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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
TŢ, a.s.  Třinecké ţelezárny, a. s. 

ČSN                                     Česká státní norma 

MMA (111)  Ruční obloukové svařování obalenou 

elektrodou 

MAG (135)  Obloukové svařování tavící se elektrodou 

v ochraně aktivního plynu 

MOG (136)  Obloukové svařování plněnou elektrodou 

v ochraně aktivního plynu  

TOO  Tepelně ovlivněná oblast 

WPS  Kvalifikovaný postup svařování 

CE    [%] Uhlíkový ekvivalent (dle ČSN 05 1310) 

CET, CE [%] Uhlíkový ekvivalent (dle ČSN EN 1011-2) 

PCM    [%] Uhlíkový ekvivalent (dle Ito - Bessyo) 

HD [ ml/100g sv. kovu)] Obsah difuzního vodíku 

H.C.S.                           [%] Parametr náchylnosti oceli k horkým 

trhlinám   

Tp [
o
C]                            Teplota předehřevu 

PA  Poloha svařování vodorovná shora 

PB  Poloha svařování vodorovná šikmo shora 

PC  Poloha svařování vodorovná 

PD  Poloha svařování vodorovná šikmo nad 

hlavou 

PE  Poloha svařování vodorovná nad hlavou 

PF  Poloha svařování svislá nahoru 

PG  Poloha svařování svislá dolů                                                                                      
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1 ÚVOD 
   Jestliţe se k sobě přibliţují povrchy dvou součástí, např. působením vnějšího zatíţení 

nebo vlastní hmotností, dojde k prvnímu dotyku povrchových ploch teoreticky ve třech 

bodech. V těchto bodech je skutečný měrný tlak tak veliký, ţe dochází k plastické 

deformaci a k odlamování částí povrchu (to vše samozřejmě v mikroskopických 

rozměrech). V důsledku toho přicházejí do kontaktu další místa povrchu, na kterých 

probíhají stejné děje. Nastává tzv. poškození, které přináší zpravidla zhoršení funkce 

dané součásti a vede k jejímu předčasnému vyřazení nebo k úplnému porušení. 

 

Příčiny poškození mohou být např.: 

 opotřebení 

 koroze 

 otlačení 

 deformace 

 trhliny a lomy 

 

   Z důvodů poškození se v praxi často setkáváme s poţadavky na opravu svarových 

spojů, které nevyhovují kvalitativním kritériím, opravu neshodných dílů nebo 

poškozených součástek a renovaci dílů opotřebených v provozu. Tyto mnohdy velmi 

náročné poţadavky lze obvykle splnit aplikací vhodné zvolené metody např. tavným 

svařováním. 

 

   V diplomové práci se zabývám renovací dílů hutního podvozku (postranice a 

příčníku), který je nedílnou součástí ţelezničních vozů v TŢ, a.s., tzv. renovací na 

původní rozměr navařováním. 
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2 OPOTŘEBENÍ A RENOVACE DÍLŮ HUTNÍHO PODVOZKU 

  Vnitrozávodní kolejová doprava v TŢ, a.s. je stále dopravou prvořadou, která zajišťuje 

plynulost přísunu, přepravy i odsunu materiálu, polotovarů, surovin i zboţí, které 

podnik produkuje. Proto je nutno i kolejové dopravě věnovat maximální pozornost při 

její činnosti a údrţbě [8]. 

 

   Podvozek je určen pro čtyřnápravové vozy (obr. 1) se zatíţením odpovídajícím 

hmotnosti na nápravu 25 t a dosahujícím maximální rychlosti 35 km.h
-1

. Podvozek je 

tvořen dvěma postranicemi z lité uhlíkové oceli (obr. 2). Postranice podvozku jsou 

,,vázány“ nápravami (dvojkolím) a spojeny příčníkem odlitým z uhlíkové oceli. Příčník 

je veden svisle v postranicích podvozku a spočívá na kaţdé straně na čtyřech 

dvojvzpruhách  uloţených ve střední části postranic podvozku. 

 

 

Obr. 1 Hutní struskový vysokopecní vůz 
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Obr. 2 Hutní podvozek 

 

2.1 Opotřebení 
   Při přibliţování povrchů se porušuje celistvost adsorpční vrstvy i oxidické vrstvy a 

povrchy součástí přicházejí do přímého kovového kontaktu. To má za následek tvorbu 

mikrospojů. Při jejich následném rozrušování v důsledku relativního pohybu povrchů 

můţe docházet k oddělování kovových částic a přemísťování materiálu povrchů. 

Intenzita tohoto procesu závisí na řadě činitelů, z nichţ nejvýznamnější jsou: 

 druh a vlastnosti vzájemně působících povrchů těles 

 přítomnost a vlastnosti média mezi povrchy 

 charakteristiky relativního pohybu povrchů (směr, rychlost, jejich časové 

změny) 

 zatíţení (velikost působících sil, jejich časové změny)  

 

   Opotřebení je neţádoucí změna povrchu nebo rozměru těles, způsobená budˇ 

vzájemným působením funkčních povrchů, nebo funkčního povrchu a media, které 

opotřebení vyvolává. 
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Základní druhy opotřebení: 

 Adhezívní opotřebení je charakterizováno oddělováním a přemísťováním částic 

v místech kde dochází k dotyku a vzájemnému pohybu funkčních ploch (obr.3a). 

 

 Abrazivní opotřebení je charakterizováno oddělováním částic z funkčního 

povrchu např. účinkem tvrdého a drsného povrchu druhého tělesa (obr. 3b). 

 

 Erozivní opotřebení je charakterizováno oddělováním částic a poškozováním 

funkčních povrchů částicemi nesenými např. proudem kapaliny (obr. 3c). 

 

 Kavitační opotřebení je charakterizováno oddělováním částic a poškozováním 

povrchu součástí v oblasti zániku kavitačních dutin v kapalině (obr. 3d) [10]. 

 

 Únavové opotřebení je charakterizováno postupnou kumulací poruch v 

povrchové vrstvě při opakovaných kontaktních napětích (obr. 3e). 

 

 Vibrační opotřebení je charakterizováno oddělováním částic materiálu v 

místech kmitavých tangenciálních posuvů funkčních ploch při jejich současném 

zatíţení normálovými silami (obr. 3f). 

 

Obr. 3 Schematické znázornění opotřebení 

a) Adhezivní, b) Abrazivní, c) Erozivní, d) Kavitační, e) Únavové, f) Vibrační    
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Opotřebení dílů hutního podvozku 

   Opotřebení vodících ploch mezi postranicí a příčníkem je způsobeno především 

vibračním opotřebením (kap. 2.1).  

 

   Během provozu je nutno provádět měření opotřebení vodících ploch mezi postranicí a 

příčníkem (obr. 4). Opotřebení na vodících plochách nesmí být větší, jak 12 mm          

tzn. A + B < 12 mm (obr. 4).  

 

 

Obr. 4 Vůle mezi příčníkem a postranicí (A, B) 

1 – příčník, 2 – postranice  

 

2.2 Renovace 
  Pojem renovace znamená obnovení uţitných vlastností dílů, které ztratily funkčnost 

v důsledku opotřebení. Renovací mohou mít díly lepší uţitné vlastnosti ve srovnání 

s původním stavem nového dílu před jeho uvedením do provozu. 

 

   Problematika renovací je velice různorodá, závislá především na druhu a tvaru 

renovovaného dílu, rozsahu renovace a zejména materiálu a provozních podmínkách 

dílu. Nezanedbatelným faktorem je technická vybavenost pracoviště, odbornost a 

zkušenost personálu. Kaţdá renovace představuje určité náklady, a proto je nutné ji 

posoudit i z ekonomického hlediska.  

 

Renovační proces [8]: 
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I. Příprava – výběr součásti určené k renovaci, určení technologie, vypracování 

dokumentace, příprava součásti (očištění, odmaštění, apod.). 

 

II. Renovace – obnovení opotřebovaných ploch součástí, pozornost je zde taktéţ 

věnována novým renovačním způsobům. 

 

III. Dokončení – zajišťuje poţadovanou přesnost rozměrů, jakost povrchu apod. 

 

2.3 Renovace dílů hutního podvozku navařováním 
   Jedním z typických dílů vhodných pro renovaci navařováním jsou díly hutního 

podvozku, konkrétněji pak postranice a příčník. 

 

   Pro navařování se pouţívají prakticky všechny metody svařování elektrickým 

obloukem. V případě renovace postranice a příčníku je vhodné pouţít např. ruční 

obloukové svařování obalenou elektrodou, obloukové svařování tavící se elektrodou v 

aktivním plynu, obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu. Při renovaci 

navařováním se nahrazuje chybějící kov jen na funkční ploše dané součásti. Při 

navařování můţeme pouţít přídavných materiálů poskytující svarový kov obdobné 

kvality jako základní materiál, nebo pouţijeme svarový kov s vyšší odolností proti 

opotřebení, čímţ by se dosáhlo větší ţivotnosti navařených dílů neţ u zcela nových dílů. 

Protoţe jeho mnoţství v porovnání s hmotností postranice a příčníku je velmi malé, 

renovací se získají nejen finanční úspory, ale taktéţ úspory materiálu a energií, které by 

bylo zapotřebí na výrobu nového dílu.  

  

   Při renovaci navařováním dochází v okolí návaru k tepelnému ovlivňování základního 

materiálu a ke změnám struktury, coţ se můţe nepříznivě projevit hlavně u namáhaných 

součástí. Při volbě technologie navařování proto vycházíme z chemického sloţení, stavu 

navařované součásti a hodnocení vlivu teplotního reţimu při navařování na změny 

mikrostruktury a vlastností navařovaného materiálu.     

 

 

 



Diplomová práce                                                                                     Roman Swierczek 

 

15 

 

3 STUDIE SVAŘITELNOSTI LITÝCH UHLÍKOVÝCH OCELÍ 

3.1 Svařitelnost ocelí 
   Svařitelnost udává, zda lze za daných podmínek svařování vytvořit celistvý svar 

poţadovaných vlastností. Zahrnuje vliv materiálu, pouţité technologie a konstrukce. 

Definice svařitelnosti podle ISO (International Organisation for Standardisation) zní: 

 

   ,,Kovový materiál se povaţuje za svařitelný do určitého stupně při daném způsobu 

svařovaní a pro daný účel, lze-li odpovídajícím technologickým postupem svařování 

dosahovat kovové celistvosti svarových spojů tak, ţe tyto spoje vyhovují technickým 

poţadavkům, jeţ se týkají jak vlastností samotných spojů, tak i vlivů těchto spojů na 

konstrukční celek, jehoţ součástí tyto spoje jsou“ 

 

   Pojem svařitelnosti materiálu je mimořádně sloţitý, protoţe svařitelnost je 

ovlivňována celou řadou aspektů [1]:  

 

a) Vlastnostmi základního svařovaného materiálu a svarového kovu např. [1]: 

 chemické sloţení 

 mechanické vlastnosti 

 mikrostruktura 

 absorpce plynů 

 oxidační schopnosti 

 vlastnosti a chování za vysokých teplot 

 chování při rychlém ohřevu 

 chování při velkých rychlostech ochlazování 

 transformace struktury 

 precipitační vytvrzování 

 náchylnost na vznik trhlin 

 metalurgické reakce mezi svarovým kovem a struskou    
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b) Použitou metodou svařování a výrobními podmínkami např. [1]: 

 příprava a čistota svarových ploch 

 tavné nebo tlakové svařování 

 parametry svařování 

 mnoţství tepla vneseného do svarového spoje 

 kvalita ochrany místa svaru 

 průměry pouţitých přídavných materiálů 

 přístup ke svaru  

 poloha svaru 

 tepelné zpracování 

 způsob kladení svarových housenek   

 

c) Konstrukcí svařence např. [1]: 

 typy pouţitých svarů 

 umístění svarů na konstrukci 

 počet svarů na konstrukci 

 tloušťka svarových spojů 

 tuhost svařované konstrukce 

 deformace svařence 

 zbytková napětí  

 

3.2 Svařitelnost uhlíkových ocelí 
   Mezi uhlíkové oceli lze zařadit dle součastné normy ČSN EN 10027 – 1 oceli 

s označením S... a C... a oceli na odlitky s označením G…, dle původní normy ČSN pak 

oceli třídy 10, 11, 12 a oceli na odlitky řady 42 26… Základní vlastnosti uhlíkových 

ocelí jsou definovány zejména obsahem uhlíku. S rostoucím obsahem uhlíku se zvyšuje 

náchylnost uhlíkových ocelí k zakalení při svařování.  Se zvyšujícím se obsahem uhlíku 

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

se sniţují. Tvrdost vznikajícího martenzitu se zvyšuje s rostoucím obsahem uhlíku 

v oceli. Součastně se zvyšuje náchylnost na vznik studených trhlin, především v TOO 

svarového spoje. 
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   Závislost tvrdosti a procenta martenzitu ve struktuře TOO svarového spoje na obsahu 

uhlíku v oceli udává obrázek č. 5. Z této závislosti bylo také stanoveno kritérium 

maximální přípustné tvrdosti v TOO svarového spoje uhlíkové oceli 350 HV. Odpovídá 

obsahu uhlíku v oceli 0,25 % a 50 % obsahu martenzitu ve struktuře [1].  

 

 

Obr. 5 Závislost tvrdosti svarového spoje na obsahu uhlíku v oceli a na procentu martenzitu ve    

struktuře TOO 

 

   U oceli s obsahem uhlíku C < 0,25 hm % není nutné zajišťovat do určité tloušťky, 

tuhosti svarového spoje a obsahu HD zvláštní podmínky při svařování (tab. 1).  

 

Tabulka č. 1 

Příklady maximálních kombinovaných tloušťek svařitelných bez předehřevu 

Obsah difuzního vodíku 

(ml/100g svarového kovu) 

CE = 0,49 CE = 0,43 

Tepelný příkon Tepelný příkon 

1,0 kJ / mm 2,0 kJ / mm 1,0 kJ / mm 2,0 kJ / mm 

     > 15 25 50 40 80 

10 ≤ 15 30 55 50 90 

  5 ≤ 10 35 65 60 100 

3 ≤ 5 50 100 100 100 

   ≤ 3 60 100 100 100 
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   Oceli s obsahem C > 0,25 hm % patří mezi oceli podmíněně svařitelné, tudíţ vyţadují 

při procesu svařování pouţít zvláštní opatření: 

 Svařování s vysokým tepelným příkonem má podobný účinek jako teplota 

předehřevu, protoţe více ohřívá okolí svaru a tím dochází k jeho pomalejšímu 

ochlazování. K tomuto účelu se pouţívají větší průměry elektrod nebo 

technologie umoţňující větší tepelný výkon [2]. 

 

 Účelná výroba a vhodný tvar svařence mohou sníţit nebezpečí vzniku trhlin 

tzn., nepouţívat příliš velkých tloušťek materiálu, protoţe s tloušťkou stěny 

vzrůstá rychlost ochlazování a tuhost konstrukcí. K omezení vnitřních napětí má 

být konstrukce dostatečně pruţná. V této souvislosti jsou tupé spoje vhodnější 

neţ koutové. 

 

 Předehřev, jímţ se sníţí rychlost ochlazování a tím se sníţí nebezpečí zakalení. 

Výši teploty lze vypočítat pomocí rovnic např.: 

 dle Séferiána 

TpSef. = 350 25.0)(C                                                               [
o
C]                 (1) 

kde C je celkový ekvivalent uhlíku, který je součtem ekvivalentu uhlíku (C)C   

a ekvivalentu uhlíku (C)S závislého na tloušťce svařovaného materiálu: 

(C) = (C)C  + (C)S                                                                  

Chemický ekvivalent uhlíku (C)c se počítá z rovnice: 

360 (C)C = 360 C + 40 (Mn + Cr) + 20 Ni + 28 Mo                                           (2)                                          

Ekvivalent uhlíku závislý na tloušťce plechu s můţeme vypočítat z rovnice: 

 (C)S  = 0.005 . s (C)C                                                                                                                            (3) 

    Tento výpočet předehřevu je vhodný pro uhlíkové a nízkolegované, zejména 

ţárupevné konstrukční oceli s obsahem C > 0,10 hm %).  
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 dle normy ČSN EN 1011 – 2 (metoda A) 

   Metodu lze pouţít, pokud jsou splněny podmínky chemického sloţení oceli 

definované výpočtem ekvivalentního uhlíku CE (kap. 3.3.2). Teplota předehřevu 

TP se stanoví z grafů (obr. 6) uvedených v normě, které vyjadřují vliv obsahu 

difuzního vodíku, kombinované tloušťky svarového spoje, hodnoty 

ekvivalentního uhlíku a tepelného příkonu na minimální poţadovanou teplotu 

předehřevu pro eliminaci vodíkového praskání (vzniku studených trhlin) [1]. 

 

 

Obr. 6 Příklad diagramu pro stanovení teploty předehřevu 

1 – kombinovaná tloušťka (mm), 2 – tepelný příkon (kJ.mm
-1

), 3 – minimální teplota  

předehřevu (
o
C), 4 – stupeň obsahu vodíku, 5 – pouţitelné pro hodnoty uhlíkového ekvivalentu 

nepřevyšující  

 

 dle normy ČSN EN 1011 – 2 (metoda B) 

   Tato metoda se pouţívá pro eliminaci vodíkového praskání ocelí skupin 1, aţ 

4 podle TNI CEN ISO/TR 15608, které splňují podmínky pro výpočet 

uhlíkového ekvivalentu CET (kap. 3.3.2). Teplota předehřevu se stanovuje 

výpočtem, který zahrnuje: 

 

vliv chemického sloţení oceli (svarového kovu): 

TpCET = 750 . CET – 150                                                             [
o
C]                 (4) 
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vliv tloušťky svařovaných materiálů d (mm): 

Tpd = 160 . tanh  – 110                                                        [
o
C]                (5) 

vliv obsahu difuzního vodíku HD (ml.100g
-1

 svarovém kovu): 

TpHD = 62 . HD
0,35

 – 100                                                             [
o
C]                 (6) 

vliv tepelného příkonu Q (kJ.mm
-1

) 

TpQ = (53 . CET – 32) . Q – 53 . CET + 32                                [
o
C]                 (7) 

konečný výpočet teploty předehřevu Tp : 

Tp = TpCET + Tpd + TpHD + TpQ                                                    [
o
C]                 (8) 

nebo: 

Tp = 697 . CET +160 . tanh  + 62 . HD
0,35

  

        + (53 . CET – 32) . Q – 328                                                [
o
C]                 (9) 

   Rovnice platí pro konstrukční oceli Rm do 1000 MPa, CET = 0,2 aţ 0,5 %,      

d = 10 aţ 90 mm, HD = 1 aţ 20 ml.100g
-1

, Q = 0,5 aţ 4,0 kJ.mm
-1

. 

 

 Tepelné zpracování je vedle chemického sloţení základního svařovaného 

materiálu a svarového kovu faktorem, který zásadním způsobem ovlivňuje 

uţitné vlastnosti svarového spoje. Jeho pouţitím dochází k cíleným změnám ve 

struktuře daného materiálu s vyuţitím teplotně a časově závislých procesů. 

Svarové spoje se tepelně zpracovávají zejména pro:  

 sníţení zbytkových napětí 

 zlepšení vlastností svarového spoje (struktury, mechanických vlastností,  

       tvrdosti atd.) 

 sníţení rizika vzniku zbrzděných lomů 

 sníţení obsahu difuzního vodíku ve svarovém spoji 

 zlepšení rozměrové stability svařované konstrukce [1]. 
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3.3 Vliv chemického složení oceli na její svařitelnost 

3.3.1 Vliv jednotlivých prvků na mechanické vlastnosti 

nelegovaných ocelí 

Křemík   

 Křemík působí silně deoxidačně. 

 Nedostatek křemíku způsobí, ţe ocel je neuklidněná (pod 0,1 hm. % Si). 

 Zvyšuje náchylnost na vznik teplých trhlin. Proto je horní hranice křemíku 

omezena hodnotou 0,45 hm. % Si. 

 

Mangan  

 Mangan zvyšuje mez kluzu i mez pevnosti, aniţ by byla sníţena plasticita. 

 U nelegovaných ocelí se mangan vyskytuje v mnoţství 0,30 aţ 1,7 hm. %. 

 Mangan působí deoxidačně. 

 Mangan sniţuje obsah síry vazbou na MnS. 

 

Hliník 

 Hliník působí silně deoxidačně a denitrifikačně.  

 Oxidy a nitridy hliníku působí jako krystalizační zárodky při tuhnutí oceli. 

 V uklidněných ocelích má být obsah hliníku min. 0,02 hm. %. 

 

Síra 

 Někdy se síra přidává úmyslně do nelegovaných konstrukčních ocelí za účelem 

zlepšení obrobitelnosti => automatová ocel. 

 Vysoký obsah síry je jednou z hlavních příčin vzniku teplých a lamelárních 

trhlin. 

 Obsah síry u nelegovaných ocelí má být max. 0,05 hm. %. 

 

Vodík 

 Vodík se ve slitinách ţeleza rozpouští jak při výrobě, tak i při svařování, nebo 

tvoří s kovy hybridy tudíţ je neţádoucí. 

 Ve svarovém kovu vodík způsobuje pórovitost a oduhličení. 
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 Vodík je příčinou vzniku studených trhlin jak ve svarovém kovu tak v TOO a 

vady typu ,,rybích ok“. 

 

Fosfor  

 Fosfor zvyšuje mez kluzu, mez pevnosti a odolnost proti atmosférické korozi 

především ve spojení s mědí.  

 Fosfor sniţuje plasticitu oceli. 

 Fosfor způsobuje zkřehnutí za studena, a proto se v nelegovaných ocelích 

omezuje jeho obsah na max. 0,05 hm. %. 

 

Dusík 

 Dusík se v ţeleze a slitinách vyskytuje vţdy v určitém mnoţství závislém na 

technologii výroby. 

 Dusík je austenitotvorný prvek, tudíţ jeho přítomnost v uhlíkové oceli způsobuje 

rozšíření pole γ. 

 Rozpuštěný dusík zvyšuje mez kluzu, mez pevnosti a tvrdost, součastně se 

sniţují plastické vlastnosti, zejména taţnost, vrubová houţevnatost. 

 Vylučování nitridů ţeleza Fe16N2 a Fe4N je příčinou stárnutí oceli a svarových 

spojů. Způsobuje zvýšení pevnostních vlastností a zhoršení plastických 

vlastností. 

 

Měď 

 Zdrojem mědi v nelegovaných ocelích je šrot s určitým obsahem mědi. 

 Obsah mědi do 0,26 hm. % se pokládá za neškodný. 

 Měď při obsahu 0,15 aţ 0,50 hm. % vytváří nepropustnou oxidickou vrstvu, 

která chrání výrobek proti atmosférické korozi. 
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3.3.2 Uhlíkový ekvivalent     

   Vliv chemického sloţení oceli na její svařitelnost vyjadřujeme nejčastěji ekvivalentem 

uhlíku (CE), který vyjadřuje příspěvek jednotlivých legujících prvků ke kalitelnosti 

oceli. Čím se daná ocel snadněji zakalí, tj. roste nebezpečí vzniku křehkých zakalených 

struktur (martenzit, spodní bainit) v TOO svarového spoje a ve svarovém kovu i při 

niţších rychlostech ochlazování, tím obtíţněji se daná ocel svařuje. Proto je CE zároveň 

ukazatelem svařitelnosti oceli z pohledu jejího chemického sloţení. Dominantní úlohu 

ve všech pouţívaných formách (vyjádřeních) CE má obsah uhlíku v oceli. Do některých 

vztahů pro jeho výpočet je zahrnuta i tloušťka svařovaného materiálu. Čím je hodnota 

CE materiálu větší, tím hůře se daný materiál svařuje [1].  

 

Výpočet uhlíkového ekvivalentu CE dle ČSN 05 1310 

CE = C  0,0024 . s             [%]                (10) 

kde s je tloušťka materiálu v (mm). 

   Tato rovnice platí pro obsahy prvků: C = 0,22 hm. %, Mn = 1,6 hm. %,                     

Cr = 1,00 hm. %, Ni = 3,00 hm. %, V = 0,14 hm. %, Cu = 0,30 hm. %. 

 

Výpočet uhlíkového ekvivalentu CE dle ČSN EN 1011 – 2 (metoda A) 

CE = C                                            [%]                 (11) 

   Tato rovnice platí pro obsahy prvků: C = 0,05 aţ 0,25 hm. %, Si = max. 0,80 hm. %, 

Mn = max. 1,70 hm. %, Cr = max. 0,90 hm. %, Cu = max. 1,00 hm. %,                        

Ni = max. 2,50 hm. %, Mo = max. 0,75 hm. %, V = max. 0,20 hm. % a v rozsahu 

hodnot CE = 0,30 aţ 0,70. 

 

 Výpočet uhlíkového ekvivalentu CET dle ČSN EN 1011 – 2 (metoda B) 

CET = C                                                 [%]               (12) 
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   Tato rovnice platí pro oceli skupin 1 aţ 4 dle TNI CEN ISO/TR 15608 a pro 

následující rozsahy legujících prvků: C = 0,05 aţ 0,25 hm. %, Si = max. 0,80 hm. %, 

Mn = 0,50 aţ 1,90 hm. %, Cr = max. 0,50 hm. %, Cu = max. 0,70 hm. %,                     

Ni = max. 2,50 hm. %, Mo = max. 0,75 hm. %, V = max. 0,18 hm. %,                          

Ti = max. 0,12 hm. %, B = max. 0,005 hm. %, Nb = max. 0,06 hm. %. 

 

Výpočet uhlíkového ekvivalentu PCM dle Ito-Bessyo 

PCM = C +  5B              [%]                 (13) 

Platný pro oceli s C < 0,18 hm. % 

 

3.4 Lité oceli 
   Některé díly svařenců se z různých důvodů (např. sloţitý tvar) vyrábějí litím. Rychlost 

tuhnutí v povrchových částech a středu odlitku je různá, a proto závisí vlastnosti 

výrazně na tloušťce stěny odlitku. 

 

   Při krystalizaci slitin vzniká nejen teplotní, ale i chemický gradient, který vede ke 

vzniku odměšování, tj. chemické heterogenity v různých místech odlitku. K odměšování 

v litých ocelích má největší sklon síra, fosfor a uhlík. Odměšování síry a fosforu vede 

ke sníţení plastických vlastností lité oceli, proto u namáhaných odlitků by měl být 

obsah těchto prvků minimální.  

 

   Na mechanické vlastnosti lité oceli má značný vliv mnoţství, tvar a způsob rozloţení 

nekovových vměstků, přičemţ v běţných uhlíkových ocelích s obsahem síry 0,04 aţ 

0,05 hm. % převládají sulfidické vměstky nad oxidickými (5:1 aţ 20:1). Nejlepších 

plastických vlastností oceli se dosáhne, jsou-li vměstky náhodně rozloţeny a tvořeny 

globulárnimi silikáty a sulfidy. Tohoto rozloţení vměstků lze však dosáhnout pouze při 

velmi nízkém obsahu hliníku (pod 0,002 hm. %) [2].  

 

   Lité oceli i při přibliţně stejném chemickém sloţení a tepelném zpracování mohou mít 

značně odlišné vlastnosti [2].  
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Rozdělení litých ocelí: 

 Lité konstrukční oceli (uhlíkové lité oceli, zušlechtěné lité oceli, vysokopevné 

lité oceli) 

 Lité otěruvzdorné oceli 

 Oceli pro nízké teploty 

 Oceli pro vysoké teploty 

 Korozivzdorné oceli 

 

Uhlíkové lité oceli  

   Základní vlastnosti v nelegovaných litých ocelích určuje mnoţství uhlíku. Obsah 

manganu se pohybuje v rozmezí od 0,40 do 0,80 hm. % a obsah křemíku od 0,20 do 

0,50 hm. %. Obsah síry a fosforu by neměl přesáhnout hodnotu 0,05 hm %. Svařování 

litých uhlíkových ocelí běţných tloušťek nečiní do obsahu uhlíku 0,25 hm % ţádných 

potíţí, při vyšším obsahu C > 0,25 hm % je nutno pouţít předehřev. Materiál svarového 

kovu má však odlišné sloţení (niţší obsah uhlíku, vyšší obsah manganu).  

 

3.5 Svařitelnost litých ocelí 
   Problematika svařitelnosti litých ocelí jsou podstatně stejná, jako je tomu u oceli 

tvářených. Je nutno však respektovat zvýšený obsah uhlíku, manganu, křemíku, síry a 

fosforu. V důsledku likvace bude jejich obsah v místech pomalejšího ochlazování při 

tuhnutí odlitku, tj. ve větších průřezech lokálně koncentrovaný, takţe svařitelnost se 

v těchto místech zhorší, zejména kvůli vyšší koncentraci uhlíku, síry a fosforu. Podle 

moţnosti svařujeme lité ocele ve stavu jejich nejvyšší plasticity a houţevnatosti. 

Poţadované vlastnosti a strukturu litých ocelí dosahujeme tepelným zpracováním (např. 

normalizační ţíhání, homogenizační ţíhání).  

 

    Uhlíkové lité ocele svařujeme obvykle bazickými přídavnými materiály příslušné 

pevnostní třídy postupem, který zabraňuje vzniku vysokých zbytkových napětí. 

Nízkolegované a vysokolegované lité oceli svařujeme obdobně jako příslušné tvářené 

oceli, tj. předepsaným teplotním reţimem svařování. Přídavné materiály jsou obdobné, 

přičemţ u ručního obloukového svařování a svařováním pod tavidlem upřednostňujeme 

bazické typy elektrod a tavidel. 
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4 STUDIE METOD SVAŘOVÁNÍ 111, 135, 136 

4.1 Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou (111) 
   Při obloukovém svařování je jako zdroj tepla vyuţíván elektrický oblouk hořící mezi 

elektrodou a svařovaným materiálem. Elektrický oblouk lze charakterizovat jako 

elektrický výboj hořící za normální teploty a normálního tlaku. U metody 111 se 

pouţívá obalená elektroda. Touto metodou lze svařovat v podstatě všechny materiály ve 

všech polohách.  

 

4.1.1 Svařovací oblouk 

   Svařovací oblouk je elektrický výboj kruhového průřezu, který prochází horkým 

ionizovaným plynem. Pro svařovací oblouk je charakteristické napětí od 10 do 30 V a 

proud od 10 do 300 A. V oblouku jsou na katodě uvolňovány elektrony, ty procházejí 

sloupcem oblouku (vodivou plazmou) a jsou pohlcovány anodou. Teplota elektrického 

oblouku se pohybuje kolem 5000 
o
C. 

 

 

Obr. 7 Přesuny částic v oblouku 

 

Oblasti oblouku: 

 Katodová skvrna, tj. část povrchu katody. Tato skvrna můţe být budˇ stabilní 

anebo se po povrchu katody přemisťuje. Proudová hustoty dosahuje aţ           

1000 A.mm
-2

. 

 

 Oblast katodového úbytku napětí, se nachází těsně u katody a má tloušťku 0,1 

mm. Zde nastává prudký úbytek napětí v rozmezí 8 – 16 V. 
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 Sloupec oblouku je prostor mezi katodou a anodou o jiţ zmíněné teplotě aţ 

5000 
o
C. Ve sloupci oblouku se vyskytují elektrony, které se pohybují od katody 

k anodě a kladné ionty se pohybují od anody ke katodě (obr. 7).  

 

 Oblast anodového úbytku napětí je oblast u anody o tloušťce 10
-2

 aţ 10
-3

 mm.I 

zde dochází k prudkému úbytku napětí. 

 

 Anodová skvrna je oblast na anodě, kde jsou pohlcovány elektrony [3]. 

 

   Celkový úbytek napětí je dán součtem dílčích napětí v jednotlivých oblastech. Teplota 

na katodě se pohybuje v rozmezí 2100 aţ 2400 
o
C a teplota na anodě se pohybuje 

v rozmezí 2300 aţ 2600 
o
C. 

 

   Elektrický oblouk působí na tavnou lázeň značnou silou a tím v tavné lázni vytváří 

prohlubeň. Vlivem prohlubně se obnaţí nenatavený základní materiál a tím se vytváří 

předpoklad pro dosaţení hlubokého závaru. 

 

   Při svařování elektrickým obloukem stejnosměrným proudem rozeznáváme přímou 

polaritu oblouku (obr. 8), tedy kdyţ na elektrodě je minus pól a na základním materiálu 

je plus pól. V opačném případě jde o polaritu nepřímou. 

 

 

Obr. 8 Přímá a nepřímá polarita 
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4.1.2 Svařovací zdroje 

   Zdroje svařovacího proudu dodávají elektrickou energii potřebnou pro zapálení a 

hoření elektrického oblouku, tzn., ţe dodávají do uzavřeného svařovacího obvodu 

elektrický proud poţadovaných vlastností pro danou metodu svařování [3]. 

 

Svařovací zdroje pro obloukové svařování musí splňovat následující poţadavky: 

 Konstrukce svařovacích zdrojů musí být bezpečná dle platných norem a 

předpisů.  

 Napětí naprázdno musí odpovídat druhu proudu a prostředí kde se svařuje a 

nesmí být vyšší neţ přípustné hodnoty [3].  

 Svařovací zdroje musí být odolné proti krátkodobým zkratům. 

 Statická charakteristika svařovacích zdrojů musí odpovídat způsobu svařování. 

 Svařovací zdroje musí mít takovou dynamickou charakteristiku, aby po zkratu 

rychle vzrostlo svařovací napětí. 

 Svařovací proud, případně napětí musí být regulovatelné podle způsobu 

svařování 

 

   Obloukové svařovací zdroje musí vyhovovat poţadavkům bezpečnostních předpisů a 

technologii svařování. Svařovací zdroje jsou stavěny pro jmenovité napájecí napětí  

(230 V 50 Hz) nebo napětí sdruţené (400 V 50 Hz) případně pro napětí třífázové (3 x 

400 V 50 Hz). 

 

   Napětí naprázdno obloukových svářecích zdrojů musí zaručovat bezpečnost svářeče 

proti úrazu elektrickým proudem. 

 

 U stejnosměrných obloukových svářeček, kde zvlnění napětí naprázdno 

nepřesáhne 10%, můţe být toto napětí (střední hodnota) nejvýše 100V [6]. 

 

 U stejnosměrných obloukových svářeček se zvlněními napětí naprázdno vyšším, 

neţ 10%, můţe být toto napětí naprázdno (střední hodnota) nejvýše 80V [6]. 

 

 U střídavých obloukových svářeček pro ruční obloukové svařování můţe být 

efektivní hodnota napětí naprázdno nejvýše 80V [6]. 
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Rozdělení svařovacích zdrojů: 

 dle způsobu přeměny energie 

 zdroje rotační (s dynamem, s alternátorem) 

 zdroje statické, netočivé (svařovací transformátory, usměrňovače řízené a 

       neřízené, měniče) 

 

 dle dodávaného proudu [3]: 

 zdroje stejnosměrného proudu (svařovací dynama, alternátory) 

 zdroje usměrněného proudu (svařovací usměrňovače, měniče) 

 zdroje střídavého proudu (svařovací transformátory) 

 

 dle způsobu uţití: 

 zdroje pro ruční obloukové svařování 

 zdroje pro poloautomatické svařování 

 zdroje univerzální 

 

Rotační svařovací zdroje: 

   Rotační svařovací zdroje generují stejnosměrný proud. Generátorem proudu můţe být 

budˇ dynamo nebo alternátor s usměrňovačem. Nejčastěji jsou tvořeny svařovacím 

dynamem, které je poháněno bud elektromotorem nejčastěji třífázovým asynchronním 

nebo spalovacím motorem záţehovým nebo vznětovým tam, kde není k dispozici 

elektrorozvodná sítˇ.  

 

   Svařovací dynamo a motor tvoří dohromady jeden konstrukční celek na společné 

hřídeli – svařovací agregát. Svařovací dynamo má statickou charakteristiku strmou, 

dává měkký oblouk vhodný pro ruční svařování obalenou elektrodou. Svařovací proud 

se indukuje v rotoru dynama. Proud je komutátorem (rotačním usměrňovačem) 

usměrněn a prostřednictvím uhlíkových kartáčů se proud odvádí. Nastavení potřebného 

svařovacího proudu I2 se provádí nastavením úrovně budícího magnetického toku ØB. 

Budící vinutí je na statoru dynama, ØB se řídí změnou proudu IB (obr. 9). 
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Obr. 9 Schéma rotačního zdroje svařovacího proudu s dynamem 

 

   Zdroje s alternátorem jsou modernější však technicky sloţitější. Rotující magnety (1) 

indikují v napájecím vinutí (4) střídavé napětí, to je usměrněno a napájí pomocné budící 

vinutí (5). Toto vinutí vytváří magnetický tok ØB, jehoţ velikost lze měnit změnou 

odporu R. Magnetický tok ØB generuje v rotujícím pomocném vinutí (2) střídavé napětí, 

to je usměrněno budícím vinutím (3), které je funkcí rotujícího stejnosměrného 

elektromagnetu. Magnetickým tokem tohoto vinutí je ve hlavním vinutí sekundáru (6) 

indukován střídavý svařovací proud, který výkonovými diodami usměrněn a vyveden na 

svařovací svorky. Typický průběh statické charakteristiky je shodný jako u svařovacích 

dynam.       

 

Obr. 10 Schéma rotačního zdroje svařovacího proudu s alternátorem 

1 – póly tvořené permanentními magnety, 2 – pomocné vinutí, 3 – hlavní budící vinutí, 4 – Napájecí 

vinutí, 5 – pomocné vinutí, 6 – hlavní vinutí   

 

Svařovací transformátory 

   Jedná se o nejjednodušší zdroje svařovacího proudu. Svařovací proud je střídavý. 

Transformátor zajišťuje galvanické oddělení svařovacího výstupu od sítě, transformuje 

síťové napětí a proudu na hodnoty vhodné ke svařování. Speciální konstrukcí je zvýšen 

rozptylový magnetický tok, který lze měnit. Změnou rozptylového magnetického toku 

ØR (změnou činitele magnetické vazby mezi primárním a sekundárním vinutím k) se 

mění rozptylová reaktance vinutí, tím i zkratový proud Ik a také statická charakteristika 

výstupu [6].  
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Obr. 11 Schéma svařovacího transformátoru 

 

   Regulace svařovacího proudu muţe být stupňovitá nebo plynulá. Statická zatěţovací 

charakteristika je klesající. Svařovací transformátory jsou vhodné pro ruční svařování 

obalenými elektrodami, případně svařováním hliníku metodou TIG.  

 

   Regulace svařovacího proudu je závislá na konstrukčním uspořádání transformátoru, 

provádí se např. vzájemným posunem primárního a sekundárního vinutí proti sobě, 

rozptylovým jádrem, tlumivkou nebo změnou počtu závitů v primárním nebo 

sekundárním vinutí [3]. 

 

Svařovací usměrňovače 

   Jedná se o statické měniče, které neobsahují mechanicky pohyblivé části slouţící 

k přeměně energie. Svařovací usměrňovač je zdroj stejnosměrného (usměrněného) 

proudu. Skládá se ze síťového transformátoru a příslušných usměrňovacích prvků 

zapojených v sekundárním obvodu transformátoru. Transformátor můţe být 

jednofázový, nebo třífázový. Usměrňovací prvky jsou tvořeny polovodičovými 

křemíkovými diodami nebo tyristory pouţitými u jednofázových svařovacích zdrojů 

v zapojení dvoucestného můstkového usměrňovače (Graetzovo zapojení), nebo u 

třífázových svařovacích zdrojů v zapojení šesticestného můstkového usměrňovače. 
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   Pouţití transformátoru v konstrukci zdroje dává moţnost vyuţití svařovacího 

usměrňovače jako zdroje jak stejnosměrného, tak i střídavého svařovacího proudu. 

Svařovací usměrňovače ve srovnání s rotačními zdroji svařovacího proudu vykazují 

menší ztráty při chodu na prázdno (menší spotřebu elektrické energie), nehlučný chod, 

menší hmotnost, atd. 

 

   Regulace svařovacího proudu a nastavení vhodné zatěţovací charakteristiky se u 

svařovacích usměrňovačů provádí např. prostřednictvím regulační tlumivky 

(transduktoru), tyristorového řízení, analogového tranzistorového řízení nebo 

taktovaného tranzistorového řízení [3].  

 

Svařovací invertorové zdroje   

   Invertorové svařovací zdroje jsou primárně řízené zdroje s výkonovými tyristory nebo 

tranzistory, pracují na principu středofrekvenčních měničů (střídačů) o frekvenci cca 5 

kHz (tyristorové), 20 aţ 100 kHz (tranzistorové) a v součastné době jsou 

nejprogresivnější koncepcí moderních svařovacích zdrojů. Základním rysem 

invertorových zdrojů je umístění transformátoru v energetickém řetězci aţ za spínacím 

tranzistorem. Důvodem tohoto uspořádání je závislost hmotnosti a objemu 

transformátoru na jeho pracovní frekvenci. Čím vyšší frekvence, tím menší objem a 

také hmotnost. Proto mají tyto zdroje malou hmotnost i rozměry, aniţ by došlo 

k poklesu jejich výkonnosti.  

 

 

Obr. 12 Schéma zapojení invertorového zdroje 

1 – sít´, 2 – sítový filtr, 3 - sítový usměrňovač, 4 – tlumící kondenzátor, 5 – invertor, 6 – transformátor,    

7 – usměrňovač, 8 – tlumivka, 9 – nastavovací potenciometr, 10 – řízení, 11 - oblouk  
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4.1.3 Elektrody pro ruční svařování elektrickým obloukem 

   Pro ruční svařování elektrickým obloukem se jako přídavné materiály pouţívají 

obalené elektrody. Obalené elektrody se skládají z jádra (drátu) a  obalu elektrody   

(obr. 13). 

 

Obr. 13 Řez obalenou elektrodou 

 

Rozdělení elektrod dle základního materiálu: 

 Elektrody pro svařování nelegovaných nízkouhlíkových ocelí. 

 Elektrody pro svařování nízkolegovaných ocelí. 

 Elektrody pro svařování nízkolegovaných ţárupevných ocelí. 

 Elektrody pro svařování vysokolegovaných ocelí. 

 Elektrody pro navařování vrstev se zvláštními vlastnostmi. 

 Elektrody pro svařování barevných kovů. 

 Elektrody pro svařování šedé litiny. 

 Elektrody pro jadernou energetiku. 

 Elektrody pro zvláštní účely. 

 

Rozdělení elektrod dle celkového průměru D elektrody k průměru jádra d: 

 tence balené             D/d     do 1,2 mm 

 středně obalené        D/d     1,2 aţ 1,45 mm 

 tlustě obalené           D/d     1,45 aţ 1,8 mm 

 velmi tlustě obalené D/d     nad 1,8 mm 
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Rozdělení dle sloţení obalů elektrod: 

 Stabilizační obal (S) obsahuje alkalické kovy a minerály. Z důvodů snadné 

ionizace prostředí tento stabilizační obal dobře stabilizuje oblouk. Elektrody 

s tímto obalem se odtavují ve větších kapkách a lze jimi svařovat ve všech 

polohách. Mohou vyuţívat jak stejnosměrný tak i střídavý proud.  

 

 Rutilový obal (R) obsahuje aţ 50 % rutilu (TiO2), křemičitany, magnezit, ţivec. 

Struska po vychladnutí je snadno odstranitelná. Závar je poměrně malý, coţ není 

z hlediska provaření kořene vhodné pro svařování koutových svarů. Jsou vhodné 

pro svařování tenkých plechů. Připojují se na střídavý i stejnosměrný proud (na 

minus pól). Nedoporučují se pro svařování kotlů a tlakových nádob. 

 

 Rutil-celulózový obal (RC) tvoří rutil s přídavkem organických látek. Přísady 

jsou zdrojem většího mnoţství ochranného plynu při hoření oblouku. Poskytuje 

vetší závar, proto jsou elektrody vhodné i pro koutové svary. Elektrody jsou 

náchylné na vlhkost. Nehodí se pro svařování kotlů a tlakových nádob. Mohou 

vyuţívat jak stejnosměrný tak i střídavý proud 

 

 Rutil-kyselý obal (RA) obsahuje rutil, který nahrazuje část oxidů ţeleza. 

Chování těchto elektrod je obdobné jako u elektrod s obalem kyselým. 

 

 Rutil-bazický obal (RB) je charakterizován vysokým podílem rutilu a 

bazických sloţek. Tyto elektrody, většinou s tlustým obalem, mají dobré 

mechanické vlastnosti svarového kovu. 

 

 Kyselý obal (A) obsahuje ţeleznou a manganovou rudu, křemičitany, ţivec, 

dolomit, vápenec atd. Působením strusky tuhne svarový kov pomalu a je dobře 

formován. Návarová housenka je plochá má jemnou a pravidelnou kresbu. 

Struska je po svařování lehce odstranitelná, ale špatně váţe síru a fosfor, proto 

jsou citlivé na čistotu svařovaného materiálu. Elektrody jsou náchylnější 

k vzniku trhlin za tepla ve svarovém spoji v porovnání s jinými druhy obalů. 
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 Bazický obal (B) je sloţen z CaO, CaCO3, CaF2, Al2O3, Fe – Mn, Fe – Si, TiO2, 

atd. Elektrody s takovým obalem jsou tlustě obalené. Přechod kovu v oblouku se 

děje ve velkých kapkách. Vyuţívají stejnosměrný svařovací proud, s připojením 

na plus pól. Svarový kov je dobře deoxidovaný. Svarový kov má velmi dobré 

mechanické vlastnosti, především vrubovou houţevnatost. Lze s nimi svařovat 

ve všech polohách. Elektrody s bazickým obalem jsou nejčastěji pouţívané. 

 

 Celulózový obal (C) – obsahuje organické látky (celulózu, dextrin, rašelinu, 

škrob, atd.). Při svařování produkuje mnoho plynů, ale málo strusky. Vrubová 

houţevnatost svaru je niţší, pevnost roste.  

 

Funkce obalu elektrod: 

 plynotvorná – při hoření oblouku vznikají z obalu dýmy a plyny, které vytvářejí 

ochrannou atmosféru a brání přístupu vzdušnému kyslíku a dusíku ke svarové 

lázni, coţ má za následek zvýšení plastických vlastností svarového kovu, např. 

celulosa. 

 

 ionizační – slouţí pro usnadnění zapalování a stabilizované hoření oblouku, 

např. soli alkalických kovů). 

 

 metalurgická – ochrana před oxidací – propalem některých prvků při jejich 

průchodu elektrickým obloukem, např. Cr, Mo, V, atd. 

 

Označování elektrod 

   Označování elektrod se řídí normou ČSN EN 499, která nahradila původní normu 

ČSN 05 5010. Evropská norma obsahuje klasifikaci a způsob označování obalených 

elektrod podle meze kluzu, meze pevnosti a taţnosti jejich svarových kovů. 

 

Skladování a sušení elektrod 

   Skladování a sušení elektrod je třeba věnovat velkou pozornost z důvodu dodrţení 

poţadované kvality svarového kovu. Elektrody skladujeme v původních neporušených 

obalech v suchých, dobře větraných místnostech s nejniţší dovolenou teplotou 

skladování + 10 
o
C a maximální relativní vlhkostí 60 %. Vlhkost působí při procesu 
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svařování negativně, vyjadřuje se koncentrací vodíku ve svarovém kovu v cm
3
 ve 100 g 

svarového kovu. Stupeň obsahu vodíku ve 100 g svarového kovu nám udává norma 

ČSN EN 1011 – 2 (tab. 2). Sušení elektrod provádíme dle doporučení výrobce elektrod.  

 

Tabulka č. 2 

Stupně obsahu vodíku 

Obsah difuzního vodíku 

(ml / 100 g svarového kovu) 
Stupně obsahu vodíku 

      > 15 A 

10 ≤ 15 B 

  5 ≤ 10 C 

                              3 ≤ 5 D 

  ≤ 5 E 

 

4.1.4 Technologie svařování obalenou elektrodou 

   Svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou je poměrně jednoduchou 

metodou jak z hlediska parametrů svařování, tak z hlediska poloh svařování [3]. 

 

Při volbě elektrody pro konkrétní pouţití vycházíme z těchto hledisek: 

 Vlastnosti základního materiálu (svařitelnost, pevnost, taţnost, houţevnatost, 

chemické sloţení, tloušťka atd.). 

 Velikost a druh namáhání svarového spoje (tah, smyk, tlak, namáhání statické a 

dynamické, vysoká teplota atd.). 

 Poţadavky na tvar, vzhled a druh svaru (lemový, tupý, koutový). 

 Poloha svařování (PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG). 

 Nebezpečí vycházející ze zbytkových napětí, mnoţství vyvinutého tepla, 

hloubka závaru. 

 Nutnost dalšího zpracování svařeného výrobku (ţíhání, kalení, zinkování, 

smaltování, cementování atd.). 

 Produktivita práce, cena a hospodárnost. 

 Druh a hodnota svařovacího proudu (jaká svářečka je k dispozici). 
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   Nastavení svařovacího proudu se děje vţdy před začátkem svařovaní např. dle WPS 

(pWPS). Proud se volí v přípustném proudovém rozmezí podle polohy svařování. Vyšší 

hodnoty rozmezí se pouţívají pro svařování koutových svarů do úţlabí, střední hodnoty 

pro svařování svislých svarů. Pokud svářeč pracuje s neznámou svářečkou, kde není 

přesně ocejchováno nastavení proudu, nastaví si proud raději větší a postupně ho ubírá. 

Větší proud je pro jakost svaru méně nebezpečný, neţ proud malý. Při malém proudu je 

nebezpečí vzniku studených spojů. Příliš malý svařovací proud má za následek 

zhasínání oblouku, elektroda se lepí a je těţké udrţet oblouk normální délky. Navařená 

housenka je vypouklá, nemá dostatečný závar, přechod do základního materiálu je 

strmý (obr. 14a). Naopak příliš velký proud se pozná podle toho, ţe se elektroda 

přehřívá, svarový kov se rozstřikuje a při svařování oblouk ,,prská“. Tavná lázeň je 

široká, kresba na povrchu housenky je protáhlá a špičatá (obr. 14b). Podél svaru se 

mohou vyskytovat tzv. zápaly. Při správném nastavení svařovacího proudu je kresba 

housenky eliptická a svarový kov přechází do základního kovu plynule (obr. 14c) .     

           

 

 Obr. 14 Vliv intenzity svařovacího proudu na svarovou housenku  

 

   Nejsou-li k dispozici údaje od výrobce o velikosti svařovacího proudu lze pouţít 

následující empirické údaje:  

 Pro elektrody s kyselým a rutilovým obalem: 

I = (40 až 55) . d                                                                           [A]               (14) 

 Pro elektrody s bazickým obalem: 

I = (35 až 50) . d                                                                           [A]               (15) 

kde I je svařovací proud (A) a d je průměr elektrody  
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   Jeden z prvních kroků při svařování obalenou elektrodou je zvládnutí zapálení 

elektrického oblouku. Nejsnáze se zapálí oblouk lehkým škrtnutím (,,ťuknutím“) 

elektrody o svařovaný materiál a následným oddálením o vzdálenost přibliţně průměru 

jádra pouţité elektrody. Škrtnutí (,,ťuknutí“) a oddálení musí být jediný plynulý pohyb. 

Dotkne-li se elektroda svařovaného materiálu a zůstane tam delší dobu, nastane zkrat a 

elektrody se ,,přilepí“. Pokud se naopak elektroda od svařovaného materiálu příliš 

rychle vzdálí, přeruší se obvod a oblouk zhasne. 

 

   Dalším krokem je zvládnutí správného vedení obalené elektrody. Při vedení 

elektrického oblouku je elektroda mírně nakloněna proti svarové housence (obr. 15)., 

aby roztavená struska nepřebíhala elektrický oblouk a nezpůsobovala ve svarovém kovu 

vady např. studené spoje. Elektroda se taví a rovnoměrně ubývá, a proto je nutno ji 

neustále a rovnoměrně přibliţovat ke svařovanému materiálu. Šířka svarové housenky 

by měla být rovna 1,5 aţ dvojnásobku průměru jádra elektrody.     

 

 

Obr. 15 Vedení elektrody 

 

   Širokou svarovou housenku lze vytvořit příčným kývavým pohybem elektrody při 

jejím součastném podélném pohybu. Pouţívá se celá řada kývavých pohybů podle 

druhu, velikosti a polohy svaru a podle druhu elektrody (obr. 16). Šířka housenky závisí 

na výkyvu. Kývavým způsobem vedení elektrod se svařuje pomaleji, vnese se více tepla 

do svaru a zvětšuje se mnoţství navařeného kovu na jednotku délky. Obrázek 16a 

znázorňuje nejpouţívanější způsob kývavého vedení tenké obalené elektrody. 

V místech obratu se kývavý pohyb zpomaluje, aby se dosáhlo dobrého závaru. Šířka 

kývání by neměla být větší neţ trojnásobek průměru pouţívané elektrody. Při pouţití 

tlustě obalené elektrody, je způsob kývavého vedení znázorněn na obrázku 16b, 

důvodem je lepší ovládání strusky. Další druhy kývavého pohybu jsou znázorněny na 

obrázku 16c, d, e. Při kývavém pohybu obalené elektrody se musí dbát na to, aby při 
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návratu z jedné strany k druhé byly tavná lázeň stále tekutá, tím je dána téţ největší 

šířka housenky. Při předbíhání strusky se zvětšuje nebezpečí struskových vměstků 

z důvodů mísení strusky s tavnou lázní.   

 

 

Obr. 16 Kývavé pohyby obalenou elektrodou 

 

   Při přerušení svařování (např. z důvodu výměny obalené elektrody) a před 

pokračováním svařovaní je nutné odstranit strusku (min. z místa napojení). Oblouk se 

zapaluje v ještě nesvařeném místě na základním materiálu a rychle se vrací přes 

koncový kráter na místo, kde právě končí pravidelná kresba svaru (obr. 17). Začátkem 

housenky se překryje koncový kráter předchozí svarové housenky.  

 

 

Obr. 17 Napojování svarové housenky 

1 – zapálení oblouku, 2 – zpětný pohyb přes koncový kráter, 

 3 – překrytí koncového kráteru a další postup 
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   Při zakončování svaru je snahou kovu obvykle tvořit koncový kráter. Opatření proti 

tomu je zpomalení posuvu elektrody, zastavení, nebo i vrácení tak, aby se kráter vyplnil 

svarovým kovem. Potom se teprve zhasne oblouk [4].        

       

4.2 Obloukové svařování v aktivním plynu (135, 136) 
   Svařování v ochranné atmosféře aktivního plynu MAG (Metal – Activ – Gas) patří 

vedle svařování obalenou elektrodou v celosvětovém měřítku k nejrozšířenějším 

metodám pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. Při obloukovém 

svařování v ochranných atmosférách hoří oblouk mezi elektrodou (drátem) a 

svařovaným materiálem obklopen atmosférou ochranného (aktivního) plynu, který je 

přiváděn hořákem. Aktivní plyn chrání elektrodu, oblouk i tavnou lázeň před 

negativními účinky okolní atmosféry.  

 

4.2.1 Zařízení pro svařování v aktivních plynech 

Základní vybavení pro svařování v aktivním plynu (obr. 18): 

 zdroj svařovacího proudu s řídící jednotkou 

 uzemňovací kabel se svorkou 

 zásobník ochranného plynu 

 redukční ventil a regulační ventil 

 podavač drátové elektrody 

 multifunkční kabel hořáku s rychlospojkou 

 svařovací hořák 

 

   Mezi doplňující části patří např. pojízdný vozík, dálkové ovládání svařovacích 

parametrů, chladící jednotka pro chlazení hořáku a svařovacího kabelu, rameno pro 

nesení hořáku a kabelu.  
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Obr. 18 Základní schéma svařování metodou MAG 

1- zásobník ochranného plynu, 2 – redukční ventil, 3 – zásobník drátu, 4 – podávací kladky,                     

5 – rychloupínací spojka, 6 – hořákový kabel, 7 – svařovací hořák, 8 – proudová trysky,                            

9 – plynová tryska, 10 – elektrody (drát), 11 – elektrický oblouk, 12 – ochranný plyn,                              

13 – svarová lázeň, 14 – zdroj svařovacího proudu 

 

Zdroje svařovacího proudu 

   Pro svařování metodou MAG se pouţívá stejnosměrný proud. V zásadě se pouţívají 

usměrňovače různých druhů, v dnešní době to jsou převáţně invertory. Zdroje pro 

svařování MAG mají plochou statistickou charakteristiku tzn., ţe při malé změně napětí 

(délky oblouku) dochází k velké změně svařovacího proudu. Tento princip regulace 

délky oblouku se děje při konstantní rychlosti drátu. Tedy při dlouhém oblouku se sníţí 

proud i rychlost odtavování elektrody a při konstantní rychlosti podávání drátu se začne 

drát přibliţovat ke svarové lázni a oblouk se tím zkrátí. V druhém případě při krátkém 

oblouku a poklesu napětí se zvyšuje intenzita proudu a odtavování je rychlejší.  

 

Typy zdrojů: 

 Kompaktní s integrovaným (zabudovaným) podavačem drátu přímo ve 

svařovacím zdroji. Zdroje s nízkou a střední intenzitou proudu                         

(do cca 250 – 300 A) při chlazení hořáku proudícím plynem. 
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 Výkonné zdroje s chladící jednotkou ve společné skříni se zdrojem a 

odděleným podavačem. Intenzita proudu se u těchto zdrojů pohybuje kolem   

500 A. Chlazení se provádí vzduchem nebo vodou.  

 

 Stavebnicové uspořádání s odděleným podavačem drátu. Sestava se skládá 

ze zdroje proudu, plynové láhve, podavače drátu a chladící jednotky. Celá 

sestava je zpravidla umístěna na pojízdném vozíku.  

 

 S podavačem přímo v hořáku kdy jsou malá cívka drátu a podávací 

mechanismus umístěny přímo v hořáku. Zařízení se pouţívá pouze u svařování 

tenkým hliníkovým drátem [3]. 

 

Svařovací hořáky 

   Pro svařování MAG se pouţívají hořáky, kterými je přiváděn drát, svařovací proud na 

drát a ochranná atmosféra. Hořáky bud´vyuţívají ke svému chlazení plyn, nebo pro 

větší svařovací výkony jsou chlazeny vodou. Konstrukčně jsou řešeny jako ruční     

(obr. 19) a strojní [4]. 

 

 

 

Obr. 19 Svařovací vodou chlazený hořák 

1 – pojišťovací krouţek, 2 – sběrné vedení, 3 – vodní hadice, 4 – vedení drátu, 5 – vodní hadice,              

6 – plynová hadice, 7 – řízení s konektorem,  8 – spínač na hořáku, 9 – rukojeť, 10 – nástavec hořáku 

(Detail B: vodící drátová nebo teflonová trubička, kontaktní svařovací průvlak, plynová hubice) 
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   Spouštění svařovacího proudu, ochranného plynu a posuvu drátu se ovládá spínačem 

na rukojeti. Řídící jednotka je obvykle zabudována ve svařovacím zdroji.  

 

Způsoby řízení svařování: 

 Dvoutaktní režim, kdy po stisku spínače se pustí ochranný plyn (předfuk) a asi 

po dvou vteřinách se zapne posuv drátu a svařovací proud. Svařování probíhá po 

dobu, kdy je spínač zapnut. Po uvolnění spínače se zastaví posuv drátu, proud a 

po chvilce i ochranný plyn (dofuk). Tento způsob se často pouţívá pro stehování 

a pro krátké svary. 

 

 Čtyřtaktní režim je vhodný pro dlouhé svary. V okamţiku, kdy svářeč stiskne 

poprvé spínač na hořáku, spustí se ochranný plyn (předfuk). Po uvolnění spínače 

se zapne posuv drátu a svařovací proud. Svařování probíhá tedy bez drţení 

spínače. Při ukončení svařování svářeč stiskne spínač a tím přeruší posuv drátu a 

svařovací proud. Uvolnění spínače znamená dofuk. 

 

Podavače drátu 

   Pro svařování MAG je přídavný materiál elektroda (drát) nepřetrţitě podávána do 

hořáku pomocí podavače (obr. 20). Musí zajistit konstantní rychlost podávání drátu bez 

jeho poškození. Podavač muţe být dvoukladkový, čtyřkladkový a rotační. Podavač se 

obvykle skládá z podávacího mechanismu s motorem a kladkami, cívky drátu a 

připojení k vedení k hořáku. 

 

 

 

Obr. 20 schéma podávače drátu 
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4.2.2 Metalurgické reakce při svařování MAG 

   Nejdůleţitějšími metalurgickými reakcemi jsou oxidační a desoxidační pochody 

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

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

do základního materiálu, chemické sloţení a vnitřní čistotu svaru. Na rozsah reakcí má 

vliv především mnoţství disociovaného kyslíku schopného slučování s prvky 

v tavenině. 

 

   Tavením drátu dochází k reakcím vznikající kapky s ochranným plynem (obr. 21). 

Vzniklé kapky svarového kovu, které jsou obohaceny kyslíkem při přechodu do tavné 

lázně a dosahují vysoké teploty, protoţe oxidační reakce jsou exotermické. Tyto reakce 

uvolňují teplo, které je odváděno do okolního materiálu a výsledkem je hlubší a 

oválnější svarová lázeň u svaru s ochranným plynem CO
2
, který má větší oxidační 

schopnost neţ u směsí Ar + CO
2
, nebo čistý Ar. 

 

 

 

Obr. 21 Reakce ochranného plynu s natavenou kapkou drátu 

 

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

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

provést dokonalá desoxidace taveniny svarového kovu. Deoxidačními prvky Mn a Si 

jsou přídavné materiály přelegovány v určitém poměru tak, aby svarový kov byl 

dezoxidován a aby vzniklá struska měla vhodnou tekutost a snadno vyplavala na povrch 
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tavné lázně. Doporučený poměr mezi Mn : Si je cca 1,5 : 1 aţ 1,8 : 1 a optimální sloţení 

přídavných materiálů je: C = 0,1 %, Mn = 1,7 %, Si = 1,0 % [3]. 

 

4.2.3 Přenos kovu v oblouku 

   Přenos kovu v oblouku patří mezi základní charakteristiky metody svařování 

elektrickým obloukem tavící se elektrodou a závisí především na svařovacích 

parametrech tj. proudu a napětí. Významně však jeho charakter ovlivňuje sloţení 

ochranného plynu a druh přídavného materiálu. 

 

Přenos kovu v oblouku můţeme rozdělit na jednotlivé typy: 

 Krátký oblouk se zkratovým přenosem kovu se vyznačuje těmito parametry: 

svařovací proud 50 – 200 A, napětí 14 – 22 V, výkon navaření při těchto 

parametrech 1 – 3 kg.hod
-1

. Při zkratovém způsobu přenosu dochází k 

přerušování oblouku zkratem, při kterém se odděluje část kovu elektrody. Je 

vhodný při svařování tenkých plechů, kořenových vrstev u tupých svarů atd. 

 

 Krátký oblouk se zrychleným zkratovým přenosem se vyuţívá při svařování 

plechů od 1 mm, tupých svarů atd. Napětí se pohybuje v rozmezí 14 – 25 V, 

proud  nad 200 A a výkon navaření 3 - 10 kg.hod
-1

. 

 

 Přechodový dlouhý oblouk s nepravidelnými zkraty (kapkový) můţeme 

pouţít při svařování středních tloušťek. Napětí je hodnotách 22 – 28 A a 

svařovací proud 190 – 300 A. 

 

 Dlouhý oblouk se sprchovým bezzkratovým přenosem je charakteristický 

velkou hloubkou závaru s klidným hořením oblouku. Svařovací proud se 

pohybuje od 180 do 280 A, napětí 26 aţ 30 V a výkon navaření 3 aţ 12 kg.hod
-1

. 

Vyuţití nachází u vyplňovaných housenek středních a velkých tloušťek. 

 

 Impulsní bezzkratový přenos má řadu výhod mezi které patří mimo jiné menší 

vnášení tepla do svaru během svařování díky impulsnímu proudu. Základní 

proud je nízký v rozmezí 20 – 50 A a výkon navaření 2 – 5 kg.hod
-1

. 
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 Moderovaný bezzkratový přenos probíhá při vysokých proudech 450 – 750 A. 

Napětí je v rozmezí 40 – 50 V a výkon navaření aţ 25 kg.hod
-1

. 

 

 Dlouhý oblouk s rotujícím přenosem kovu umoţňuje velkou hloubku závaru. 

Parametry jsou obdobně jako u moderovaného bezzkratového přenosu.  

 

   Pozn. Udávané parametry jsou platné pro nejběţněji pouţívané průměry (0,8 mm;   

1,0 mm; 1,2 mm) svařovacích drátu. 

 

4.2.4 Ochranné plyny 

   Základním úkolem ochranných plynů je zamezení přístupu okolní atmosféry do 

oblasti svařování. Vzduch je původcem oxidace a nitridace svarového kovu. Vhodným 

ochranným plynem lze dosáhnout nejen dobrých mechanických vlastností svaru a jeho 

vhodné metalurgické čistoty, ale taktéţ stabilní hoření elektrického oblouku díky jeho 

ionizační schopnosti. Ochranné plyny mají také významný vliv na typ přenosu kovu v 

oblouku, přenos tepelné energie do svaru, chování tavné lázně, hloubku závaru, rychlost 

svařování a další parametry svařování. 

 

Plyny pouţívané u metody MAG: 

 Oxid uhličitý je nehořlavý, nejedovatý, bez zápachu a jeho hustota je 1,976 

kg.m
3
. Má vysokou tepelnou vodivost a přenáší do svarové lázně velké mnoţství 

tepla. Zajišťuje velmi dobré natavení svarových hran, hluboký průvar s oválným 

profilem svarové housenky. Pro svařování se pouţívá s čistotou min. 99,5 %, 

zbytek jsou nečistoty a vlhkost, které nesmí být více jak 0,04 %. V láhvích o 

obsahu 20 a 40 l je plyn v kapalném stavu pod tlakem 5 MPa. 

 

 Směs argon – oxid uhličitý se často pouţívá pro nelegované a nízkolegované 

oceli kde obsah CO2 činí 18 %. Vyznačuje se hladkým povrchem svaru, dobrým 

přechodem svaru do základního materiálu, stabilním elektrickým obloukem a 

hlubokým závarem. Je pouţitelný pro všechny tloušťky plechů.  

Směs Ar + 8 % CO2 je vhodná pro impulsní s sprchový přenos kovu obloukem. 

Její předností je mimo jiné vysoká rychlost svařování a plochý svar.  
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 Směs argon – kyslík kde obsah kyslíku se pohybuje v rozmezí 1 – 5 %. Kyslík 

v oblouku způsobuje sprchový přenos kovu, a to při nízkém svařovacím proudu. 

Obsah kyslíku vede k široké, mírně převýšené svarové housence. 

 

 Směsi argon – oxid uhličitý – kyslík poskytují klidný svařovací proces 

měkkým svařovacím obloukem, hladké a čisté svary. Obsah oxidu uhličitého se 

pohybuje od 5 do 13 %, kyslík v rozmezí 3 – 5 % zbytek tvoří argon. Přednostně 

se uplatňují při mechanizovaných a robotizovaných způsobech svařování 

malých a středních tloušťek.  

 

4.2.5 Přídavné materiály 

   Při svařování metodou MAG se pouţívají přídavné materiály ve formě plného drátu 

nebo plněné elektrody. Dráty jsou taţeny za studena s lesklým povrchem, který se můţe 

pomědit, aby se zabránilo korozi při přepravě a uskladnění. Pro svařování nelegovaných 

a nízkolegovaných ocelí metodou MAG je důleţité, aby byl v přídavném materiálu 

(drátu) přítomen dostatečně vysoký obsah manganu a křemíku, neboť tyto prvky 

zajišťují dezoxidaci svarové lázně. 

 

   Plné dráty se vyrábějí v průměrech 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0 a 2,4 mm a nejčastěji 

jsou navinuté na cívkách (obr. 22) o hmotnosti 15 kg. Při přepravě a skladování musí 

být drát chráněn proti oxidaci a znečištění. Při skladování se doporučuje teplota 10 
o
C a 

relativní vlhkost do 60%. 

 

 

Obr. 22 Navinutý drát na plastové cívce 
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Plněné elektrody 

   Plněné elektrody jsou v našem průmyslu na vzestupu co do počtu aplikací, tak i v 

objemu spotřeby. Přes tento nárůst je nutno konstatovat, ţe vzestup spotřeby a aplikační 

nasazení plněných elektrod ve svařování je v našem průmyslu pomalý a nedostatečný ve 

srovnání s průmyslovými vyspělými zeměmi, kam bezpochyby český strojírenský 

průmysl z historického pohledu patří. Přitom nasazení plněných elektrod do procesu 

svařování je jedna z mála moţností jak zvýšit kvalitu svařování, součastně zefektivnit a 

tím pádem zlevnit náklady na provedení svaru bez potřeby investovat do modernějšího a 

nákladného strojního vybavení v oblasti svařovací techniky.  

 

Největší rozdíl při tavení mezi plným a plněnou elektrodou spočívá v přenosu kovu      

(obr. 23). U plných drátů kov dopadá do malé oblasti v ose. Důsledkem je např. úzký a 

hluboký průvar, turbulence ve svarové lázni atd. (obr. 22a). 

 

 

Obr. 23 Porovnání hoření elektrického oblouku 

a) plný drát, b) plněná elektroda 

 

   U plněných elektrod naopak kov dopadá na větší plochu ve formě kapek (obr. 24b). 

To je způsobeno tím, ţe proud je přenášen pouze pláštěm plněných elektrod. Např. 

elektrody s bazickou náplní kromě krytí svaru rafinují svarovou lázeň (např. při 

svařování litých ocelí), tím zlepšují mechanické hodnoty svarů, hlavně vrubovou 

houţevnatost při minusových teplotách. Toho se u plných drátů dosahuje jen obtíţně. 
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Díky vyšší proudové hustotě (při stejně nastaveném svařovacím proudu) je třeba u 

plněných elektrod výrazně zvýšit posuv plněné elektrody (o 30 aţ 40 %) oproti plnému 

drátu, coţ je jedna z moţností jak zvýšit produktivitu svařování. 

 

 

Obr. 24 Tvar průvaru a hoření elektrického oblouku 

a) plný drát, b) plněná elektroda 

 

 

 

Obr. 25 Porovnání mezi odbavovacím výkonem a měrným teplem 

a) plný drát, b) plněná elektroda s kovovou náplní 

 

Rozdělení plněných elektrod dle výroby: 

 Bezešvé plněné elektrody (obr. 26a) se vyznačují větší tuhostí a silnějším 

pláštěm. Jsou poměděné, leštěné a vyrábí se od průměru 1 mm. 

 

 Tvarově uzavřené plněné elektrody (obr. 26b) mají oproti bezešvým plněným 

elektrodám slabší plášť, tuhost je menší a při delším skladování se doporučuje je 

přesušit. Vyţadují větší nároky na vedení (čtyřkladková mechanika). Vyrábí se 

od průměru 1,2 mm. 
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Obr. 26 a) bezešvá plněná elektroda, b) tvarově uzavřené plněné elektrody 

 

   Plněné elektrody se táhnou v průměrech 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 2,0; 2,4; 2,8; 3,2; 4,0; 

5,0 mm 

 

 

Mezi hlavní důvody pouţití plněných elektrod můţeme uvést např.:  

 moţnost legování a mikrolegování pomocí náplně  

 velmi dobré mechanické vlastnosti svarů 

 bezpečné natavení svarových ploch a sníţení nebezpečí vzniku studených spojů 

 nízká náchylnost na tvorbu trhlin 

 dobré operativní vlastnosti při svařování ve všech polohách 

 

Nejpouţívanější náplně plněných elektrod: 

 Plněné elektrody s rutilovou náplní poskytují nejlepší konečný vzhled svaru 

při dosaţení spolehlivého průvaru a snadné odstranitelnosti malého mnoţství 

vznikající strusky. Většina typů zajišťuje snadnou ovladatelnost ve všech 

polohách svařování. Svařovací vlastnosti těchto typů plněných elektrod jsou 

nejvíce srovnatelné s vlastnostmi při svařování plným drátem. Mohou svařovat 

ve sprchovém přenosu při relativně nízkém proudovém zatíţení a s minimálním 

rozstřikem. V současné době jsou dodávány i typy speciálně určené pro 

robotizovaná pracoviště, nebo typy se zvýšeným výkonem navařování a určené 

především pro produktivní svary prováděné v poloze vodorovné nebo v poloze 

vodorovné šikmo shora. Nejčastěji jsou pouţívány v kombinaci s ochrannou 

atmosférou CO2 (C1) nebo ve směsi plynů (např. M21). 

 

 Plněné elektrody s bazickou náplní poskytují svarový kov s vysokou 

houţevnatostí i za nízkých teplot podobně jako elektrody s bazickým obalem. 

Řada z nich je testována zkouškou CTOD s vynikajícími hodnotami a 
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pouţitelností pro náročné konstrukce aţ do teplot -50 
o
C. Pro dosaţení 

optimálních výsledků svařování je doporučován krátký zácvik. Jsou velmi 

produktivní při svařování tupých spojů především v poloze PC a při 

jednostranném svařování na keramických podloţkách v polohách PA a PB a 

nacházejí proto velké uplatnění při výrobě tlakových nádob, nádrţí, nosníků, 

konstrukcí mostů a mořských plošin apod., často i v kombinaci s rutilovými 

plněnými elektrodami pouţívanými např. v polohách PE a PF. 

 

 Plněné elektrody s kovovou náplní jsou obvykle plněny ţelezným práškem s 

malým přídavkem dezoxidačních a stabilizačních látek. Jejich výtěţnost je asi 

90% ve srovnání s plným drátem, ale výkon odtavení je díky vyšší proudové 

hustotě podstatně vyšší. Kromě nepatrných ostrůvků oxidů na povrchu svaru 

nezůstává ţádná struska, coţ je výhodné hlavně u vícevrstvých svarů. Mají 

vynikající svařovací vlastnosti pro polohové svařování a při pouţití pulzního 

proudu jsou velmi vhodné i pro svary tenkých plechů a k vytvoření kořenových 

vrstev jako náhrada způsobu WIG (TIG). 

 

Označování přídavných materiálů pro metodu MAG 

   Klasifikaci přídavných materiálů pro svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí 

metodou MAG udává norma ČSN EN 440. Plněné elektrody se označují podle normy 

ČSN EN 758. 

 

4.2.6 Technologie svařování v aktivních plynech 

   Technologie svařování se volí podle druhu oceli a poţadavků kladených na svarový 

spoj jak uţ bylo zmíněno v předchozích kapitolách.  

 

   Parametry svařování metodou MAG nastavujeme na svařovacím zdroji (napětí na 

oblouku, svařovací proud, rychlost podávání drátu). Na svářeči závisí rychlost 

svařování, geometrie vedení hořáku a vzdálenost hořáku od materiálu. Parametry se 

nastavují tak, aby svařování probíhalo v pracovní oblasti (obr. 27). 
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Obr. 27 Nastavení parametrů při svařování metodou MAG 

1 – pracovní bod, 2 – tepelný výkon oblouku, 3 – pracovní oblast 

 

Svařovací napětí 

   Napětí na oblouku představuje potenciální rozdíl mezi svařovacím drátem a povrchem 

svarové lázně. Výrazný vliv má napětí na šířku svarové housenky (obr. 28). Pro obecné 

nastavení hodnot platí: 

 

U = 15 +  0,035 . IS                                                                                                          [V                  (16) 

kde    U    je pracovní napětí a    IS    svařovací proud.  

 

 
Obr. 28 závislost tvaru svarové housenky na napětí 

(s – šířka housenky, p – převýšení, z -  hloubka závaru) 

 

   Vysoké napětí zvyšuje délku oblouku a propal prvků. Svary jsou náchylné na 

pórovitost, svarová lázeň je široká, mělká a vzniká zde nebezpečí předbíhání svarové 

lázně před oblouk. Naopak nízké napětí bývá příčinou nestabilního procesu, nedochází 

k dokonalému natavení svarových hran a zvyšuje se riziko výskytu studených spojů.  
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Svařovací proud 

   Největší vliv na charakter přenosu kovu při svařování (např. s růstem proudu roste 

frekvence kapek) a tvar průřezu svarové housenky má svařovací proud. S růstem proudu 

roste proudová hustota, velikost a tekutost svarové lázně. Z hlediska kvality svaru je 

vhodnější volit menší průměr drátu, z důvodů tvorby většího mnoţství kapek a 

zkvalitnění povrchu svarové housenky. Nastavení proudu se provádí dle tabulky č. 3 

nebo zkušeností. 

Tabulka č. 3 

Orientační hodnoty parametrů svařování pro metodu MAG na ocel 

Typ 

svaru 

Tlouštka 

plechu 

(mm) 

Průměr 

elektrody 

(mm) 

Výkon 

navaření 

(kg.h
-1

) 

Rychlost 

posuvu 

drátu 

(m.min
-1

) 

Svařovací 

proud (A) 

Rychlost 

svařování 

(cm.min
-1

) 

I svar 

 

1 0,6 1,0 7,0 60 83 

1,5 0,8 1,2 6,0 90 80 

2 0,8 1,5 6,8 110 83 

3 0,8 1,8 8,0 125 55 

3 1,0 2,1 6,0 150 63 

V svar 

4 1,0 2,2 6,4 160 40 

5 1,0 2,2 6,4 160 28 

6 1,0 / 1,0 2,1 / 2,9 6,8 / 8,5 150 / 200 60 / 43 

8 1,0 / 1,2 2,1 / 3,9 6,0 / 7,6 150 / 260 43 / 28 

10 1,0 / 1,2 2,1 / 5,1 6,0 / 10,0 150 / 320 35 / 21 

Koutový 

svar 

2 0,6 1,2 8,4 70 40 

2 0,8 1,6 6,8 110 53 

3 0,8 1,9 8,3 130 32 

3 1,0 2,4 7,0 170 40 

4 1,0 2,7 8,2 190 28 

5 1,2 3,9 7,8 260 26 

6 1,2 3,9 7,8 260 20 

6 1,2 4,8 9,5 300 22 

8 1,2 4,8 9,5 300 14 

 

Polarita svařovacího proudu 

   Jak uţ bylo zmíněno v kapitole 4.2.1, u svařování metodou MAG se vyuţívá 

nejčastěji stejnosměrný proud. Pokud je zapojen svařovací drát na kladném pólu jedná 

se o nepřímou polaritu. Při tomto zapojení se tvar průřezu vyznačuje např. zvýšenou 

hloubkou závaru a malým převýšením. 



Diplomová práce                                                                                     Roman Swierczek 

 

54 

 

   U přímé polarity je svařovací drát připojen k zápornému pólu. Tento způsob se 

projevuje menším závarem, větším převýšením atd. Jedna z moţností kde lze vyuţít 

těchto vlastností je u navařování, především s vyuţitím plněných elektrod. 

 

Volná délka drátu (výlet drátu)  

   Volná délka drátu se měří od konce kontaktního proudového průvlaku po oblouk. 

Obecně platí, ţe je rovna desetinásobku průměru drátu. Hubice hořáku by měla 

překrývat kontaktní špičku o cca 3 mm. Na skutečnou délku výběhu drátu má vliv např. 

typ přenosu kovu (kap. 4.2.3) a pouţitý ochranný plyn (kap. 4.2.4). Se změnou 

vzdálenosti se mění řada parametrů (obr. 29). 

 

 

 

vzdálenost 

kontaktního 

sv. průvlaku 

 

 

 

                roste                          proud                     klesá 

                malý                    úbytek napětí               velký 

                větší                          průvar                     menší 

                malý                         rozstřik                    větší 

                velký            ohřev kontaktní špičky        malý 

Obr. 29 Vliv nastavení kontaktního sv. průvlaku 

 

Svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí 

   V závislosti na tloušťce materiálu a poloze svařování lze pouţít při svařování 

nelegovaných a nízkolegovaných ocelí všechny typy přenosu kovu obloukem          

(kap. 4.2.3). Vedení hořáku je velmi důleţitým faktorem pro vytvoření jakostního svaru. 

Při svařování lze vést hořák směrem vpřed anebo vzad (obr. 30).  
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   Výhodou vedení hořáku vpřed (obr. 28a) je např. dokonalý předehřev svarových 

ploch a dobré ovládání tekuté lázně. Nevýhodou pak riziko vzniku studených spojů. 

Vyuţívá se při svařování tenkých plechů, kořenů a při většině běţných svařeckých 

pracích.  

 

   Mezi přednosti vedení hořáku vzad (obr. 24b) patří např. stabilnější elektrický oblouk, 

uţší svarová housenka, větší převýšení a hloubka závaru. Uplatnění nachází při 

svařování např. krycích vrstev a větších tloušťek materiálu.  

 

 

Obr. 30 Technika svařování  

 a) vedení hořáku vpřed, b) vedení hořáku vzad 

 

   Kořenové svarové housenky se svařují přímým vedením hořáku a výplňové svarové 

housenky můţeme svařovat s příčným nebo i s podélným rozkyvem hořáku (obr. 31). 

Při rozkyvu hořáku roste velikost svarové lázně, zlepšuje se odplynění svaru, ale 

zvyšuje se mnoţství vneseného tepla do svaru se všemi souvisejícími důsledky.   

    

 

Obr. 31 Technika svařování   

a) V-svar v poloze vodorovné shora (PA), b) V-svar v poloze svislé nahoru (PF) 
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5 NÁVRH TECHNOLOGIE NAVAŘOVÁNÍ TŘECÍCH PLOCH 

HUTNÍHO PODVOZKU NAVAŘOVÁNÍM 

5.1 Materiál příčníku a postranice 
   Z materiálu ze kterého se příčník a postranice vyrábí  ČSN 42 2643.1 (tab. 4, 5).  

 

   Feriticko-perlitická uhlíková ocel, je vhodná na odlitky středně namáhaných strojních 

součástí, pracujících při vyšších tlacích a teplotách do 450 
o
C.  

 

                                                                                                                   Tabulka  č.4 

Chemické složení ( % ) 

C Mn Si P S P + S Cr Ni Cu Cr + Ni + Cu 

0,17 

aţ 

0,25 

0,50 

aţ 

0,90 

0,20 

aţ 

0,50 

max. 

0,040 

max. 

0,040 

max. 

0,070 

max. 

0,30 

max. 

0,40 

max. 

0,30 

max. 

0,90 

 

Tabulka č.5 

Mechanické vlastnosti 

Stav Normalizačně ţíhaný 

Teplota (
o
C) 20 200 250 300 350 400 450 

Nejniţší mez kluzu (MPa) 230 216 186 167 147 127 88 

Pevnost v tahu (MPa) 450 aţ 600 

Nejniţší taţnost (%) 22 

Nejniţší koncentrace (%) 30 

Nejniţší vrubová houţevnatost (%) 50 

Tvrdost podle Brinella BR 130 aţ 170 

Nejniţší vrubová houţevnatost 

KCV (j . cm
-2

) 
30 

Svařitelnost dle 

ČSN 05 1310 

do 25 mm Zaručená 

nad 25 mm Zaručená podmíněná 
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5.2 Určení teploty předehřevu 

5.2.1 Výpočet teploty předehřevu dle ČSN EN1011 – 2 (metoda B)     

 

 Výpočet uhlíkového ekvivalentu (CET): 

CET = C        

CET = 0,25                                                  

CET = 0,38 %                                                                                                   (17) 

 

 Výpočet teploty předehřevu (Tp) v závislosti na uhlíkovém ekvivalentu (CET): 

TpCET = 750 . CET – 150           

TpCET = 750 . 0.38 – 150  

TpCET = 135 
o
C                                                                                                  (18) 

 

 Výpočet teploty předehřevu (Tpd) v závislosti na tloušťce plechu (d): 

Tpd = 160 . tanh  – 110 

Tpd = 160 . tanh  – 110 

Tpd = 40,4 
o
C                                                                                                     (19) 

 

 Výpočet teploty předehřevu (TpHD) v zavislosti na obsahu vodíku (HD) ve 

svarovém kovu: 

TpHD = 62 . HD
0,35

 – 100 

TpHD = 62 . 10
0,35

 – 100 

TpHD = 9,12 
o
C                                                                                                  (20) 
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 Výpočet teploty předehřevu (TpQ) v závislosti na tepelném příkonu (Q): 

TpQ = (53 . CET – 32) . Q – 53 . CET + 32 

TpQ = (53 . 0,38 – 32) . 2,51 – 53 . 0,38 + 32 

TpQ = - 8,28 
o
C                                                                                                  (21) 

 

 Výpočet teploty předehřevu (Tp) : 

Tp = TpCET + Tpd + TpHD + TpQ 

Tp = 135 + 40,4 + 9,12 + (- 8,28) 

Tp = 176,24 
o
C                                                                                                  (22) 

 

            Vypočtená teplota předehřevu dle normy ČSN EN 1011 - 2 (metoda B) je tedy 

            176 ºC.  

 

5.2.2 Určení teploty předehřevu dle Séfériána                

 Chemický ekvivalent uhlíku (C)S se počítá z rovnice: 

360 (C)C = 360 C + 40 (Mn + Cr) + 20 Ni + 28 Mo     

360(C)C  = 360 . 0.25 + 40 (0,90 + 0.30) + 20 . 0.40 + 28 . 0 

360(C)C  = 146 

 (C)C  = 0.406                                                                                                     (23)                                                                                

 Ekvivalent uhlíku, závislý na tloušťce plechu  s  můţeme vypočítat z rovnice: 

(C)S  = 0.005 . s (C)C  

(C)S  =  0,005 . 60 . 0,406  

(C)S  = 0.122                                                                                                      (24) 
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 Celkový ekvivalent uhlíku: 

(C) = (C)C  + (C)S  

(C) = 0,406 + 0,122 

 (C) = 0,528                                                                                                       (25) 

 

 Konečný výpočet předehřevu: 

TpSef  = 350 25.0)(C   

TpSef  = 350 25.0528,0   

TpSef  = 184,54 °C                                                                                              (26)                        

Vypočtená teplota předehřevu dle Séfériána je tedy 185 ºC.  

 

   Na základě provedených výpočtů volím pro provedení teplotu předehřevu               

170 aţ 200 
o
C. 

 

5.3 Výpočet náchylnosti na horké trhliny: 
 

H.C.S =   

H.C.S =   

H.C.S  = 8,6 %                                                                                                              (27)                                                                             

 

Tato ocel je náchylná k trhlinám za horka H.S.C. > 4. 
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5.4 Přídavný materiál 

 Pro navařování příčníku a postranice metodou 111 navrhuji obalenou svařovací  

elektrodu: 

 

E - B 125   ČSN EN ISO 2560-A: E 46 2 B                                                                                  

   Elektroda pro svařování mostních a stavebních konstrukcí betonářských dílů, 

ocelových odlitků a součástí plavidel z ocelí např. P235/S235 - P460/S460 [9]. 

 

Tabulka č. 6 

Obal Teplota přesušení Svařovací proud Polohy svařování 

Bazický 100 
o
C/1h + 300 – 350 

o
C/2h.   

 

Tabulka č. 7 

Mechanické hodnoty čistého svarového kovu 

C Mn Si P S Cr Ni Mo Nb 

0,040 1,600 0,750 0,011 0,004 0,040 0,020 0,010 0,006 

 

Tabulka č. 8 

Mechanické hodnoty čistého svarového kovu 

Podmínky Stav 
Tepl. zk 

(
o
C) 

Rm 

(MPa) 

Rel (Rpo,2) 

(MPa) 

A5/(A4)     

(%) 

KV (J)/
o
C 

+ 20 - 20 

ISO TZ 0 + 20 580 480 25   

 

Tabulka č. 9 

Svařovací parametry a orientační výkonové hodnoty 

Průměr/ 

délka 

(mm) 

Proud 

(A) 

Napětí 

(V) 

Výtěţnost 

(%) 

Doba 

hoření 

(s) 

Podíl sv. 

kovu 

(%) 

sv. kov 

(Ks/kg) 

Výkon 

navař. 

(kg/h) 

2,0/300 60 -80 26 110 34 0,59 143 0,70 

2,5/350 80-100 22 118 63 0,66 72 0,79 

3,2/450 110-140 22 105 70 0,66 39 1,34 

4,0/450 140-170 22 106 92 0,67 54 1,62 

5.0/450 190-230 22 108 98 0,70 16 2,38 
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 Pro navařování příčníku a postranice metodou 135 navrhuji plný svařovací drát: 

 

OK AUTROD 12.56   ČSN EN 440: G3Si1 

    Poměděný drát pro svařování většiny běţných nelegovaných a nízkolegovaných 

uhlík-manganových konstrukčních ocelí. S tímto drátem lze svařovat jak v atmosféře 

směsného plynu, tak v čistém CO2 [9]. 

Tabulka č. 10 

Ochranný plyn Svařovací proud Polohy svařování 

M 21, C 1   

 

Tabulka č. 11 

Chemické složení čistého svarového kovu (%) 

C Mn Si P S Cr Ni Mo V 

0,071 1,400 0,820 0,013 0,011 0,020 0,001 0,003 0,002 

Cu Al Zr + Ti 
 

0,015 0,001 0,002 

  

Tabulka č. 12 

Mechanické hodnoty čistého svarového kovu 

Podmínky Stav Plyn 
Rm 

(MPa) 

Rel (Rpo2) 

(MPa) 

A5/(A4)     

(%) 

KV (J)/
o
C 

+ 20 - 20 

EN TZ 0 M 21 530 440 26 130 90 

EN TZ 0 C 1 520 420 25 110 70 

 

Tabulka č. 13 

Svařovací parametry a orientační výkonové hodnoty 

Průměr 

(mm) 

Proud  

(A) 

Napětí 

(V) 

Výtěţnost 

plynu    

(g/100g drátu) 

Spotřeba 

podávání 

(l/min) 

Rychlost 

podávání 

(m/min) 

Výkon 

svařování 

(kg/h) 

0,8 60-200 18-24 95 14 3,2 - 13 0,8 – 3 

1,0 80-300 18-32 96 16 2,7 - 15 1 – 5,6 

1,2 120-380 18-34 97 18 2,3 - 15 1,3 - 8 
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 Pro navařování příčníku a postranice metodou 136 navrhuji plněný sv. drát: 

 

FOLARC PZ 6102   ČSN EN 758: T 46 a M M2 H5 

   Plněná elektroda s náplní kovového prášku pro svařování ocelí střední a vyšší 

pevnosti. Má velmi dobré svařovací vlastnosti stabilní v širokém rozsahu svařovacích 

proudů a je proto často pouţívána jako náhrada plného drátu na mechanizovaných a 

robotizovaných pracovištích. Právě pro dobrou stabilitu oblouku je vhodná i pro ručně 

prováděné tvarové svary a kořenové housenky. Pouţití pulzního zdroje především v 

polohách dále zlepšuje svařovací vlastnosti a sniţuje mnoţství vneseného tepla.  

 

Tabulka č. 14  

Typ náplně 
Ochranný 

plyn 

Výtěţnost 

(%) 

Svařovací 

proud 
Polohy svařování 

Kovový prášek M 21, C 1 90 - 95   

 

Tabulka č. 15 

Chemické sloţení čistého svarového kovu (%) 

C Mn Si P S Cr Ni Mo V 

0,077 1,650 0,660 0,015 0,023 0,011 0,250 0,100 0,040 

Nb Cu 
 

0,030 0,150 

  

Tabulka č. 16 

Mechanické hodnoty čistého svarového kovu 

Podmínky Stav Plyn 
Rm 

(MPa) 

Rel  

(MPa) 

A5 

(%) 

KV (J)/
o
C 

- 40 

EN TZ 0 M 21 600 460 26 65 

 

Tabulka č. 17 

Svařovací parametry a orientační výkonové hodnoty 

Průměr 

(mm) 

Proud  

(A) 
Napětí (V) 

Výlet drátu 

(mm) 

Rychlost 

podávání 

(m/min) 

Výkon 

svařování 

(kg/h) 

1,2 150 - 350 21 - 37 20 4,6 - 18,5 2,0 – 8,0 

1,4 150 - 350 18 - 33 20 2,5 - 8,8 1,6 – 6,7 

1,6 150 - 450 17 - 36 20 2,0 - 9,3 1,7 – 7,8 
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5.5 Svařovací zdroje 
   Pro realizací zkušebních návarů jsou v opravně huních vozů k dispozici tyto svařovací 

zdroje (stroje):  

 Pro obloukové svařování tavící se a plněnou elektrodou v aktivním plynu stroje 

WLSP 315Si  a KIT 500WS – standart 

 

 Pro ruční obloukové svařování obalenou elektrodou zdroje WTS 500, KM 350, 

WTU 315 – 3 a Origo™ Arc 650c 

 

   Pro provedení zkušebních návaru volím svařovací stroj KIT 500WS – standart a 

svařovací zdroj Origo™ Arc 650c. 

 

5.5.1 Svařovací stroj KIT 500WS - standart 

   KIT jsou svařovací stroje určené ke svařování metodami MIG (Metal Inert Gas) a 

MAG (Metal Active Gas). Zdroje svařovacího proudu s plochou charakteristikou. Jedná 

se o svařování v ochranné atmosféře aktivních a netečných plynů, kdy přídavný materiál 

je v podobě „nekonečného“ drátu podáván do svarové lázně posuvem drátu. Tyto 

metody jsou velice produktivní, zvláště vhodné pro spoje konstrukčních ocelí, 

nízkolegovaných ocelí, hliníku a jeho slitin [10]. 

 

   Stroje jsou řešené jako pojízdné soupravy, lišící se od sebe navzájem výkonem a 

výbavou. Zdroj svařovacího proudu, zásobník drátu a posuv drátu jsou v jedné 

kompaktní plechové skříni s dvěma pevnými a dvěma otočnými koly (obr. 32) [10]. 

 

   Stroje KIT jsou určeny ke svařování tenkých, středních a větších tloušťek materiálů 

při pouţití drátů od průměru 0,6 do 1,2 mm (KIT 400WS) a od 0,6 do 1,6 mm (KIT 

500WS). Standardní vybavení strojů je uvedeno v kapitole „Vybavení strojů KIT“. 

Svařovací stroje jsou v souladu se všemi normami a nařízeními Evropské Unie a České 

republiky [10]. 
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Obr. 32 Svařovací stroj KIT 500WS - standart   

 

   Jednoduché a spolehlivé ovládání strojů KIT. Ovládání je provedeno jedním 

potenciometrem posuvu drátu a dvěma dalšími potenciometry s vypínačem, kterými se 

zapínají a nastavují funkce bodování a pulsování. Tato varianta se standardně vybavuje 

digitálním voltampérmetrem (obr. 33) [10]. 

 

 
Obr. 33 Ovládací panel svařovacího stroje KIT 500WS - standart   
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Tabulka č. 18 

Technická data svařovacího stroje KIT 500WS 

Vstupní napětí 50 Hz 3 x 400 V 

Rozsah svářecího proudu 50 - 450 A 

Napětí na prázdno 19 - 46 V 

Počet reg. stupňů 40 stupňů 

Zatěţovatel 30 % 450 A 

Zatěţovatel 60 % 430 A 

Zatěţovatel 100 % 310 A 

Síťový proud / příkon 60 % 25 A / 17.3 KVA 

Vinutí Cu 

Jištění 32 A 

Posuv drátu 4 - kladka 

Rychlost podávání drátu - standard 1 - 20 m / min 

Krytí IP 21 

Třída isolace F 

Normy ČSN EN 60974 - 1, EN 50190 

Rozměry d - š - v 920 x 615 x 700 

Hmotnost 150 kg 

 

5.5.2 Svařovací zdroj Origo™ Arc 650c 

   Svařovací zdroje Origo™ jsou výkonné a robustní spínané invertorové svařovací 

zdroje (choppery) určené pro ruční svařování MMA se všemi druhy obalených elektrod, 

svařování TIG a dráţkování uhlíkovou elektrodou (obr. 28). 

 

 

Obr. 34 Svařovací zdroj Origo™ 650c 
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   Široký rozsah nastavení proudu usnadňuje optimalizaci nastavení pro široké spektrum 

přídavných svařovacích materiálů. Tyto svařovací zdroje jsou vybaveny takovými 

funkcemi jako je hotstart. Jednotky mají strmou statickou charakteristiku, coţ znamená, 

ţe proud je neustále konstantní, a to bez  ohledu na délku svařovacích a napájecích 

kabelů. Dynamické vlastnosti zdrojů Origo™Arc zaručují stabilní oblouk bez rozstřiku 

a snadno regulovatelnou tavnou lázeň. Pokud je oblouk zkrácen, Arc Force usnadňuje 

hlubší průvar do materiálů, zejména pokud je elektroda směrována kolmo k materiálu 

[11].   

 

   Jako volitelné příslušenství mohou být zdroje řady Origo™ Arc vybaveny jednotkami 

dálkového ovládání [11].   

 

   Svařovací zdroj Origo™ 650c je vybaven panelem A12, který představuje plnou verzi 

a je vybaven voltampérmetrem a přijímačem pro bezdrátové nastavení proudu z 

dálkového ovládání N02 (obr. 35). 

 
 

 

Obr. 35 Ovládací panel svařovacího zdroje  Origo™ 650c 
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Tabulka č. 19 

Technická data svařovacího zdroje  Origo™ 650c 

Napájecí napětí 
230 / 400 - 415 / 500 V, 3 ~ 50 Hz 

230 / 440 - 460 / 550 V, 3 ~ 60 Hz 

Rozsah nastavení (DC) 20 A / 20 V - 650 A / 44 V 

Zatěţovatel 35 % 650 A / 44 V 

Zatěţovatel 60 % 490 A / 40 V 

Zatěţovatel 100 % 400 A / 36 V 

Napětí na prázdno 56 V 

Výkon naprázdno 510 W 

Účiník při maximálním proudu 0,9 

Účinnost při maximálním proudu 0,77 

Třída krytí IP 23 

Aplikační třída S 

Provozní teplota - 10 aţ + 40 °C 

Normy ČSN EN 60974 - 1, EN 60974 - 10 

Rozměry d - š - v 1310 x 800 x 780 mm 

Hmotnost 223 kg 

 

5.6 Technologický postup navařování třecích ploch hutního 
podvozku 

I. Čištění  

 kartáčování, odmaštění, broušení třecích ploch a jejich okolí. 

 

II. Kontrola  

 vizuální kontrola očištění a proměření opotřebení třecích ploch 

 zhodnocení rozsahu opotřebení 

 

III. Předehřev  

 rychlostí 0,3 aţ 0,5 m.min
-1

 rovnoměrně ohřát plochy pro navařování a plochy 

přilehlé ve vzdálenosti 50 mm kyslíkoacetylenovým plamenem na teplotu 170 

aţ 200 C  

 teplotu kontrolovat přístrojem RAYNGER PM, popř. termokřídou 
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IV. Volba metody navařování  

a) Metoda 111 (ruční obloukové svařování obalenou elektrodou) 

 Navařování provede svářeč s platnou úřední zkouškou 

 Svařovací zdroj Origo™ 650c (kap. 5.5.2) 

 Přídavný materiál E – B 125 Ø 4 mm (kap. 5.5) 

 Svařovací parametry (tab. 9) 

 

b) Metoda 135 (obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu) 

 Navařování provede svářeč s platnou zkouškou úřední zkouškou 

 Svařovací stroj KIT 500WS - standart (kap. 5.5.1)  

 Přídavný materiál OK AUTROD 12.56   Ø 1,2 mm (kap. 5.4) 

 Svařovací parametry (tab. 13) 

 

c) Metoda 136 (obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu) 

 Navařování provede svářeč s platnou zkouškou úřední zkouškou 

 Svařovací stroj KIT 500WS - standart (kap. 5.5.1)  

 Přídavný materiál FOLARC PZ 6102   Ø 1,2 mm (kap. 5.4) 

 Svařovací parametry (tab. 17) 

 

   Navařování provádět v poloze PA. Počet vrstev volit dle opotřebení třecích 

ploch. Kladení housenek provádět vedle sebe tak, aby vţdy následující housenka 

z části překrývala předcházející housenku. Při navařování kontrolovat formování 

housenek, špatné nebo nesprávné formování housenek lze upravit např. 

částečnou změnou parametrů svařování, rychlostí vedení nebo sklonem 

svařovacího hořáku atd. Velikost návaru musí být taková, aby po frézování 

třecích ploch bylo dosaţeno předepsaných rozměrů.  

 

V. Podmínky ochlazování 

   Po navaření třecích ploch příčník a postranici umístit na místo k tomu určené. 

Toto místo se musí nacházet tam, kde není průvan popřípadě jiní činitelé, kteří 

by nám způsobili rychlé ochlazení navařených ploch. Taktéţ je vhodné pouţít 

izolační zábal, který nám sníţí rychlost ochlazení navařených míst. 
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VI. Výrobní kontrola 

 Provést přímou vizuální kontrolu (VT) v 100 % rozsahu dle ČSN EN 970, 

stupněm přípustnosti C dle ČSN EN ISO 5817, tvar navařených třecích ploch, 

kvalitu návaru, vruby a zápaly (kap. 6.2.1). 

 Provést penetrační kontrolu (PT) v 100 % rozsahu dle ČSN EN 571 – 1, 

stupněm přípustnosti 2X dle ČSN EN ISO 1289, povrchové trhliny jejich 

četnost a velikost (kap. 6.2.2). 

 Provést rozměrovou kontrolu dle výkresu KS SWI012-01 a KS SWI012-02, 

návar s min. přídavkem 5 mm na plochu pro opracování. 

 Provést kontrolu tvrdosti navařených třecích ploch. Tvrdost navařených třecích 

ploch v rozmezí 130 – 210 HB. 

 

   Pokud jsou výsledky prováděných kontrol v toleranci poţadovaných hodnot, 

postranice a příčník se odešle k opracování navařených ploch. V opačném případě kdy 

výsledky kontrol jsou negativní (špatné) následuje oprava špatných úseků. 

 

6 NÁVRH NDT A DT ZKUŠEBNÍCH NÁVARŮ 

6.1 Destruktivní zkoušky svarových spojů (DT) 
   Pro bezpečný a spolehlivý provoz renovovaných dílů svařováním (navařováním) je 

důleţité, aby vlastnosti svarových spojů (návarů) odpovídaly poţadavkům kladeným na 

daný díl. Proto je nutné zkoušet a deklarovat i základní mechanické vlastnosti 

svarových spojů (návarů). Při jejich zkoušení se hodnocený svarový spoj (návar) poruší. 

Proto se tyto zkoušky provádějí před zahájením výroby na zkušebních vzorcích při 

schvalování postupu svařování dle norem ČSN EN ISO 156xx. 

 

Základních rozdělení destruktivních zkoušek:  

 zkouška tvrdosti a mikrotvrdosti 

 zkouška tahem  

 zkouška rázem v ohybu 

 zkouška lámavosti 

 zkouška makro a mikrostruktury  
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   Pro zkušební návary volím tyto destruktivní zkoušku tvrdosti a zkoušku makro a 

mikrostruktury. 

 

6.1.1  Zkoušky tvrdosti svarových spojů (návarů) 

   Zkoušky tvrdosti svarů se provádějí dle ČSN EN 1043 - 1. Zkoušky tvrdosti se 

provádějí za účelem stanovení nejvyšší a nejniţší hodnoty tvrdosti jak základního 

materiálu, tak i svarového kovu. Typ a rozsah zkoušek je určen příslušnou normou 

výrobku nebo dohodou mezi smluvními stranami.  

 

   Odběr vzorků se provádí mechanickým řezáním, aby jejich povrch nebyl ovlivněn 

pouţitou technologii dělení. Řezy se vedou kolmo na osu svarového spoje. Vzorek musí 

obsahovat základní materiál neovlivněný svařováním, tepelně ovlivněnou oblast a 

svarový kov.  

 

      Naměřené hodnoty tvrdosti se zaznamenávají s údajem o umístění vpichu ve 

svarovém spoji, kde bylo dané tvrdosti dosaţeno. Dosaţené hodnoty se porovnávají 

s přípustnými hodnotami tvrdosti uváděnými pro svarové spoje daného materiálu v 

materiálových listech (normách) materiálu, ve výrobkových normách nebo průřezově 

platných normách v oboru svařování např. ČSN EN 15614 - 1. O provedení zkoušky je 

obvykle poţadována zpráva o zkoušení [1].   

 

Údaje, které je třeba uvést ve zkušební zprávě: 

 typ zkoušky tvrdosti 

 základní kov 

 tloušťka zkušebního vzorku 

 typ svaru 

 metoda svařování 

 svařovací materiály 

 tepelné zpracování po svařování anebo starnutí 

 výsledky  

 poznámky 
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   Další údaje mohou byt vyţadovaná příslušnou normou výrobku nebo dohodou mezi 

smluvními stranami 

 

Návrh zkoušky tvrdosti zkušebních návarů 

   Na základě poţadavku zákazníka navrhuji zkoušku tvrdosti, která bude prováděna na 

zkušebních vzorcích dle normy ČSN EN 6506 - 1, za účelem stanovení hodnoty tvrdosti 

základního materiálu, TOO a svarového kovu. 

 

6.1.2  Makrostruktura svarového spoje 

   Metalografické zkoušky svarových spojů (návarů) běţně doplňují mechanické 

vlastnosti při ověřování zejména stavu struktury materiálu. Metalografické zkoušky se 

provádějí dle normy ČSN EN 1321 a je moţno rozdělit na např. dle pouţitého zvětšení 

na ověření makrostruktury a mikroskopická porovnávání s pouţitím optického nebo 

elektronového mikroskopu. Před metalografickou analýzou je nezbytné provést 

dokonalou přípravu zkušebního vzorku, která se skládá z vhodného odběru 

(mechanickým dělením a opracováním), postupného broušení studovaného povrchu na 

metalografických papírech s klesající zrnitostí, jeho leštění (elektrolyticky nebo 

mechanicky), s pouţitím diamantových past a vhodného leptání chemickými nebo 

elektrolytickými postupy. Výsledky metalografických pozorování se obvykle dokladují 

fotografickou reprodukcí. 

  

   Podstatou makroskopické zkoušky je naleptání předem vybroušeného povrchu vzorku 

vhodným činidlem pro vyvolání jeho makrostruktury. Nejčastěji pouţívaná leptadla 

jsou vodní 10 %, roztoky kyseliny dusičné nebo persíranu amonného. Makrostruktura 

svaru se posuzuje vizuálně pouhým okem, nebo při malém optickém zvětšení lupou 

nebo optickým mikroskopem. Posuzované vzorky svaru musí zahrnovat základní 

materiály neovlivněné svařováním, obě TOO a svarový kov [1].   
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Při zkoušce makrostruktury svarového spoje (návaru) se posuzuje: 

 tvar svaru 

 způsob kladení jednotlivých vrstev 

 výskyt defektů ve svaru (návaru) tzn. póry, vměstky, studené spoje atd. 

 šířku TOO 

 

Návrh zkoušek makrostruktury zkušebních návarů 

   Pro zkušební návary navrhuji kontrolu makrostruktury, která bude prováděna na 

zkušebních vzorcích dle normy ČSN EN 1321, za účelem zjištění šířky TOO, výskytu 

defektů v základním materiálu, TOO a navařeném svarovém kovu, způsobu kladení 

jednotlivých vrstev a tvaru svaru.    

 

6.1.3  Mikrostruktura svarového spoje 

   Při kvalitativních mikrostrukturních rozborech je zkoumána mikrostruktura 

jednotlivých oblastí svarového spoje (návaru) na připravených metalografických 

výbrusech zkušebních vzorků. Mikrostruktura se posuzuje pomocí mikroskopů při 

zvětšení 30x aţ 2000x. Mikrostrukturní rozbor zahrnuje přípravu metalografických 

výbrusů zkušebních vzorků, vyvolání mikrostruktury materiálu vhodným leptáním, 

pozorováním struktury v optickém mikroskopu a její vyhodnocení a provedení následné 

fotodokumentace mikrostruktury. 

 

   Na metalografických výbrusech po vyleštění lze sledovat pod mikroskopem např. 

charakter a způsob rozloţení nekovových vměstků, eventuální necelistvosti materiálu, 

atd. Vlastní mikrostruktura materiálu je obvykle viditelná aţ po naleptání vyleštěného 

metalografického výbrusu zkušebního vzorku vhodným leptacím činidlem. Vhodnost 

pouţití leptadel je dána účelem pozorování a typem studované oceli. Pro nelegované a 

nízkolegované oceli a litiny lze pouţít k naleptání metalografického výbrusu např. 1 aţ 

4 % roztok HNO3 v etylalkoholu.  

 

   Základním výsledkem mikroskopického studia je pozorování vzhledu mikrostruktury, 

přítomnosti a mnoţství, resp. rozloţení základních strukturních fází (ferit, austenit, 
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cementit, martenzit) nebo strukturních sloţek (perlit, bainit) ve svarovém kovu, 

v pásmech TOO a v základním materiálu svarového spoje [1].   

 

Návrh zkoušek mikrostruktury zkušebních návarů 

   Pro zkušební návary navrhuji kontrolu mikrostruktury, která bude prováděna na 

výbrusech zkušebních vzorků dle normy ČSN EN 1321, za účelem zjištění struktury 

základního materiálu, TOO a navařeného svarového kovu. 

 

6.2 Nedestruktivní zkoušky svarových spojů (NDT) 
   Nedestruktivní metody zkoušení představují rozsáhlou oblast zkoušení materiálu a 

výrobků bez jejich porušení. Jsou významným článkem zajištění kvality výrobku (jakost), 

jeho technické způsobilosti a funkční bezpečnosti. Umoţňují zjišťování povrchových vad 

i skrytých vnitřních vad, které porušují celistvost svaru. 

    

   Výsledky nedestruktivních zkoušek mají rozhodující význam pro ověřování 

správnosti technologických postupů výroby, upozorňují na nedostatky a napomáhají 

k odstraňování příčin výskytu vad. Protoţe výrobek není porušen během zkoušení, lze 

tyto metody aplikovat pro ověřování jakosti v kterékoliv fázi výroby. Nedestruktivní 

zkoušení je dnes jiţ součástí výrobních procesů a v mnoha případech je podmínkou 

prodejnosti výrobku [1]. 

 

Základní nedestruktivní metody kontroly jakosti svaru: 

 pro povrchové vady: 

 vizuální VT 

 penetrační PT 

 magnetická prášková MT 

 vířivé proudy ET 

 

 pro vnitřní vady: 

 radiologické (prozařovací) RT 

 ultrazvukové UT 
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   Existují i další nedestruktivní zkoušky, jako je např. zkouška těsnosti, pouţívaná u 

nádob nebo potrubních systémů, kdy se zkouší buď tlakem kapaliny, nebo plynu tak, ţe 

se tlak zvyšuje aţ na předepsanou hodnotu a pak se po určitou dobu nezvyšuje, ale 

sleduje se a měří jeho pokles. U ultrazvukové zkoušky existují např. metody impedační, 

odrazové-rezonanční nebo akustická emise. 

 

6.2.1  Vizuální kontrola svarových spojů (návarů) 

   Vizuální kontrola je nejjednodušší nedestruktivní kontrolou, zjišťující zjevné 

povrchové vady (nepřípustné nerovnoměrnosti převýšení svaru, zápaly, trhliny, studené 

spoje, vady kořenové oblasti) a ověřuje splnění podmínek stavu povrchu pro další 

předepsanou nedestruktivní kontrolu. Provádění vizuální kontroly se řídí normou        

ČSN EN 970, následné vyhodnocení dle normy ČSN EN ISO 5817. 

 

Rozdělení vizuální kontroly dle pouţitých kontrolních prostředků: 

 Přímá kontrola lze pouţít pouze na dostupném povrchu. Provádí se pouhým 

okem, nebo pomocí lupy při zvětšení 3 aţ 6x. Poţadavkem je dobrá zraková 

schopnost ověřená oftalmologem a dostatečné osvětlení denním, nebo bílým 

umělým světlem o intenzitě minimálně 350 luxů (doporučené je 500 luxů), úhel 

pozorování minimálně 30
o 
 od roviny kontrolovaného povrchu. 

 

 Nepřímá kontrola se pouţívá pro kontrolu nepřístupných povrchů, které nejsou 

dostupné z důvodu geometrie, ale i z důvodů ohroţení zdraví pracovníků 

(v chemických nebo radioaktivně zamořených prostorech). Provádí se pomocí 

optických nebo optoelektronických přístrojů a zařízení, tzv. endoskopů. 

 

Rozdělení endoskopů dle konstrukce: 

 Pevné endoskopy mají optický systém zabudovaný v soustavě pevných 

trubkových nástavců, jejţ délku lze přizpůsobit rozměrům kontrolovaného 

předmětu. 
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 Ohebné endoskopy tvoří optický systém, stávající se ze svazků jemných 

skleněných světlovodíkových vláken, která přenáší světelné informace o 

pozorované ploše (obr. 36). 

 

Obr. 36 Ohebný endoskop 

1 – okulár, 2 – dioptrická korekce okuláru, 3 – aretace polohy konce sondy, 4 – ovládání konce sondy,     

5 – konektor světlovaného kabelu, 6 – čtyřvrstvá inspekční trubice (sonda), 7 – konec sondy 

 

Návrh vizuální kontroly zkušebních návarů případně (následně) renovovaných třecích 

ploch hutního podvozku navařováním  

   Pro zkušební návary a následné renovované díly hutního podvozku navařováním 

navrhuji přímou vizuální kontrolu, která bude prováděna dle ČSN EN 970 nejen po 

ukončení navařování, ale po celou dobu navařování soukolí ve 100 % rozsahu. 

Kriterium pro vyhodnocení volím stupeň přípustnosti C dle ČSN EN ISO 5817. 

 

6.2.2 Penetrační kontrola svarových spojů (návarů) 

   Penetrační metodou lze zjišťovat vady, které bezprostředně souvisí s povrchem 

zkoušené součásti a jsou na povrchu otevřené, aby do nich mohla vniknout detekční 

kapalina. Při kontrole svarových spojů jde příkladně o zjišťování povrchových trhlin, 

studených spojů, zápalů a pórů, případně hodnocení těsnosti svarů malých tloušťek 

Kapilární zkouška se provádí podle normy ČSN EN 571 - 1 a svary (návary) se 

vyhodnocují podle normy ČSN EN 1289.  
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   Podstatou penetračních metod je pouţití vhodné, kapilárně aktivní kapaliny, která 

pronikne do necelistvosti (vady). Po odstranění jejího přebytku s povrchu zkoušeného 

předmětu vzlíná kapalina z necelistvostí vlivem kapilárních sil do nanesené vývojky, 

takţe se necelistvost zviditelní [1]. 

 

Metody a prostředky zkoušení 

 Rozdělení kapilárních metody z hlediska druhu vytvořené identifikace a způsobu 

jejího hodnocení: 

 Metodou barevné indikace – přítomnost vady se projeví vznikem kontrastní 

barevné indikace (většinou červeně na bílém podkladě). Hodnocení provádí 

při denním nebo umělém bílém osvětlení. 

 

  Metodou fluorescenční – vada se projeví světélkující indikací, vyvolanou 

černým světlem (filtrované UV záření o vlnové délce 320 aţ 400 mm) 

 

 Metodou dvouúčelovou – pouţitý penetrant obsahuje fluorescenční látku         

(luminoform), která je zároveň barvivem. Metoda můţe byt pouţita jako 

barevná nebo jako fluorescenční. 

 

 K provedení zkoušek se pouţívají činidla běţně označována jako penetrační 

prostředky, které se rozdělují na: 

 Penetranty – jsou to detekční kapaliny (barevné, fluorescenční, 

dvouúčelové) 

 

 Vývojky – činidla, která se nanáší na zkoušený povrch po odstranění 

přebytku penetrantu. Základem je bílý prášek (např. oxid zinečnatý) 

nejčastěji suspendován v těkavém rozpouštědle (např. acetonu) nebo pouţitý 

v suchém stavu. 

 

 Odmašťovače – jsou to činidla, umoţňující odstraňovat mastnoty (tuky, 

oleje) z povrchu zkoušeného předmětu před nanášením penetrantu pro 

dosaţení dobré smačivosti. Pouţívají se organická rozpouštědla (benzín). 
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 Čističe – jsou to kapaliny k odstraňování přebytku penetrantu ze 

zkoušeného povrchu. Jejich základem je rovněţ organické rozpouštědlo, 

často kombinované s emulgátorem. 

 

 Emulgátory – jsou povrchové účinné látky, sniţující povrchové napětí 

kapalin. Při penetračních zkouškách usnadňují odstranění přebytku 

penetrantu z povrchu zkoušené součásti.  

 

Postup zkoušení (fáze): 

 První fáze spočívá v dokonalé přípravě povrchu, umytím a odmaštěním 

zkoušeného povrchu.  

 

 Druhá fáze je nanesení zkušební kapaliny (penetrantu) na zkoušený povrch 

(aplikace detekční tekutiny se provádí u menších svařenců ponořením do lázně, 

u větších pak natíráním nebo nastříkáním - kapalina potom zateče do dutin vad), 

doba penetrace (působení) bývá 10 – 30 minut.  

 

 Třetí fází je odstranění přebytku penetrantu umytím povrchu (většinou proudem 

vody) od zkušební kapaliny (je to poměrně kritická operace, protoţe 

nedostatečné odstranění kapaliny vede k výskytu nepravých indikací, naproti 

tomu příliš důkladné vymývání vede k vyplavení detekční kapaliny z vad). 

Následuje osušení povrchu a vyvolání indikace, nanesením „vývojky“ (tzn. 

vytvoření kontrastního a nasákavého podkladu pro kapalinu vzlínající z dutin 

vady a zajišťuje lepší viditelnost vady – základem vývojek je bílý prášek, např. 

oxid zinečnatý, nejčastěji suspendovaný v těkavém rozpouštědle, např. acetonu)  

 

 Čtvrtá fáze je prohlídka zkoušeného povrchu a případné posouzení a 

vyhodnocení indikovaných vad.  

 

   Velmi důleţité je dodrţovat správný postup zkoušení a před kontrolou je důleţité 

důkladné očištění a odmaštění povrchu svarového spoje. 
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Charakteristiky indikací vad u svarů: 

 Souvislé liniové – trhliny, praskliny, studené spoje, zápaly (obr. 31a, b) 

 Okrouhlé – otevřené plynové dutiny, kráterové trhliny (obr. 31c) 

 Tečkované – porezita (obr. 31d) 

 Difúzní – bez ostrého ohraničení. Nedostatečné odstranění penetrantu. Zkoušku 

nutno opakovat. (obr. 31e) 

 

Obr. 37 Vzhled indikací vad 

 

Návrh penetrační kontroly zkušebních návarů případně (následně) renovovaných třecích 

ploch hutního podvozku navařováním 

   Pro zkušební návary a následné renovované díly hutního podvozku navařováním 

navrhuji metodu barevné indikace podle ČSN EN 571 - 1, která se provede po ukončení 

navařování ve 100 % rozsahu. Kriterium pro vyhodnocení volím stupeň přípustnosti 2X 

dle ČSN EN ISO 1289. 

 

7 PROVEDENÍ A VYHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH 

EXPERIMENTŮ 

   Navrţené experimenty vycházely ze základního materiálu ČSN 42 2643.1, na kterém 

byly provedeny tři druhy zkušební návarů a to metodou 111, 135 a 136. Tyto tři 

zkušební návary byly vzájemně porovnávány z technicko-ekonomického hlediska. 

 

7.1 Provedení navržených experimentů 
    Pro provedení zkušebních návarů jsem zvolil příčník (díl hutního podvozku), 

konkrétně pak jeho třecí místa. Před započetím návaru byla tato třecí místa a jejich okolí 

důkladně očištěny tzn. zbaveny mastnot a jiných nečistot, které by mohly být příčinou 

vad v návaru. Po čištění následovala vizuální kontrola stavu povrchu (obr. 38). 
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Obr. 38 Vizuální kontrola očištění třecích ploch 

 

   Po provedené vizuální kontrole následovalo číselné označení třecích míst (úseků) tzn. 

kaţdá metoda svařování (111,135,136) měla svůj usek o rozměrech 170 x 160 mm, 

který byl pro danou metodu označen z důvodů její identifikace. 

 

 

Obr. 39 Předehřev míst budoucího návaru 
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    Po provedené vizuální kontrole očištění a označení úseků, byl proveden předehřev 

míst budoucího návaru a jeho přilehlých oblastí do vzdálenosti 50 mm rychlostí 0,3 aţ 

0,5 m.min
-1

 kyslíkoacetylenovým plamenem (obr. 39). Teplota předehřevu před 

procesem navařování se pohybovala v rozmezí 170 aţ 200 
o
C. Měření teploty bylo 

prováděno přístrojem RAYNGER PM. Předehřev se provedl těsně před zahájením 

návaru, ať uţ se jednalo o metodu svařování 111, 135 nebo 136.   

 

   Po provedení předehřevu konkrétního místa a nastavení optimálních svařovacích 

parametrů byly provedeny návary v poloze PA ve dvou vrstvách (obr. 40). 

 

   Po provedení návaru, následoval izolační zábal místa návaru a jeho nejbliţšího okolí 

z důvodů sníţení rychlosti ochlazování. 

 

 

Obr. 40 Provedení návaru v poloze PA 

 

  Po vychladnutí následovalo čištění návaru obzvláště úsek, kde byla pouţita metoda 

svařování 111, důvodem byla struska. 
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7.2 Vyhodnocení navržených experimentů z hlediska NDT a DT 
zkoušek 

   Po čištění následovala přímá vizuální a penetrační kontrola zkušebních návarů ve   

100 % rozsahu. Na základě provedení vizuální a penetrační kontroly byly vystaveny 

následující protokoly:  

 protokol o vizuální zkoušce (příloha č. 4) 

 protokol o penetrační zkoušce barevnou metodou (příloha č. 5) 

 

   Výsledky vizuální zkoušky zkušebních návarů vyhovují stupni C dle ČSN EN ISO 

5817. Výsledky penetrační zkoušky zkušebních návarů vyhovují stupni přípustnosti 2X 

dle ČSN EN ISO 1289. Návary svařované metodou 111, 135 a 136 jsou z hlediska NDT 

zkoušek vyhovující. 

 

   Dále bylo provedeno rozřezání navařených úseků (obr. 41, 42, 43). Nařezané ,,desky“ 

byly následně odeslány do centrální mechanické zkušebny TŢ, a.s. 

 

 

Obr. 41 Zkušební návar – metoda svařování 111 
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Obr. 42 Zkušební návar – metoda svařování 135 

 

 

Obr. 43 Zkušební návar – metoda svařování 136 

 

   V centrální mechanické zkušebně TŢ, a.s., byly z navařených ,,desek“ metodou 111, 

135 a 136 odebrány vzorky o rozměrech 10 x 30 x 150 mm (š x v x d) mechanickým 

řezáním. Řez byl veden kolmo na osu svaru tak, aby obsahoval základní materiál, TOO 

a svarový kov.  
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   Nařezané vzorky byly zbaveny okují, označeny a následně rozeslány na pracoviště 

kde byly provedeny zkoušky makrostruktury, mikrostruktury a tvrdosti.   

 

   Výsledky zkoušek tvrdosti jsou dokumentovány protokolem č. 17 (příloha č. 6) se 

záznamem o umístění vpichů ve zkušebních vzorcích. Z naměřených hodnot tvrdosti 

(HBW) z protokolu č. 17, byla vytvořena tabulka středních hodnot tvrdosti (tab. 20). 

Střední hodnoty tvrdostí v určitém pásmu (svar, TOO a základní materiál) a srovnání 

metod 111, 135 a 136 je znázorněno v obrázku č. 44. 

 

Tabulka č. 20 

Tabulka středních hodnot tvrdosti z protokolu č. 17 

Označení 

vzorku 

(metoda 

svařování) 

Rozměry 

zkušebního 

vzorku           

(š x v x d)  

Základní 

materiál 

Typ 

svaru 

Přídavný svařovací 

materiál 
HBW 

Oblast 

(osa) 

111 10 x 30 x 150 
ČSN 42 

2643.1 
Návar E – B 125 211 

SVAR 

(a) 

111 10 
ČSN 42 

2643.1 
Návar E – B 125 204 

TOO 

(b) 

111 10 
ČSN 42 

2643.1 
Návar E – B 125 178 

ZM  

(c) 

111 10 
ČSN 42 

2643.1 
Návar E – B 125 156 

ZM 

(d) 

135 10 
ČSN 42 

2643.1 
Návar 

OK AUTROD 

12.56 
201 

SVAR 

(a) 

135 10 
ČSN 42 

2643.1 
Návar 

OK AUTROD 

12.56 
197 

TOO 

(b) 

135 10 
ČSN 42 

2643.1 
Návar 

OK AUTROD 

12.56 
178 

ZM  

(c) 

135 10 
ČSN 42 

2643.1 
Návar 

OK AUTROD 

12.56 
156 

ZM 

(d) 

136 10 
ČSN 42 

2643.1 
Návar FOLARC PZ 6102 167 

SVAR 

(a) 

136 10 
ČSN 42 

2643.1 
Návar FOLARC PZ 6102 189 

TOO 

(b) 

136 10 
ČSN 42 

2643.1 
Návar FOLARC PZ 6102 158 

ZM 

 (c) 

136 10 
ČSN 42 

2643.1 
Návar FOLARC PZ 6102 148 

ZM 

(d) 
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Obr. 44 Grafické porovnání středních hodnot tvrdosti  

 

  Jak je vidět na obrázku č. 44 a tabulky středních hodnot tvrdosti, tvrdost navařeného 

kovu se nejvíc shoduje s původním základním materiálem při pouţití svařovací metody 

136, coţ byl jeden z hlavních cílů navrţených experimentů navařování třecích ploch.  

 

   Zkušební návary provedené metodou 111, 135 a 136 splnily poţadované hodnoty 

tvrdosti. 

 

Výsledky metalografických zkoušek jsou zaznamenány v následujících protokolech: 

 zkouška makrostruktury protokol č. 34970 (příloha č. 7) 

 zkouška mikrostruktury protokol č. 34971 (příloha č. 8) 

 

   Zkušební vzorky 111, 135 a 136 byly na základě zkoušek makro a mikrostruktury 

vyhodnoceny jako vyhovující. 

 

7.3 Vyhodnocení navržených experimentů z ekonomického 
hlediska 

   V ekonomickém vyhodnocení se zabývám porovnáním nákladů na zhotovení 

(navaření) jednoho úseku (třecí plochy) o rozměrech 180 x 160 mm metodou svařování 

111, 135 a 136. 
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Vyhodnocení nákladů bylo zaměřeno na tyto faktory: 

 náklady na mzdy  

 náklady na provedenou technologii svařování 

 

   K určení nákladů na mzdy jsem vycházel z hodinové sazby v opravně hutních vozů 

v TŢ, a.s. 

 

   V nákladech na provedenou technologii svařování jsou zahrnuty ceny přídavných 

materiálů, plyn u metody svařování 135 a 136, elektrická energie a odpisy.  

 

Tabulka č. 21 

Náklady na zhotovení (navaření) jednoho úseku 

Metoda svařování 111 135 136 

Náklady na mzdy 550 250 190 

Náklady na přídavný materiál 280 190 540 

Celkové náklady 830 440 730 

 

 

 

 

Obr. 45 Porovnání nákladů na mzdy a přídavný materiál na zhotovení (navaření) 

 třecích ploch metodou svařování 111, 136 a 136 
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   Z Obrázku č. 45 je zřejmé, ţe náklady vynaloţené ať uţ na mzdy nebo na přídavný 

materiál v závislosti na pouţité metodě se od sebe značně liší. Nejvyšší mzdové náklady 

se nám projevily u metody svařování 111, naopak nejniţší u metody svařování 136. 

Nejvyšší náklady na přídavný materiál byly vynaloţeny u metody svařování 136, 

naopak nejniţší u metody svařování 135.  

 

 

 

Obr. 46 Porovnání celkových nákladů na zhotovení (navaření) třecích  

ploch metodou svařování 111, 136 a 136 

 

 

    Z hlediska celkových nákladů vynaloţených na navaření zkušebních úseků, byla jako 

nejlepší vyhodnocena metoda svařování 135 (obr. 46).  
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8 ZÁVĚR 

 

   Úkolem této diplomové práce bylo navrhnout vhodnou renovaci dílů hutního 

podvozků (postranice a příčníku) v TŢ, a.s., blíţe pak renovaci třecích ploch na původní 

rozměr navařováním. 

 

   V prvním bodě jsou uvedeny poţadavky na opravu a renovaci. Ve druhém bodě jsem 

uvedl moţné druhy renovací a důvody opotřebení třecích ploch hutního podvozku. Ve 

třetím bodě jsem zpracoval studii svařitelnosti oceli se zaměřením na materiál 

postranice a příčníku. Ve čtvrtém bodě jsem zpracoval studii svařování metodou 111 a 

135/136. Pátý bod obsahuje návrh technologie navařovaní třecích ploch hutního 

podvozku v TŢ, a.s. V šestém bodě byly navrţeny DT a NDT zkušebních návarů. 

V sedmém bodě byly navrţené technologie ověřeny zkušebními návary a vyhodnoceny 

z hlediska DT, NDT a z hlediska ekonomického. 

 

   Na základě provedených zkoušek a ekonomického zhodnocení doporučuji v současné 

době provádět renovaci dílů hutního podvozku (třecích ploch) metodou svařování 135. 

Pokud dojde ke sníţení ceny plněných elektrod, doporučuji z hlediska kvality návarů, 

menšího mnoţství vneseného tepla a produktivity práce při svařování přejít na metodu 

svařování 136. 

 

   Diplomová práce splnila předepsané zadání a navrţená technologie se začala 

realizovat v TŢ, a.s. při opravách hutních vozů. 
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PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 – pWPS (metoda svařování 111) 

Příloha č. 2 – pWPS (metoda svařování 135) 

Příloha č. 3 – pWPS (metoda svařování 136) 

Příloha č. 4 – protokol o vizuální zkoušce  

Příloha č. 5 – protokol o penetrační zkoušce  

Příloha č. 6 – protokol o zkoušce tvrdosti  

Příloha č. 7 – protokol o zkoušce makrostruktury  

Příloha č. 8 – protokol o zkoušce mikrostruktury  

Příloha č. 9 – výkres  KS SWI012 – 01 

Příloha č. 10 – výkres  KS SWI012 – 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


