem ČSN EN ISO 9712 (tato norma 

nahradila normu ČSN EN 473) a ČSN EN ISO 17637. Předmětem prvně jmenované 

normy je kvalifikace a certifikace pracovníků NDT. Norma ČSN EN ISO 17637  

se zabývá samotnou vizuální kontrolou tavných svarů. 

 

Tato norma určuje podmínky pro VT svarů. Předepisuje podmínky a pravidla  

jak pro přímou, tak nepřímou metodu kontroly a kvalifikaci personálu. 

 

Podmínky kontroly: 

- Intenzita osvětlení min. 350 lx (doporučení 500 lx) 

- Vzdálenost přístupu pro kontrolu do 600 mm 

- Úhel kontroly ne menší než 30
o
 

- Čistota povrchu (odstranění strusky) 

- Kontrola svarů dle požadovaného stupně kvality ČSN EN ISO 5817  
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Obrázek 39 - Přístupnost pro kontrolu VT  [12] 

 

Kontrola svarů byla provedena po očištění svařenců od strusky nerezovým 

kartáčem. Jako pomůcky jsem použil lupu, lux metr a měrku svarů.  

 

 

Obrázek 40 - Pomůcky pro vizuální kontrolu svarů 
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Před zahájením samotné kontroly jsem prověřil hodnotu osvětlení,  

zda je splněna první podmínka pro vykonání vizuální kontroly svarů. Při kontrole 

jsem hodnotil kvalitu svarů na základě zařazení svarů do stupně kvality C  dle normy  

ČSN EN ISO 5817.  

 

 

Obrázek 41 - Měření intenzity osvětlení pomocí luxmetru 

 
 

 

Obrázek 42 - Tabulka z normy ČSN EN ISO 5817  [11] 
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Z tabulky na obrázku č. 42 jsou patrné dovolené úchylky při velikosti svaru        

a = 3 mm, ty jsou povoleny pro svary zařazené do stupně kvality C. Podkročení 

velikosti je povoleno jen v případě krátké vady a v povolené odchylce -0,2 mm. 

Naopak překročení velikosti je povoleno v rozsahu 1 mm + 0,2 x a až 4 mm.  

Pro předepsaný svar a = 3 mm to znamená rozpětí velikosti svarů 3 až 4 mm. Zjevné 

vady ve svarech nebyly nalezeny. Možný problém je pouze s dodržením předepsané 

velikosti koutového svaru a = 3 mm. Všechny svarové spoje vyhověly stupni C  

dle ČSN EN ISO 5817. 

 

 
 

Obrázek 43 - Kontrola velikosti koutového svaru 

 

 

Kapilární kontrola svarů (PT) 
 

Pomocí PT kontroly je možné zjistit, stejně jako u VT kontroly,  

pouze povrchové vady. Kapilární metoda kontroly svarů se provádí dle normy  

ČSN EN ISO 23277 (tato norma nahradila normu ČSN EN 1289) a dále potom  

dle řady norem ČSN EN ISO 3452 (1 až 4).  
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Kapilární zkouška se provádí v několika fázích.  

Fáze kapilární zkoušky: 

- Příprava a čištění kontrolovaného místa (mechanicky, chemicky) 

- Nanesení penetrantu (štětec, spray, ponoření) – doba penetrace cca 10 až 15 minut 

- Odstranění přebytku penetrantu (tak, aby zůstal penetrant ve vadách) 

- Nanesení vývojky (jemný souvislý povrch) 

- Inspekce (podmínky závisí na typu penetrantu – popsáno v odstavci 8.7 normy  

    ČSN EN ISO 3254) 

- Záznam (písemně, skicou, fotograficky …) 

- Konečné čištění (není vždy nutné) 

Vyhodnocení kapilární zkoušky se provádí většinou 2x. Poprvé hned  

po nanesení vývojky (objeví se velké vady) a potom cca o 20 minut později,  

kdy se zjišťují menší vady svarů.  

 

Rozdělení možných typů používaných penetrantů je patrné z tabulky na obrázku 

č. 44 níže. V mém případě byla pro kontrolu svařených dílů narážky použita sada  

s barevným kontrastním penetrantem. 

 

 

Obrázek 44 - Rozdělení penetrantů pro kapilární zkoušku [13] 
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Obrázek 45 - tabulka vhodného použití typů penetrantů [14] 

 

Na závěr zkoušky se vystavuje protokol, kde se uvádějí údaje o zkoušené 

součásti, účel zkoušky, označení použitého penetračního systému, zkušební instrukce 

a případné odchylky od zkušební instrukce. Dále se uvádí výsledek zkoušky, místo, 

datum zkoušky, jméno zkoušejícího, jméno, kvalifikace a podpis zkušebního  

dozoru  [13].  

Kapilární zkoušku jsem provedl pomocí penetrační sady firmy Sopras,  

která se skládá z čističe (modrá etiketa), penetrantu (červená etiketa) a vývojky  

(bílá etiketa). Dále jsem použil odmašťovací prostředek firmy Ageus. 

 

 

 

Obrázek 46 - kapilární zkouška – nanesený penetrant 
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Obrázek 47 - Kapilární zkouška - aplikace vývojky 

 

 
 

Obrázek 48 – Narážka po tryskání 

 

Výsledek kapilární zkoušky všech svarů bylo možné označit za vyhovující. 
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9. Ekonomické vyhodnocení výroby narážky tramvaje 
 

Ekonomické vyhodnocení výroby dílce je vztaženo k záměně technologie 

svařování z původní metody 141 (dále TIG) na metodu 111 (dále ROS)  

dle ČSN EN ISO 4063.  

Samotná příprava jednotlivých dílů pro svaření je u obou metod shodná,  

to znamená, že časová a ekonomická náročnost do bodu číslo 6 technologického 

postupu je také stejná. Hlavní rozdíl, který bude mít vliv na celkový ekonomický 

výsledek výroby spočívá ve zvolené metodě svařování a její výrobní efektivitě.  

Také je nutné brát v úvahu vstupy pro jednotlivé metody svařování. Pro metodu TIG 

je to přídavný materiál (drát) a ochranný plyn (Argon). V případě metody ROS  

se jedná o obalené elektrody pro ruční svařování.  

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o sériovou výrobu ale takového charakteru,  

že se samotný proces svařování nedá (alespoň v dostupných výrobních podmínkách) 

nijak zautomatizovat a probíhá (stejně jako zpracování u dalších výrobních operací 

v technologickém postupu) postupně svařováním každého vyráběného kusu zvlášť, 

jsou výše uvedené vstupy rozhodujícím faktorem ovlivňujícím  případné  

ekonomické úspory ve výrobě.  

Hodnoty použité pro výpočet nákladů na svaření jednoho kusu narážky  

pro jednotlivé metody svařování jsou, pro vzájemné porovnání, uvedeny níže 

v tabulce  č. 3. Pro obě metody je shodná hrubá mzda svářeče, tj. 350,- Kč / hodinu. 

Spotřebu přídavného materiálu jsem spočítal pomocí online kalkulátoru [15].  

Jak je vidět na obrázcích č. 49 a 50, při celkové délce 2,25 m koutového svaru  

o velikosti a=3 mm na jednom kusu výrobku, je spotřeba přídavného materiálu  

0,25 kg . U metody TIG to je 8 m drátu ø2,4 mm, u metody ROS to je 15 ks 

elektrody ø3,2 mm a délky 350 mm. Cena přídavného materiálu pro metodu TIG  

je 423,9 Kč/kg [16], pro metodu  ROS je cena elektrody 22,- Kč/ks [17]. Uvedené 

spotřebované množství přídavných materiálů byly dále ověřeny při svařování  

a měření času potřebného pro svaření jednoho kusu výrobku. 
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Obrázek 49 - Výpočet spotřeby PM u metody 111 
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Obrázek 50 - Výpočet spotřeby PM u metody 141 

 

Cena za ochranný plyn pro metodu TIG v tlakové láhvi 50l/200 bar (množství 

plynu v lahvi je 50 x 200 = 10 000 litrů) vychází, při celkové ceně za láhev       

2.883,- Kč, na 0,29 Kč/litr [18]. Pracovní tlak, průtok plynu při svařování,  

je nastaven na 10 litrů/min. Další důležitou proměnnou pro výpočet ceny  

za svařování je čas. Jeho hodnotu jsem zjistil měřením. U metody TIG je  nutné 

počítat s časem 105 minut pro svaření jednoho kusu výrobku včetně manipulace  

a polohování ve svěráku. Čistý čas svařování, důležitý pro výpočet ceny za ochranný 

plyn, je 95 minut. U metody ROS je čas svaření, včetně manipulace s výrobkem,  

45 minut. Čas potřebný k očištění svárů od strusky je opět na základě měření  

6 minut. Odstranění strusky je provedeno zámečníkem s hrubou hodinovou sazbou 

250,- Kč/hod.  
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Tabulka 3 – Vstupní hodnoty pro obě zvolené metody svařování 

Metoda 141 dle EN ISO 4063 

Č. Název Spotřeba Počet Cena za MJ Cena za množství 

1 Ochranný plyn 10 l / min 95 min 0,29 Kč / l 275,5 Kč 

2 Přídavný materiál 0,25 kg 0,25 kg 423,9 Kč / kg 106 Kč 

3 Svářeč - práce 105 min 105 min 350,- Kč/hod 612,5 Kč 

      

Celkové náklady svařování na 1 ks výrobku 994,- Kč 

  

Metoda 111 dle EN ISO 4063 

Č. Název Spotřeba Počet Cena za MJ Cena za množství 

1 Přídavný materiál 15 ks 15 ks 22,- Kč / ks 330,- Kč 

2 Svářeč - práce 45 min 45 min 350,-Kč/hod 262,5 Kč 

3 
Čištění svarů od 

strusky 

6 min 6 min 250,-Kč/hod 25,- Kč 

      

Celkové náklady svařování na 1 ks výrobku 617,5 Kč 

  

Jak je patrné z výše uvedené tabulky, metoda 111 je na jednom kuse výrobku 

levnější o 376,5 Kč. Při sérii 50 kusů výrobku by tedy měla změna metody svařování  

znamenat, za dodržení požadované jakosti svarů, zefektivnění výroby a teoretickou 

ekonomickou úsporu ve výši 18.825,- Kč.  
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10. Závěr  
 

Bakalářská práce se zabývá ověřením dvou technologií svařování ve firmě 

HAJDO spol. s r.o. Litovel z původně používané metody 141 na metodu 111  

dle ČSN EN ISO 4063. V první části práce je rozebrána problematika svařitelnosti 

použité vysokolegované oceli 1.4435. V další části práce jsou uvedeny výhody  

a nevýhody obou technologií svařování a podmínky výroby dílce podle  

ČSN EN 15085. V experimentální části práce byly provedeny zkoušky svarových 

spojů WPS a WPQR s vyhovujícími výsledky. Na základě výsledků byl navržen 

postup výroby s použitím technologie 111 dle ČSN EN ISO 4063. Podle tohoto 

postupu byly svařeny konkrétní výrobky, na kterých byla provedena NDT pomocí 

vizuální kontroly a kapilární zkoušky v souladu s platnými předpisy. Závěrem bylo 

provedeno ekonomické zhodnocení obou použitých metod svařování. 

Lze konstatovat, že použití technologie 111 snížilo finanční náklady na výrobu 

při sérii 50 kusů výrobku v jedné sadě o cca 18.825,- Kč. V případě použití nové 

technologie svařování je nutné brát ohled na tu skutečnost, že samotné provedení 

zkoušky svaru WPQR znamená také nemalé finanční výdaje, takže s uvažovanou 

úsporou je možné počítat spíše v pokračování výroby v dalších sériích, pro jejichž 

výrobu bude použita již provedená zkouška a z ní vycházející předpis pro svařování 

WPS a svařovací postup SP.  

Výsledky této práce jsou již v současné době aplikovány v praxi.       
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