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1 Úvod 

 

Svařováni je v dnešní době jednou z nejrozšířenějších a nejpoužívanějších 

strojírenských technologií ve světě. Zařazuje se mezi takové strojírenské technologie, jako 

jsou obrábění, tváření, povrchové úpravy a další technologie, které slouží k zpracovávání 

kovových materiálů.  

Mezi jednu z nejmladších metod v této technologii patří svařování elektronovým 

paprskem. Jak již z názvu vyplývá, je předmětem mé bakalářské práce bezpečnost a ochrana 

zdraví při svařování elektronovým paprskem. Mým cílem je vypracovat místní provozní 

bezpečnostní předpis pro dané pracoviště, zhodnotit rizikové faktory, bezpečnost a ochranu 

zdraví při svařování elektronovým paprskem, navrhnout vhodná bezpečnostní opatření a 

doporučit vhodné osobní ochranné pracovní prostředky pro konkrétní pracoviště.  

První část mé práce je teoretická, zaměřena na samotnou technologii svařování 

elektronovým paprskem, na princip této metody, na zařízení na svařování. Následující část 

práce bude praktická, kde se budu věnovat samotným rizikům a vypracování místního 

provozního bezpečnostního předpisu. 
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2 Svařování elektronovým paprskem 

 

Tepelné účinky elektronového paprsku při tavení kovů byly známé již na začátku 19. 

století. První aplikaci svařování elektronovým paprskem uskutečnil Stohr v CEA (francouzská 

atomová komise) v roce 1954 až 1957. Téměř současně se začal technologií zabývat profesor 

N. A. Oľšanskij s kolektivem v Moskevském energetickém institutu. Na území tehdejší ČSSR 

se s vývojem svařovacích zařízení začalo v roce 1962 ve VÚZ (Výskumný ústav zváračský) 

v Bratislavě. [1]      

Nová metoda se rychle rozšířila hlavně v jaderné technice na svařování kontejnerů 

radioaktivních odpadů, svařování těles energetických komplexů, turbin, lopatek. V raketovém 

a leteckém průmyslu na svařování žáruvzdorných a vysocepevnostních materiálů. V 

automobilovém průmyslu na svařování hliníku a jeho litin, jako jsou části karoserií, rotorů 

turbokompresorů, převodovek a podobně. A také v elektrotechnice a vakuové technice. 

Svařováni paprskem elektronů patří mezi takzvaná fyzikální svařování, která jsou 

charakterizována velmi malým tepelným ovlivněním základního svařovaného materiálu, které 

je zajištěno minimálním přívodem tepla a vysokou koncentrací tepelné energie. Svařování 

paprskem elektronů je založeno na principu přeměny kinetické energie paprsku elektronů na 

tepelnou při dopadu na svařovaný materiál. Zařízení pro tuto technologii je tvořeno 

elektronovým dělem, ze kterého vychází úzký paprsek elektronů urychlený vysokým napětím. 

Proud elektronů je soustavou clon a magnetických cívek koncentrován a nasměrován do místa 

svaru. Proces svařování paprskem elektronů probíhá ve vakuové komoře. V důsledku vysoké 

koncentrace energie je svarový spoj velmi úzký a tvarem i fyzikálními vlastnostmi se výrazně 

odlišuje od svarových spojů ostatních tavných metod svařování. [2]          

 

2.1 Princip technologie 

 

Svařování elektronovým paprskem je tavný proces svařování, při kterém se tepelná 

energie tvoří dopadem fokusovaného svazku elektronů na svařovaný materiál. Emitovaným 

elektronům je elektrickým polem (vysokým napětím) dodaná veliká kinetická energie, která 

se jejich dopadem změní na tepelnou energii. 
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 Aby se dosáhlo vysoké tepelné účinnosti proudu elektronů, elektrony se formují 

současně při urychlování ve vakuu do velmi úzkého svazku. Tak se získá koncentrovaný zdroj 

tepla vhodný na svařování.  

V místě dopadu paprsku elektronů se jejich kinetická energie mění v energii tepelnou. 

Materiál obrobku se taví a následně odpařuje. Paprsek vniká do materiálu do určité hloubky, 

kde se pohyb elektronů zastaví. Vzniklá tepelná energie koncentrovaná pod povrchem 

způsobuje erupční odpařování materiálu. Částečky vypařujícího se materiálu se pohybují 

značnou rychlostí z otvoru. Vzniklé páry odpařeného materiálu jsou zionizovány a způsobí 

nové zaostření paprsku v pracovním místě (obr. 1). Opakováním tohoto procesu dojde k úběru 

materiálu. [5] 

 

 

Obr. 1. Princip metody obrábění elektronovým paprskem:     

 a) vnik elektronů do materiálu, b) erupční odpařování materiálu, c) opětný vnik elektronů do 

materiálu 

1 – elektronový paprsek, 2 – páry odpařeného kovu 

 

2.2 Emise elektronů 

 

 Elektron představuje elementární elektricky nabitou částici se záporným nábojem        

e = 1,602 . 10��� C, s hmotností ��  = 9,109 . 10���  kg, poloměrem 	�  = 2,82 . 10��
 m, a 

měrným nábojem 
��� = 1,759 . 10��  � . ����. 
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 Množství elektronů v atomu závisí od druhu chemického prvku a rovná se atomovému 

číslu v Mendělejevově periodické tabulce prvků. 

 Elektron ve volném stavu je možné získat velice jednoduchým způsobem. Ve většině 

případů je možné dodáním určité energie vyvolat emisi elektronů z povrchu materiálu. 

Nejčastěji se na získávání volných elektronů používají termoelektrické katody, jako W, Mo, 

Ta, Te.  

 Termokatody se ohřívají na takové teploty, při kterých elektrony získávají dostatečně 

velikou energii, aby byli schopné přejít do katodového okolí. Dochází k emisi elektronů. 

Velikost proudu termoelektronové  emise závisí od vlastnosti povrchu termokatodových 

materiálů, od teploty katody a od výstupní práce elektronů. 

 Volné elektrony se můžou pohybovat vlivem elektrického nebo magnetického pole. 

Protože elektrony mají malou hmotnost, je možné jim udělit veliké zrychlení. 

 Když elektron umístníme do homogenního elektrického pole s intenzitou E, 

vytvořeného mezi dvěma paralelníma deskami dostatečně od sebe vzdálenými, pak na 

elektron bude působit sila  

 

                                                           � �  �� . �   

 

 

Kde znaménko (-) znamená, že v důsledku záporného náboje elektronu má síla směr opačný k 

směru vektoru intenzity elektrického pole. Práce spotřebovaná elektrickým polem na 

přemístění náboje z jednoho bodu do druhého se rovná součinu velikosti náboje a rozdílu 

potenciálů danými dvěma body. 

 

                                                   � � � . � � �. ��� � ���  
 

          Kde V je rozdíl potenciálů mezi body 1 a 2 (obr. 2) 
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Obr. 2.  Vliv elektrického pole na elektrony 

 

Práce potřebná na udělení kinetické energie elektronů 

 

                                                   �� �  �� .��� �  �     �  � �                
 

kde  ��    je hmotnost elektronu 

        !   " !#  rychlosti pohybu elektronů v bodech 1 a 2. 

 

Součet kinetické a potenciální energie elektronů při jejich pohybu elektrickými póly zůstává 

konstantní, proto 

 

                                                      �� .��� � �     �  � � �  � . $ 
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Jestliže počáteční rychlost elektronu !# � 0, pak  

 

�� .!�  2 �  � . $ 

 

Pak vyplívá, že energie elektronů je určená hmotností a rychlostí částice. Energie elektronů 

může nabýt vysoké hodnoty a závisí od rozdílu potenciálů urychlujícího pole. Rychlost 

elektronů vyjádřena prostřednictvím napěti urychlujícího pole U je daná vztahem  

 

! �  &2���  . $ 

 

 

Když dosadíme veličiny � a �� do uvedeného vztahu, získáme přibližnou rychlost elektronu  

 

                                                 ! � 600 . √$         ( )� . *��) 

 

2.3 Fokusace volných elektronů 

 

Rychlost elektronů při pohybu v urychlujícím poli závisí od rozdílů potenciálů. 

Změnou velikosti a směru počáteční rychlosti, jako i hodnoty a směru působení intenzity 

elektrického pole můžeme dosáhnout, že se elektrony budou pohybovat po definované dráze. 

Může se upravit pohyb elektronů, hustota toku v elektronovém paprsku, získat požadovanou 

energii elektronů apod. 

Vliv magnetického pole na pohybující se elektron je analogický, jako vliv elektrického 

pole na vodič proudu. Silu působící na elektron pohybující se v magnetickém poli určíme ze 

vztahu  
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                                            � �  +� . !. sin / 

 

              Kde     +�  je magnetická indukce  

                          / - úhel mezi směrem toku a směrem magnetických siločar 

 Elektron pohybující se podél magnetických siločar magnetického pole (/ � 0 ) není 

podřízený žádnému vlivu pole (� �  +� . !. sin 0 � 0 ) a pohybuje se nadále jeho počáteční 

rychlosti. Počáteční rychlost elektronů nemusí být kolmá na magnetickou indukci. Pak dráhu 

pohybu elektronu určují dvě složky počáteční rychlosti !� a  !�. Pod vlivem !� se elektron 

pohybuje po kružnici a pod vlivem  !� ve směru siločar pole (obr. 3). V důsledku působení 

obou složek má dráha elektronu tvar spirály. Možnost změny dráhy pohybu elektronů pomocí 

magnetického pole se využívá na fokusaci a ovládání paprsku elektronů. 

 

 

Obr. 3. Vliv magnetického pole na pohybující se elektron 

 Fokusace a ovládání paprsku se provádí pomocí čočkového systému. Dosahuje se 

elektromagnetickou čočkou (obr. 4), skládající se z cívky uložené v železe s obvodovou 

mezerou v středovém otvoru. Železo koncentruje magnetické pole a zkracuje tak ohniskovou 

vzdálenost. Ohnisková vzdálenost čočky se může upravovat změnou  proudu cívky. Dvojice 

vychylovacích cívek umístěných v pravém uhlu za čočkovým systémem umožňuje 

manipulaci s polohou ohniskového bodu. [1] 
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2.4 Pronikáni elektronů do svařovaného materiálu 

 

Při dopadu elektronů na povrch materiálu se jejich rychlost prudce zmenší v důsledku 

jejich srážek s atomy kovu, na který dopadají. Při těchto srážkách se kinetická energie 

elektronů odevzdá atomům bombardovaného svařovaného materiálů. Efekt odevzdávání 

energie elektronů materiálu sprovází zvyšování teploty materiálu. 

Je dokázáno, že elektrony s určitou energií můžou pronikat do bombardovaného 

materiálu. V závislosti od urychlujícího napětí a vlastností svařovaného materiálu mohou 

pronikat do hloubky několika desítek až stovek 0� . 

Elektrony neztrácejí svou energii naráz, ale v důsledku vícenásobných srážek s jádry 

atomů i elektrony mřížek. Elektrony odevzdávají hlavní část své energie při konci proniknutí 

do materiálu. Ohřev materiálu při svařování se na rozdíl od jiných technologií nerealizuje přes 

povrch materiálu, ale v samotném svařovaném materiálu.   

 

2.5 Zařízení na svařování elektronovým paprskem 

 

V dnešní době je na trhu široký sortiment zařízení, která slouží na svařování 

elektronovým paprskem. Liší se typem elektronových děl, svařováním vertikálním anebo 

horizontálním, ve vysokém vakuu, v nízkém vakuu, v ochranných atmosférách, ve volné 

atmosféře a podobně. 

Zařízení pro svařování elektronovým paprskem je znázorněno na obr. 5.               

Skládá se z těchto částí: 

 Vakuová pracovní komora-je to prostor, ve kterém se uskutečňuje svařování. Obsahuje 

přípravky na uchycení svařovaných předmětů a pohybové mechanizmy pro translační anebo 

rotační pohyb svarů. Mívá objem 3 až 17 m3. V zařízeních, u nichž probíhá pracovní cyklus 

ve vakuu, je součástí pracovní komory systém vakuových pump, který umožňuje vytvořit v 

pracovní komoře vakuum až 10-3Pa. 

Vakuová čerpací jednotka-slouží na odčerpání vzduchu z komory, protože svařování probíhá 

ve vakuu.  
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Technologické jádro s bloky: 

-elektronové dělo (obr. 4) - je zdrojem paprsku elektronů, slouží ke generaci, urychlení a 

zaostření svazku elektronů. Je tvořeno žhavenou wolframovou katodou a anodou. Elektrony 

uvolněné z katody jsou anodou urychleny na rychlost rovnající se asi dvěma třetinám 

rychlosti světla. Takto vzniklý elektronový paprsek je pomocí elektromagnetického 

zaostřovacího systému – elektromagnetické čočky (5) – zaostřován na velmi malou plochu, 

čímž se dosáhne vysoké plošné hustoty energie (asi 108 W.cm-2). Aby bylo dosaženo vysoké 

účinnosti využití energie elektronů (až 95 %), probíhá pracovní cyklus většinou ve vakuu. 

Systém pro vychylování paprsku (9) – pracuje na elektromagnetickém principu. Napájecí 

zdroj (11) – může být nízkonapěťový (do 60 kV) s výkonem záření 3 až 10 kW nebo 

vysokonapěťový (do 150 kV) s výkonem záření 8 až 100 kW.[5] 

 

Obr. 4. Schéma zařízení pro obrábění paprskem elektronů [5] 

 

1 – wolframový drát, 2 – elektronové dělo, 3 – izolátor, 4 – elektronový paprsek, 5 – 

elektromagnetické čočky, 6 – průzor, 7 – obrobek, 8 – pracovní stůl, 9 – elektrostatické 

vychylování elektronového paprsku, 10 – vývěvy, 11 – napájecí zdroj 

-zdroj vysokého napětí-skládá se ze zdrojů pro anodové urychlovací napětí, mřížkového 

řídicího napětí a proudu pro rozžeravění katody. 

-ovládání-obsahuje všechny prvky pro obsluhu zařízení, nastavování technologických 

parametrů, měřící, regulační, řídící a automatizační bloky. [4] 
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Obr. 5. Bloková schéma elektronové svářečky 

 

2.6 Svařitelnost materiálů 

 

Elektronový paprsek je vhodný pro svařování obtížně svařitelných nebo vůbec 

nesvařitelných materiálů. Svary jsou bez trhlinek, málo porézní a metalurgicky čisté. Je 

možno svařovat jak tenké výrobky o tloušťce 1 mm, tak provádět i svary hluboké až 40 

mm.[5] 
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Obr. 6. Příklad výrobku (svařování elektronovým paprskem) 

Na obr. 6. můžeme vidět hluboký a velmi úzký svar provedený bez použití přídavných 

materiálů. Tvarem i fyzikálními vlastnostmi se výrazně odlišuje od svarových spojů ostatních 

tavných metod svařování. 

Obrobitelnost materiálů elektronovým paprskem je dána jejich fyzikálními vlastnostmi, 

chemickým složením, rozměrovými parametry, výškou vakua, druhem ochranné atmosféry, 

čistotou materiálů a nezávisí na mechanických vlastnostech. 

 Elektronový paprsek lze použít pro opracování především těžkoobrobitelných materiálů, 

jako žáropevných ocelí, austenitických ocelí používaných při stavbě jaderných reaktorů, slitin 

zinku s niobem, hliníkových a titanových slitin, křemíku, drahokamů, tantalu, wolframu a 

speciálních slitin používaných v letectví a kosmonautice. Elektronovým paprskem se hůře 

obrábí mosaz, bronz, zinek, hořčík a slinované kovy.[5] 
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 Svařitelnost některých kombinací kovových materiálů je uvedena v tab. 1.[1] 

Tab. 1. Svařitelnost vybraných kombinací materiálů  

Al 2                                           

Au 1 5                                         

Be 5 2 5                                       

Cd 2 5 5 4                                     

Co 3 5 2 5 3                                   

Cr 2 5 3 5 3 2                                 

Cu 2 2 1 5 5 2 2                               

Fe 3 5 2 5 3 2 2 2                             

Mg 5 2 5 5 1 5 5 5 3                           

Mn 2 5 5 5 3 2 2 1 2 5                         

Mo 3 5 2 5 4 5 1 3 2 3 3                       

Nb 4 5 4 5 4 5 5 2 5 4 5 1                     

Ni 2 5 1 5 3 1 2 1 2 5 2 5 5                   

Pb 2 2 5 4 2 2 2 2 2 5 2 3 4 2                 

Pt 1 5 1 5 5 1 2 1 1 5 5 2 5 1 5               

Rh 3 4 4 5 4 1 1 3 5 4 4 5 5 3 4 2             

Sn 2 2 5 3 2 5 2 2 5 5 5 3 5 5 2 5 3           

Ta 5 5 4 5 4 5 5 3 5 4 5 1 1 5 4 5 5 5         

Ti 2 5 5 5 5 5 1 5 5 3 5 1 1 5 5 5 5 5 1       

V 3 5 3 5 4 5 3 3 1 4 5 1 1 5 4 5 3 5 5 1     

W 3 5 4 5 4 5 1 3 5 3 3 1 1 5 3 1 5 3 1 2 1   

Zr 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 1 5 5 5 5 5 2 1 5 5 

  Ag Al Au Be Cd Co Cr Cu Fe Mg Mn Mo Nb Ni Pb Pt Rh Sn Ta Ti V W 

 

1 – zaručená svařitelnost, 2 až 4 – podmínečná svařitelnost, 5 – nesvařitelné 

Z tabulky vyplývá, že nejhorší svařitelnost mají materiály, jako jsou zirkonium, wolfram nebo 

tantal. Naopak nejlépe se svařují materiály jako molybden a platina. 

 

2.7 Příprava svarových ploch 

 

 Vysoké nároky se kladou hlavně na čistotu materiálů a svarových ploch. I malé 

nečistoty na povrchu materiálu způsobují znečištění vakuové komory. Důraz se klade taky na 

drsnost materiálu, protože svar vyžaduje, aby mezera v místě styku byla co nejmenší. 
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2.8 Vyhotovení svarového spoje 

 

 Ostře fokusovaný elektronový paprsek při dopadu na rozhraní svařovaných materiálů 

jim odevzdá svou energii. Ta se s více než 90 % účinností promění na teplo, které do určité 

hloubky roztaví stykové hrany spájených materiálů. Geometrie svařovaného spoje závisí od 

parametrů elektronového paprsku, hlavně od jeho energie a stupně fokusace. Po ztuhnutí 

svarového koupele jsou svařované části spojené tavným spojem, kterého vlastnosti jsou 

určené technologickými podmínkami svařování a materiálovým složením spájených částí.[3] 

 Přednost této technologie, vzhledem k ostatním metodám svařování, spočívá v hustotě 

energie elektronového paprsku, která dosahuje hodnoty 10� až 10��  � . ���. Tato energie 

způsobuje vytvoření úzkého paroplynového kanálu (obr. 7), který umožňuje hluboký průnik 

paprsku do svařované části. Vytvoření paroplynového kanálu v procesu svařování způsobuje, 

že tvar svařovaného spoje je úzký a hluboký. Typické hodnoty poměru hloubky svaru k jeho 

šířce jsou  1 10 .  [3] 

 

 

Obr. 7. Schéma svařováni elektronovým paprskem 
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2.9 Vznik brzdného záření při svařování elektronovým paprskem 

 

Při svařování elektronovým paprskem dochází k zabrždění elektronů ve svařovaném 

materiálu. Podle teorie elektromagnetického pole vzniká v tomto případě brzdné fotonové 

záření. Energie zabrzděného elektronu se rozdělí mezi teplo a energii vzniklého fotonu 

brzdného záření podle rovnice  

� . $ � 2 3  �4 

    Kde  � - náboj elektronu (C) 

            $ - napětí na zdroji elektronů (V) 

            2 - teplo (J) 

           �4 - energie fotonu brzdného záření (J) 

Je-li napětí na zdroji elektronů 60 kV může být maximální energie fotonů brzdného 

záření 60 keV. Vzhledem k tomu, že rozdělení energie zabržděného elektronu se přibližně 

z 99% přemění na teplo a jen 1% připadá na vzniklé brzdné záření, bude střední energie 

fotonů brzdného záření mnohem menší než 60 keV. 

Uvážíme-li geometrii svářecího zařízení, stínění a postavení pracovníků při svařování 

lze předpokládat, že ozáření pracovníků nepřesáhne výrazněji přírodní pozadí. 

 

2.10 Výhody a nevýhody svařování elektronovým paprskem 

 

Výhody svařování elektronovým paprskem vyplívají v podstatě z fyzikálních osobitostí 

této metody, tj. vysoce koncentrovaného zdroje energie, potřeby vakua a svařováni na jeden 

přechod elektronového paprsku. K dalším výhodám této technologie patří například: 

• Minimální vnesené teplo do procesu svařování 

• Úzká teplotně ovlivněna oblast 

• Minimální deformace od svařování 

• V důsledku vysoké rychlosti ochlazování je charakteristická jemnozrnná struktura 

svařeného kovu 

• Dokonala ochrana svařovaného spoje při svařováni ve vakuu 
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• Svařovat je možné ve všech pozicích 

• Přídavný materiál potřebný jen v ojedinělých případech 

• Malá náchylnost na vznik necelistvosti ve svarovém spoji 

• Při svařování kalitelných ocelí se tvorba tvrdých a křehkých struktur realizuje jen 

v úzké oblasti, která se chová jako membrána lépe přizpůsobitelná deformačním 

procesům 

• Při svařování slitin, jako je dural, se jen minimálně degraduje pevnost spoje 

 

Ani tato technologie však není perfektní. Najdeme tady taky řadu nevýhod, mezi které se 

především řadí: 

• Potřeba vakuové komory, která rozměrově omezuje velikost svařovaných součásti 

• Nároky na čistotu a přesnost svarových ploch [6] 

• Poměrně vysoké náklady na svařovací zařízení 

• Možnost vzniku silně radiálně orientované struktury svarového kovu, co může 

způsobit praskavost za tepla i za studena. [3] 

Svařování elektronovým paprskem se v současné době využívá téměř ve všech hlavních 

strojírenských odvětvích. Uplatnilo se hlavně v jaderné technice, letecké a raketové výrobě, 

ale také i ve všeobecné a speciální strojírenské výrobě a elektronickém průmyslu. 

 V počátečním stádiu aplikace metody to byla hlavně jaderná technika a elektronika, 

také jemná mechanika, kde se elektronové svařování začalo průmyslně využívat. V dnešní 

době je těžištěm průmyslného využití této metody hlavně ve všeobecném strojírenství a 

automobilovém průmyslu. Zde se používají hlavně jednoúčelové zařízení pracující se 

sníženým vakuem. Součástky se tu po opracování a tepelném zpracování nahotově spájejí 

elektronovým svařováním bez dalšího mechanického opracování anebo zpracování jako 

poslední výrobní operace. 
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3 MÍSTNÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS 

 

 

 

 

 

 

Zařízení na svařování elektronovým paprskem 

EBW 1001/6-60 CNC 

Výrobce: Prazisionstechnik GmbH, N ĚMECKO 
Výrobní číslo: 207172, rok výroby: 2008 

Inventární číslo: 78 SET 01 
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Uvedená směrnice je zpracována v souladu s příslušnými ustanoveními následujících 
obecně platných předpisů: 

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí     
• vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, v platném znění, část svařování, 
• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
Související předpisy: 

• ČSN 05 0600 Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů. Projektování 
a příprava pracoviště 

• ČSN 05 0601 Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů. Provoz 
• ČSN 05 0705 Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů 
• ČSN EN 470-1 Ochranné oděvy pro použití při svařování a podobných postupech. 
Část 1: Všeobecné požadavky 

• ČSN 05 0672 Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro elektronové svařování kovů 
 

Organizační směrnice stanovuje podmínky pro zajištění bezpečnosti při svařování 
elektronovým paprskem na pracovištích společnosti. 
 

Tato směrnice platí pro výše uvedené činnosti a je závazná pro všechny zaměstnance 
společnosti, kteří pro tyto činnosti byli určeni a dále pro jiné osoby, které vykonávají pracovní 
činnosti související s výše uvedeným technickým zařízením.  

Nedílnou součástí tohoto místního provozního bezpečnostního předpisu je návod 
k obsluze dodávaný výrobcem. 
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3.1 Bezpečnostní značení na stroji a jeho význam   

 

 

 
! POZOR NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ ! 

 
Umístění: elektronové dělo, elektrorozvaděč, zdroj VN,               

Chlazení stroje, Ruvak, vakuová komora 

 

 
! POZOR NEVIDITELNÉ ZÁŘENÍ ! 

 
Umístění: elektronové dělo, vakuová komora 

 

 
! POZOR ! 

Obsluha je povinna nosit ochranné rukavice 
při manipulaci se sva řovaným materiálem 

 
Umístění: přední část vakuové komory 

 

 
! ZÁKAZ VSTUPU ! 

 
Umístění: přední část vakuové komory, Zařízení na manipulaci se 

svařovacím materiálem (stůl) 

 

 
! POZOR ! 

Obsluha je povinna nosit bezpe čnostní obuv 
při manipulaci se sva řovaným materiálem 

 
Umístění: přední část vakuové komory 
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3.2 Technická data a vyobrazení stroje 

Technická data 

Typ EBW 1001/6-60 CNC Frekvence 50 Hz 

Rok výroby 2008 Příkon 160 kVA 

Podtlaková pracovní 

komora 

1800 l Svařovací generátor 6 kW/70kV 

Jmenovité napětí 3 fázové 400 V ±10% Stlačený vzduch 5-7 barů 

 

Vyobrazení  
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1 Elektronové dělo 7 Výstup vakuové čerpací jednotky 

2 Ovládací panel 8 Difuzní vývěva 

3 Nouzové vypnutí 9 Ruvak 

4 Vakuová komora 10 Zdroj vysokého napětí 

5 Zařízení na manipulaci se svařovacím 

materiálem  

11 Elektrorozvaděč  

6 Vakuová čerpací jednotka 12 Chlazení stoje 
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4 Zajištění bezpečného provozu při svařování 

 

4.1 Oprávnění pro provádění svářečských prací 

 

Svářečské práce mohou vykonávat pouze osoby, které mají platný svářečský průkaz, 

který odpovídá druhu a rozsahu oprávnění. Osoby, které na programování, nastavování, 

údržbu a opravu mechanizovaných a automatizovaných svařovacích zařízení mají odbornou 

kvalifikaci a mají pověření zaměstnavatele na výkon uvedených prací, dané pracovní 

smlouvou. Osoby s vyšším odborným vzděláním při řešení výzkumných a vývojových úloh 

ze svařování, jestli mají písemné pověření zaměstnavatele, přičemž pověření není starší jak 2 

roky a jestli prokážou ovládaní bezpečnostních ustanovení podle této normy. Osoby, které 

jsou ve výcviku svařování pod přímým odborným dozorem instruktora svařování, ale 

nemohou dělat práce se zvýšeným nebezpečím.    

Mistr (vedoucí zaměstnanec) je povinen zajistit u svářečů preventivní vstupnou a 

periodickou (vykonávanou 1x za rok) lékařskou prohlídku.  

Mistr (vedoucí pracoviště) je povinen zajistit periodickou zkoušku ve svářečské škole 

včetně přezkoušení v termínu 1x za dva roky, u svářečů vlastnících pouze „Osvědčení 

o zaškolení“ nebo „Osvědčení o základním kurzu“ postačuje doškolení a přezkoušení 

z bezpečnostních předpisů pověřeným pracovníkem. (ČSN 07 0705 z 9/2002). 

Zaškolení zaměstnanců mohou provádět pouze svářečské školy nebo organizace ve 

vlastních nebo výukových zařízeních. Doporučuje se je provádět podle schválených osnov 

a se souhlasem organizace, která je pro tuto činnost akreditována. Základní kurzy pořádají 

svářečské školy, pokud svářeč bude rozšiřovat základní kurz, musí jej opět provést ve 

svářečské škole. 

 

4.2 Požadavky na osobní ochranné pracovní pomůcky a lékařské 
prohlídky  

 

Zaměstnanci musí být vybaveni předepsanými osobními ochrannými prostředky, které 

jej ochrání před pracovními riziky. Vybavení předepsanými osobními ochrannými prostředky 

musí být provedeno na základě směrnice o poskytování OOPP. Podle ČSN 06 0601 jsou 
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OOPP poskytované pro pracovníky na zařízení pro svařování elektronovým paprskem 

následující: Základní ochrana pracovníka (ochranné pracovní rukavice, kožená pracovní obuv, 

osobní dozimetr) a doplňující anebo alternativní ochrana pracovníka určená podle druhu 

pracovního prostředí. 

OOPP nesmí být znečištěny anebo poškozeny jiným způsobem, který by omezoval jejich 

funkci. V případě zjištění je povinnosti svářeče tuto skutečnost nahlásit mistrovi (vedoucímu 

zaměstnanci), který zajistí výměnu. 

 

4.3 Bezpečnostní požadavky na pracoviště  

 

• V souladu s § 5 Nařízení o ochraně před škodami způsobenými rentgenovým zářením 

je pro provoz tohoto zařízení pro svařování elektronovým paprskem nevyhnutné 

povolení. 

• Zařízení pro svařování elektronovým paprskem musí být umístěno v oddělené a 

uzamykatelné místnosti. 

• Pracoviště elektronového svařování musí mít určeného zodpovídajícího pracovníka 

pro provoz. 

• Pracoviště musí být označené výstražní bezpečnostní tabulkou pro ionizující záření. 

• Na elektronovém děle musí být výstražní bezpečnostní značka pro ionizující záření a 

značka vysokého napětí. 

• Vymezený nebezpečný prostor, hranice pracoviště, přechodů a skladovacích ploch 

musí být vyznačená na podlaze čárami šířky 50 až 100 mm žlutou nebo bílou 

nesmývatelnou barvou.  

• Na pracovišti musí být výstup vakuové čerpací jednotky svařovací komory napojen na 

místní odsávaní nebo vyveden mimo prostor stálého pracoviště. 

• Kabely nesmíte skřípnout ani smáčknout. Kabely veďte tak, aby o ně nemohlo být 

klopýtnuto a aby se nepoškodily. 

• Vyznačte místa pro skladování polotovarů a hotových svarků. 
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5 Provoz technického zařízení 

 

Pracovník pověřený obsluhou zařízení musí před zahájením práce prokontrolovat technický 

stav zařízeni, hlavně: 

• Jestli zařízení, resp. jeho části nejsou mechanicky poškozené. 

• Jestli některé části zařízení nejsou mechanicky anebo elektricky odpojené anebo jinak 

vyřazené z činnosti. 

• Jestli je zabezpečené vodivé přepojení všech kovových částí svařovacího zařízení 

s ochranným vodičem elektrické sítě.  

• Jestli odnímatelné nebo přenosné kryty, případně jiné ochranné prostředky před 

ionizujícím zářením,  která předepisuje výrobce zařízení  anebo jsou součástí zařízení, 

jsou správně uchycené anebo umístěné. 

• Jestli na sklech průzorů vakuové svařovací komory nejsou trhliny, pozůstatky kovů ze 

svařování anebo jiná mechanická poškození. 

• Veškeré uvolněné spoje, poškozené díly, ohořelé nebo propálené kabely vždy ihned 

vyměňte. 

• Kabely nesmí být skřípnuté ani smáčknuté. Veďte je tak, aby o ně nemohlo být 

klopýtnuto a aby se nepoškodily. 

• Visuálně zkontrolovat ovládací panel. 

• Zkontrolovat úroveň hladiny oleje ve všech vakuových pumpách a ve vysoko 

napěťovém kabelu. 

• Zkontrolovat hladiny vody v chladícím agregátu, chlazení difuzní pumpy (průtok + 

teplota). 

• Zkontrolovat hadice a kabely na poškození a únik. 

• Zkontrolovat čistotu vnitřních plechů komory, očistění těsnění dveří hadrem a vysát 

komoru vysavačem. 

Pracovník pověřený obsluhou zařízení musí tyto poruchy, jestli je to možné, odstranit sám 

nebo je musí oznámit svému nadřízenému. Zařízení se smí používat až po odstranění všech 

zjištěných závad. 
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Obsluhu zařízení mohou vykonávat jen osoby, které mají na 
tyto práce příslušné oprávnění. 
 

 

 

 
 
Bezpečnost zařízení je zaručená jedině v případě, že je řádně 
nainstalováno veškeré bezpečnostní vybavení a že je funkční. 
 

 

5.1 Bezpečný pracovní postup 

 

Při provozu je nutno dodržovat všechny obecně platné předpisy a normy týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při svařování s elektronovým paprskem. Provozovatel je 
povinen důkladně se seznámit a dodržovat požadavky pro provoz, obsluhu a údržbu přístroje. 

 
• Před uvedením zařízení do chodu je povinností obsluhy seznámit se s technickými 

parametry, popisem zařízení a pokyny uvedenými v návodu na obsluhu, nebo v 
místním provozním bezpečnostním předpisu. 

• Překontrolujte technický stav zařízení, překontrolujte, zda není mechanicky 
poškozeno. 

• Použijte předepsané ochranné prostředky 
• Zkontrolujte upevnění pevných ochranních krytů a funkčnost ochranných krytů. 

• Zkontrolujte zdroj stlačeného vzduchu. 

• Zařízení smí být uvedeno do chodu jen z ovládacího pultu umístěného v bezpečné 

vzdálenosti. 

• Zapněte hlavní spínač na ovládací skřínce. 

• Elektronové svařovací zařízeni anebo pracoviště nesmí být po uvedení do činnosti 

ponechané bez dozoru. To se nevztahuje na samostatnou činnost vakuových čerpadel. 

• Zvolte předepsaný provozní režim stroje. 

• Vložte materiál na nakládací stůl a zkontrolujte jeho pohyb do komory. 

• Spusťte svařování 
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• Průběh svařování musí být sledován nepřímo. 

• Po ukončení pracovního procesu vyjměte a prohlédnete hotový svarek. 

• Po ukončení práce na stroji vypněte, uzavřete přívod tlakového vzduchu a vypnete 
hlavní vypínač elektrického přívodu a zabezpečte proti používání cizí osobou. 

• Okamžitě zastavte stroj v případě nepředvídané události. Použijte ovladač Nouzové 

vypnutí. 

 

5.2 Bezpečnostní předpisy 

 

    

 

• Okolí stroje musí být volně přístupné. Manipulaci s obráběným materiálem nesmí nic 
      překážet. 
• Všechny ochranné kryty musí být ve správné poloze 
• Při manipulaci s materiálem používat ochranné rukavice a ochrannou obuv 
• Stroj provozujte jen v režimech bezpečně stanovených pro daný případ provozu 
• Před každým spuštěním stroje překontrolujte správnou funkci všech bezpečnostních a 
     zabezpečovacích prvků stroje. 
• Při práci neodstraňujte ochranné a zabezpečovací prvky stroje. Odstraňování 

ochranných a zabezpečovacích prvků dodaných výrobcem se strojem je zakázáno. 
• Seřizování, čištění, mazání a ostatní údržbářské práce včetně výměny nástrojů 

provádějte  jen za klidu stroje a ve vypnutém stavu s uzamčeným hlavním vypínačem.   
Tyto práce může provádět pouze osoba oprávněná vykonávat uvedené práce. 

• Stůl se může po dobu operace pohybovat po plošině vykládky, hrozí nebezpečí úrazu. 
Po dobu provozu nesmíte stát na plošině vykládky. 

• Stůl se automaticky pohybuje se zařízením do komory, hrozí nebezpečí úrazu. Nikdo 
nesmí být v komoře, pokud se stůl pohybuje směrem dovnitř. 

• Po ukončení práce musí obsluha uvést pracoviště do pořádku zejména odstranit ze 
stroje prach, zbytky materiálu a zajistit stroj proti neoprávněnému použití. 

• Zařízení se smí provozovat jen v bezvadném stavu. Uživatel je povinen průběžně tento 
stav zajišťovat. Zjištěné poruchy, zvláště takové, které mohou nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost, se musí okamžitě odstranit. 

• Provozovatel musí dbát, aby byly bezpečnostní pokyny dodržovány. Na stroji musí být 
umístěny štítky upozorňující na případná nebezpečí. Štítky musí být udržovány v 
dobře čitelném stavu. 

• Provozovatel musí dbát, aby byly dodržované předepsané opakované zkoušky a revize 
z hlediska bezpečnosti práce a pravidelná roční kontrola ochran před ionizujícím 
zářením podle ČSN 34 1725. 
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6 Údržba a opravy 

 

Údržba zařízení se provádí podle pokynů výrobce nebo dodavatele uvedených v 
návodu k obsluze. Pokud není návod k obsluze je provozovatel povinný tyto pokyny uvést 
zvláštním předpisem. Dodržování pokynů pro údržbu je podmínkou správné a bezpečné 
funkce zařízení. Konstrukční změny a zásahy do zařízení lze provádět pouze se souhlasem 
výrobce nebo dodavatele zařízení. Uživatel zařízení je povinen vést záznamy o údržbě, 
kontrolách, zkouškách a opravách svařovacího zařízení. Údržba zařízení se skládá z 
periodických prohlídek celého zařízení, z kontroly pojistných zařízení, z kontroly funkcí, z 
menších oprav jednotlivých mechanizmů, z doplňování oleje a mazacích tuků do mazacích 
systémů a pravidelného čištění zařízení. 

 
Dříve, než začnete provádět servis nebo opravy zařízení, dodržujte 5 základních 

pravidel: 
1. Zařízení odpojte 
2. Zajistěte ho proti opětovnému zapojení 
3. Zkontrolujte a zabezpečte, aby zařízení nebylo pod napětím 
4. Uzemněte a vyzkratujte obvody 
5. Zakryjte nebo izolujte sousedící díly, které jsou pod napětím 
 
 

  Instalujte výstražní tabulku “Pozor, na zařízení se pracuje – zařízení nespouštějte!“ 
 
 

6.1 Údržba elektrické části stroje 

 
Veškeré údržbářské a opravárenské úkony provádějte pouze na stroji s 

vypnutým a uzamčeným hlavním vypínačem. 
 
 

 

 
 
Jakékoliv zásahy nebo opravy v elektrické instalaci může 
provádět jen osoba zodpovídající elektrotechnickou 
kvalifikací podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.! 
 

 
Údržba elektrické části – provádí se: 
Týdně: 
- kontrola stavu elektrických přístrojů a zařízení v rozvaděči, na ovládacím panelu 
- kontrola signalizačních svítidel 
- kontrola stavu koncových spínačů 
- kontrola funkce nouzového zastavení 
měsíčně: 
- kontrola dotažení elektrických spojů a to zvláště u ochranných vodičů 
- kontrola stavu elektrovýzbroje v rozvaděči (relé a stykačů) 
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- kontrola funkce koncových spínačů, stav narážek a jejich upevnění 
- kontrola neporušenosti stavu izolace vodičů a kabelů, zvláště u kabelů vedených mimo kryty 
stroje včetně síťového přívodu 
- pravidelné čištění elektrických částí 
1 rok: 
- vyčistit (vysát) prach z rozvaděče, ovládacího panelu 
- vyměnit přístroje nezajišťující řádnou a spolehlivou funkci 
- ověřit správný chod elektromotoru (hlučnost ložisek) 

Vyšší stupeň údržby vždy zahrnuje všechny ostatní úkony nižších stupňů. 

 

6.2 Revize elektrického zařízení stroje. 

 

 

 
 
Elektrické zařízení podléhá pravidelným revizím ve lhůtách 
stanovených v tab.  a)  ČSN 331500:1990 + změna Z3:1994 - 
Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení 
 

 

6.3 Údržba svařovacího přístroje 

 

Údržba a oprava elektronového děla se smí provádět jen po odpojení přívodu 

elektrické energie a vybití zůstatkových elektrických nábojů (vytvářejících vysoký elektrický 

potenciál oproti ochrannému vodiči) zkratováním s ochrannou svorkou nato určeným 

zkratovacím přípravkem (kabelem). 

Při výměně katody v elektronovém děle musí být odpojený drát vysokého napětí od 

zdroje a všechny vodiče tohoto drátu musí být spojené s ochranným vodičem elektrické sítě.  

 

 
 
Jakékoliv zásahy nebo opravy svařovacího zařízení mohou 
vykonávat jen osoby, které mají na tyto práce příslušné 
oprávnění. 
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6.4 Údržba svařovacího přístroje prováděná obsluhou stroje 

 

Týdně: 

- kontrola stavu těsnění dveří 

- změřit a zaznamenat dobu vakuování na hodnotu 1.33x10-4 

- vyčistit žebra všech rotačních pump 

- vyčistit povrch celého stroje od prachu 

14 dní: 

- výměna katody 

3 měsíce: 

- kontrola natékavosti  

 

6.5 Údržba svařovacího přístroje prováděná údržbářem stroje 

 

měsíčně: 

- kontrola vnitřního prostoru stroje 

- mazání stroje  

- kontrola stavu a množství oleje v pumpách, trivaku a ruvaku 

- vyčištění filtru zavzdušnění 

- kontrola těsnosti a stavu rozvodů vody a vzduchu 

- vypouštění kondenzátu z odlučovačů 

3 měsíce: 

- vyměnit olej ve všech pumpách a ventilech 

 

6.6 Elektro údržba svařovacího přístroje 

 

14 dní: 

- kontrola čistoty filtrů chlazení a rozvaděče 

měsíčně 

- pomocí ohm metru kontrolovat nulový odpor zkratovací tyče 
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3 měsíce 

- zkontrolovat funkci všech blokovacích a bezpečnostních vypínačů 

- zkontrolovat nekonečný odpor mezi kolíky vysokého napětí. Zkontrolovat vysokonapěťové 

konektory 

- změřit střídavou složku výstupu nastavení  vychylování a fokusace 

- kontrolovat a nastavit správnou funkci generátoru vychylování 

6 měsíců: 

- proměření topení difúzní pumpy, kontrola a proměření odběru všech motorů 

- výměna vakuometrů 

1 rok: 

- kontrola stavu a funkce ovládání stroje včetně tlačítek E-Stop 

- zkontrolovat neporušenost všech zemnících kabelů a zkontrolovat odpor proti zemnícímu 

bodu 

- zkontrolovat elektro spoje a zámky jiskření v děle 

- kontrola dotažení vodičů elektropřístrojů a svěrek 

3 roky: 

- výměna zálohovací baterie 

 

6.7 Údržba svařovacího přístroje prováděná externí firmou 

 

 3 měsíce: 

- kalibrace  zdroje vysokého napětí 

6 měsíců: 

- kontrola stavu a funkce externího chlazení vývěvy děla 

1 rok: 

- zkontrolovat celý systém na únik radiace 

- pomocí farady cupu změřit hodnoty účinnosti a stability paprsku a správnou funkci náběhu a 

doběhu výkonu 

- kontrolovat, seřídit a vyčistit optiku 

- kalibrovat obvod měření vysokého napětí 

- kontrolovat kvalitu oleje z vysokonapěťové části, proměření bodu elektrického průrazu. 

 



~ 30 ~ 

 

7 Závěr 

 

V mé bakalářské práci jsem se snažil přiblížit problematiku svařování elektronovým 

paprskem, jedné z nejmladších metod svařování a navrhnout místní provozní bezpečnostní 

plán pro pracoviště se svářečkou elektronového paprsku. 

V první části mé práce jsem se zabýval samotným vysvětlením problematiky svařování 

elektronovým paprskem. Popsal jsem princip této metody svařování, emitaci elektronů a 

jejich následnou fokusaci pomocí čočkového systému a pronikání elektronů do svařovaného 

materiálu. Následně se věnuji zařízení na svařování elektronovým paprskem, popisem jeho 

jednotlivých části jako jsou například vakuová komora, vakuová čerpací jednotka, 

elektronové dělo a podobně. Na konci první části bakalářské práce rozebírám svařitelnost 

jednotlivých materiálů, vyhotovení svarového spoje, vznik brzdného záření a výhody a 

nevýhody této metody svařování. 

Cílem bakalářské práce bylo vypracování místního provozního bezpečnostního předpisu 

pro pracoviště se svářečkou elektronového paprsku. Této problematice jsem se věnoval 

v druhé části práce. Pomocí návodu na použití pro přistroj na svařování elektronovým 

paprskem, zákonů a norem týkajících se svařováni elektronovým paprskem a dokumentace 

poskytnutou firmou jsem se snažil omezit nebo alespoň minimalizovat rizikové faktory na 

pracovišti, navrhnout bezpečnostní opatření a doporučit vhodné osobní ochranné pracovní 

prostředky pro pracovníky, kteří pracují na tomto pracovišti. 

Výsledkem mé práce je místní provozní bezpečnostní předpis, který se zabývá provozem 

zařízení, bezpečnostním značením na přístroji, údržbou a bezpečnostními předpisy při 

provozu zařízení.  
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