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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

CIGÁN, M. Ověření technologie přivařování nátrubků parních komor, tlakových 

nádob a kotlových těles.  Ostrava: Katedra mechanické technologie - 345, VŠB - 

Technická univerzita Ostrava, 2009, 51 stran, 0 příloh, Diplomová práce, vedoucí: 

Ing. Vladislav Ochodek 

Diplomová práce se zabývá ověřením technologie přivařování nátrubků parních 

komor, tlakových nádob a kotlových těles. V úvodní části je popsán princip technologie 

svařování pod tavidlem a netavící se wolframovou elektrodou. Specifikuje oblast použití 

a prověřuje možnosti automatizovaného provádění svarů nátrubků pro různé základní 

materiály spolu s návrhem možných kombinací drát-tavidlo pro metodu APT - 121. Je 

navržen modelový kus pro ověření technologie, technologický postup svařování nátrubků 

tlakové nádoby, jeho praktické provedení, prověření tak i vyhodnocení navržených 

zkoušek a vlastností zhotovených svarových spojů. 

THESIS ANNOTATION 

CIGÁN, M. Examination of Steam Chest, Pressure Tank and Boiler Drum 

Mouthpiece welding technology. Ostrava: Department of Mechanical Technology - 345, 

VŠB - TUO, 2009, 51 pages, 0 schedules Thesis, consultant: Ing. Vladislav Ochodek. 

Dissertation work is examining the technology of welding the mouthpieces of 

steam chests, pressure tanks and boiler drums. In the introduction part, principles of 

submerged-arc welding technology and welding by non-fusible tungsten electrode is 

described. It specifies application field and examines the possibilities of automatic weld 

application of  mouthpiece for different basic materials together with the proposal of 

various combinations of welding rod x submerged-arc for APT method. Model piece is 

designed for verifying the technology, then technologic process of welding the 

mouthpieces of  pressure tanks prepared, followed by practical execution, examining and 

evaluating of proposed tests and properties of completed weldments. 
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BW tupý svar.............................................................................................[ - ] 
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t tloušťka svařovaného materiálu......................................................[mm] 
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Tp teplota předehřevu.............................................................................[°C] 

UT ultrazvuková zkouška ........................................................................[ - ] 

v svařovací rychlost .....................................................................[mm.s-1] 

VT  vizuální kontrola ................................................................................[ - ] 

WPS specifikace postupu svařování ...........................................................[ - ] 
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1 ÚVOD 

Jedním ze stěžejních produktů divize Power Engineering jsou energetické 

a chemické systémy. Tyto systémy obsahují mj. komory, na kterých je velké množství  

přivařovaných nátrubků.  

Nátrubky na tyto části zařízení jsou doposud svařovány výhradně ručně. 

V případě svařování spojů s plným průvarem je nátrubek svařován kombinovaně, kořen 

svaru ručně metodou GTAW-141 ve výjimečných případech je kořen svaru prováděn 

automatem Polysoude, avšak bez přídavného materiálu. Další vrstvy svaru jsou prováděny 

taky ručně a to obalenou elektrodou metodou SMAW-111. V případě svarů kde není 

požadován plný průvar jsou tyto rovněž svařovány ručně obalenou elektrodou. Tato 

technologie zaručovala kvalitní svarové spoje, ale s nízkou produktivitou práce. Dále tato 

metoda často vyžadovala opravy z důvodu zápalu či vrubu, kdy svar byl broušen a opět 

opravován další vrstvou svaru.  

Proto bylo mým úkolem prověřit možnosti automatizovaného provádění svarů 

nátrubků pro tlaková zařízení a komponenty chemického průmyslu. Svařování pod 

tavidlem je metoda, která může být použita pro extrémně široké spektrum výrobků. Tato 

metoda má mnoho předností. Bezesporu její největší předností je vysoká produktivita 

procesu. Tento fakt ji přímo předurčuje pro použití v oblasti výroby tlakových nádob 

a nádob pro chemický průmysl, kde právě velký počet nátrubků stejného průměru je 

soustředěn do relativně malého prostoru. 

Samotná automatizace svařovacího procesu pak více než kdy jindy nabývá na 

významu, zejména díky stále rostoucím požadavkům na produktivitu procesů, zvyšujícím 

se nárokům na jakost a díky snižujícímu se počtu zkušených a zručných svářečů. 

Na evropském trhu je mnoho společností, které nabízí kompletní technologie pro 

automatizaci svařování. Většinou se jedná o průmyslové stavebnice, ze které lze sestavit 

základní modely svařovacích automatů jak pro svařování metodami GTAW-141 

a svařování pod tavidlem.  

Sestavené automaty mohou mít jednu nebo až čtyři osy volnosti - tedy možnosti 

pohybu svařence a svařovacího hořáku ve čtyřech nezávislých osách. Například lineární 

a rotační pohyb. Automaty pro svařování pod tavidlem jsou určeny pro svařování různých 

typů svarů.  
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Kontrolní a ovládací prvky umožňují spolehlivě řídit a kontrolovat všechny 

důležité svařovací parametry. V příslušenství se objevuje celá řada svařovacích hubic, 

systémů recyklací tavidla a podobně.  

Svařovací systémy pro svařování pod tavidlem jsou většinou určeny pro uživatele, 

kteří je osazují do jednoúčelových i univerzálních svařovacích zařízení a přípravků.  

Jejich ovládací skříně umožňují kromě nastavení běžných parametrů i řízení 

snadného zapálení oblouku, startovacích parametrů, svařovacích parametrů a podobně. 

Zajištěním všech funkčních požadavků je zajištěna snadná a dokonalá reprodukovatelnost 

svarů.  

Systém pro manipulaci s tavidlem je potřebný pro každé svařovací zařízení 

vybavené touto technologií.  

Možnosti uspořádání a využití svařovacích automatů jsou prakticky neomezené. 

Výběr všech potřebných komponentů je věcí správné specifikace požadavků. 

Diplomová práce ověřuje technologie přivařování nátrubků parních komor, 

tlakových nádob a kotlových těles technologií svařování netavící se wolframovou 

elektrodou v ochranné atmosféře argonu GTAW - 141 a automatem pod tavidlem, 

přibližuje oblast použití pro různé základní materiály spolu s návrhem možných kombinací 

drát - tavidlo.  

Bude navržen technologický postup stehování a svařování nátrubků komor, jeho 

praktické provedení, prověření, tak i vyhodnocení navržených zkoušek a vlastností 

zhotoveného svarového spoje. 
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2 SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG - 141 

Při této svařovací metodě hoří elektrický oblouk mezi netavící se elektrodou 

a základním svařovaným materiálem. Protože se elektroda nemá odtavovat, musí být 

vyrobena z materiálu, který odolává velmi vysokým teplotám. Tuto podmínku splňuje 

wolfram. Wolframová elektroda je pomocí kleštiny upnuta v hlavici TIG hořáku.  

Pomocí kleštiny je do elektrody přenášen také svařovací proud. Hořák je dále 

opatřen hubicí, kterou ven proudí plyn vytvářející v místě svařování inertní (netečnou) 

ochrannou atmosféru. Inertní atmosféra chrání tavnou lázeň před přístupem vzduchu 

a usnadňuje zapalování oblouku. Svařování může být provedeno buď pouze roztavením 

a slitím základních materiálů dohromady anebo s přidáním přídavného materiálu. 

Základní, výše popsaný, princip svařování TIG je shodný pro všechny případy. 

Tedy pro ruční, mechanizované i automatizované svařování. Princip TIG svařování je 

schematicky znázorněn na následujícím obrázku 1.  

 

Obrázek 1.  Princip metody TIG - 141 

Nejvýraznější výhodou TIG - 141 svařování je výborná kontrola nad svarovou 

lázní. TIGem lze také svařovat bez nebo s přídavným materiálem. 
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Metoda TIG se vyznačuje vysokou teplotou oblouku. Zároveň je ale teplotní pole 

velmi úzké. Nedochází proto k tepelnému ovlivnění základního materiálu v tak širokém 

pásmu okolo svaru a naopak je možné dosáhnout velké hloubky závaru. Z dalších 

pozitivních vlastností můžeme jmenovat příznivé tvarování svarové housenky na povrchu i 

v kořeni a dobré operativní vlastnosti TIGu v polohách.  

Nevýhodou je vysoká technická náročnost na svařovací zařízení a malá 

produktivita. V některých případech, jako je svařování potrubí, se TIGem svařují jen 

kořenové vrstvy, u kterých velmi záleží na kvalitě. Výplňové a krycí vrstvy se pak dělají 

efektivnějšími metodami svařování (MMA, SMAW, SAW).  

3 SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM 

3.1 Princip technologie 

Svařování pod tavidlem je vysoce výkonný a hospodárný způsob tavného 

svařování. Jde o elektrický obloukový proces, při kterém oblouk hoří pod vrstvou tavidla 

a postupným tuhnutím roztavené svarové lázně se svařované materiály metalurgicky spojí. 

Elektroda – svařovací drát se taví vlivem tepla vyvinutém v elektrickém oblouku 

a vyplňuje určitou část svarového úkosu pod nasypaným tavidlem.  

 

Obrázek 2. Princip metody 121 
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Podávání drátu do místa hoření elektrického oblouku, podávání tavidla 

a dodržování svařovacích parametrů zajišťuje automat. Svařovací proud se přivádí ze 

zdroje do drátu přes čelisti nebo průvlak svařovacího automatu, které jsou umístěny těsně 

nad vrstvou tavidla viz obrázek 2. 

Tavidla mají podobnou funkci jako obal elektrody při ručním obloukovém 

svařování, tj. chrání roztavený kov před vlivem okolní atmosféry, podporují hoření 

a stabilitu elektrického oblouku, umožňují rafinaci či dolegování svarového kovu a formují 

povrch a profil svaru. Technologie svařování pod tavidlem umožňuje použití vysokých 

proudových zatížení i vysokých rychlostí svařování, což při dobrém průvaru, omezení 

rozstřiku a celkové výborné kvalitě spoje i ochraně svářeče před zářením přináší v řadě 

konkrétních situací podstatné zvýšení produktivity i bezpečnosti práce. Další zvýšení 

výkonu lze dosáhnout použitím více hubic nebo použitím tzv. tandemového svařování aj. 

Mezi výhody svařování pod tavidlem patří především: 

• výjimečná produktivita- menší pracnost při přípravě svarových ploch; 

• rychlost navaření až 40 kg svarového kovu za hodinu; 

• u dlouhých a vícevrstvých svarů umožňuje svařování pod tavidlem 100% pracovní 

cyklus, tzn. že nejsou prakticky nutné přestávky během svařování; 

• vysoký průvar; 

• vysoká rychlost svařování; 

• svary vyhovují nejpřísnějším kritériím hodnocení a vykazují minimum vad; snadná 

opakovatelnost svarů při stejné kvalitě; 

• nízký obsah vodíku ve svarovém kovu zaručuje dobrou odolnost proti praskání; 

metodu lze použít pro různé druhy materiálů; 

Mezi nevýhody svařování pod tavidlem patří především: 

• nutná manipulace s tavidlem. 

• široká tepelně ovlivněná oblast. 

• svařování v jiných polohách než v poloze vodorovné shora je obtížné, svařencem se 

musí polohovat; 

• zakrytý svařovací proces a tím obtížnost jeho kontroly. 
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3.2 Tavidla pro metodou APT - 121 

Základní metalurgické charakteristiky tavidel jsou obvykle popisovány tzv. 

indexem bazicity, který je definován jako poměr mezi obsahem bazických a kyselých 

oxidů, které tavidlo obsahuje. Pro příklad je uvedena tabulka 1, která dělí tavidla podle 

indexu bazicity do následujících skupin: 

typ tavidla index bazicity teplotní interval tavení
kyselé < 0,9 1100 - 1300°C

neutrální 0,9 - 1,2 1300 - 1500°C
bazické 1,2 - 2,0 > 1500°C

vysoce bazické > 2,0 > 1500°C  

Tabulka 1.  Bazicita tavidel [3] 

V této tabulce byl pro výpočet indexu bazicity použit vzorec (1) podle 

Boniszevského. 

22322

2222

(2/1

)(2/1

ZrOTiOOAlSiO

MnOFeOCaFOKONaLiOBaOSrOMgOCaO
B

+++
+++++++++

=  ( 1 ) 

Interval teplot tavení ovlivňuje kromě krycích a formovacích vlastností vznikající 

strusky i množství a tvar nečistot, převážně charakteru kysličníkových vměstků ve 

svarovém kovu.  

Kyselá a neutrální tavidla poskytují strusku s nižší tavící teplotou než svarový 

kov, poskytují výborné operativní svařovací vlastnosti, ale i vyšší obsah vměstků, který 

částečně snižuje dosažené výsledky zkoušek vrubové houževnatosti. Použití bazických 

a vysoce bazických tavidel je při správných postupech svařování zárukou vysoké čistoty 

svarového kovu a tím i vysokých hodnot vrubové houževnatosti především při nízkých 

teplotách použití. [3] 

Podle způsobu výroby jsou dnes nejpoužívanější dvě skupiny tavidel: 

• Tavená tavidla - vyrábějí se přetavením suché směsi surovin obvykle v elektrické 

peci s následujícím odlitím taveniny spolu s granulací, sušením, mletím 

a proséváním. Zrna tavidla jsou obvykle sklovitého nebo pemzovitého charakteru. 

Jejich výhodou je dokonalá homogenita a nízká navlhavost. Mezi nevýhody patří 

vysoká energetická náročnost výroby a doprovodné ekologické problémy při výrobě. 
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• Aglomerovaná tavidla - vyrábějí se granulací namíchané suché směsi po přidání 

pojiva s následujícím žíháním při vysokých teplotách a úpravou, tj. mletím 

a proséváním. Zrna tavidla jsou tvořena navzájem spojenými částicemi jednotlivých 

složek. Výhodou těchto tavidel je snadná výroba tavidla potřebných vlastností 

s velmi dobrými operativními vlastnostmi. Nevýhodou je vyšší navlhavost tavidel 

s potřebou přesoušení a jejich poněkud nižší mechanická pevnost. 

Z metalurgického hlediska můžeme rozdělit taky na hlavní skupiny: 

• Aktivní tavidla - jsou ta, která obsahují řízená množství manganu anebo křemíku. 

Tyto prvky se přidávají jako přísady do tavidla, kde zvyšují odolnost proti poréznosti 

a praskání svaru, způsobené nečistotami v místě svaru v samotné kompozici 

svařovacího materiálu. Primární použití aktivních tavidel se používá k výrobě 

jednovrstvých svarů s co nejmenším počtem vad a nejvyšší jakostí. Protože aktivní 

tavidla obsahují některé směsi jako přísadu, bude se legování ve svaru měnit podle 

změn napětí oblouku. Zvýšení legujících prvků ve svaru zvyšuje úroveň pevnosti 

svarového kovu u vícevrstvých svarů, avšak může snižovat rázovou houževnatost. Z 

těchto důvodů je nutno pečlivěji regulovat napětí pro vícevrstvé svařování 

s aktivními tavidly než při používám tavidel neutrálních. 

• Neutrální tavidla - jsou ta, která nepůsobí žádné změny v kompozici svarového kovu 

v důsledku velkých změn napětí oblouku a tedy i délce oblouku. Primární použití 

neutrálních tavidel je ve vícevrstvém svařování, zvláště pokud tloušťka základní 

desky převyšuje 25 mm. Protože neutrální tavidla obsahují málo nebo žádnou aktivní 

příměs, mají svary jen malou nebo žádnou odolnost vůči praskání anebo poréznosti 

vlivem nečistot, zvláště u jednovrstvých svarů. Z tohoto důvodu nejsou neutrální 

tavidla zpravidla tou nejlepší volbou pro jednovrstvé svařování. 

• Legující tavidla - jsou ta, která se používají s obyčejným svařovacím drátem 

z uhlíkové oceli k vytvoření návaru legované oceli. Legury se přidávají do tavidla 

jako přísady. Legující tavidla se především používají při navařování tvrdých povlaků. 

Úroveň legujících prvků v návaru závisí na správném napětí oblouku a tedy délce 

oblouku, je velmi důležité pečlivě dodržovat napětí doporučená výrobcem a zajistit 

tak dosažení zamýšlené slitiny v návaru. Tyto tavidla snižují náklady na svařování 

tím, že umožňují použití obyčejných drátů z uhlíkové oceli místo drahých slitinových 

drátů. [2] 
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Jedním z důležitých parametrů tavidla je i velikost zrna, která ovlivňuje do určité 

míry i jejich operativní vlastnosti. Při použití hrubšího zrna je svarová housenka širší při 

menší hloubce závaru než při jemném zrnu. Proto je tento typ používán například při 

svařování tenkých plechů. Velké rozdíly ve velikosti zrna a přítomnost prachové frakce 

nepříjemně ovlivňují formování svarové housenky. Proto je vždy velikost zrna pro daný 

typ definována v určitém intervalu. [3] 

3.3 Volba kombinace drát - tavidlo 

Typ tavidla má podstatný vliv na operativní vlastnosti a podle kombinace s typem 

drátu i na vlastnosti získaného svarového kovu. 

V případě, že pro volbu kombinace drát - tavidlo jsou rozhodující požadavky na 

zajištění minimálních hodnot vrubové houževnatosti resp. nárazové práce svarových spojů, 

zvláště při minusových teplotách, je rozhodujícím faktorem pro volbu index bazicity 

tavidla s následujícím připojením drátu s vhodným chemickým složením.  

Požadavky na vlastnosti svarového kovu je třeba odvodit z požadavků na 

mechanické vlastnosti svarového spoje, to znamená z potřebné hodnoty meze kluzu, 

pevnosti či požadované vrubové houževnatosti. Vlastnosti spoje by se měly co nejvíce 

přiblížit vlastnostem základního materiálu. [3] 

V úvahu je nutno proto vzít především: 

• chemické složení svařovacího drátu, u nelegovaných ocelí hlavně s ohledem na obsah 

uhlíku, manganu a křemíku 

• propal resp. možnost dolegování některých prvků při stanovených podmínkách 

svařování s konkrétním tavidlem 

• obsah manganu v základním materiálu a charakter promísení podle typu spoje 

• rozhodující vliv na mikrostrukturu i na mechanické vlastnosti svarového spoje však 

může mít i vnesené teplo na jednotku délky svarové housenky dané způsobem 

provedení svaru a ochlazovací rychlost po svaření udávaná ve °C/s [3] 

• kombinace musí být certifikována a schválena nezávislou Autorizovanou osobou. 
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4 PROVĚŘENÍ MOŽNOSTÍ AUTOMATIZOVANÉHO 
PROVÁDĚNÍ SVARŮ NÁTRUBKŮ  

Jak již bylo uvedeno, jedním ze stěžejních produktů divize Power Engineering 

jsou energetické a chemické systémy. Tyto systémy obsahují mj. komory, na kterých je 

velké množství přivařovaných nátrubků.  

Nátrubky na tyto části zařízení jsou doposud svařovány výhradně ručně. 

V případě svařování spojů s plným průvarem je nátrubek svařován kombinovaně, kořen 

svaru ručně metodou GTAW - 141 ve výjimečných případech je kořen svaru prováděn 

automatem Polysoude, avšak bez přídavného materiálu. Další vrstvy svaru jsou prováděny 

taky ručně a to obalenou elektrodou metodou SMAW - 111. V případě svarů kde není 

požadován plný průvar jsou tyto rovněž svařovány ručně obalenou elektrodou. Tato 

technologie zaručovala kvalitní svarové spoje, ale s nízkou produktivitou práce. Dále tato 

metoda často vyžadovala opravy z důvodu zápalu či vrubu, kdy svar byl broušen a opět 

opravován další vrstvou svaru.  

Proto bylo mým úkolem prověřit možnosti automatizovaného provádění svarů 

nátrubků pro tlaková zařízení a komponenty chemického průmyslu. Svařování pod 

tavidlem je metoda která může být použita pro extrémně široké spektrum výrobků. Tato 

metoda má mnoho předností, bezesporu její největší předností je vysoká produktivita 

procesu. Tento fakt ji přímo předurčuje pro použití v oblasti výroby tlakových nádob 

a nádob pro chemický průmysl, kde právě velký počet nátrubků stejného průměru je 

soustředěn do relativně malého prostoru. 

Samotná automatizace svařovacího procesu pak více než kdy jindy nabývá na 

významu, zejména díky stále rostoucím požadavkům na produktivitu procesů, zvyšujícím 

se nárokům na jakost a díky snižujícímu se počtu zkušených a zručných svářečů. 

Na evropském trhu je mnoho společností, které nabízí kompletní technologie pro 

automatizaci svařování. Většinou se jedná o průmyslové stavebnice, ze které lze sestavit 

základní modely svařovacích automatů jak pro svařování metodami GTAW - 141 

a svařování pod tavidlem.  

Sestavené automaty mohou mít jednu nebo až čtyři osy volnosti - tedy možnosti 

pohybu svařence a svařovacího hořáku ve čtyřech nezávislých osách. Například lineární 

a rotační pohyb, pendlování hořáku, řízení výšky hořáku ve vertikální ose a podobně.  
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Sortiment svařovacích zdrojů zahrnuje ucelenou řadu zdrojů. Tyto zdroje jsou 

mohou být konstruovány jako víceprocesní s volitelnou charakteristikou jak konstantního 

napětí, tak i konstantního proudu. Většina zdrojů disponuje vynikajícími charakteristikami 

svařovacího proudu v celém pracovním rozsahu s jednoduchým ovládáním, mohou být 

provozovány s celou řadou podavačů drátu a dalšími typy zařízení. 

Automaty pro svařování pod tavidlem jsou určeny pro svařování různých typů 

svarů, kdy traktor pojíždí podél svařence nebo přímo po svařenci nebo po jednoduché 

koleji s vedením. Mohou se umístit na různá zařízení, která umožňují svařovat např. pláště 

nádob, tvarové konstrukce a podobně.  

Kontrolní a ovládací prvky umožňují spolehlivě řídit a kontrolovat všechny 

důležité svařovací parametry. V příslušenství se objevuje celá řada svařovacích hubic, 

systémů recyklací tavidla a podobně. Možnosti uspořádání a využití svařovacích automatů 

a traktorů jsou prakticky neomezené. 

Svařovací systémy pro svařování pod tavidlem jsou většinou určeny pro uživatele, 

kteří je osazují do jednoúčelových i univerzálních svařovacích zařízení a přípravků. 

Zákazníci si mohou vybrat z široké řady prvků příslušenství tak, aby jejich požadavky byly 

maximálně uspokojeny. Výběr všech potřebných komponentů je věcí správné specifikace 

požadavků. 

 Jejich ovládací skříně umožňují kromě nastavení běžných parametrů i řízení 

snadného zapálení oblouku, startovacích parametrů, svařovacích parametrů a kráterových 

parametrů. Ve vybavení může být i časování jednotlivých sekvencí svařovacího procesu 

pro snadnou a dokonalou reprodukovatelnost svarů.  

Systémy pro manipulaci a recyklaci s tavidlem je potřebný pro každé svařovací 

zařízení vybavené touto technologií. Parametry jsou voleny dle výkonu, vlastností 

a určením. 

V další části práce je představeno několik zástupců svařovacích automatů, které 

by připadali v úvahu pro svařování nátrubků automatem pod tavidlem. 

5 Popis stroje A6 MHW 

Obecně platí, že automaty pro svařování pod tavidlem jsou zařízení, které samy 

zapalují elektrický oblouk v místě svaru a samy ho nadále udržují. Současně zajišťují dva 
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základní pohyby elektrody, tím je pohyb do místa svaru rychlostí rovnající se rychlosti 

jejího odtavování a pak pohyb ve směru svařování. Tyto dva pohyby jsou jednou 

z hlavních podmínek plynulosti svařovacího procesu a vytvoření svaru požadovaných 

vlastností.  

Svařovací automat má při svařování kromě zajištění těchto dvou pohybů 

poskytnout možnost přesného nastavení drátu do místa svaru, poskytnout možnost 

kontrolovat a podle potřeby ovládat chod automatu a průběh svařovacího procesu. Zároveň 

musí mít schopnost pojmout či vézt s sebou potřebnou zásobu drátu a tavidla. 

Pro automatizaci a mechanizaci svařování hrdel, nátrubků a průlezů metodou 121 

(SAW) je předurčen speciální svařovací zařízení A6 MHW. Je to automat pro centrické 

orbitální svařování pro průměry hrdel a průlezů od 200 do 1110 mm. Celý automat se 

upíná do vnitřní části svařovaného nátrubku pomocí speciálních upínacích čelistí. 

Svařování je prováděno rotací hlavy po ozubeném hřebenu a tím je zajištěn jak axiální tak 

radiální směr pohybu.  

Svařovací hubice je umístěna na motorickém suportu, která umožňuje vertikální 

korekci vzdálenosti při zakřivení sváru. Pohyb hubice je realizován pomocí excentru jehož 

vyosení je nastavitelné v závislosti na potřebné velikosti zdvihu.  

Nedílnou součástí automatu je speciální naklápěcí systém, který zajistí, že svarová 

lázeň zůstává neustále ve vodorovné poloze. Průběžně kontroluje pozici svaru a dává 

pokyny k otáčení polohovadla do potřebné polohy. Jako svařovací zdroj se používá 

usměrňovač LAF 100. Svařování kontroluje řídící systém PEH s předvolbou parametrů. 

Pro svařovací automat se nejčastěji používají svařovací dráty o průměru 2,0-2,4-

3,3-4 mm. Minimální hradlová výška pod obrubou je 150 mm, maximální hradlová výška 

je pak 750 mm. Minimální tloušťka vsazeného nátrubku je 25 mm. Maximální naklopení 

automatu do strany je 11°, pak dojde k automatickému vypnutí stroje. [8] 

6 POPIS STROJE SA 603 UP 

Obecně platí, že automaty pro svařování pod tavidlem jsou zařízení, která samy 

zapalují elektrický oblouk v místě svaru a samy ho nadále udržují. Současně zajišťují dva 

základní pohyby elektrody, tím je pohyb do místa svaru rychlostí rovnající se rychlosti 

jejího odtavování a pak pohyb ve směru svařování. Tyto dva pohyby jsou jednou 
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z hlavních podmínek plynulosti svařovacího procesu a vytvoření svaru požadovaných 

vlastností.  

Svařovací automat má při svařování kromě zajištění těchto dvou pohybů 

poskytnout možnost přesného nastavení drátu do místa svaru, poskytnout možnost 

kontrolovat a podle potřeby ovládat chod automatu a průběh svařovacího procesu. Zároveň 

musí mít schopnost pojmout či vézt s sebou potřebnou zásobu drátu a tavidla.  

Všechny komponenty automatu SA 603 UP jsou umístěny do nosného rámu, který 

pojíždí po kolejové dráze podél komory, která by se uchycuje v polohovadle. Pohon po 

dráze je elektrický s aretací. Tento pohyb slouží pouze pro hrubé nastavení v podélném 

směru a pro přesné nastavení vůči svarům slouží podélná jednotka s ručním posuvem. 

Uvnitř rámu je vložen svařovací zdroj a odsávač tavidla.  

 

Obrázek 3. Poziční uspořádání SA 603 UP [4] 

Na přední straně rámu je umístěn dvouosý polohovací systém hořáku. Posun v ose 

„x“ je zajištěn ručním hřebenovým převodem. Osa „z“ je tvořena kuličkovým šroubem 

a šnekovou převodovkou. Na vozíku jednotky je umístěn držák svařovací hlavy 

s pohonem. Posuvné upevnění držáku umožňuje přitlačení opěrného trnu celou vahou 

pohonu hořáku. Celá mechanická část stroje a polohovadlo hořáku jsou výkyvně uloženy, 

což usnadňuje najetí opěrného trnu do nátrubku. 



 20 

Tavidlo je z šestilitrového zásobníku nad hořákem vedeno přes uzavírací kohout 

a průhlednou silikonovou hadici do podávací trubice. Použité tavidlo se po skončení 

svařování odsaje do zásobníku.  

Suport hořáku, přívodní hubice tavidla a podavač drátu jsou společně upevněny na 

držáku svařovací hlavy. Poloměr radiálního otáčení hořáku se nastavuje pootočením 

kolečka na suportu. Podavač drátu je sestaven z motoru s tachodynamem a podávacích 

kladek, které zaručují správné podávání drátu. Pohyb hlavy je 360° plus překrytí a je 

vratný, tj. po přivaření nátrubku hlava odjede ve svislém směru a hořák se otočí do výchozí 

polohy. Pohyby se ovládají příslušnými tlačítky na ovládacím panelu. Nastavené parametry 

jsou monitorovány a jsou udávány chybové zprávy při překročení tolerancí. [4] 

 

Obrázek 4. Automat SA 603 UP [4] 
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Řízení automatu je umístěno v samostatné skříni a je uzpůsobeno zdroji 

ESAB LAF 635 DC. Tento zdroj je navržen pro vysoce výkonné svařování metodou pod 

tavidlem popř. metody MIG/MAG. Zdroj má vynikající charakteristiky v celém rozsahu 

nastavení proudu a napětí a dobrý start při znovuzapálení oblouku. Tyto charakteristiky ho 

činí ideálním pro svařování pod tavidlem. [10] 

Připojovací nap ětí 3x400V / 50Hz
Zatěžovatelnost 630A p ři 60% a 630A p ři 100%

Váha 260 kg

Použití 121 + MIG/MAG  

Tabulka 2. Parametry zdroje ESAB LAF 635 DC [10] 

Mezi základní technické možnosti svařování znázorněné na obrázku 5 patří: 

• vnější průměr nátrubku 31,8 až 100 mm 

• minimální tloušťka stěny nátrubku 4 mm 

• výška nátrubku 50 až 160 mm 

• nejmenší vzdálenost mezi dvěma nátrubky 35 mm 

 
Obrázek 5. Mezní rozměry nátrubk ů 

7 POPIS STROJE SA 603 TIG 

Svařovací jednotka SA 603 TIG je umístěna na stejné kolejové dráze jako automat 

SA 603 UP. Její pohon je elektrický s aretací. Tento pohyb slouží pouze pro hrubé 
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nastavení v podélném směru a pro přesné nastavení vůči svarům slouží podélná jednotka 

s ručním posuvem. Pro přesné dostavení polohy v příčném směru je svářecí hlava uložena 

výkyvně a po najetí naváděcího kuželu do nátrubku se samočinně ustředí. Na kyvném 

rameni je umístěna veškerá svařovací technologie, tj. svářecí hlava, podavač drátu a držák 

drátu.  

Svářecí hlava je uchycena na suportu svářecí jednotky v otočném držáku 

s elektrickým pohonem. Pohyb hlavy je 360° plus překrytí a je vratný, tj. po přivaření 

nátrubku hlava odjede ve svislém směru a hořák se otočí do výchozí polohy. [5] 

 

Obrázek 6.  Poziční uspořádání SA 603 TIG [5] 

Automat je uzpůsoben zdroji Fronius Magic Wave 2500 Job. Toto zařízení je 

zcela digitálně řízený svařovací zdroj WIG AC/DC s technologií Active Wave, který se 

vyznačuje maximálně tichým a přesto vysoce stabilním obloukem. Má výkon 250 A, je 

lehké a robustní zároveň, disponuje intuitivním ovládáním. Svařovací zdroj je vhodný pro 

chemický průmysl, výrobu zásobníků, strojů a zařízení, pro montážní firmy a pro výrobu 

potrubí. [9] 
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Provoz s programovými bloky umožňuje řízení studeného drátu a automatizovaný 

provoz. 

Připojovací nap ětí 3x400V / 50Hz
Zatěžovatelnost 250A p ři 40% a 170A p ři 100%

Váha 26,6 kg

Použití TIG  

Tabulka 3. Parametry zdroje Fronius Magic Wave 2500 Job[9] 

Technické možnosti svařování nátrubků jsou podobné jako u automatu 

SA 603 UP.  

8 VOLBA SVAROVÉ HRANY NÁTRUBK Ů 

Při volbě úkosů jsou hlavními ukazateli průměr přivařovaného nátrubku a průměr 

komory, jejich tloušťka a případně jejich vzájemné poměry. Tvar úkosů se volí takový, aby 

zaručoval dobrou přístupnost. Tvar úkosu záleží také na použité technologii svařování. Při 

výběru vhodného detailu z několika možných variant se musí brát ohled na stávající 

výrobu a provozní podmínky.  

V případě svarů s plným průvarem se předpokládá, že kořeny spojů musí být 

opracovány třískovým obráběním, anebo postup svařování musí být takový, aby zajistil 

dokonalý průvar kořene. Jedním z dalších typů nátrubků jsou tzv. šikmé a tangenciální 

nátrubky, tyto se však při mém ověřování nepředpokládají. 

Pro účely ověření technologie svařování APT + GTAW byl znám přibližný rozsah 

uvažovaného použití tj. průměry komor a nátrubků. V úvahu připadaly čtyři základní typy 

úkosů.  

První možností, která se dá použít pro přivaření nátrubku ke komoře je tzv. 

vsazený či prostrčený nátrubek znázorněný na obrázku 7. Jedná se o svarový spoj 

s částečným průvarem. Jeho použití je však velmi omezené, používá se pro komory malých 

průměrů do 200 mm a slabých tlouštěk nátrubků do 5 mm.  
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Obrázek 7. Vsazený nátrubek 

Další možností je nasazený typ nátrubku s plným průvarem na obrázku 8, kde 

vybrání na nátrubku kopíruje vnější poloměr komory. Tento typ svarové hrany je složitý na 

přípravu, kdy se výsledný tvar musí většinou brousit ručně. Tím se snižuje produktivita 

a především kvalita svarové hrany, když proměnlivý sklon úkosu výrazně zhoršuje 

podmínky automatizovaného svařování a tím reprodukovatelnost svarů. Tato svarová hrana 

se rovněž nehodí pro naše účely. 

 

Obrázek 8. Nátrubek s vybráním 

Jedním z vhodných typů svarové hrany je nasazený nátrubek usazený na pero 

s plným průvarem - obrázek 9. Používá se většinou pro malé poměry průměru nátrubku 

k průměru pláště, což je námi nejčastěji předpokládané použití. Jeho strojní opracování 

předpokládá vysokou reprodukovatelnost. Jeho charakter však předpokládá, že kořen bude 

svařován ručně metodou GTAW - 141 a dále by bylo možno pokračovat svařováním 

metodou APT - 121. Mým úkolem však bylo prověřit možnosti automatizovaného 

přivařování nátrubků. Proto tento typ svarové hrany rovněž není vhodný pro naše použití. 
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Obrázek 9. Nasazený nátrubek 

Nejvhodnějším typ svarové hrany se nakonec ukázal tzv. nasazený nátrubek se 

zámkovým perem na obrázku 10. Tento typ usazení je velmi výhodný pro automatizované 

svařování. Kořen svaru se nejdřív provaří s minimem přídavného materiálu a dále lze 

pokračovat automatizovaným svařováním pod tavidlem. 

 

Obrázek 10. Nátrubek s perem 

Výsledné opracování svarového spoje pak bude vypadat jako na obrázku 11, 

samozřejmě s aktualizací pro dané rozměry konkrétních trubek. 
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Obrázek 11.  Výsledný tvar svarové hrany 

9 CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU 

Obecně musí materiály splňovat kritéria „Materiály použité k výrobě tlakového 

zařízení musí být vhodné po celou dobu předpokládané životnosti“. Materiály součástí 

vystavených tlaku musí mít vhodné vlastnosti za všech provozních podmínek a musí být 

dostatečně tažné a houževnaté. 

Materiál považujeme za dostatečně tažný, jestliže při tahové zkoušce prováděné 

normalizovaným postupem není jeho hodnota tažnosti menší než 14 % a její nárazová 

práce na zkušební tyči s V-vrubem dle mezinárodní normy ISO není menší než 27 J při 

teplotě, která není větší než 20°C, avšak není vyšší než nejnižší předpokládaná pracovní 

teplota. 

 Materiály musí být odolné proti křehkému lomu. Znamená to chemickou 

odolnost v prostředí proudícího média v tlakovém zařízení, materiál nesmí být ovlivněn 

stárnutím, musí být vhodný pro předpokládané technologické postupy a musí být volen tak, 

aby se při vzájemném spojování různých materiálů zabránilo nežádoucím účinkům. 

Pro základní materiál modelového kusu představující plášť komory je navržena 

ocel P265GH . Ocel P 265 GH je charakterizovaná jako jemnozrnná, nízkouhlíková, 
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neušlechtilá, nelegovaná ocel obvyklých jakostí pro vyšší teploty a žáropevná, u které je 

žádána zvýšená odolnost proti stárnutí. Chemické složení oceli P 265 GH je uvedeno 

v tabulce 4. 

Vedle běžné chemické analýzy prvků a legur v ocelích je důležitá tzv. 

metalurgická čistota spočívající v přísném omezení obsahů některých doprovodných 

prvků. Jejich soustřeďování na hranicích zrn v průběhu svařování vede k výraznému 

zkřehnutí oceli. Metalurgická čistota je zvýšena především zpřísněním pro fosfor a síru 

z důvodu lepší plasticity na hranicích zrn. 

C Mn Si P S Cu Ni

Chemické složení
[hmot. %]

max
 0,20

0,50-
1,40

max 
0,35

max 
0,030

max 
0,025

max 
0,30

max 
0,30

Cr Mo V Ti Al Nb N

Chemické složení
[hmot. %]

max 
0,25

max
 0,08

max 
0,02

max 
0,03

max 
0,020

max 
0,01

max 
0,01  

Tabulka 4. Chemické složení oceli EN P 265 GH  

9.1 Mechanické vlastnosti oceli P 265 GH 

Mechanické hodnoty ReH, Rm, A5, KV musí být zaručeny a doloženy po 

posledním tepelném zpracování a musí odpovídat hodnotám uvedeným v tabulce 5. 

Remin = 235 MPa
Remax  = 345 MPa

Rm = 400 ÷ 490 MPa
A5(min) = 24 % nap říč

KV min = 27 J  

Tabulka 5. Mechanické vlastnosti oceli P 265 GH 

10 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL 

Při svařování nelegovaných ocelí se musí počítat s tím, že uhlík v TOO způsobuje 

zvýšení tvrdosti, současně snižuje plasticitu, takže vzniklé vnitřní pnutí mohou vézt ke 

vzniku prasklin. Připouští se 380 HV10 resp. 320 HV10 jako maximální tvrdost TOO. 

Svařuje se nízkolegovanými svařovacími materiály s pevností, která je podobná s pevností 

základního materiálu.  

Typ přídavného materiálu bude volen mezi několika výrobci. Pro svařování 

nátrubků tlakových komor pak bude vybrán jeden typ přídavného materiálu. Atesty musí 
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být v souladu s EN 10 204 . Stručný popis přídavného materiálu následuje v další 

podkapitole spolu s tabulkou. V tabulce je provedeno srovnání chemických 

a mechanických vlastností vybraných přídavných materiálů.  

10.1 Přehled uvažovaných přídavných materiálu a tavidel 

Union S2 Mo Je to molybdenem legovaný přídavný drát, vhodný pro svařování 

žáropevných ocelí na kotlových tělesech a trubkách. Je žáropevný do provozní teploty 

500°C. Dodavatel firma Thyssen. [6] 

OK AUTROD 12.24 Poměděný, molybdenem legovaný drát pro svařování 

nelegovaných a nízkolegovaných ocelí s vyššími požadavky na houževnatost svarového 

kovu, například jemnozrnných ocelí P 460 N, trubkových ocelí L 480 MR případně ocelí 

žáropevných typu 16Mo3. Poskytuje houževnatý svarový kov odolný proti praskavosti 

s nízkým obsahem vodíku. Dodavatel firma Esab. [2] 

EMS 2 Mo Tento přídavný materiál je vhodný pro oceli se zvýšenou pevností, 

jemnozrnné a žáropevné oceli na kotlových tělesech a trubkách. Je žáropevný do provozní 

teploty 500°C. Dodavatel firma Böhler . [1] 

typ drátu

C [%] Si [%] Mn [%] Mo [%]

EMS 2 Mo 0,12 0,15 1,10 0,50

OK Autrod 12.24 0,10 0,10 1,00 0,50

Union S2 Mo 0,10 0,10 1,00 0,50

chem. složení 

 

Tabulka 6. Chemické složení přídavného drátu [1], [ 2], [6] 

UV 420 TT Je bazické aglomerované tavidlo na bázi fluoridů vhodné pro 

svařování a navařování většiny konstrukčních, jemnozrnných a žáropevných ocelí. 

Vyznačuje se neutrálními metalurgickými vlastnostmi. Svarový kov s vhodným 

svařovacím drátem vykazuje výbornou houževnatost. Dodavatel firma Thyssen. [6] 

OK FLUX 10.71 Velmi často používané aglomerované bazické tavidlo s mírným 

legujícím účinkem manganu a křemíku. Je určeno převážně pro koutové svary a pro 
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vícevrstvé tupé svary nelegovaných středně a vysoce pevných ocelí. Tavidlo zaručuje 

nízký obsah vodíku ve svarovém kovu, maximálně 5 ml/100g. Dodavatel firma ESAB. [2] 

BB 25 Aglomerované fluoro-bazického typu s velice dobrými operativními 

vlastnostmi a nízkým obsahem H2 ve svarovém kovu. Vhodné pro svařování a navařování 

většiny konstrukčních, jemnozrnných a žáropevných ocelí. Dodavatel firma Böhler . [1] 

typ tavidla bazicita 

SiO2

[%]
MgO
[%]

Al2O3

[%]
CaF2

[%]

BB 25 2,2 15 28 22 25

OK Flux 10.71 1,5

UV 420 TT 2,5 15 21 21 26

chem. složení tavidla

 

Tabulka 7.  Parametry a složení tavidla [1], [2], [6] 

drát + tavidlo
klasifikace

EN 756

C [%] Si [%] Mn [%] Mo [%]
Re

[MPa]
Rm

[MPa]
A5

[%]
KV +20

[J]
EMS 2 Mo

+
BB 25

0,07 0,40 1,50 0,50 > 460 600 30 120 S46 3FB S2 Mo

OK autrod 12.24
+

OK flux 10.71
0,05 0,40 1,40 0,50 480 560 25 100 S46 2AB S2 Mo

Union S2 Mo
+

UV 420 TT
0,07 0,25 1,05 0,45 470 550 24 125 S46 4FB S2Mo

chem. složení svarového 
kovu

mechanické vlastnosti 
svarového kovu

 

Tabulka 8. Vlastnosti svarového kovu [1], [2], [6] 

Porovnáním vybraných přídavných materiálu byla vybrána drát Union S2 Mo 

spolu s tavidlem UV 420 TT od firmy Thyssen. Argumentem pro výběr drátu a tavidla byl 

fakt, že tyto přídavné materiály měla firma KSK skladem a rovněž praxe ukázala 

vyhovující vlastnosti daného svarového spoje s použitím kombinace těchto přídavných 

materiálů. 
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11 NÁVRH KVALIFIKACE POSTUPU SVA ŘOVÁNÍ 

11.1 Zkušební kus 

Všeobecně platí, že svarový spoj, na který se bude postup svařování ve výrobě 

vztahovat, musí být reprezentován zhotoveným normalizovaným zkušebním kusem nebo 

kusy. Kde požadavky geometrie výrobku/spoje nejsou reprezentovány normalizovanými 

zkušebními kusy, uvedenými v této normě, musí být požadováno použití normy 

EN ISO 15613.  

Svářeč nebo svářečský operátor, který úspěšně vykoná zkoušku postupu svařování 

podle této normy, je kvalifikován pro příslušný rozsah kvalifikace podle EN ISO 9606-1 

nebo EN ISO 9606-4 nebo EN 1418 za předpokladu, že jsou splněny odpovídající 

požadavky zkoušky. [7] 

11.2 Tvar a rozměry zkušebních kusů 

Délka a počet zkušebních kusů musí být dostačující, aby bylo možné provést 

všechny požadované zkoušky. 

Pro případné zvláštní anebo vzorky pro opakované zkoušení mohou být 

připraveny doplňující zkušební kusy nebo zkušební kusy s větší délkou, než je minimální 

rozměr. 

Pro všechny zkušební kusy, s výjimkou přípojů odboček a koutových svarů, musí 

být pro svařované plechy/trubky, tloušťka základního materiálu stejná. 

Pokud je výrobkovou normou požadována zkouška rázem v ohybu s vrubem 

umístěným v tepelně ovlivněné oblasti (TOO), potom musí být na zkušebním kusu 

vyznačen směr válcování plechu. [7] 

11.3 Svařování zkušebních kusů 

Příprava a svařování zkušebních kusů musí být provedeny podle pWPS a za 

všeobecných podmínek svařování ve výrobě, které musí reprezentovat. Polohy svařování 

a meze pro úhel sklonu a otočení zkušebního kusu musí být podle EN ISO 6947. Pokud se 

u závěrného spoje musí převařovat stehové svary, musí to být obsaženo i na zkušebním 

kusu. [7] 
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Svařování a zkoušení zkušebního kusu musí být osvědčeno zkušebním orgánem 

nebo zkušební organizací. Tvar a rozměry modelového kusu jsou zobrazeny na obrázku 12. 

 
Obrázek 12. Modelový kus 

11.4 parametry svařování pro vzorek 6017 A 

Deska č.: 680/6017A Tloušťka 20+8

P265 GH + ST 35.8/I ø323,9mm + ø60,3 mm
svarový kov

typ % 0,5Mo

velikost metoda místo

0,8 GTAW / KSK

1,6 SAW / KSK

tavidlo UV420TT /

plyn I1

průtok (l/min) 10  

Tabulka 9. PQR/WPQR 6017 A 

Nátrubek se bude stahovat čtyřmi stehy délky cca 5°, předfuk ochranného plynu 

6 sekund a dofuk ochranného plynu cca 5 sekund. Předehřev při stehování cca 2 sekundy 

elektrickým obloukem.  

Systém kladení vrstev na vzorku 6017 A je znázorněn na obrázku 13. 



 32 

1

2

3

6

7
4

5

8

 

Obrázek 13.  Sled kladení vrstev 6017 A 

proces: GTAW + SAW pozice: PC+PB

vrstva svařovací hloubka rozchod D podávací Amperáž Voltáž předehřev tepelný 

No. proces mezery vrstev elektrody rychlost příkon

W v I U Q

[mm] [mm/min] [A] [V] [°C] [kJ/mm]

1 141 / / 0,8 70 150 13 18 1,671

2 121 / / 1,6 225 190 24 30 1,216

3 121 / / 1,6 290 220 26 50 1,183

4 121 / / 1,6 250 220 26 100 1,373

5 121 / / 1,6 290 250 26 150 1,345

6 121 / / 1,6 250 250 24 200 1,44

7 121 / / 1,6 285 250 24 220 1,263

8 121 / / 1,6 250 250 24 220 1,44

MIN. Q MAX. Q D Min. v Max. I Max. U předehřev Interpass

[kJ/mm] [kJ/mm] [mm] [mm/min] [A] [V] Min. [°C] Max. [°C]

/ 1,671 0,8 70 150 13 18 220
1,183 1,44 1,6 250 250 26  

Tabulka 10. Parametry svařování vzorek 6017 A 
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11.5 parametry svařování pro vzorek 6017 B 

Svařováno dle WPS:   KSK Rev. 0

zkušební deska
Deska č.: 680/6017B tloušťka 20+11

P265 GH + P 355NL ø323,9mm + ø51 mm
svarový kov

typ % 0,5Mo

velikost metoda místo

0,8 GTAW / KSK

1,6 SAW / KSK

tavidlo UV420TT /

plyn I1

průtok (l/min) 10

 PQR/WPQR: 6017 B

 

Tabulka 11. PQR/WPQR 6017 B 

Nátrubek se bude stahovat čtyřmi stehy délky cca 5°, předfuk ochranného plynu 

6 sekund a dofuk ochranného plynu cca 5 sekund. Předehřev při stehování cca 2 sekundy 

elektrickým obloukem.  

Systém kladení vrstev na vzorku 6017 B je znázorněn na obrázku 14. 

1
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7
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8

 

Obrázek 14. Sled kladení vrstev 6017 B 
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proces: GTAW + SAW pozice: PC+PB

vrstva svařovací hloubka rozchod D podávací Amperáž Voltáž předehřev tepelný 

No. proces mezery vrstev elektrody rychlost příkon

W v I U Q

[mm] [mm/min] [A] [V] [°C] [kJ/mm]

1 141 / / 0,8 40 189 15,2 18 4,309

2 121 / / 1,6 140 180 22 50 1,697

3 121 / / 1,6 210 220 24 100 1,509

4 121 / / 1,6 210 220 24 180 1,509

5 121 / / 1,6 210 220 24 220 1,509

6 121 / / 1,6 180 220 24 200 1,76

7 121 / / 1,6 210 260 26 220 1,931

8 121 / / 1,6 215 260 26 200 1,887

MIN. Q MAX. Q D Min. v Max. I Max. U předehřev Interpass

[kJ/mm] [kJ/mm] [mm] [mm/min] [A] [V] Min. [°C] Max. [°C]

/ 4,3 0,8 40 189 15,2 18 220
1,509 1,931 1,6 180 260 26  

Tabulka 12. Parametry svařování vzorek 6017 B 

Nátrubky TR KR 38x5 se nakonec z časových a finančních důvodů nerealizovaly. 

12 NAVRŽENÍ KONTROL A ZKOUŠENÍ  

Rozsah zkoušení zahrnuje jak nedestruktivní (NDT) tak destruktivní zkoušení, 

které musí vyhovovat požadavkům normy. Výrobková norma může stanovit doplňující 

zkoušky, například: 

• podélná zkouška tahem svarového kovu spoje; 

• zkouška lámavosti čistého svarového kovu; 

• korozní zkoušky;-chemický rozbor; 

• mikroskopická kontrola;-měření obsahu delta feritu; 

• zkouška tahem křížových spojů. 

Specifický provoz, materiál nebo výrobní podmínky mohou vyžadovat větší 

rozsah zkoušení, než je požadováno touto normou, aby se získalo více údajů a předešlo se 

tak opakování zkoušky postupu svařování v pozdějším období k tomu, aby byly získány 

doplňkové zkušební údaje. [7] 
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12.1 Nedestruktivní zkoušení  

Všechna nedestruktivní zkoušení musí být provedena na zkušebních kusech před 

jejich rozřezáním na zkušební vzorky. Před nedestruktivním zkoušením musí být 

dokončena všechna stanovená tepelná zpracování po svařování. 

Pro materiály, které jsou citlivé na vznik vodíkem indukovaného praskání 

a u nichž není stanoven dohřev nebo nejsou tepelně zpracovány po svařování, by mělo být 

provedení nedestruktivního zkoušení pozdrženo. 

V závislosti na geometrii spoje, materiálech a výrobních požadavcích, musí být 

provedeno nedestruktivní zkoušení NDT podle požadavků podle: 

• 100% VT svarového spoje dle ČSN EN 970, hodnocení dle 

ČSN EN ISO 5817 stupeň B .  

• 100% MT svarového spoje dle ČSN EN 1290,  hodnocení dle 

ČSN EN 1291 st.2 . 

• 100% RT sv. spoje dle ČSN EN 1435 , hodnocení dle ČSN EN 12 517 st.1. 

Nedestruktivní kontrolu: VT – provádí technolog svařování ve spolupráci 

s technikem ŘJ nebo jiná pověřená osoba. O vizuální kontrole pracovní zkoušky musí být 

vystaven protokol. Nedestruktivní kontroly: MT, UT, RT – provádí autorizovaný personál 

v rámci ČSN EN 473 včetně vystavení protokolu o výsledcích zkoušení.  

12.2 Destruktivní zkoušky  

• Makroskopická kontrola dle EN 15614-1 čl. 7.4.4 včetně fotografií. 

Zkušební vzorek musí být připraven a naleptán podle EN 1321 na jedné 

straně tak, aby byla jasně patrná hranice natavení, tepelně ovlivněná oblast 

a způsob kladení housenek. 

Zkouška makrostruktury musí zahrnovat neovlivněný základní materiál a každá 

zkouška postupu musí být zdokumentována nejméně jedním snímkem makrostruktury. 

• zkoušky tvrdosti HV 10 dle 15614-1 čl. 7.4.6. Zkoušení tvrdosti podle 

Vickerse HV 10 musí být provedeno podle EN 1043-1.  

Měření tvrdosti musí být provedeno ve svarovém kovu, v tepelně ovlivněných 

oblastech a v základním materiálu, aby se vyhodnotil průběh tvrdosti napříč svarovým 



 36 

spojem. Pro materiály tloušťky 5 mm nebo tenčí, mohou být provedeny vtisky pouze v 

jedné řadě, maximálně 2 mm pod horním povrchem svarového spoje. Pro materiály s 

tloušťkou větší než 5 mm musí být provedeny dvě řady vtisků, které budou maximálně 2 

mm pod horním a spodním povrchem svařovaného spoje. U oboustranných svarů, u 

koutových svarů a u T-tupých svarů musí být provedeno navíc měření v jedné řadě vtisků 

procházejících oblastí kořene svaru. 

Každá řada vtisků musí mít minimálně 3 jednotlivé vtisky v každé z následujících 

oblastí: 

• svar 

• obě tepelně ovlivněné oblasti 

• oba základní materiály 

V tepelně ovlivněné oblasti musí být, pokud je to možné, první vtisk umístěn co 

nejblíže hranice natavení. 

Destruktivní zkoušky provádí autorizovaná zkušebna včetně vystavení protokolu 

o výsledcích zkoušení. Konkrétní umístění odběru vzorků je na obrázku 15. 

 

Obrázek 15. Místo odběru vzorků 
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13 REALIZACE SVA ŘOVÁNÍ 

Samotná realizace ověření technologie svařování probíhala u firmy KSK Česká 

Třebová. Modelový kus v podobě části komory a tří typů nátrubků byl dodán naší firmou.  

Automatizované svařovací systémy pro svařování pod tavidlem a GTAW jsou 

většinou určeny pro uživatele, kteří je osazují do jednoúčelových svařovacích zařízení 

a přípravků, které jsou uzpůsobeny a připraveny pro jejich potřeby. Tento fakt byl příčinou 

toho, že i přesto že firma KSK od nás obdržela nákres modelového kusu pro ověření 

technologie svařování, nemohla jak s časových tak finančních důvodů připravit všechny 

adaptéry potřebné pro ustavení svařovací hlavy.  

Ověření technologie svařování tedy proběhlo pouze na nátrubcích TR KR 60,3x8 

a TR KR 51x11. 

Nejdříve byl připraven a naprogramován automat SA 603 TIG pro zavaření 

kořenové vrstvy nejdříve první a pak druhé sady nátrubků. Pro ilustraci je na obrázku 16 

znázorněno usazení nátrubku TR KR 60,3x8. 

 

Obrázek 16. Usazení nátrubku 

Poté bylo provedeno zavaření kořenové vrstvy všech nátrubků a jejich vizuální 

kontrola. Stav po zavaření kořenové vrstvy nátrubku TR KR 60,3x8 je znázorněn na 

obrázku 17.  
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Obrázek 17. Zavaření kořenové vrstvy 

Další průběh svařování pokračoval přemístěním svařence do pracovního prostoru 

svařovacího automatu SA 603 UP. V praxi tato manipulace odpadá, protože oba automaty, 

jak pro metodu 141 tak i pro 121 jsou sériově řazeny na společné kolejové dráze. Tím je 

zajištěna možnost přesného nastavení drátu do místa svaru, poskytnout možnost 

kontrolovat a podle potřeby ovládat chod automatu a průběh svařovacího procesu.  

 

Obrázek 18. Před svařováním APT - 121 
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Při svařování jednotlivých nátrubků jsou kolem nich volně položeny jednoduché 

nehořlavé zábrany, které zabraňují nadbytečným ztrátám tavidla způsobených sesuvem 

tavidla z komory. Tyto ztráty jsou markantní hlavně u komor s malým průměrem. Celková 

situace před svařováním pod tavidlem je znázorněna na obrázku 18.  

Poté co automat provede zavaření jedné vrstvy svaru je struska a přebytečné 

tavidlo odstraněno odsávacím zařízením znázorněným na obrázku 19 které je vybaveno 

cyklónovým filtrem do zásobníku upotřebeného tavidla.  

 

Obrázek 19. Odsávání tavidla 

Celá situace se opakuje až je dokončen celý předepsaný technologický proces 

svařování. Hotový svar nátrubku je znázorněn na obrázku 20 . 
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Obrázek 20. Hotový spoj 

14 VÝSLEDKY PROVEDENÝCH ZKOUŠEK 

14.1 Vizuální kontrola 

Vizuální kontrola svarových spojů byla provedena v souladu s prováděcí normou 

ČSN EN 970 a to v rozsahu 100%. Vizuální kontrole bylo podrobeny všechny zkušební 

svarové spoje. Svary byly hodnoceny ve stupni jakosti „B“ dle ČSN EN ISO 5817 

a všechny kontrolované svary tomuto stupni vyhověly.  

14.2 Magnetická a rentgenová zkouška 

Magnetická a rentgenová zkouška patří mezi nedestruktivní zkoušení, sloužící ke 

zjišťování vnitřních vad.  

Vzhledem k tomu že v při samotné realizaci nešlo odladit program, ani upravit 

postup kladení housenek počítali jsme s tím že ve svarových spojích se objeví vady typu 

neprůvar, struskové vměstky a póry. Prováděné zkoušky MT RT tyto vady potvrdily.  

Pro prověření charakteru těchto vad byly odebrány vzorky z míst vyhovujících i 

z míst s vadami.  
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14.3 Zkouška tvrdosti 

Zkouška tvrdosti byla provedena za teploty okolí tj. 20°C na vzorcích odebraných 

ze svařených nátrubků. Místa odběru (M1a M2) a rozměry zkušebních vzorků byly určeny  

dle 15614-1 čl. 7.4.6. Zkoušení tvrdosti podle Vickerse HV 10 musí být provedeno podle 

EN 1043-1.  

Měření tvrdosti bylo provedeno ve svarovém kovu, v tepelně ovlivněných 

oblastech a v základním materiálu, aby se vyhodnotil průběh tvrdosti napříč svarovým 

spojem. 

Výsledky zkoušky tvrdosti musí odpovídat požadavkům, které jsou uvedeny 

v ČSN EN ISO 15614-1, tabulka 2, podle nichž může tvrdost dosáhnout maximálně 380 

jednotek HV 10. Hodnoty naměřené na základního materiálu, na svarovém kovu 

i v tepelně ovlivněných oblastech jsou ve všech případech vyhovující, dosahují maximálně 

221 jednotek HV 10. Pro ukázku je na obrázku 21 vypracován graf průběhu tvrdosti na 

zkušebním vzorku 6017 A M1. 

 

Obrázek 21. Průběh tvrdosti s max. hodnotou 

14.4 Kontrola makrostruktury 

Makroskopická kontrola slouží ke stanovení a vyhodnocení charakteristických 

znaků a případných vad podle ČSN EN 1321, str. 7, tabulka 1. Tato kontrola byla 

provedena na vzorcích odebraných ze zavařených nátrubků, které nebyly tepelně 
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zpracovány. Místa odběru (M) byla určena podle ČSN EN ISO 15614-1, (obrázek 14). 

Vzorky byly připraveny broušením a následným naleptáním 15% HNO3.  

Fotografie vzorků jsou na obrázcích 21 až 24. Jsou na nich zcela zřetelná rozhraní 

mezi základním materiálem, TOO a svarovým kovem. Šířka TOO se pohybuje od 2mm až 

po 6mm. U obou vzorků je patrná hrubozrnná struktura v povrchových oblastech 

svarového kovu a zcela zřetelné zjemnění struktury směrem k základnímu tepelně 

neovlivněnému materiálu. 

Všechny vzorky bohužel vykazují vady. Na obou vzorcích jsou vidět velká 

převýšení a na vzorku 6017B/M1 rovněž zápal. U vzorku 6017A je provařený kořen. 

U vzorku 6017B jsou značné neprůvary, u vzorku 6017B/M2 dokonce neprůvar v délce 

1,9mm. U vzorku 6017A/M2 je vidět struskový vměstek v délce 2,6mm. Fotografie vzorků 

jsou na obrázcích 22 až 25. 

 

Obrázek 22. Makrostruktura vzorku 6017A/M1(zvětšeno 2x) 



 43 

 

Obrázek 23. Makrostruktura vzorku 6017A/M2 (zvětšeno 2x) 

 

Obrázek 24. Makrostruktura vzorku 6017B/M1 (zvětšeno 2x) 
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Obrázek 25. Makrostruktura vzorku 6017B/M2 (zvětšeno 2x) 

14.5 Kontrola mikrostruktury 

Kontrola mikrostruktury byla provedená v souladu s ČSN EN 1321. Vzorky na 

mikroskopickou kontrolu byly odebrány řezáním a následně broušeny brusnými papíry 

a leptány 4% HNO3. Jednotlivé fotografie mikrostruktury svarů byly pořízeny vždy 

samostatně pro každou oblast, tj. základní materiál, jednotlivá pásma TOO a svarový kov.  

Mikrostruktura obou vzorků tj, 6017A i 6017B je velmi podobná. Svarový kov 

u obou vzorků obrázek 26 a 27 je tvořená feritem a bainitem.  



 45 

 

Obrázek 26. Mikrostruktura svarového kovu 6017A (zvětšeno 100x) 

 

Obrázek 27. Mikrostruktura svarového kovu 6017B (zvětšeno 100x) 

Mikrostruktura základního materiálu u hranice ztavení je tvořena feritem, perlitem 

a bainitem. Vzorky jsou znázorněny na obrázku 27 a 28. 
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Obrázek 28. Mikrostruktura u hranice ztavení 6017A (zvětšeno 100x) 

 

Obrázek 29. Mikrostruktura u hranice ztavení 6017B (zvětšeno 100x) 
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Mikrostruktura základního materiálu je u obou vzorků feriticko-perlitická 

s náznakem řádkování. Vzorky jsou znázorněny na obrázku 30 a 31. 

 

Obrázek 30. Mikrostruktura základního materiálu 6017A (zvětšeno 100x) 

 

Obrázek 31. Mikrostruktura základního materiálu 6017B (zvětšeno 100x) 
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15  EKONOMICKÁ RELACE PROVEDENÍ SVARU 
NÁTRUBKU  

Ekonomické porovnání sestává ze stanovení spotřeby normy času na jednotlivé 

metody svařování. Sledování a normování bylo provedeno pouze informativně na průběhu 

přivařování nátrubku TR KR 60,3x8. 

První metoda tedy současná praxe v našem závodě spočívá v sestehování 

nátrubku a zavaření kořenové vrstvy metodou GTAW – 141a bez přídavného materiálu 

vnitřní orbitální hlavou značky POLYSOUDE. Výplňové vrstvy a krycí vrstva se svařuje 

ručně metodou SMAW - 111. 

Metoda GTAW – 141a + SMAW - 111 

ustavení a slícování nátrubku ..................................................5,0 min. 

stehování + kořen...................................................................10,0 min. 

výplň SMAW - 111 ...............................................................26,0 min. 

počet housenek ........................................................................6 

obsazení osob...........................................................................1 

celkový čas „tAC“ daný normativem......................................41,0 min. 

Druhá tedy prověřovaná metoda sestává s automatizovaného svařování kořenové 

vrstvy metodou GTAW – 141a s přídavným materiálem a pokračováním výplňových 

vrstev automatem pod tavidlem tedy metodou APT - 121.  

Metoda GTAW – 141a + APT - 121 

ustavení a slícování nátrubku ..................................................5,0 min. 

GTAW – 141a „tAC“ ................................................................4,5 min. 

APT - 121 ..............................................................................32,5 min. 

počet vrstev..............................................................................7 

obsazení osob...........................................................................1 

celkový čas „tA“ daný normativem........................................42,0 min 
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Velikosti časových údajů jsou vypočítány podle platných normativů používaných 

v našem podniku. Časové údaje u obou metod jsou včetně odstraňování strusky mezi 

kladením jednotlivých housenek a závěrečným očištěním svaru. Nejsou zde však zahrnuty 

časy potřebné na přípravu zařízení, ustavení a seřízení automatu.  

Porovnání nákladů na jeden svar je uvedeno v tabulce 13. V přímém porovnání 

nevychází svařování automatem ekonomicky lépe, i když čas svařování je téměř shodný. 

Hlavním důvodem je jiná cenová sazba za hodinu práce.  

NH
[min]

obsazení
[osob]

třída
sazba
[kč]

celkem
[kč]

GTAW + SMAW 41,0 1 7 537 220

GTAW + APT 42,0 1 7 726 305
 

Tabulka 13. Porovnání nákladů 

Čas potřebný pro přípravu svařování automatem bude větší než čas na přípravu 

svařování SMAW - 111, proto metoda APT - 121 se vyplatí až při větším počtu 

přivařovaných nátrubků. Rovněž zvětšující se průměr nátrubku bude velmi výrazně 

přispívat ke zvýhodnění metody APT - 121.  

Dalším významný argumentem pro zavedení metody svařování pod tavidlem je po 

jejím zvládnutí vysoká reprodukovatelnost spojů. Stanovení hranice rentability však nebylo 

náplní této diplomové práce.  
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16 ZÁVĚR 

Svarové spoje představují v tlakových a chemických zařízeních značné namáhaná 

místa z hlediska mechanického a korozního zatížení, případně kombinaci obou. Při výrobě 

a montáži svařováním komponentů pro tlaková zařízení pracujících při rizikových 

podmínkách , musí být této skutečnosti věnována mimořádná pozornost volbou vhodné 

technologie svařování příslušných spojů s ohledem na použitý konstrukční materiál, 

pracovní prostředí, provozní tlak a rizika spojená jejich provozem. 

Cílem diplomové práce bylo ověření technologie automatizovaného svařování 

nátrubků, návrh vhodné technologie svařování, její praktické provedení a prověření 

vlastností zhotovených svarových spojů. 

V teoretická části diplomové práce byla nastíněna technologie svařování netavící 

se wolframovou elektrodou, dále metoda svařování pod tavidlem drátovou elektrodou 

tj. metoda APT - 121. Je zde uveden přehled tavidel používaných pro tuto metodu a 

možnost použití vhodných kombinací drát - tavidlo. Prověření možností automatizovaného 

přivařování nátrubků parních komor, tlakových nádob a kotlových těles technologií 

svařování netavící se wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře argonu (GTAW) 

a automatem pod tavidlem. 

V experimentální části byly vybrány a popsány konkrétní automaty SA 603 UP 

a SA 603 TIG, které se nejvíce splňovaly naše požadavky vzhledem k rozsahu použití. 

Prostudováním možných typů svarových hran byl vybrán nejvhodnější typ svarového 

úkosu pro uvažovanou metodu automatizovaného svařování. 

Z ohledem na pravděpodobně nejčastější oblast použití byl navržen modelový kus 

vhodný pro ověření technologie přivařování nátrubků. Byla navržena kvalifikace postupu 

svařování a stanovení rozsahu potřebných zkoušek a kontrol, které jsou nezbytné pro 

splnění podmínek potřebných k ověření vyhovujícího svarového spoje. 

Samotná realizace svařování pak prokázala, že tato metoda svařování může 

vykazovat velkou produktivitu práce a značnou reprodukovatelnost svarových spojů. 

Většina předepsaných kontrol a zkoušek vyhověla a tím byla prokázána správnost 

zvoleného postupu svařování. Na jejich základě byly následně vypracovány potřebné WPS 

- stanovení postupu svařování v souladu s ČSN EN ISO 15 614-1.  
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