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LÁŘSKÉ PRÁCE

Hořák M., Z$f$k!ivnění svařování korv$n!orové ná#oby: bakalářská prác$. 

OSTR
V
:VŠ�-T$chnická "niv$rsi!a Os!rava, Fak"l!a s!rojní, Ka!$#ra m$chanické 

!$chnologi$, 2;<; 

V$#o"cí prác$: #oc. Ing. Jos$f Novák, Csc.

Ta!o prác$ j$ o n$jschů#nějším ř$š$ní a maximálním vy"ži!í jak prác$, !ak #os!"pných 

z#rojů v !$chnologii svařování . Po#l$ mého názor" j$ hl$#ání  informací a sys!$ma!ické 

sl$#ování v !$chnologii svařování, násl$#né !ří#ění, zpracování,ho#noc$ní a  vy"ži!í pro 

#alší z#okonalování  a přizpůsobování novým po#mínkám n$zby!né.

R$alizací !ěch!o zása# v praxi př$#poklá#ám ,"š$!ř$ní zásob pří#avného ma!$riál" 

,minimalizova! n$$f$k!ivní svařovaní , #osaž$ní zkrác$ní !$rmín" zakázky ,#obrých 

$konomických výsl$#ků , a !ím i sl"šných zisků naší firmy. 


NNOT
TION OF THESIS

Hořák M , S!r$amlining w$l#ing korv$n!orové con!ain$r: a bach$lor !h$sis.

Os!rava: VS�-T$chnical Univ$rsi!y of Os!rava, Fac"l!y of Engin$$ring, D$par!m$n! of 

M$chanical T$chnology,2;<;

Os!rava: VS�-T$chnical Univ$rsi!y of Os!rava, Fac"l!y of Engin$$ring, D$par!m$n! of 

M$chanical T$chnology

This work is mos! f$asibl$ sol"!ions an# maxim"m "!iliza!ion of bo!h labor an# 

r$so"rc$s availabl$ in w$l#ing !$chnology. In my opinion i! is s$$king informa!ion an# 

sys!$ma!ic obs$rva!ion in w$l#ing !$chnology, !h$ s"bs$q"$n! sor!ing, proc$ssing, 

$val"a!ion an# "s$ for f"r!h$r r$fin$m$n! an# a#ap!a!ion !o n$w con#i!ions is n$c$ssary.

Th$ r$aliza!ion of !h$s$ principl$s in prac!ic$, I s"ppos$, saving a##i!ional ma!$rial 

s!ocks, minimiz$ in$ffici$n! w$l#ing, !o achi$v$ shor!$ning !h$ !$rm of !h$ con!rac!, 

$conomic p$rformanc$ an# !h"s #$c$n! profi!s of o"r company
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SEZN
M POUŽITÝCH ZKR
TEK

���    �vařování obalenou elek�rodou 
MMA     �vařování obalenou elek�rodou
���       obloukové �vařování v in�erním plynu
MIG       obloukové �vařování v in�erním plynu
��6        �vařování �rubičkovým drá�em
FCAW   �vařování �rubičkovým drá�em
TIG        �vařování ne�avící �e elek�rodou v in�erním plynu
PA         pozice �vařování z vrchu
PF         pozice �vařování ze �podu 
PC         pozice �vařování z boku
UT         nede��ruk�ivní zkouška ul�razvukem
MT         nede��ruk�ivní zkouška magne�ická
WPS      �vářecí po��up
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<.ÚVOD

Vš$chny průmyslové po#niky s$ v so"časné #obě nacház$jí po# s!ál$ vě!ším !lak$m 

ros!o"cí globální konk"r$nc$.

J$#ním z n$j#ůl$ži!ějších úkolů kaž#ého výrobního s"bj$k!" j$ zab$zp$č$ní výroby a 

pokry!í zakázkami a !aké #osaž$ní #obrého hospo#ářského výsl$#k" a !ím i c$lkového 

rozvoj$ po#nik" .V m$!al"rgii jso" Ví!kovic$ s!ál$ na polovině pro#"kc$ v$ srovnání 

s min"lými lé!y. Výrobkové a hmo!ové věci šly #olů, n$bo s!agn"jí kvůli propa#"  v$lkých 

zákazníků.

Př$s!o s$ spol$čnos! VÍTKOVICE POWER ENGINEERING #os!ala z př$#loňské 

z!rá!y X9,2 milion" a za rok 2;;9  #o zisk" 2;,< milion"; l$!ošní zisk by s$ měl vyšplha! až 

na 4;; milionů kor"n. L$!ošní rok b"#$ po#l$ nich ovlivněný novými kon!rak!y v 

$n$rg$!ic$ napříkla# pro 
rg$n!in", In#ii a T"r$cko, v inž$nýring" a CNG !$chnologiích. 

Nové zakázky ovlivní hlavně hospo#ářské výsl$#ky fir$m VÍTKOVICE HE
VY 

M
CHINERY a VÍTKOVICE POWER ENGINEERING. Vzhl$#$m k rychlém" byznys" 

s$ l$!os oč$kává  zisk a zo!av$ní na 2,3 miliar#y, a sk"pina l$!os plán"j$ !ržby 23,X<3 

miliar#y Kč.

Naš$ firma POWER ENGINEERING vykaz"j$  poměrně vysoko" spo!ř$b" s"rovin a 

ma!$riál", vysoký po#íl r"ční prác$, #lo"hé průběžné #oby výrobků s v$lkým po#íl$m 

č$kacích #ob. 

Zvyšování c$lkové úrovně po#nik" i j$ho říz$ní j$ možné #osáhno"! různými 

způsoby.Opa!ř$ní, k!$rá moho" zajis!i! zvýš$ní c$lkové úrovně firmy moho" bý! 

!$chnického charak!$r" !j. zavá#ěním nových s!rojů a zaříz$ní , přípa#ně sl$#ováním 

n$jnovějších !r$n#ů a !$chnologií a zava#ění j$ #o výroby. Také zaměř$ním s$ na sys!ém 

říz$ní , j$ho n$"s!álo" inovaci a z#okonalování .Vš$ spol$čně  vy!váří  významný a účinný 

nás!roj k #osaž$ní kvali!y, prosp$ri!y a vyšší !$chnické úrovně c$lého výrobního sys!ém" i 

j$ho zákla#ních prvků. 

K !ěm!o zákla#ním prvkům výrobních proc$sů pa!ří hlavně vs!"pní prvky jako j$ 

pracovní síla a výs!"pní prvky Hvýkony a výrobky, o#pa#yI.

Do probl$ma!iky organizac$ a říz$ní výroby pa!ří příprava výroby, op$ra!ivní říz$ní 

výroby vč$!ně op$ra!ivního plánování a $vi#$nc$ výroby, říz$ní kvali!y, organizac$ a 

říz$ní pomocných a obsl"žných výrobních proc$sů vč$!ně manip"lac$ s ma!$riál$m, 

racionalizac$ prác$ apo#. 
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Vě#$cký pokrok v aplikované ma!$ma!ic$, v$ s!a!is!ických m$!o#ách, v a"!oma!izaci, 

v$ vývoji počí!ačů a v !$orii říz$ní "možnil pr"#ký rozvoj a růs! význam" !$ori$ říz$ní 

výroby a j$jího vliv" na c$lkovo" úrov$ň výrobního sys!ém". 

Ta!o prác$ hl$#á n$jschů#nějším ř$š$ní a maximální vy"ži!í jak prác$, !ak #os!"pných 

z#rojů v !$chnologii svařování . Po#l$ mého názor" j$ hl$#ání  informací a sys!$ma!ické 

sl$#ování v !$chnologii svařování, násl$#né !ří#ění, zpracování,ho#noc$ní a  vy"ži!í pro 

#alší z#okonalování  a přizpůsobování novým po#mínkám n$zby!né.

R$alizací !ěch!o zása# v praxi př$#poklá#ám ,"š$!ř$ní zásob pří#avného ma!$riál" 

,minimalizova! n$$f$k!ivní svařovaní , #osaž$ní zkrác$ní !$rmín" zakázky ,#obrých 

$konomických výsl$#ků , a !ím i sl"šných zisků naší firmy. 

2.
N
LÝZ
 SOUČ
STNÉHO ST
VU

2.1 Před,-avení ,polečno,-i  VÍTKOVICE - Energe-ické ,-rojíren,-ví 

V roc$ <X2X s$ rozho#l olomo"cký arcibisk"p R"#olf Jan zří#i! mo#$rní ž$l$zárny v$ 

Ví!kovicích. U j$ho vznik" s!ál prof$sor ví#$ňského poly!$chnického ins!i!"!" Franc Xav$r 

Ri$pl, k!$rý zárov$ň r$alizoval proj$k! s!avby parní ž$l$znic$ z Ví#ně #o Krakova.

V roc$ <X43 s$ maji!$l$m ž$l$zár$n v$ Ví!kovicích s!al n$jsilnější z po#ílníků 

Ví!kovického !ěžířs!va, Salomon May$r Ro!hschil#, k!$rém" j$ olomo"cké arcibisk"ps!ví 

pro#alo vč$!ně ž$l$zor"#ných a kam$no"h$lných #olů, #o !é #oby ž$l$zárnami získaných. 

Závo# s$ sklá#al z vysokop$cního provoz" s$ slévárno" ,p"#lovny ,kovárny, s!rojního 

zám$čnic!ví, výroby žárop$vných cih$l a ko!lárny.

O samos!a!né ko!lárně s$ #á ml"vi! o# rok" <XXX. �yly !o ovš$m nízké #ř$věné haly 

s minimálním s!rojním vybav$ním. Primi!ivní skr"žovačky pl$chů a profilů, ohýbačky 

pl$chů, vr!ačky a so"s!r"hy j$n v$lmi pomal" nahrazovali !ěžko" li#sko" #řin". Vž#yť 

napříkla# až #o rok" <9<; s$ ný!ovalo j$n r"čně. R"ční bylo !aké "!ěsňování ný!ů i hran 

pl$chů. J$n pomal" pronikalo pn$"ma!ické s$kání a ný!ování, což samozř$jmě j$n 

zvyšovalo hla#in" hl"k" v !$mných #ílnách.

Na r$kons!r"kci a mo#$rnizaci hal #ošlo pos!"pně o# rok" <9<3. Drž$! krok 

s ros!o"cími nároky a poža#avky rozvíj$jícího průmysl" znam$nalo n"!nos! inv$s!ova!. 

�yla vyb"#ována na !$h#$jší #ob" mo#$rní ko!lárna s vysokými mo#$rními halami, 

$l$k!rickými j$řáby a #alším zaříz$ním, jako byly zakr"žovací válc$ na pl$chy, s!rojní 
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nůžky na pl$ch i profily, vr!ačky, hoblovky, aj. Přis!avěna byla i nízká hala pro so"s!r"žn" 

a zám$čnicko" #íln".

První svě!ová válka zas!ihla Ví!kovické ž$l$zárny na vrchol" !$h#$jší !$chnické i 

výrobní úrovně. J$#no!livé provozy vyráběly pro vál$čné úč$ly #íly a so"čás!i výzbroj$ 

pro rako"sko-"h$rsko" armá#". 

Zákla#ními pro#"k!y Ví!kovických ž$l$zár$n byly s"rové ž$l$zo, oc$l a válcované 

výrobky. Rozvíj$la s$ však i výroba s!rojírny, mos!árny, a ko!lárny. Na zahraničních !rzích 

j$ o ví!kovické s!rojír$nské výrobky záj$m. Pro!o napříkla# v l$!$ch <92X-<929 #ochází 

k mo#$rnizaci a vybav$ní #íl$n úč$lovými obráběcími s!roji o vyšší výkonnos!i. V ko!lárně 

jso" !o nové vr!ačky, hoblovky, so"s!r"hy apo#. Výroba ko!lárny pr"#c$ vzros!la. 

Významno" změno" v !$chnologii výroby v ko!lárně přin$slo svařování. Počá!ky s$ 

váží k$ konci #vacá!ých l$! 2;. s!ol., k#y s$ zk"š$bně začínalo s$ svařováním výrobků, na 

k!$ré s!ačily $l$k!ro#y vyráběné máč$ním. Pos!"pně, jak ros!la kvali!a $l$k!ro#, s$ 

rozšiřovalo "pla!nění !$chnologi$ svařování. 

V #obě #r"hé svě!ové války s$ z#$ vyráběly pancéřové věž$ pro !anky, kry!y pro lo#ní 

#ěla, #ělos!ř$l$cké graná!y, pláš!ě bomb aj. 

Závo# s$ po válc$ rozrůs!á přís!avbo" nových, mo#$rních hal a ko!lárna s$ #os!ává 

přibližně #o #n$šní po#oby. O# s$#m#$sá!ých l$! s$ b"#ovala výrobní zákla#na ja#$rné 

$n$rg$!iky a násl$#ně výrobní zákla#na opravár$ns!ví a výrob" zaříz$ní ja#$rné 

$n$rg$!iky.

V roc$ <9W9 s$ Ví!kovické ž$l$zárny s!aly oborovým po#nik$m s názv$m 

VÍTKOVICE-Ž$l$zárny a s!rojírny Kl$m$n!a Go!!wal#a, k$ k!$rém" bylo při#r"ž$no š$s! 

po#niků s příb"zným výrobním program$m. O# rok" <9X< byly VŽKG n$jvě!ším 

z konc$rnových po#niků konc$rn" Ví!kovic$.

Do konc$ osm#$sá!ých l$! s$ "sk"!$čnily rozsáhlé inv$s!ic$ zaměř$né na mo#$rnizaci 

!$chnologického za!říz$ní v h"!ních i s!rojír$nských provoz$ch. V závo#ě byl #ob"#ován 

kompl$x výrobního proc$s" pro ja#$rno" $n$rg$!ik".

Po rozpa#" konc$rn" byla zříz$na akciová spol$čnos! VÍTKOVICE, j$jímž 

vě!šinovým vlas!ník$m s$ s!ává s!á!. Pos!"pně probíhá !zv. proc$s r$organizac$ a 

r$s!r"k!"ralizac$ spol$čnos!i. O pro#$ji spol$čnos!i VÍTKOVICE, a.s. jako c$lk" #o r"ko" 

so"kromého maji!$l$ rozho#la vlá#a Č$ské r$p"bliky v$ svém "s!anov$ní č. <9X z$ #n$ 24. 

února 2;;3.
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Z Ví!kovic s$ znov" s!ává samos!a!ná privá!ní spol$čnos! po š$#$sá!i l$!$ch. Vznikají 

samos!a!ná s!ř$#iska. �ývalá ko!lárna svo" výrobo" a zaměř$ním na !lakové ná#oby a 

sp$ciální čás!i ko!lů a hlavně zk"š$nos!mi z výroby parog$n$rá!orů a komp$nzá!orů j$ 

pojm$nována En$rg$!ické s!rojír$ns!ví.

V roc$ 2;;W vzniká slo"č$ním #vo" samos!a!ných s!ř$#is$k En$rg$!ické s!rojír$ns!ví a 

Oc$lové kons!r"kc$ spol$čnos! POWER ENGINEERING a.s. 

ORG
NIZ
ČNÍ STRUKTUR


#c$řiné spol$čnos!i VÍTKOVICE HE
VY M
CHYNERY  GROUP

- CIDEG
S s.a. 

- HUTNÍ MONTÁŽE ,a.s.

-KZWM OGNIOCHRON s.a. 

-MEDIUM SOFT a.s. 

-NETPROSYS, s.r.o. 

-PRVNÍ VÍTKOVICKÁ PERSONÁLNÍ , s.r.o. 

- SPOJENÉ SLÉVÁRNY , s r.o.  

-VÍTKOVICE a.s. 

-VÍTKOVICE 
CCOUNTING a.s. 

-VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 

-VÍTKOVICE Doprava a.s. 

-VÍTKOVICE GE
RWORKS a.s. 

-VÍTKOVICE HE
VY M
CHINERY a.s. 

-VÍTKOVICE MECH
NIK
 a.s. 

-VÍTKOVICE HT� a.s. 

-VÍTKOVICE ITS a.s. 

-VÍTKOVICE MILMET S.
. 

-VÍTKOVICE MKV s.r.o. 

-VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

-VÍTKOVICE RE
LITY DEVELOPMENTS 

s.r

-VÍTKOVICE REVMONT a.s. 

-VÍTKOVICE SCHREIER s.r.o. 

-VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. 

-VÍTKOVICKÁ SPŠ 
 GYMNÁZIUM 

-L
HV
RN
 �ROD #.o.o. 

- SILESI
N G
Z W SIEMI
NOVICWCH  sp. 

-VÍTKOVICE Kor#! "n# Rosch GmbH 

-VÍTKOVICE RP Slovakia s.r.o. 

Nákla#ová s!ř$#iska POWER ENGINEERING: 

-OCELOVÉ KONSTRUKCE                X22

-H
RD JESENÍK                                  X23

-ENERGETICKÉ STROJÍRENSTVÍ      X3;

-ENVI                                                     X3<

ENERGETICKÉ STROJÍRENSTVÍ 

roz#ěl$ní   po#l$ sk"pin :

X3;.<;  rýsovači

X3;.2;  svář$či 

X3;.3;  ko!láři zám$čníci

X3;.4;  n$#$s!r"k!ivní zko"šky

X3;.5;  j$řábníci

X3;.6;  organizac$ říz$ní kvali!y  <

                                                       
<  h!!p//www.ví!kovic$.cz
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2.2 Poli-ika jako,-i

Cíl$m spol$čnos!i j$ bý! vyhl$#ávaným, obcho#ně i $konomicky prosp$r"jícím 

#o#ava!$l$m z$jména v oblas!i ná#rží a zásobníků, čis!ír$n o#pa#ních vo#, bioplynových 

s!anic a ob#obných zaříz$ní, ko!lů, !lakových ná#ob, skla#ovacích ná#rží, zaříz$ní pro 

$n$rg$!ik" a p$!roch$mii, zaměř$ným na zvyšování po#ílů #o#áv$k s!rojír$nských 

pro#"k!ů s vysoko" při#ano" ho#no!o".Pow$r $ng$n$ring #$fin"j$ cíl$ poli!iky jakos!i 

jako:

- Poznáva! a analyzova! so"časné i b"#o"cí po!ř$by a oč$kávání zákazníků.

- Zajišťova! plnění vš$ch poža#avků zákazníků, vč$!ně $kologických param$!rů pro#"k!ů

- Moni!orova! a vyho#nocova! úrov$ň spokoj$nos!i zákazník" s #o#ávanými pro#"k!y.

- Vy!vář$! pracovní pros!ř$#í, k!$ré pozi!ivně ovlivň"j$ plnění poža#avků na jakos! a     
#osahování záměrů vyhláš$ných vrcholovým v$#$ním.

- Vy"žíva! znalos!i, schopnos!i a #ov$#nos!i zaměs!nanců pro říz$ní proc$sů a pro 
vykonání pracovních činnos!í.

- Rozvíj$! úrov$ň o#borné způsobilos!i zaměs!nanců.

- Ho#no!i! výkonnos!, "znáva! osobní přís!"p a přínos zaměs!nanců.

- Upla!ňova! s!anov$né o#pově#nos!i a pravomoci pro účinné a $f$k!ivní říz$ní a prová#ění 
proc$sů.

- Plánova! a zajišťova! #os!"pnos! z#rojů po!ř$bných pro prová#ění proc$sů

- Upla!ňování a rozvíj$ní sys!ém" manag$m$n!" jakos!i #l$ "s!anov$ní nor$m ČSN EN 
ISO so"bor" 9;;;:2;;<.

- Zajišťova! so"činnos! zaměs!nanců pro $f$k!ivní plnění v$šk$rých poža#avků našich 
zákazníků a záměrů vyhláš$ných vrcholovým v$#$ním.

- Moni!orova! f"nkci proc$sů a ho#no!i! výkonnos! proc$sů.

- Prová#ě! analýz" proc$sů a získaných obj$k!ivních ú#ajů

- 
nalyzova! příčiny n$žá#o"cích s!avů a včas přijíma! opa!ř$ní pro zl$pšování jakos!i.

- Upla!ňova! !ýmovo" práci pro rozho#ování a ř$š$ní probl$ma!iky jakos!i.

- Moni!orova! výkonnos! a ho#no!i! způsobilos! našich #o#ava!$lů.

- Vy!vář$! a "#ržova! vzáj$mně prospěšné vz!ahy s našimi #o#ava!$li.
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2.3 Výrobní ,or-imen- energe-ické ,-rojíren,-ví

Hlavními výrobky jso" zaříz$ní pro $n$rg$!ik", p$!roch$mi$ a !aké pro ja#$rno" 

$n$rg$!ik". Tlakové ná#oby, parovo#y, po!r"bí , lo#ní so"čás!i ,ko!lové b"bny a skla#ovací 

ná#rž$  vyráběné Ví!kovickým s!rojír$ns!vím prac"jí a jso" vy"žívány na vš$ch 

kon!in$n!$ch svě!a a jso" navrhovány v naší kons!r"kční sk"pině n$bo vyráběny a 

#o#ávány #l$ #ok"m$n!ac$ př$#ané zákazník$m. 

Výrobky jso" #o#ávány po#l$ vš$ch pla!ných $xis!"jících c$r!ifiká!ů, sys!ém 

zab$zp$č$ní jakos!i j$ c$r!ifikován #l$ normy ISO 900� vydání 2;;<.Ví!kovic$ s$ řa#í k 

př$#ním $vropským výrobcům !ěch!o kompon$n!ů.

2.4 Charak-er výroby

Výroba konv$r!orové ná#oby  o#poví#á zákla#ním" výrobním" program" a sor!im$n!" 

výroby, k!$rý s$ sp$cializ"j$  na výrob" ko!lů , oc$lových kons!r"kcí a!#.

J$ !o m$chanická výroba  k!$rá  n$mění vlas!nos!i lá!kové po#s!a!y vs!"pních s"rovin a 

ma!$riálů, al$  mění běh$m !$chnologického proc$s" j$jich vzhl$#, !var a jakos! ploch. 

Vs!"pní s"roviny a ma!$riály pro konv$r!orovo" ná#ob" jso" opracovávány obráběním, 

!vář$ním,svařováním a!#. . Výrob$k j$ #o#áván po#l$ vš$ch pla!ných $xis!"jících 

c$r!ifiká!ů, sys!ém zab$zp$č$ní jakos!i j$ c$r!ifikován #l$ normy ISO 9;;< vy#ání 2;;< 

os!a!ně jako vš$chny výrobky zho!ov$né v Pow$r $ngin$$ring.

Poža#avky !é!o normy n$jso" chápány po"z$ jako po!ř$ba zákazníka, al$ !aké jako 

něco, co j$ s!anov$no, přípa#ně  co s$ logicky př$#poklá#á a !aké, co j$ závazné . Tř$ba 

z ob$cně pla!ných l$gisla!ivních př$pisů a př$#mě!ných harmonizovaných nor$m, k!$ré 

sp$cifik"jí jak !$chnické prov$#$ní výrobk", !ak "rč"jí závazná kri!éria pro proc$sy výroby 

vč$!ně #ok"m$n!ování činnos!í s cíl$m #osáhno"! b$zp$čnos!i výrobk" vůči "živa!$li a 

okolí, v$ k!$rém j$ výrob$k "mís!ěn.
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S přihlé#n"!ím k poža#avkům ČSN EN ISO 9;;<:2;;<, lz$ čl$ni! j$#no!livé klíčové 

okamžiky, k!$ré mají rozho#"jící význam na $f$k!ivi!" a účinnos! proc$s", mimo návrh 

výrobk" !ak!o:

-př$zko"mání poža#avků zákazníka př$# 
po#$psáním kon!rak!"

-prová#ění analýzy ú#ajů

-hl$#ání rizik a j$jich $liminac$

-po!vrz$ní výho#nos!i zakázky a j$jí 
splni!$lnos!i #l$ poža#avků z kon!rak!"

-ověř$ní schopnos!í s"b#o#ava!$lů a 
koop$rací

-příprava zakázky

-plánování $!ap

-plány kvali!y

-zpracování sp$cifikac$

-s!anov$ní kvalifikac$ p$rsonál"

-"zavř$ní sml"v s$ s"b#o#ava!$li vč$!ně 
koop$rací

-příprava výroby

-vali#ac$ zaříz$ní

-kalibrac$ kon!rolních a měřící zaříz$ní

-výroba přípravků

-zpracování plánů kon!rol a zko"š$k

-vlas!ní výroba

-moni!oring proc$sů

-kon!rolní činnos!i

-#ok"m$n!ac$ výrobního proc$s"

-ověřování proc$s" výroby 

-ověř$ní splnění poža#avků výrobní 
sp$cifikac$

-ověř$ní splnění poža#avků zákazník
z kon!rak!"

-kompl$!ac$ výrobní a zk"š$bní 
#ok"m$n!ac$

-př$jímky vlas!ní kon!rolo", zákazník$m 
n$bo !ř$!í s!rano"

-příprava k $xp$#ici a $xp$#ic$

-ochrana výrobk"

-bal$ní a manip"lac$

-př$prava k zákazníkovi 2

2.' Pracoviš-ě ,vářečů 830.20

V En$rg$!ickém s!rojír$ns!ví  s$  vyrábí korv$n!orové a !lakové ná#oby  s$ zaži!ým a  

opak"jícím s$ způsob$m výroby.Zákla#$m jso" zk"š$nos!i pracovníků  jak zám$čníků !ak 

svář$čů , k!$ří již mají zk"š$nos!i z výroby př$#chozích korv$n!orových ná#ob . Zl$pšila 

s$ přís!"pnos! k svařovaným ús$kům #íky z#okonal$ní přípravy prác$ , konkré!ně s!avbo"  

l$š$ní , k!$ré s$ s!aví při svařování v$ výškách na mír".  J$ ovš$m složi!é s ním 

manip"lova!   pro j$jich něk#y zby!$čno" v$likos! .Svařování konv$r!or" j$ složi!á 
                                                       

2  h!!p//www.ví!kovic$.cz
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pracovní op$rac$ , k!$ro" vykonávají zk"š$ní pracovníci.Na !ak!o náročné svář$čské  prác$ 

, přicház$jí pomáha! s „živnos!níci. J$ "ži!$čné ž$ v posl$#ní #obě #os!ávají příl$ži!os! 

c$lk$m prof$sně mla#í svář$či .  Př$vážná čás! svarů jako obvo#" C2  a "ší korv$n!or" 

jso" svařovány m$!o#o" ���.Vš$chny !y!o svary jso" prověřovány zko"škami na UT a 

MT

Při bližším pohl$#" na pracovní činnos!i svář$čů zjis!ím$ ž$ organizova! j$jich práci s$ 

#aří s v$lkými ob!íž$mi .Při vě!ším obj$m" zakáz$k s$ svář$či př$so"vají po#l$ 

naléhavos!i a #o#rž$ní !$rmínů.Vznikají z!rá!y  v$ spo!ř$bě prác$ , k#y j$#na směna 

n$navaz"j$ na #r"ho" a v$ z!rá!ách  $l$k!rické $n$rgi$ při zby!$čně zapn"!ých 

$l$k!roohř$v$ch .

Př$#ávání výrobků v$ s!anov$ných !$rmín$ch m$zi sk"pinami s!ř$#is$k j$ #alší 

ob!ížno" fází  v proc$s" říz$ní . Koor#inac$ a spol"prác$ m$zi j$#no!livými s!ř$#isky o# 

přípravy prác$ až po plyn"lé př$#ávání  v různých fázích výroby v$ s!anov$ných 

!$rmín$ch  j$ n$zby!no" n"!nos!í . J$#ině #ůsl$#no" kon!rolo" a hl$#áním  úč$lných ř$š$ní 

s$ můž$m$ oč$kávané přija!$lné výsl$#ky.

K úkolům mis!rů s!ř$#iska X3;.2;  nál$ží !$#y ověřování výsl$#ků říz$ného proc$s" a

vyho#nocování o#chyl$k o# půvo#ního plán" a j$jich kor$kc$ .V praxi !o probíhá !ak!o:

Svář$čům j$ př$# kaž#o" směno" př$#ávána prác$ mis!ry s!ř$#iska X3;.2;  , 

s popis$m pracoviš!ě , mís!$m k#$ s$ nachází svařovací plán  a s!rojír$nské výkr$sy 

"rč"jící svařované pozic$ a v$likos! svar".Také časová norma a b"#$ li na výrobk" n"!ná 

spol"prác$ s jinými s!ř$#isky. Po #ovař$ní s$ prová#ějí kon!roly kvali!y svar" a !o viz"ální 

VT, magn$!ická #ál$ MT a "l!razv"k$m #ál$ UT. N$#$s!r"k!ivní zko"šky prová#í sk"pina 

X3;.4;

Viz"ální kon!roly a v$likos!i svar" prová#ějí pracovníci organizac$ říz$ní jakos!i 

sk"pina X3;.6; #ál$ j$n OŘJ . Zjiš!ění n$pravi#$lnos!í r$sp. va# výrobk" s$ prová#í b"ď 

poso"z$ním po"hým zrak$m b$z pomůc$k, přípa#ně s j$#no#"chými pomůckami např.

měrky svarů apo#. Kon!rolované př$#mě!y, so"čás!i, ná#oby n$bo j$jich čás!i by měli bý!

osvě!l$ny, pok"# j$ !o n"!né, pomocným svě!l$m #osah"jící minimálně <6; l"xů při 

ob$cné viz"ální kon!rol$ a minimálně 5;; l"xů při mís!ní viz"ální kon!rol$. 

Viz"ální kon!rol" si průběžně #ělají jak svář$či , !ak mis!ři. Při viz"ální kon!rol$ s$ 

vychází z př$#pokla#", ž$ vni!řní va#y svarů s$ nakon$c proj$ví nějakým způsob$m na 

j$ho povrch". Na povrch" svár" s$ můž$ vysky!ova! c$lá řa#a va#. N$správně polož$ný 

svár, n$pravi#$lnos!i v šířc$ svarové ho"s$nky, n$pravi#$lnos!i výšky či kr$sby ho"s$nky, 
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řá#ky pórů na okrajích svárů, roz!ro"š$né póry po povrch" svárů, zby!ky s!r"sky n$bo 

sklíčka na povrch", vr"by a zápaly po okrajích svárů, špa!ně vyplněné koncové krá!$ry 

svárů, s!opy po zapalování oblo"k" na svařovaných ma!$riál$ch, po#élné a příčné !rhliny, 

rozs!řik, n$správný úh$l př$cho#" m$zi svár$m a zákla#ním ma!$riál$m. Také propa#lý 

koř$n má j$n v$lmi málo příčin. 
 !o b"ď n$správné o!"p$ní v úkos", n$správná koř$nová 

spára ,n$bo př$hřá!í svarového kov".  Hlavními pracovními nás!roji při viz"ální kon!rol$ 

svárů j$ #obré osvě!l$ní a oči .

2.( Mo-ivování a mzdy v Power Engineering

J$ působ$ní na li#i, k!$ří jso" účas!níky proc$s" říz$ní s cíl$m ovlivni! j$jich výkon. 

Ovlivňováním výkon" s$ n$myslí j$n ovlivňování pracovníků z hl$#iska množs!ví 

vykonané prác$, al$ !aké z #alších hl$#is$k, !j. kvali!y, způsob" prov$#$ní, #o#rž$ní 

!$chnologi$ a!#. Mo!ivac$ můž$ bý! různého charak!$r"Hkla#ná,záporná přípa#ně jináI. 

Dn$s !o znam$ná jis!o!a mí! práci v$ spol$čnos!i s #lo"hol$!o" !ra#icí a finanční jis!o!y 

s pravi#$lnými příjmy.

Při vznik" pracovního poměr"  zaměs!nava!$l s$znam"j$ zaměs!nanc$ s #r"h$m prác$ 

,popis$m prác$,pracovními a mz#ovými po#mínkami , j$ho právy a povinnos!mi.Po#l$ 

charak!$r" pracovních činnos!í s$ zaměs!nanci zařaz"jí #o ka!$gori$ man"álních činnos!í 

n$bo os!a!ních činnos!í . Pro zařaz$ní #o přísl"šné ka!$gori$ j$ rozho#"jící vykonávána 

pracovní činnos! ,r$sp$k!iv$ sj$#naná prác$ .Zaměs!nanci s$ n$zařaz"jí po#l$ vykonávané 

prác$ #o přísl"šných !arifních s!"pňů.Man"ální zaměs!nanci s$ zařaz"jí #o !arifních s!"pňů 

2 až X a  os!a!ní zaměs!nanci s$ zařaz"jí #o !arifních s!"pňů 2 až <3.Zaměs!nanci jso" 

oho#noc$ni měsíčním mz#ovým !arif$m .Pracovní smlo"va ,"zavř$ná s$ zaměs!nanci 

obsah"j$ v$#l$ názv" prof$s$ i o#kaz na !o ž$ oho#noc$ní zaměs!nanc$ za vykonano" 

práci vč$!ně posky!ování přípla!ků,prémií a o#měn b"#$ prová#ěno po#l$ KS a !arifní 

zařaz$ní a s!anov$ná !arifní mz#a s$ zaměs!nanci s#ělí pomocí formy !arifního ho#noc$ní..

S!anov$ní !arifního ho#noc$ní ,ho#no!í přísl"šný zaměs!nan$c v$ v$#o"cí f"nkci " 

kaž#ého zaměs!nanc$ po#l$ !ěch!o pravi#$l:

-poža#ované a #osaž$né vz#ělání a prax$

-#alší o#borné př$#pokla#y, jako jso" k"rzy ,jazykové znalos!i apo#.

-po"ži!$lnos! v #alších pracovních činnos!$chHosvě#č$ní pro výkon #alší prof$s$ 
,f"nkc$,schopnos! výkon" prác$ v$ vyšším !arifním s!"pni, n$bo v jiné pracovní 
činnos!i.

-osobní schopnos!i Hs!"p$ň samos!a!nos!i výkon" svěř$né prác$ či obsl"hy zaříz$ní 
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,s!"p$ň spol$hlivos!i a výkonnos!i při plnění svěř$ných úkolů,kvali!",inicia!iv" 
,prosp$ri!"..a!#. I

Průměrná ho#inová mz#a svář$č$ v pow$r $ngin$$ring j$ <2X Kč/ho# vč$!ně 

sociálního a z#ravo!ní pojiš!ění  .S r$žijními nákla#y , k!$ré !voří " svář$čských prací  3% 

j$ c$lková ho#inová sazba <3<,X4 Kč  3

3.POSOUZENÍ  SOUČ
SNÉHO  ST
VU

3.1 Popi, pracoviš-ě

  Výrobní hala , k#$ vž#y  probíhá  mon!áž konv$r!orové ná#oby s$ nachází  v b"#ově 

$n$rg$!ického s!rojír$ns!ví v bývalém závo#ě 6 . J$#ná s$ o j$#nopo#lažní b"#ov" k!$rá 

byla  přis!avěna k půvo#ní  čás!í ko!lárny a j$ po# vš$ob$cně známá jako Ja#$rka..  

�"#ov" ja#$rky j$ roz#ěl$na na hal" č.<;, hal" č.9 a  $xp$#iční hal" . Spo#ní čás! haly č. 

<; j$ vyhraz$na k mon!áži a svařování konv$r!orové ná#oby  pro #os!a!$čný poč$!  

po!ř$bných rozvo#ů. 

Hal" č.<; !voří sí!ě j$řábových slo"pů označ$ných  čísly o# < #o 26 .Roz!$č slo"pů 

po#élných j$ <; m. Roz!$č slo"pů příčných j$ 3;m. Pro ori$n!aci v hal$ s$ v praxi málo 

po"žívá  slo"pové označ$ní.Sí!ě slo"pů jso" so"čás!í j$řábové #ráhy , k!$ré n$so" #va 

j$řáby , oba s maximální nosnos!í X; !. Po#laha j$ b$!onová s nosnos!í  <;;; až <2;;kg  na  

m2.

Obrázek 1 /Umí��ění �kladů

                                                       
3  Kol$k!ivní smlo"va Pow$r Engin$$ring pro rok 2;<;



�8

Na obrázk" j$ po# pozicí 
 skla# lahví pro svařování m$!o#ami <35 a <4< . Pro 

m$!o#" <35 s$ po"žívá směsný plyn Mison a pro m$!o#" <4< lahv$ plněné argon$m.  V 

kaž#ém box" j$n j$#$n #r"h plynů  na j$#né s!raně láhv$ plné ,napro!i láhv$ práz#né, vž#y

v$ slo"pci a označ$né .Kaž#á láh$v j$ m$chanicky zajiš!ěna .Na po"ži!é lahvi  napsán s!av.

Pozic$ � znázorň"j$ skla#  pří#avného ma!$riál" , k#$ svář$či  na začá!k" a běh$m 

směny #os!ávají   $l$k!ro#y n$bo cívky #rá!ů  . Vš$ch$n pří#avný ma!$riál  j$ $vi#ován a  

po#l$ zakázky svář$č #os!an$  $l$k!ro#y  k!$ré jso" na !"!o zakázk" vyhraz$né.  Vš$ j$ 

#ůsl$#ně #o#ržováno.

3.2 Rozvody na pracoviš-i

Př$# započa!ými svář$čskými prac$mi ,bylo vybráno  mís!o s #os!a!$čným poč$!  

zás"v$k pro připoj$ní svář$cích s!rojů a s blízkým přívo#$m vz#"ch" pro #rážkování a 

plyn" pro př$#$hř$v.

Plynové rozvody

C$n!rálně j$ přivá#ěn na mís!o plyn pro př$#$hřívání svařovaných ma!$riálů . Na 

!om!o mís!ě j$ rozvo# poz.4 a #alší s$ nachází " pozic$ 5. Kaž#ý rozvo# s$ sklá#á z$ č!yř

přípoj$k na plynovo" ha#ici. 

Rozvod vzduchu

Přívo# vz#"ch" j$ přivá#ěn c$n!rálně a b"#$ n"!ný pro #rážkování koř$nů svarových 

spojů.Na slo"p" č. 25 j$ rozvo#  s$ č!yřmi přípojkami na vz#"chové ha#ic$ poz.5.

V$ s!rojír$nských závo#$ch s$ po"žívá s!lač$ného vz#"ch" o !lak" 2 až W a!p H;,2 až 

;,WMPaI. S!lač$ný vz#"ch s$ #o závo#" získává př$vážně pís!ovými kompr$sory, k!$ré s$ 

"misť"jí v ús!ř$#ní kompr$sorové s!anici, si!"ované v c$n!r" n$jvě!ší spo!ř$by s!lač$ného 

vz#"ch". 

U plynových rozvo#ů  chybí plynové ha#ic$ pro př$#$hř$v. �ylo by "ži!$čné 

z pohl$#" spo!ř$by prác$ vybavi! rozvo#y ha#ic$mi  a  plynovými hořáky . Jak ha#ic$ !ak  

hořáky p$vně přichy!i! pro!i n$žá#o"cí manip"laci. Ta!o si!"ac$ j$ s!$jná !aké " 

vz#"chových rozvo#ů , k#$ chybí ha#ic$ po!ř$bné pro #rážkování. 

Elek-rické rozvody

Do po#nik" s$ přivá#í vysoké napě!í k!$ré j$22kV , !o!o napě!í s$ !ransform"j$ na 

nízké napě!í  a !o 22;V a 3X; V . V$ spo#ní čás!i <;. m$zi slo"py 24 a 25 , 23 a 24 jso" 

$l$k!rické rozvo#y na 3X;V,22;V,a 24V. Zás!rč$k na 3X; j$ #$vě! poz. <, a  na 22;V č!yři 
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a pě! na 24 V . Při#ám$ j$š!ě $l$k!rický rozvo# poz. 3 ,k#$ j$ #alších pě! zás!rč$k na 3X;V, 

č!yři na 24V a č!yři na 22;V.

�"#$m$ prová#ě!   př$#$hř$v  výrobk"  $l$k!roo#porovým a !aké  in#"kčním  

způsob$m pomocí mobilního  zaříz$ní poz. 2. To!o zaříz$ní m"sí bý! zapoj$no přímo #o 

$l$k!rického rozvo#" $l$k!rikáři .Na obvo# C2 s$  po"žívá in#"kčního ohř$v" . J$ !o 

způsob ohř$v" vo#ivého ma!$riál" !$pl$m . Vzniká výřivími pro"#y , in#"kovaných 

v ma!$riál" ohřívací cívko" , napáj$no" s!ří#avým pro"#$m . Po#l$ kmi!oč!" po"ži!ého 

pro"#" rozliš"j$m$ nízkofr$kv$nční  o kmi!oč!$ch 5; Hz , s!ř$#ofr$kv$nční  o kmi!oč!$ch 

4;; až <;;;; Hz  a vysokofr$kv$nční  W; až 45; khz .

Obrázek 2/umí��ění rozvodů na hale č.10

3.3 Skladba a roz,ah -echnického vybavení dílny pro ,vařování 

Naš$ #ílna j$ vybav$na osmnác!i svář$čkami pro m$!o#" <<< ES
� a pro m$!o#" <35 

osmi s!roji o# firmy Froni"s

Svářečka E,ab  Origo Arc 410c

Jso" masivní a rob"s!ní spínané svařovací z#roj$  "rč$né pro r"ční svařování MM
 s 

obal$nými $l$k!ro#ami v náročných aplikacích, svařování TIG a #rážkování  "hlíkovo" 

$l$k!ro#o". 
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Z#roj$  jso" chráněné silným kovovým pláš!ěm. J$jich v$lká kola "sna#ň"jí př$mís!ění 

na pracoviš!ě. Pro!o j$ !a!o řa#a j$#no!$k #opor"č$na z$jména pro n$jnáročnější poža#avky 

a n$job!ížnější oblas!i po"ži!í. 

Dobř$ osvě#č$ná !$chnologi$ zajišť"j$ vysoko" spol$hlivos! a vynikající svařovací 

výkon.  
rc 65;c  j$ vho#ná !aké pro #rážkování s běžně po"žívanými "hlíky o průměr" X 

a !aké <;. 4

Obrázek 3/E�ab Origo Arc650c

Svářečka Tran, Synergic 4000

Zc$la #igi!alizovaný a mikroproc$sor$m říz$ný svařovací z#roj MIG/M
G pro krá!ký 

a rozs!řikový oblo"k "možň"j$ n$jl$pší svařovací vlas!nos!i v kaž#ém ohl$#" a libovolně 

čas!o r$pro#"kova!$lné výsl$#ky svařování. Díky své mo#"lární kons!r"kci splň"j$ !y 

n$jvyšší poža#avky.Po"žívá s$ "  a"!omobilového a #o#ava!$lského průmysl", pro výrob" 

přís!rojů, ch$mických zaříz$ní, s!rojů, kol$jových vozi#$l , lo#í , oc$lových kons!r"kcí  a 

ko!lových !ěl$s.5

Obráz$k 4/TransSyn$rgic 4;;;
                                                       

4  h!!p//www.$sab.cz
5 h!!p//www.froni"s.cz



��

3.4 S-av a kvalifikační ,-ruk-uru ,vářečů

Naš$ sk"pina X3;.<; s$ sklá#á s 2 mis!rů  a  43 svář$čů , k!$ří prac"jí vě!šino" na #vě 

směny. K#yž !o vyža#"j$ zakázková náplň !aké v noci a vík$n#y . Vě!šina  svář$čů má

s!á!ní zko"šky pro r"ční oblo"kové svařování obal$no" $l$k!ro#o" #l$ normy : 

        DIN EN 2XW-< <<<T �W 6 � !<2,5 D<;X H-L;45 ss nb

Dál$ pro svařování v ochranné a!mosféř$ MIG

         DIN EN 2XW-< <35 P �W 5 S !<4 PF

        DIN EN 2XW-< <35 P �W 5 S !<4 PC ss nb 

         DIN EN 2XW-< <35 P �W 5 S !<4 PD ml 

        DIN EN 2XW-< <35 P �W 5 S !<2,5 D<;X H-L;45 ss nb

Pro svařování v ochranné a!mosféř$ argon" TIG
  DIN EN 2XW-< <4< T �W 6 S !<2,5  DW;  H-L;45 ss nb

V praxi !o znam$ná , ž$ svář$či můžo" s!ří#a! a plně vy"žíva! m$!o#y svařování po#l$ 

po!ř$by s!ř$#iska.

3.' Ochrana zdraví

Zákla#$m při plnění kaž#o#$nních  pracovních činnos!í j$ ochrana z#raví kaž#ého 

zaměs!nanc$. K#yž pomin" běžné ochranné pros!ř$#ky jako jso" o#ěv, ob"v , můž" s$ 

zaměři! na ochran" z#raví svář$č$  přímo při práci na konv$r!orové ná#obě. 

O,vě-lení pracoviš-ě

Osvě!l$ní pracoviš!ě j$ hygi$nická zál$ži!os! ovlivň"jící kvali!" a b$zp$čnos!

prác$.Jso" př$#$psané ho#no!y pro mon!ážní pracoviš!ě <;;; – <5;; lx a pro výrobní 

haly 6;; - X;; lx Hygi$nické minim"m j$ <5; lx  .�$zp$čnos!ní minim"m j$ 25 lx.

Př$s #$n j$ <;.hala osvě!l$na  proskl$no" čás!i s!rop" a !aké pomocí s!ropního 

osvě!l$ní .Při svařování obvo#" C2 , al$ !aké při svařování "ší konv$r!or" , s$ po"žívá pro 

#os!a!$čné osvě!l$ní  !ranspor!ní sví!ilny na 24V.

Za-ížení ,vářeče -eplem 

Po#l$ naříz$ní vlá#y č. 36</2;;W Sb. k!$rým s$ s!anoví po#mínky ochrany z#raví při 

práci po#l$ § 4 Dlo"ho#obě   a   krá!ko#obě   únosné   #oby  prác$  aklima!izovaného  a 

n$aklima!izovaného  zaměs!nanc$ v osmiho#inové směně s$ při #ané zá!ěži !$pl$m  "rčí  
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po#l$  z!rá!y  vo#y  pos!"p$m  "prav$ným k !om"!o naříz$ní, čás!i � n$bo o#$č!$ním z 

!ab"l$k č. <a až 2c v příloz$ č.<  k  !om"!o  naříz$ní, čás!i �. Výpoč$! zá!ěž$ !$pl$m po#l$ 

z!rá!y !$k"!in  s$  prov$#$, j$-li prác$ spoj$ná s $n$rg$!ickým vý#$j$m vyšším n$ž  <;5  

W/m2  vykonávána  v pracovním o#ěv", k!$rý om$z"j$ o#pařování po!",  n$bo  j$  

vykonávaná  v  pros!ř$#í,  v němž j$ r$la!ivní vlhkos! pracovního ovz#"ší blízká <;; %.

V praxi s$ b$r$ ohl$# při z!íž$ných pracovních po#mínkách a "možň"j$ s$ na !ěch!o 

ús$cích pravi#$lně s!ří#a!.6

Pro,-ředky na ochranu dýchacích orgánů

Vě!šina  svář$čských prací probíhá v !ěsných n$bo j$n čás!$čně vě!raných pros!or$ch, 

v nichž  s$  #rží svář$čské #ýmy , obsah"jící  konc$n!rac$ ško#livé lá!ky , k#$ n$ní  možné 

po"ží! o#sávání .Málok#y mám$ možnos!  pracoviš!ě nál$ži!ě o#vě!ráva! ,  vho#no" 

po"žívano"  al!$rna!ivo" j$ přívo# vz#"ch" #o k"kly svář$č$ . Pro svář$cí prác$ j$ skvěl$ 

ř$š$na svář$cí k"kla o#  Sp$$#glas!  9;;; s #ýchací j$#no!ko"  
#flo.

Obrázek 5/�peega�� 9000

Fil!rov$n!ilační j$#no!ka s pohon$m vz#"ch" 
#flo má  účinno" fil!raci p$vných 

čás!ic s "kaza!$l$m s!av" j$#no!livých fil!rů , #ál$ má pro!iplynový fil!r , pachový fil!r, 

k!$rý o#s!raň"j$ n$příj$mné pachy, možnos! nas!av$ní prů!ok" vz#"ch" z$ <W; l/min na 

2;; l/min.W

Pro,-ředky na ochranu ,luchu

                                                       
6 h!!p//www.!zb-info.cz
W h!!p//www.sp$$glas!.cz
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Chránič$ sl"ch" s$ po"žívají v přípa#$ch, k#y hl"k př$sah"j$ X5 #�. N$jj$#no#"šší z 

nich jso" zá!kové chránič$, k!$ré s$ vklá#ají #o zv"kovo#".In#"kční př$#$hř$v vy#ává 

vysoký pískavý zv"k , j$ !$#y n"!né po"ží! zá!kový chránič. Při hla#inách hl"k" na# 95 #� 

s$ #opor"č"jí sl"chá!kové chránič$. 

4.KORVENTOROVÁ NÁDO�


4.1 Popi, konver-orové nádoby

Konv$r!orová ná#oba  slo"ží k výrobě oc$lí . K výrobě široké škály "šl$ch!ilých a 

n$"šl$ch!ilých oc$lí po"žívá kvali!ní vysokop$cní s"rové ž$l$zo a šro!. Konv$r!ory jso" 

vybav$ny spo#ním #mýcháním argon" n$bo #"sík", s"blancí, sys!ém$m zásobníků 

kovových a n$kovových přísa#, plynočis!írno" a jímáním konv$r!orového plyn"

Konv$r!orová oc$l j$ o#lévána na #vo" kon!ili!ích, z nichž první j$ blokové o pě!i 

pro"#$ch a #r"hé sochorové o osmi pro"#$ch. Dál$ j$ nains!alován ří#icí mo#$l Z-�OP 

pro výpoč$! vsázky, polohování !rysky, fo"kání kyslík" a zavá#ění přísa#. Říz$ní c$lého 

konv$r!orového proc$s" vč$!ně plynočis!írny a jímání konv$r!orového plyn" zajišť"j$ 

a"!oma!izovaný ří#ící sys!ém.

Ma-eriál pro korven-or

Korv$n!orová ná#oba j$ př$vážně z ma!$riál" <6Mo3.. viz. !ab"lka v příloz$X

Tabulka 1/chemické �ložení

Molyb#$nová oc$l pro práci <6Mo3

čís$lné označ$ní za zvýš$ných !$plo! značka

Ch$mické slož$ní Hhm .%I<

C Si Mn P S Cr Ni Mo C"2I N 
lc$lk

;,<2-
-;,2;

max. 
;,35

;,4;-
;,9;

max. 
;,;25

max. 
;,;<;

max. 
;,3;

max. 
;,3;

;,25-
;,35

max. 
;,3;

max. 
;,;<2

max. 
;,;4;

                                                       
X L$xikon oc$li
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4.2 Přídavné ma-eriály pro ,vařování konver-oru

Obalená elek-roda pro me-odu 111  FOX-DMO-KB

Dl$ svařovacího plán" pro konv$r!orovo" ná#ob" s$ po"žívá obal$ná $l$k!ro#a FOX-

DMO-K� o# firmy �ÖHLER. J$ !o $l$k!ro#a pro nízko l$gované ma!$riály prac"jících za 

vysokých  !$plo!. Pro svařování oc$lí, k!$ré jso" o#olné pro!i s!árn"!í jako jso":

S355,J2G3, E295, E335, P255G<TH, L32; - L4<5N�, L32;M� - L4<5M�, S255N, 

1(Mo3, P295GH,P3<;GH, <5NiC"MoNb5S, 2;MnMoNi4-5, <WMnMoV6-4, S255N -

S5;;N, S255NH - S5;;NH, S255NL-S5;;NL,QE24;-GE3;;,22Mo4,GP24;GH.

�ěžně po"žívané #rá!y při svařování konv$r!or" jso" o průměr" 3.2 ,4.;,5.;.

Plný drá- pro me-odu 13'   DMO-IG

Pro svařování m$!o#o" MIG s$ po"žívá #rá! DMO-IG o průměr" < mm. GM
W #rá! 

pro ;,5 % Mo l$gované oc$li , ko!lové #$sky a !r"bky ,hlavně !$#y pro ma!$riály namáhané 

v !lak" . Jso" pro rozsah pracovních !$plo! zákla#ního ma!$riál" o# - 4; ° C až +55; ° C.

Typické Slož$ní !oho!o plného #rá!"  j$ : C -;,<%,Si-;,6%, Mn-<,2% Mo -;,5% Výrobc$m 

j$ #opor"čován pro ma!$riály S355J2G3, L32; - L4<5N�, L32; M� - L4<5M�, 

P255G<TH, P235GH, P265GH, P295GH, P3<;GH,P255NH, 1(Mo3, <WMnMoV6-4, 

22NiMoCr4-W, 2;MnMoNi5-5, <5NiC"MoNb5S, 2;MnMoNi4-5, GE24;-GE3;;, 22Mo4, 

S255N - S46;N, P255NH-P46;NH   9

Návrh ř$š$ní: Můž$m$ po"ží! !aké jiné $l$k!ro#y jako jso"  OK W4,46   n$bo pro 

svařování MIG OK 
ris!oro# <3.;9. Zál$ží po#l$ c$nové nabí#ky #is!rib"!ora pří#avného 

ma!$riál".

                                                       
9 www.böhl$r.cz
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4.3 Umí,-ění konver-oru

Obě vyz!"ž$né půlky horní poloviny konv$r!or"  s$ přis!$h"jí k sobě.   Konv$r!or j$ 

"mís!ěn na konci #$sá!é haly m$zi slo"py 23 a 24 .

Konv$r!orovo" ná#ob" pomocí j$řáb" "sa#ím$ na kovové  kos!ky , o šířc$ 2;;mm . 

Po!ř$b"j$m$ š$s! plných kos!$k k!$ré pon$so" váh" X; !"n. Kos!ky rozložím$ zhr"ba po 

6;°.  

Obrázek 7/Podložení korven�oru

Vzniklo" m$z$ro" m$zi po#laho" a #n$m konv$r!or"  pro!áhn$m$ pro#lo"ž$ní  s <; 

zás"vkami na 24V, k!$ré  slo"ží  pro zapoj$ní  !ranspor!ních sví!il$n svář$čů , přípa#ně 

vyhřívaných !o"lců . Mám$ !aké sna#nější přís!"p k svář$čkám a hlavně o něco l$pší 

po#mínky pro svář$č$ "vni!ř konv$r!or".

Obrázek 6/umí��ění korven�oru
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Zaměřil  js$m s$ v !é!o práci na svařování obvo#" C 2, po#l$ k!$rého s$ #ají o#vo#i! 

svář$čské prác$ na #alších obvo#$ch konv$r!or". Dál$ na svařování "ší konv$r!or".

4.' Popi, ,vařovaného obvodu C2 

Dl$  výkr$s" s$ svař"j$ pozic$ 2;;2+2;;3 což j$ plášť ná#oby s k"ž$l$m konv$r!or" 

obvo# C2  <; . V$ výkr$s" s$s!avy korv$n!or" má obvo# měř$ného ús$k" 239;X mm. Vš$ 

s$ svař"j$ me-odu 111 po#l$ svář$cího plán".<<

Přís!"pnos! k svarovém" s!yk" j$ #obrá , začíná s$ svařova! z$vni!ř #o půlky úkos" , 

po!é s$ #rážk"j$ obvo# z v$nk" a svař"j$ s$ so"časně z obo" s!ran.

Svář$č po!ř$b"j$ čas na příprav" , čiš!ění  svar" ,čas na úkli#  ,na př$s!ávky a bal$ní . 

V$ výkr$s" s$s!avy má obvo# měř$ného ús$k" 239;X mm. 

Obvo# j$ in#"kčně př$#$hříván na !$plo!" <5;°C. Doba n$ž s$ obvo# nahř$j$ na 

po!ř$bno" !$plo!" jso" asi 4 ho#iny.M$zi s!yky s$ n$chá 5 mm m$z$ra na provař$ní 

koř$n$. 

Přís!"pnos!  na pracoviš!ě j$ ob!ížné m"sí s$ po l$š$ní ž$bříkového způsob" .Ús$ky 

jso" v ko"!$ch k"ž$l$ konv$r!or" špa!ně osvě!l$né.  

J$ n"!né zapno"! př$nosné svě!lo, příprava svář$č$ a!#. Doba přípravy j$ kol$m < 

ho#iny.  

Obrázek 8/de�ail C2

                                                       
<; Viz. příloha S$s!ava korv$n!or"
<< Viz. příloha Sp$cifikac$ svařovacího pos!"p"
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4.(. Výpoče- ,po-řeby přídavného ma-eriálu na 1 me-r obvodu C2

Pro zj$#no#"š$ní  výpoč!" množs!ví pří#avného ma!$riál" v !om!o přípa#ě $l$k!ro# , 

vypoč!" obj$my pro  úkosy obvo#" C2 .

Obrázek 9/Popi� průřezu C2

Vni!řní úkos :

�� = 50,2 × 53,81
2 × 1000 = 1345788,1 ���

�� = 1345788,1��� = 0,0013457881 ��

� = � × � = 0,0013457881 × 7850 = 10,564��

Po#l$ výrobc$ s$ #o <kg svarového kov" v$j#$ <6 $l$k!ro# o prům. 5 a 4 .

1� = 10,564 × 16 = 169 ≅ 170 ��������
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Vnější úkos:                             

�� = 27,78 × 32,84
2 × 1000 = 456147,6 ���

�� = 456147,6��� = 0,0004561476 ��

� = � × � = 0,0004561476 × 7850 = 3,58��

1� = 3,58 × 16 = 57,28 ≅ 58 ��������

� = �� + �� = 1801935,7��� = 0,0018019357 ��

� = � × � = 0,0018019357 × 7850 = 14,145195�� ≅ 14,2��

1� = 14,2 × 16 = 227,2 ≅ 228 ��������

                                Na j$#$n m$!r ús$k" C2 spo!ř$b"j$m$ 22X $l$k!ro#.

4.7 . Výpoče- ,po-řeby elek-rod na celý obvod C2

C$lková hmo!nos! pří#avného ma!$riál" v$ svar" j$  � × � :

14,2 × 24 = 340,8 ��

Délka svařovaného  obvo#" j$   24m po!om c$lková spo!ř$ba pří#avného ma!$riál" 

b"#$ :

228 × 24 = 5472 ��������

C$lkový poč$! $l$k!ro# na c$lý 24 m$!rový ús$k obvo#" C2 j$ 54W2 $l$k!ro# o prům. 5 a 4.
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Z průř$z" obvo#" zjis!ím$ ž$ #ohroma#y 5 ho"s$n$k b"#$ n"!no  zavaři! #rá!$m o 

prům. 4

Po!ř$bný poč$! $l$k!ro# o průměr" 5 ……………4992ks

Po!ř$bný poč$! $l$k!ro# o průměr" 4 …………… .4X;ks

C$na za balík po 5W ks Fox Dmo kb o průměr" 5………………W69,5;kč

C$na za balík po 5W ks Fox Dmo kb o průměr" 4………………669,5;kč

Po!ř$bný poč$! balíků $l$k!ro# o průměr" 5 po 5W ks:

4992 ÷ 57 = 87,58 ≅ 88

Po!ř$bný poč$! balíků $l$k!ro# o průměr" 4 po 5W ks:

480 ÷ 57 = 8,42 ≅ 9

Za XX balíků $l$k!ro# o prům. 5 …………….. …6WW<6  Kč

Za   9 balíků $l$k!ro# o prům 4 ……………... ...  6;25,5Kč       

C$lková c$na #l$ #is!rib"!ora �öhl$r $l$k!ro# Fox DMO kb  na obvo# C2 j$  W3W4<,5 

Kč. 

4.8.Celková cena zavařeného obvodu C2

Oblo"k $l$k!ro#y o průměr" 5 hoří 9X s$k"n#  a #rá! o prům. 4 j$ 96 s$k"n# , !$#y  

přibližně s!$jno" #ob".  

Při po#robně vy!voř$ných snímcích svář$čských prací na po#obných ús$cích j$ 

za j$#n" s$#m a půl ho#inovo" směn" svář$č schop$n  v průměr" vyvaří X< $l$k!ro# . 

Čis!ý  čas svařování  na j$#né  směně j$ :  81 × 97 = 7857 �. = 2,18ℎ   

K !om"!o čas" j$ n"!no připočí!a! příprav" , čiš!ění , přís!"pnos! , složi!os! 

svařovaného ús$k" ,  po#mínky na pracoviš!i k#y j$ mís!y víc$ n$ž 5; °C, osobní z!rá!y , 

z!rá!y způsob$né organizací a!#. 

C$lková spo!ř$ba $l$k!ro#   54W2 ks vy#ělím$ průměr$m vyvař$ným za směn" a vyj#$ 

po!ř$bný poč$! směn:

         5472 ÷ 81 = 67,5 = 68 ��ě�         
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Obvo# C2 j$ roz#ěl$n na 6 ús$ků po 4 m$!r$ch . Kaž#ý ús$k na kaž#é směně svař"j$ 

j$#$n svář$č , #ohroma#y za #$n !$#y <X svář$čů. Svař"j$ s$ na !ři směny. 

C$lý obvo# b"#$ zavař$n za  5 #ní  k#yž b"#$ na kaž#é směně svařova! 6 

svář$čů.Chc$m$-li zrychli! zavař$ní obvo#" C2 b"#$m$ m"s$! zvýši! b"ď poč$! svář$čů 

,n$bo zvoli! $f$k!ivnější m$!o#".

                                             Poč$! ho#in :

68 × 7,5 = 510

Mz#ové a r$žijní nákla#y :

510 × 132 = 67320 �č

C$na c$lk$m zavař$ní m$!o#o" <<< obvo# C2 j$ 141 0(1,'0Kč.

Obrázek 10/Průřez �varem C2



��

4.9. Svařování uší korven-oru

Po #ovař$ní obvo#" C2 s$ pokrač"j$ na #alší svář$cí op$raci , k!$rá s$ prová#í pro 

n"!no" př$snos!   r"čně m$!o#o" <<< .Na korv$n!orové ná#obě s$ nachází 3 páry 

v$r!ikálních "ší poz. <32<,<322,<323 a 2 páry horizon!álních "ší poz.<3;; a <32;. 

Vš$chny jso" o šířc$ ma!$riál"<5; mm.

Obrázek 11/Umí��ění uší na korven�oru

Na  plášť spo#ního k"ž$l$ poz.2;;5 s$ narýs"j$  "mís!ění "ší konv$r!or"  poz. 

<3;;,<32<,<323,<322 a "mís!ění konzol konv$r!or" poz.<;;<,<;;6 a <;;2,<;;5. Rysy s$ 

z#ůrazní #ůlčíky  a mís!a s$ očis!í  bro"š$ním .

Na rysy s$  nas!$h"jí  "ši poz.<3;;,<32<,<32;,<322 s$ spo#ním čás!i k"ž$l" poz.2;;5.

Nas!$h"jí s$ konzoly poz.<;;<,<;;6  a <;;2 ,<;;5 na k"ž$l konv$r!or".

Vš$ s$ s!$h"j$  za př$#$hř$v"  o !$plo!ě <5;°C po#l$ WPS. K$ kaž#ém" pár" 

horizon!álních "ší s$ s!aví l$š$ní . Zavaří s$ horní čás! z$vni!ř.Zv$nk" s$ o#rážk"j$ koř$n , 

prov$#o" s$ po!ř$bné zko"šky a svař"j$ s$ zv$nk". Po!é s$ o#s!rojí l$š$ní a svař"j$ s$ 

spo#ní čás! "ší a !aké konzoly .Svař"j$ s$ s!ří#avě po#l$ po!ř$b a poč!" svář$čů .Vš$ po#l$ 

svář$cího plán" WPS.
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Horizon!ální "ši 

                        A                                                                          B

Obrázek 12/Poz.1322,1323,1321

V$lic$ ob!ížná přís!"pnos! z$jména z$vni!ř , při !$plo!ě př$#$hř$v" <5;°C jso" z!íž$né

pracovní po#mínky. Oba ús$ky s$ svař"jí m$!o#o" <<<. Př$vážně $l$k!ro#ami o průměr" 

5 mm #o pozic$ PF . Po #ovař$ní Korv$n!or roz#ělím$ na #vě půlky a o!očím$.

V$r!ikální "ši

                          D                                                                  C

Obrázek 13/Poz.1320,1300

Ús$ky s$ svař"jí m$!o#o" <<<. Vš$ s$ svař"j$ př$vážně #rá!$m o průměr" 5. Špa!ná 

přís!"pnos! z v$nk" i z$vni!ř .Spo#ní čás!i "ší s$ svař"jí #o pozic$ PF a horní čás! "ší #o 

pozic$ P
. . Svař"j$ s$   na obo" půlkách korv$n!or" so"časně.
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C$lková #oba po!ř$bná k zavař$ní "ší  konv$r!or" j$ 2(31 hodin .

4.NÁVRHY ŘEŠENÍ

�"#$m$ srovnáva! m$!o#y a hl$#a! n$jl$vnější al!$rna!iv" jak $f$k!ivně zavaři! obvo# 

C2.

4.1.Svařování obalenou elek-rodou QMMAR a me-odou MIG/MAG

Svařování obal$no" $l$k!ro#o" má s!ál$ své p$vné mís!o v #$nní praxi svařování. 
l$ 

pos!"pně s$ o# !é!o !$chnologi$ z #ůvo#" vyšších nákla#ů a nižší pro#"k!ivi!y prác$ 

"po"š!í. T$chnologi$ MIG/M
G j$ o cca 3;% rychl$jší n$ž svařování MM
 – jak s$ 

svařování obal$no" $l$k!ro#o" označ"j$. Tím kl$sají mz#ové nákla#y. Také j$ poměrně

znaný roz#íl m$zi kg c$no" obalovaných $l$k!ro# a c$no" MIG/M
G #rá!ů, i k#yž j$ 

n"!né k c$ně #rá!" připočís! nákla#y na ochranné plyny.

4.2.Srovnání me-od 111a 13' v praxi

Jak vyplívá z kapi!oly 4.5. j$ $f$k!ivnější  nahra#i! m$!o#" <<< za m$!o#" <35 .V praxi 

js$m prov$#l měř$ní , abych si ověřil zjiš!ěná fak!a.

�yl měř$n osmi m$!rový ús$k o hlo"bc$ W;mm .  Daný ús$k byl svařován #rá!$m 


"!ro# <2.5;  o průměr" < mm.Na č$lní s!raně měř$ného k"s" svařovali 2 svář$či m$!o#o" 

<35. Daný ús$k byl zavař$n po krycí vrs!v" při plném nasaz$ní #ohroma#y za X směn což 

j$ 6; o#pracovaných ho#in. Na za#ní s!raně s!ří#avě svařovali 3 svář$či m$!o#o" <<<. 

Drá!$m EV-5;  o průměr" 5 .S!ří#avě na !om!o ús$k" svařovali 3 svář$či při plném 

nasaz$ní #ohroma#y <3 směn, což j$ 9W,5 ho#in.

Roz#íl j$ !$#y 3W,5 o#pracovaných ho#in . Což j$ oprav#" v$lké  množs!ví a !o j#$ o 

#rá! v průměr" < mm. Měř$ný ús$k byl kon!rolován UZ a byl z obo" s!ran b$z 

va#.Srovnáním  m$!o#y <35 a <<< vyplívá ž$ "š$!řím  3X,5% pracovního čas".

Dalším #ůl$ži!ým fak!or$m j$ spo!ř$ba ma!$riál" . Na obvo# C2 j$ spo!ř$bováno 54W2 

k"sů #rá!ů .To!o j$ čis!é číslo . M"sím$ počí!a! s$ z!rá!ami pří#avného ma!$riál" " m$!o#y 

<<< , k!$rá j$ " kaž#ého svář$č$ různá .Z!rá!y můžo" bý! i víc$ jak 2; %.
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4.1.Příprava ,vařování obvodu C2

Obrázek 14/konver�or

Pro přís!"pnos! k svarovém" obvo#" C2 z$ vni!ř po!ř$b"j$m$ ž$břík z l$š$ní  a !o 

j$#$n z$vni!ř a #r"hý z v$nk" .  Roz#ělím$ obvo#  C2 na š$s! ús$ků . Zv$nk" rozmís!ím$ 

š$s! svář$cích  s!rojů  Froni"s a označím$ ús$ky o# < #o 6 .  J$#no!livé ús$ky o# s$b$ 

o##ělím$ pl$chovými s!ěnami , k!$ré jso" na hal$ č. <;  #os!"pné. 

Obrázek 15/Rozmí��ění �vářeček a ��ěn kolem korven�oru

Při zapn"!í in#"kčního $l$k!roohř$v" a nahřání obvo#" C2 na !$plo!" #l$ svář$cího 

plán" , k!$rá j$ <5;°C  jso" "vni!ř konv$r!or" fyzicky náročné po#mínky  pro svář$č$ 



��

4.3.Svařování obvodu C2 me-odou  13' 

Při svařování v ochranné a!mosféř$ plyn" vzniká oblo"k m$zi n$př$!rži!ým 

svařovacím #rá!$m a svař$nc$m. Oblo"k a svarová láz$ň jso" chráněny pro"#$m in$r!ního 

HMIGI n$bo ak!ivního HM
GI plyn". Ta!o m$!o#a s$ ho#í pro vě!šin" ma!$riálů a pří#avné 

ma!$riály jso" k #ispozici pro široký sor!im$n! kovů.

Drá! o průměr" <mm:

Po"ži!é param$!ry pro ús$k C2 ,k!$rý svař"j$m$ #o pozic$ PC :

Svařovací pro"#: X;-25;


Napě!í:                <X-2X V

Rychlos! po#ávání:   2,W-<4,W m/min

�"#"-li vycház$!  z ho#no!y k!$ro" js$m naměřil v praxi !$#y 3X,5% a po"žiji !"!o 

ho#no!" zjis!ím  #ob" po!ř$bno"  pro zavař$ní ús$k" C2 .

Doba zavař$ní ús$k" m$!o#o" <<< c$lk$m j$ …….5<; h

Z c$lk" 3X,5%..........................................................<96,35h

510 − 196,35 = 313,65

Zavař$ní c$lého ús$k" m$!o#o" <35 j$……………3<3,65=3<4ho#in

Mz#ové a r$žijní nákla#y: 

         313,65 × 132 = 41401,8 �č

Vypoč!$m$ po!ř$bné množs!ví pří#avného ma!$riál" v kg za j$#n" ho#in".



�6

� = 340,8
313,65 = 1,08656 �� /ℎ

Výrobc$ #rá!" Ok 
ris!o Roa# <3.;9 ES
�, což j$ $kvival$n! k #rá!" �ohl$r Dmo-ig 

"#ává pro #rá! o prům. < milim$!r  ho#no!" <,;-5,4 kg/h hoř$ní oblo"k".

S ho#no!o" <,;9 js$m na #olní hranici #aného rozm$zí . 

Doba po!ř$bná k zavař$ní obvo#" :

j$ 3<4 ho#.=<XX4; min.

Poč$! cív$k , k!$ré po!ř$b"j$ k zavař$ní c$lého ús$k" :

Váha cívky o průměr" < mm DMO-IG…………….<Xkg

Váha c$lého obvo#"……………34;,Xkg

� = 340,8 ÷ 18 = 18,93 ≅ 19

Po!ř$bný poč$! cív$k po!ř$bných k zavař$ní C2 j$ <9 ks.

C$na  <cívky DMO-IG ……………………………………..…244XKč

C$na <9 cív$k DMO-IG …………………………………….. ..465<2Kč

Po"žij$m$ ochranný plyn o# firmy Lin#$ po# názv$m Mison <X ,k!$rý obsah"j$ X2% 


r ; <X%C ; ;,;3%NO .

Lahv$ !yp" 52 s$ vyrábějí o váz$ X6 kg s obj$m$m 5; li!rů označ$né jasně z$l$né.

Nas!av$ní prů!ok" plyn" při svařování j$ <2-<5 li!rů/min.

Po!ř$bné množs!ví lahví !yp" 52 na obvo#" C2 ……….. .……………..9 ks

C$na za j$#$n li!r plyn" …………………………………………………;,;245Kč

C$lk$m za plyn …………………………………………………………..2354,4 Kč 

C$na při zavař$ní obvo#" C2 m$!o#o" MIG #rá!$m o prům.<mm j$      902(8,2 Kč.
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Drá! o průměr" <,2 mm:

Po"ži!é param$!ry pro ús$k C2 ,k!$rý svař"j$m$ #o pozic$ PC :

Svařovací pro"#: <2;-3;;


Napě!í:                2;-33V

Rychlos! po#ávání:   2,W-<2,4 m/min

Nas!av$ní prů!ok" plyn" při svařování j$ <2 -22 li!rů/min při po"ži!í plyn" Mison <X   

o#   Lin#$ Ví!kovic$.

Poč$! cív$k , k!$ré po!ř$b"j$ k zavař$ní c$lého ús$k" :

Váha cívky o průměr" < mm DMO-IG…………….<Xkg

Váha c$lého obvo#"……………34;,Xkg

Po!ř$bný poč$! cív$k po!ř$bných k zavař$ní :

� = 340,8 ÷ 18 = 18,93 ≅ 19

C$na < cívky DMO-IG ……………………………………… 244X Kč

C$na <9 cív$k DMO-IG ………………………………………..465<2Kč

Výkon navař$ní kg svar. kov"/ho# hoř$ní oblo"k" : <,5-6,6 kg/ho#.

�"#" vycház$! z$ spo#ní ho#no!y <,5 kg/ho#.

Váha c$lého obvo#"……………34;,Xkg

Doba po!ř$bná k zavař$ní c$lého ús$k" j$  :

!=   ��� ,�
�,� = 227,2 ho#in

Mz#ové a r$žijní nákla#y: 

227,2 × 132 = 29990,4�č

C$na  plyn" j$ 2354,4 Kč.

C$na při zavař$ní obvo#" C2 m$!o#o" MIG #rá!$m o prům.<,2mm j$ 788'(,8 Kč.
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4.4.Svařování plným drá-em a plněnou elek-rodou – me-oda FCAW

Pok"# j$ n"!né výrazně proc$s Svařování zrychli!, al$ i zkvali!ni!, j$ v$lmi vho#né 

vyzko"š$! Svařování !zv. plněno" $l$k!ro#o" – !r"bičkovým #rá!$m Hm$!o#a FC
WI. 

Výho#o" plněných $l$k!ro# j$ po#s!a!né zvýš$ní pos!"pové rychlos!i – " r"čního 

Svařování až o 3;%, " a"!oma!izovaného Svařování i víc$. Tam, k#$ s$ svař"j$ např. 

plným #rá!$m na víc$ vrs!$v, b"#$!$ schopni plněno" $l$k!ro#o" sníži! poč$! vrs!$v např. 

na polovin".

Plněná $l$k!ro#a má !aké i po#s!a!né vyšší kvali!a!ivní výsl$#ky. Pok"# s$ svař"j$ 

náročný výrob$k s vysokým #ůraz$m na kvali!" výsl$#ného svar", k#$ s$ kvali!a po 

svař$ní kon!rol"j$ např. r$n!g$n$m, j$ !éměř jis!é, ž$ plněno" $l$k!ro#o" b"#$!$ mí! 

po#s!a!ně sníž$né nákla#y na opravy a !aké nákla#y na opě!ovné r$n!g$nové zko"šky. I 

k#yž jso" kilogramové c$ny plněných $l$k!ro# 2x až 4x vyšší, výsl$#né nákla#y na c$lý 

proc$s svařování v "rči!ých přípa#$ch moho" bý! i poloviční, n$ž j$ např. pro svařování 

m$!o#o" M
G.

4.'.Zkušeno,-i , -rubičkovým drá-em 

Na in!$rn$!" js$m s$ snažil nají! někoho s$ zk"š$nos!mi s !r"bičkovým #rá!$m a naš$l 

js$m firm" z$ Slov$nska SES TLM
ČE , k!$rá z$f$k!ivnila svo" svář$čsko" výkonnos! 

#íky víc$úč$lovém" r"!ilovém" !r"bičkovém" #rá!" PZ 6<<3 pro svařování v$ vš$ch 

polohách. Zvýš$ní $f$k!ivi!y výroby, připis"j$ !aké zav$#$ním man"álního oblo"kového 

svařování !r"bičkovým #rá!$m v širším měří!k", k!$ré nahra#ilo obal$né $l$k!ro#y. 

PZ 6<<3 j$ víc$úč$lový r"!ilový !r"bičkový #rá! pro svář$ní v$ vš$ch polohách, k!$rý 

j$ "niv$rzálně po"ži!$lný. 

Výroba SES  zahrn"j$ různé !ypy !lakových ná#ob, kon#$nzá!orů, výměníků !$pla, 

fl"i#ních ko!lů, spalov$n o#pa#", čis!ír$n o#pa#ních vo#, a !aké g$n$rální opravy 

$n$rg$!ického zaříz$ní.T$#y výroba po#obná jako v Pow$r $ngin$$ring

Př$cho# z$ svařování obal$nými $l$k!ro#ami na svařování !r"bičkovým #rá!$m, k 

č$m"ž #ošlo běh$m posl$#ních !ří l$!. Změna proběhla s po#poro" spol$čnos!i ES
� –

#iviz$ !$chnický s$rvis a přin$sla SES #rama!ický nárůs! svář$čské pro#"k!ivi!y. Při 

svařování SES "žívá oblo"kových svařovacích proc$sů SM
W, GM
W, GT
W, FC
W 

a S
W. Kromě S
W s$ vš$chny !ýkají man"álního svařování. FIL
RC PZ6<<3 j$ 

!r"bičkový #rá! "žívaný "niv$rzálně pro man"ální FC
W a spol$čně s PZ6<;2H!r"bičkový 

#rá! s kovovo" náplníI pro koř$nové sváry. Jako ochranný plyn s$ vš$ob$cně po"žívá směs 
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r/CO2. Drá! PZ6<<3 n$po!ř$b"j$ složi!é vysvě!l$ní. J$ !o !r"bičkový #rá! pro svařování 

v$ vš$ch polohách n$jvíc$ "žívaný v Evropě pro nízko"hlíkovo" oc$l. Kombin"j$ 

j$#in$čnos! svařování v$ vš$ch polohách s vysoko" pro#"k!ivi!o". 

Lz$ svařova! v$ směsném plyn" s!$jně jako v čis!ém CO2.

J$ klasifikován T 42 2 P C < H5/T 46 2P M < H<; po#l$ EN W5X-9W.

Zás!"pci SES  "#ávají , ž$ zákazníci si sami vyža#"jí "ži!í FC
W .J$likož n$měli s 

!ím!o proc$s$m žá#né zk"š$nos!i, obrá!ili jsm$ s$ na ES
� Slov$nsko, k!$rý jim pomohl 

vy!voři! program pro škol$ní svář$čů a př$sné "rč$ní pracovních pos!"pů. Začali s$ 

sk"pino" #$ví!i svář$čů, k!$ří s$ po# v$#$ním, svář$čských ins!r"k!orů z FIL
RC v 

Nizoz$mí, na"čili vš$chny !riky svařování !r"bičkovým #rá!$m. 

O !ři roky poz#ěji, okolo W;% svařování probíhá !$chnologií FC
W. V$ svář$čské škol$ 

si #n$s školí  vlas!ní svář$č$. O#ha#"jí, ž$ #oba n"!ná k výrobě hlavních pro#"k!ů byla 

zr$#"kována o 2;-3;%. To jim "možň"j$ razan!ně sníži! c$n" a zkrá!i! #o#ací lhů!y, což 

zása#ně zvyš"j$ j$jich konk"r$nc$schopnos! . <2

4.(. Srovnání me-od Mig/Mag a FCAW

Dobré r$c$nz$ !r"bičkového #rá!" mě přiměly srovna! obě m$!o#y.

Po#l$ vyhl$#aného z#roj$ výrobc$ ES
� Vamb$rk běžně  prová#í porovnávání 

nákla#" svařování plněno" $l$k!ro#o" s os!a!ními !$chnologi$mi svařování. Pro !o!o 

porovnání pracovníkům spol$čnos!i ES
� slo"ží !ab"lka, #o k!$ré jso" za#ány zákla#ní 

informac$ o s!ávající

!$chnologii svařování. Srovnávám$ m$!o#y FC
W a MIG/M
G. Jso" z#$ za#ány 

průměrné osobní nákla#y svář$čů, c$ny vs!"pních svařovacích ma!$riál" a!#.

Po za#ání !ěch!o zákla#ní informací !ab"lka zobrazí porovnání finančních nákla#" na 

j$#$n m$!r svar", čas svařování a!#. T$#y mám  možnos! si porovna! a zváži! přípa#né 

výho#y při po"ži!í !r"bičkového #rá!"  s plným #rá!$m.

                                                       
<2 h!!p//www.$sab.cz
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Tabulka 2

FCAW MIG/MAG
Produk�ivi�a   kg/h 6 6,�
Objem �poje  m�/m 0,0000�� 0,0000��
Hu��o�a   kg/m� 78�0 78�0
Celkový pracovní ča�  hod �6 �6
Vla��ní �vařování 0,�� 0,��
Náklady na hodinu �90 8�0
Cena příd.ma�. za �kg ��0 ��
Prů�ok plynu     l/min �� ��
Cena plynu za  � l 0,0��� 0,0���
Rychlo�� �vařování m/h �0,�� ��,9�

Celková délka �varu �6�,0� ���,6�
Prac.náklad. na �.m �varu �8,�9 �0�,��

Přídavný ma� na � m �varu ��,70 6,��

Náklady na plyn �m �v. 0,80 0,67
CELKOVÉ NÁKLADY 7�,89 ��0,�

Dál$ z#roj !vr#í ž$ p$n$!rac$ plněné $l$k!ro#y #o zákla#ního ma!$riál" j$ po#s!a!ně 

l$pší. Tvar koř$n$ svar" j$ výho#nější pro zabránění vznik" s!"#$ných spojů. Také 

m$chanické vlas!nos!i spoj$ s ohl$#$m na !var okraj$ svar" zvyš"j$ kvali!" svar", a !o 

po#s!a!ným způsob$m.

K#$ po"ží! plněných $l$k!ro#y?

R"!ilovo" pro svařování v polohách,kovovo" n$bo r"!ilovo" j$-li vysoký poža#av$k 

na kvali!" spoj$ v poloz$ vo#orovné shora.Jso"-li nákla#y na inv$s!ic$ #o a"!oma!izac$ 

proc$s" vysoké a j$-li svařování n$bo čiš!ění po svařování pomalým mís!$m v 

!$chnologickém !ok" výroby. 
 !aké j$ -li  spol$čnos! HfirmaI schopna změny.<3

4.7.Trubičkový drá- FILARC PZ (202

Pro ma!$riál <6Mo3 j$ "rč$n !$n!o #rá! pro!o s$ na něj po#ívám$ po#robněji. 

Po"žívá s$ pro svařování v$ vš$ch pozicích  j$ !o !r"bičkový #rá! pro

svařování ;,5 %Mo-l$gované žárop$vné

oc$li. Př$#$hř$v" a !$plo!a in!$rpass j$ <5; ± <5 ° C . Pro o#s!ranění vni!řního pn"!í j$ 

poža#ováno žíhání ,k!$ré s$ prová#í při 6;5 #o 635 ° C, pro

                                                       
<3 h!!p//www.sv$!svar".cz
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2.5x !lo"šťka pl$ch" HmmI v min"!ách, minimálně j$#n" ho#in".

PZ62;2 nabízí pro#"k!ivní svařování v$ vš$ch pozicích.

Průměr 1,2 mm

Svařovací pro"#:     <5;-35;


Napě!í:                     <X-2X V

Rychlos! po#ávání: 5,X-22 m/min

Váha cívky o průměr" <,2 ……………………….<5kg

Váha c$lého obvo#"………………………………34;,Xkg

Po!ř$bný poč$! cív$k po!ř$bných k zavař$ní :

� = 340,8 ÷ 15 = 22,72 ≅ 23

C$na < cívky PZ 62;2……………………………………… 22W6,X Kč

C$na 23 cív$k PZ 62;2………………………………………..52366,4Kč

Výkon navař$ní kg svar. kov"/ho# hoř$ní oblo"k" : 2,<-W kg/ho#.

�"#" vycház$! z$ spo#ní ho#no!y 2,<kg/ho#.

Váha c$lého obvo#" j$ 34;,Xkg

Doba po!ř$bná k zavař$ní c$lého ús$k" j$ :

340,8
2,1 = 161,9 = 162ℎ��.

Mz#ové a r$žijní nákla#y: 

162 × 132 = 21384 �č

Nas!av$ní prů!ok" plyn" při svařování j$ <5 li!rů/min při po"ži!í plyn" Mison <X

C$na za plyn j$ 2354,4 Kč.

C$na zavař$ní obvo#" C2 m$!o#o" FC
W #rá!$m o prům.<,2mm j$ 7(104,8 Kč.

Na j$#nom obvo#" C2 jsm$ schopni "š$!ři! při po"ži!í m$!o#y FC
W (49'(,7 Kč

Obvo# �2 j$ po#obný , !$#y pla!í s!$jné po#mínky.



��

4.8.Výpoče- ,po-řeby přídavného ma-eriálu na uších korven-oru 

Uši korven�oru �e pro �vou náročno�� a vyžadovanou vy�okou kvali�u �varu vaří 
me�odou ���. 
Podle poč�u přídavného ma�eriálu po�řebného na jedno�livé ú�eky nanormujeme 
�vářeč�ké práce �ak abychom co nejvíce uše�řili.

4.9 Spo-řeba přídavného ma-eriálu na uchu -ypu A a B ver-ikálních uší

Pro výpoč$!  V< a V2 js$m roz#ělil vni!řní a vnější svar na zákla#ní  g$om$!rické !vary 

a s$č$!l js$m j$jich obsahy .

Obrázek 16/Objemy ver�ikálních uší

Vni-řní úko, :

�� = 1522,288292 × 1042,5 = 1586985,544 ���

                                 � = � × � = 1586985,544 × 7850 = 12,45783225��

                       Do <kg svarového kov" v$j#$ <6 $l$k!ro# o pr"m. 5 a 4

� = 12,45783225 × 16 = 199,325316 ≅ 200 ��������

Po#l$ prov$#$ného měř$ní na #élk" j$#noho m$!r" #o j$#né ho"s$nky v$j#$ <2 

$l$k!ro#.
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Vni-řní úko,:

Obrázek 17/Vni�řní úko�

Délka svařovaných ús$ků v$r!ikálních "ší j$ <;42,5. T$#y <2 #rá!ům o průměr" 4 a 5 

Na pozicích <32<,<322,<323 začínám$ svařova! #o pozic$ PF $l$k!ro#o" o průměr" 4. 

Za směn" j$ možno vyvaři! po#l$ průměrů snímků #n$ na  pozicích <32<,<322,<323 

ús$cích 
,� s ohl$#$m na ob!ížnos! přís!"p" v průměr" X6 #rá!ů .

  Vnější úko,: 

�� = 4431,78335 × 1042,5 = 4620134,142 ���

� = � × � = 0,004620134142 × 7850 = 36,268��

                               Do <kg svarového kov" v$j#$ <6 $l$k!ro# o pr"m. 5 a 4

� = 36,268 × 16 = 580,288 ≅ 581 ��������

Obrázek 18/Vnější úko�
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Na j$#$no "cho !yp" 
 spo!ř$b"j$m$  2xWX< $l$k!ro# , pro!ož$ "cho j$ roz#ěl$no na 

spo#ní a horní čás! .Ucho  � má s!$jné param$!ry úkos" . Spo!ř$ba pří#avného ma!$riál" j$  

rovněž !o!ožná.

Na zavař$ní poz.<322,<323,<32< j$ zapo!ř$bí 9372 k"sů $l$k!ro# o průměr" 5 a 4.

4.10. Spo-řeba přídavného ma-eriálu na uchu -ypu D a C horizon-álních 

uší

Obrázek 19/Objemy horyzon�álních uší

Vni-řní úko, :

   �� = 4453,5947 × 1034,5 = 4607243,717 ���

                                                � = � × � = 0,004607243717 × 7850 = 36,167��

Do 1kg svarového kovu vejde 16 elektrod o prum. 5 a 4

� = 36,167 × 16 = 578,67 �������� ≅ 579

                

Obrázek 20/Vni�řní úko�
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Vnější úko,:                             

�� = 3727,9048 × 1034,5 = 3856517,516 ���

                                    � = � × � = 0,003856517516 × 7850 = 30,27366��

                      Po#l$ výrobc$ s$ #o <kg svarového kov" v$j#$ <6 $l$k!ro# o prům. 5 a 4 

.                                                  � = 30,2736625 × 16 = 484,3786 ≅  485 ��������

Na j$#$no "cho !yp" D spo!ř$b"j$m$  2x<;64 $l$k!ro# . Ucho j$ roz#ěl$no na spo#ní a 

horní čás! .Ucho  C má s!$jné param$!ry úkos" jako 
 a � !$#y 2xWX< k"sů. 

Na zavař$ní  poz.<32;,<3;; j$ zapo!ř$bí 7380 k"sů $l$k!ro# o průměr" 5 a 4.

C$lková spo!ř$ba pří#avného ma!$riál" na "ších korv$n!orové ná#oby j$ 1(7'2 ku,ů .

K#yž připoč!$m$ z!rá!y pří#avného ma!$riál" při svařování způsob$né n$vy"ži!$lnos!í 

c$lé $l$k!ro#y j$ spo!ř$ba v$ sk"!$čnos!i o mnoho vě!ší.

4.11 Po,-up při ,vařování uší

Na  plášť spo#ního k"ž$l$ poz.2;;5 s$ narýs"j$   př$sné "mís!ění "ší konv$r!or"  poz. 

<3;;,<32<,<323,<322 a konzol$ korv$n!or" poz.<;;<,<;;6 a <;;2,<;;5. Rysy s$ z#ůrazní 

#ůlčíky  a mís!a s!yk" j$ n"!no očis!i!  bro"š$ním .Na rysy s$  nas!$h"jí   "ši 

poz.<3;;,<32<,<32;,<322 s$ spo#ním čás!i k"ž$l" poz.2;;5.

Obrázek 21/Orien�ační rozdělení uší

Nas!$h"jí s$ konzoly poz.<;;<,<;;6  a <;;2 ,<;;5 na k"ž$l konv$r!or" .Vš$ s$ s!$h"j$  

za př$#$hř$v"  o !$plo!ě <5;°C po#l$ WPS. Kaž#é "cho s$ s!$h"j$  4x2;;mm z v$nkovní 

s!rany al$spoň !řívrs!vý svar.
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Položky <32<� a <322� s!$h"j$m$ 4x2;; mm s poz. 2;;5 z vni!řní s!rany m$!o#o" 

<35  #l$ WPS

S!$hy s$ očis!í o# s!r"sky a kar!áč"jí , očis!í s$ k"ličky.

Na plášť korv$n!or"  a na "ši s$ narýs"jí a posléz$ vyrazí kon!rolní #ůlčíky a zho!oví 

s$ kon!rolní šablona . Pomocí !é!o šablony b"#$m$ sl$#ova! běh$m svařování náklon "ší . 

Roz#ělím$ kaž#ý pár "ší na poz.
, �, C ,D ,např. !$#y <322 H
,�,C,DI 

Z  vni!řní s!rany spo#ního k"ž$l$ poz.2;;5 s$ na pro!ější s!raně  k#$ s$ nacház$jí "ši 

korv$n!or" nas!$h"j$ $l$k!roohř$v".

El$k!roohř$v s$ "mís!í !aké na "ši z v$nkovní s!rany na                                      

poz.<32<,<323,<322,<3;;,<32;   

Nas!rojím$ $l$k!roohř$v !ak , aby s$ kaž#á čás! 
 � C D #ala nahříva! samos!a!ně ,na 

k"ž$l poz.2;;5 z vni!řní s!rany na mís!a k#$ jso" z #r"hé s!rany "mís!ěny "ši poz. 

<32;,<32<,<322,<323,<3;;

El$k!roohř$v s$ !aké nas!$h"j$ na vnější s!rany nas!$hovaných "ší .  

Pos!aví s$ l$š$ní k #obrém" přís!"p" pro svařování horních ús$ků "ší poz.<323, 

<32<,<322

Obrázek 22/Lešení k zavaření horních ú�eků

L$š$ní k "sna#nění svařování horní čás!i v$r!ikálních "ší pos!avím$ #o výšky <,6 m . 

M"sí o#poví#a! b$zp$čnos!ním normám a m"sí bý! #lo"hé maximálně 2,5m pro sna#né 

o#s"n"!í a #obro" manip"laci .L$š$ní m"sí bý! pos!av$no k$ kaž#ém" pár" "ší 

s ž$břík$m.Připravím$ pracoviš!ě v$ spo#ní čás!i <;haly pro svařování "ší korv$n!or"
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Obrázek 23/Příprava pracoviš�ě

Pro svařování v$r!ikálních "ší ,k!$ré b"#$m$ svařova! m$!o#o" <<< rozmís!ím$ !ři páry 

svář$č$k Esab poz.<. Pro po#vařování horizon!álních "ší zvolím$ m$!o#" <36 ,#vě 

svář$čky froni"s poz.2. Kol$m horizon!álních "ší pos!avím$ ochranné s!ěny .

El$k!roohř$v  zapn$m$ 4 ho#iny př$# svařováním .

Nahř$j$m$ "ši poz.<3;; � a <32; � na !$plo!" #l$ WPS.

Kaž#á směna př$# začá!k$m svařování #os!an$ v$ vý#$jně $l$k!ro# po!ř$bný poč$! 

pří#avného ma!$riál" a lís!$k s pla!ným #a!$m ,k!$rý zas"n$ #o !o"lc$ na pří#avný ma!$riál 

,přípa#ně přiloží k cívc$ pří#avného ma!$riál".Svář$č  kon!rol"j$ pomocí !$rmokří#y ,n$bo 

!$ploměr" !$plo!" př$#$hř$v" př$# a běh$m průběh" svařování. J$- li !$plo!a #l$ WPS 

<5;°C můž$m$ začí! svařova!.

Dál$  př$# , běh$m a po svařování kon!rol"j$ a zaznam$nává na pro!okol změny 

polohy kaž#ého svařovaného "cha.

Svař"j$m$ m$!o#o" <<<  z vni!řní s!rany poz. <322,<323,<32< #o poloviny úkos" , 

n$bo #o #oby n$ž s$ začn$ "cho s!ahova! svar$m.

Vni!řní úkosy <32<,<322,<323

Směna č.1: Začínám$ svařova! a !o ús$ky C z vni!řní s!rany, !$#y spo#ní čás!i "ší. 
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Svář$č na !om!o ús$k" j$ schop$n vyvaři! v průměr" X; $l$k!ro#.Do vni!řního úkos" s$ 

v$j#$ #l$ př$#chozích výpoč!ů 2;; $l$k!ro#. Ús$k C b"#$ zavař$n za 2,5 směny. 

Směna č.2 : Přis"n$m$ l$š$ní a začínám$ svařova! horní ús$ky "ší  
 a � .Ty!o ús$ky 

svař"j$ #ohroma#y š$s! svář$čů.Pro ob!ížný přís!"p a vysoko" !$plo!" př$#$hř$v" s$ 

s!ří#ají #va svář$či. Svař"jí s!ří#avě oba ús$ky  
 a �. Kaž#ý svář$č j$ schop$n 

v !akových!o po#mínkách za směn" vyvaři! v průměrně 5W $l$k!ro# o prům. 4 a 5 . Oba 

úkosy b"#o"  so"časně zavař$ny za 3,5 směny.Po #ovař$ní  o#s"n$m$  l$š$ní. 

Směna č.3 :Tři svář$či svař"jí ús$ky D z vni!řní s!rany. T$n!o ús$k b"#o" svařova! 2,5 

směny .

Po!é #rážk"j$m$ "ši poz.<32<,<323,<322 z v$nkovní s!rany a prov$#$ s$ kapilární 

zko"ška z#a n$jso" v$ svar" póry a praskliny . 

Směna č.4 : #rážk"j$m$ ús$ky CaD

Směna č.' : #rážk"j$m$ ús$ky 
a�

4.2.Vnější úkosy <32<,<322,<323

Svař"j$m$ m$!o#o" <<< poz.<32<.<323.<322 z v$nkovní s!rany .

Směna č.( : Začn$m$ svařova! na poz. <32<,<322,<323 ús$ky C a D 

z v$nk".Naj$#no" můž$ svařova! 6 svář$čů #o pozic$ PF. Svář$č na !om!o ús$k" j$ 

schop$n vyvaři! v průměr" 9; $l$k!ro#.

Zapn$m$ $l$k!roohř$v na pozicích <3;; a <32; po #okonč$ní  na <;;<a <;;6

Dva svář$či svař"jí m$!o#o" <36 na poz.<3;; a <32; na ús$cích � #o poloviny úkos" 

z vni!řní s!rany pří#avným ma!$riál$m MEG
FIL X25R o  průměr" <,2 mm.

Po #ovař$ní svař"j$m$  m$!o#o" <36 poz.<;;< a <;;6 s k"ž$l$m poz.2;;5 z horní 

s!rany.

Zavaří s$  poz .<;;<a <;;6 z vni!řní s!rany a po!é #rážk"j$m$ z v$nkovní s!rany

Prov$#$ s$ kapilární zko"ška a svař"j$m$ pro!ější s!ran".
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Obrázek 24/konzoly

Kaž#ý svařovaný ús$k #ůkla#ně  čis!ím$.  Př$# a běh$m svařování kon!rol"j$m$  

kon!rolní #ůlčíky pomocí šablony. Směna n$chá na pracoviš!i nas!roj$né svář$čky. 

Směna č.7 :Přis"n$m$ l$š$ní k v$r!ikálním "ším korv$n!or". Š$s! svář$čů svař"j$ 

ús$ky 
 �.

Svař"j$m$  poz.<3;; a <32; na ús$cích C #o poloviny úkos" z vni!řní s!rany.Svař"jí 2 

svář$či.po #okonč$ní s$ př$s"no" na poz .<;;<a <;;6 .

Obrázek 25/Podvaření konzoly

Směna č.8 : Š$s! svář$čů pokrač"j$ v$ svařování ús$ků 
 a �

Směna č.9 : Ta!o směna vznikn$ z č.W po #ovař$ní ús$ků 
 a � pokrač"j$ na ús$cích 

CaD  

Směna č.10 : Ta!o směna vznikn$ z č.X po #ovař$ní ús$ků 
 a � pokrač"j$ na své 

směně v ús$cích CaD  . Po "konč$ní "klízí pracoviš!ě. 

Po zavař$ní #ohř$j$m$ svar pomocí nas!$hovaného $l$k!roohř$v" #l$      svařovacího 

plán" 2;;-3;; °C na j$#n" ho#in" na kaž#ém "ch" .

O#s!rojím$  $l$k!roohř$v .

Obro"sí s$ a očis!í  pro n$#$s!r"k!ivní zko"šky  .

Prověří s$ kvali!a svar" "l!razv"k$m a magn$!icko" zko"ško".

Korv$n!or roz#ělím$ na #vě půlky na položky I 2;;5 a II2;;5 
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Obrázek 26

Půlka konv$k!or"  
 2;;5 váží 35 !"n

Půlka konv$k!or" � 2;;5 váží 3W !"n

Pomocí j$řáb" z obo" hák" s$ obě půlky obrá!í o 9;°.

Obrázek 27/O�očení korven�oru

Připravím$ l$š$ní  k co n$jsna#nějším" přís!"p" k poz.<3;; a <32;.

Dál$ pos!avím$ l$š$ní k$ konzolám poz.<;;6 a <;;5. Zapn$m$  $l$k!roohř$v z vni!řní 

s!rany na mís!$ch "ší na obo" půlkách korv$n!orové ná#oby a !o na poz.č. <3;;,<32; .

Prov$#$m$  kapilární  zko"šk".

,měna č.11: Začínám$ svařova! z$vni!ř   na obo" půlkách korv$n!or" so"časně na 

poz.<3;; a <32; na ús$cích 
  #o pozic$ P
 a ús$k" C #o pozic$ PF #o úkos" z vni!řní 

s!rany.Svař"jí 2 svář$či na kaž#é pozici.Ús$k C j$ již #o vě!ší poloviny po#vař$n m$!o#o" 

<36 . 
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Na půlc$ korv$n!or"  
 2;;5 so"časně s poz. <3;; Drážk"j$m$  pozici <;;< a <;;2 z$ 

spo#ní s!rany .

Očis!ím$ obro"sím$ a připravím$ na kapilární zko"šk".

Po!é Svař"j$m$ #o pozic$ PF m$!o#o" <<< spo#ní čás! poz.<;;<, po #ovař$ní 

poz.<;;2. Vš$ svař"j$m$ m$!o#o" <<<. Kaž#ý svařovaný ús$k po práci #ůkla#ně čis!ím$. 

Př$# a běh$m svařování kon!rol"j$m$ kon!rolní #ůlčíky pomocí šablony . 

Směna č.12:svař"j$ poz.<3;;,<32; rozvař$né ús$ky � a D .Svař"jí #va svář$či kaž#ý 

na j$#nom ús$k" . Dohroma#y !$#y č!yři svář$či. Za směn" j$ možno vyvaři! na  pozicích 

<3;;,<32; ús$cích � a D s ohl$#$m na ob!ížnos! přís!"p" v průměr" X; #rá!ů .

,měna č.13: Č!yři svář$či na poz. <3;; 
,D a <32; 
,D pokrač"jí v$ svařování !ěch!o 

ús$ků.  

,měna č.14: Dovaří ús$ky 
 a D na poz. <3;;,<32;

Měřím$ a kon!rol"j$m$  #ůlčíky  př$# a běh$m svařování pomocí šablony.

Po zavař$ní vni!ř s!rany , n$bo při zjiš!ění změny kon!rolní #élky  #rážk"j$m$  "ši 

z v$nk" .

,měna č.1': Drážk"j$ z v$nk"  poz . <3;; a <32; na  ús$cích 
,�,C,D

Očis!ím$ bro"š$ním a připravím$ na kapilární zko"šk".Prov$#$m$  kapilární  zko"šk".

Př$#ělám$ $l$k!roohř$v" na vni!řní s!ran" "ší.Př$#$hř$j$m$ ús$ky na vyža#ovano" 

!$plo!" <5;°C. Svař"j$m$  z v$nk" poz.<3;; a <32; s k"ž$ly korv$n!or". O#pojím$

$l$k!roohř$v.

Očis!ím$ a obro"sím$ svary .Prověřím$ kvali!" svarů "l!razv"k$m a magn$!icko" 

zko"ško".

,měna č.1(: svař"j$m$  poz.<3;; a <32; na ús$cích 
 a C #o pozic$ P
 a PF #o 

úkos" z vnější s!rany.Svař"jí 2 svář$či na kaž#é pozici .Kaž#ý svařovaný ús$k po práci 

#ůkla#ně čis!ím$.Př$# a běh$m svařování kon!rol"j$m$ kon!rolní #ůlčíky pomocí šablony .

,měny č.17,18,19: pokrač"jí v #ovařování ús$ků  � a C až #o úplného #okonč$ní .

4.12Harmonogram ,vářeč,kých prací na uších

Shrn"!ím pozna!ků z pracovního pos!"p" js$m vy!vořil harmonogram svář$čských 

prací . Vycházím z "v$#$ného pracovního pos!"p" a zaměřil js$m s$ na j$#no!livé ús$ky 
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"ší korv$n!or" k!$ré svař"j$m$. Po#l$ !oho!o harmonogram" js$m schop$n mí! k#ykoliv 

př$hl$# o průběh" činnos!í na kaž#ém ús$k"  .Při#ěl$né ús$ky jso" roz#ěl$ny na j$#no!livé 

pozic$ a mají časovo" norm" .U kaž#é pozic$ j$ "v$#$na čis!á spo!ř$ba pří#avného 

ma!$riál" .Z !ab"lky j$ !aké pa!rné k#y j$#no!livé směny #okončí při#ěl$né ús$ky a zařa#í 

s$ #o směny svař"jící #alší pozici.

  Př$#pokla#$m j$ priori!a svář$čských prací a úzká spol"prác$ s jinými s!ř$#isky a 

#o#ržování časových harmonogramů. J$#no!livá s!ř$#iska s$ na svař$nci s!ří#ají a 

vzáj$mně s$ n$př$!rži!ě #oplň"jí. S vy"ži!ím harmonogram" moh" !y!o činnos!i př$sně 

naplánova!. Při př$kroč$ní vym$z$ných časů pro j$#no!livé pracovní $!apy s$ m"sí plán 

"pravi!. V !om!o harmonogram" !aké počí!ám s př$kroč$ním vym$z$ných časů , kvůli 

po!ř$bným  opravám , k!$ré s$ vysky!"jí při !ak!o ob!ížných svář$čských pracích. Jso" 

označ$ny č$rv$ně.   Moh"  př$sně naplánova! k#y a k#$ j$ n"!né zapno"! $l$k!roohř$v  

př$# začá!k$m svařování a  po #okonč$ní ,n$bo př$r"š$ní svařování,  j$ho  vypn"!í.

C$lkově !ak!o :

Tabulka 3/rozpi� �měn

 ���P rPohlaš ou jhiaoa  ���P ,žre�a oe��ž l � aš ,žre�aO
 jPi

�žB�PO
S ���P šž�a� ,iAHuO

�PlaBuš 

,ž�H�.A řdd � d�vd ddd n íp včV �udřu vřř
oud dudřu řdv � d�vv ddd n íp včV vřř

řd� � d�v� ddd n íp včV žH,ž.aH�a vřř

,ž�H�.A řdÍ T d�vd ddd K íp �čV Iudřu vřř
dudřu řvř T d�vd ddd C íp �čV vřř

ouv řvd T d�vv ddd K íp �čV vřř
řvv T d�vv ddd C íp �čV vřř
řv� T d�v� ddd K íp �čV vřř
řvI T d�v� ddd C íp �čV jaoaB vřř

,ž�H�.A řvV E d�vd ddd - íp včV Iudřu vřř
ou� dudřu řvg E d�vv ddd - íp včV vřř

řvc E d�v� ddd - íp včV Bh�ž vřř

oljBlaš řdd � d�vd HBhkšžjPl nč- í p d Iudřu
ouI Iudřu řdv � d�vv HBhkšžjPl nč- íp d

řd� � d�v� HBhkšžjPl nč- íp d žH,ž.aH�a

oljBlaš řvV E d�vd HBhkšžjPl KčC íp d Vudřu
ouV Iudřu řvg E d�vv HBhkšžjPl KčC íp d

řvc E d�v� HBhkšžjPl KčC íp d Bh�ž
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,hlaš � éBž9 el KčCčnč- d
ý�řudř ýudřu éBž9 el KčCčnč- d Íudřu

éBž9 el KčCčnč- d

,hlaš
ýřřuřř Íudřu T šP, KčCčnč- d Íudřu

 ž
�a

, ž�H�.A řvV � d�vd ddd n íp gč� dgudřu IVř
oug dvudřu řvg � d�vv ddd n íp gč� IVř

řvc � d�v� ddd n íp gč� IVř
řvý � d�vd ddd - íp gč� IVř
řvÍ � d�vv ddd - íp gč� IVř
ř�ř � d�v� ddd - íp gč� žH,ž.aH�a IVř

ř�d � d�řřčdřřd d�g n í K I dgudřu
ř�v � d�vřčdřřg d�g n íK I žH,ž.aH�a

,ž�H�.A řdd T d�vd ddd K íp �čv dVudřu vÍř
ouc dvudřu řvv T d�vd ddd C íp �čv vÍř

řd� T d�vv ddd K íp �čv vÍř
řdI T d�vv ddd C íp �čv vÍř
řdV T d�v� ddd K íp �čv vÍř
řdg T d�v� ddd C íp �čv Hž,ž.aH�a vÍř

řdc T d�řřčdřřv d�g C íK I dgudřu
řdý T d�vřčdřřV d�g C íK I Hž,ž.aH�a

,ž�H�.A řdÍ E d�vd ddd K íp �čv dgudřu vÍř
ouý dvudřu řvř E d�vd ddd C íp �čv vÍř

řvd E d�vv ddd K íp �čv vÍř
řvv E d�vv ddd C íp �čv vÍř
řv� E d�v� ddd K íp �čv vÍř
řvI E d�v� ddd C íp �čv Bh�ž vÍř

,hlaš řdd T d�vd ddd n íp v dgudřu Íř
ouÍ dgudřu řvv T d�vd ddd - íp v Íř

řd� T d�vv ddd n íp v Íř
řdI T d�vv ddd - íp v Íř
řdV T d�v� ddd n íp v Íř
řdg T d�v� ddd - íp v jaoaB Íř

,hlaš řdÍ E d�vd ddd n íp d dcudřu �ř
oudř dgudřu řvř E d�vd ddd - íp d �ř

řvd E d�vv ddd n íp d �ř
řvv E d�vv ddd - íp d �ř
řv� E d�v� ddd n íp d �ř
řvI E d�v� ddd - íp d Bh�ž �ř

 ž
�a
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,ž�H�.A � éBž9 el KčCčnč-
ý�řudř dÍudřu T éBž9 el KčCčnč- � vřudřu

E éBž9 el Bh�ž

�laBb � myčěy KčCčnč- d vdudřu
ýřřuřř vřudřu žH,ž.aH�a

�laBb řvV T d�vř ddd K íK I vIudřu �vd
oudd vdudřu řvc T d�řř ddd K íK I jaoaB �vd

řvg T d�vř ddd n íp d vvudřu Íř
řvý T d�řř ddd n íp d jaoaB Íř
řvÍ T dřřd HBáddd íp v vdudřu dýř

�laBb řdd E d�vř ddd C íK d vdudřu Íř
oudv vdudřu řdv E d�vř ddd C íK d Bh�ž Íř

řd� E d�řř ddd - íp I vVudřu �vd
řdI E d�řř ddd - íp I Bh�ž �vd
řdV E dřřv HBáddd íp v vvudřu dýř

 liaHP řdÍ � d�vř ddd K íK � vIudřu vIř
oud� vvudřu řvř � d�řř ddd - íK � vIř

řvd � d�vř ddd K íp � vIř
řvv � d�řř ddd - íp � jaoaB vIř

 ž
�a

,ž�H�.A řdd � d�řř ddd Kč- d vcudřu Íř
oudI vcudřu řdv � d�vř ddd Kč- d žH,ž.aH�a Íř

,ž�H�.A řdÍ T d�vř HBhkšžjPl Kč- d vcudřu
oudV vcudřu řvř T d�vř HBhkšžjPl Cčn d žH,ž.aH�a

řvd T d�řř HBhkšžjPl Kč- d
řvv T d�řř HBhkšžjPl Cčn d

,ž�H�.A E éBž9 el KčCčnč- výudřu

ý�řudř vcudřu � éBž9 el KčCčnč- � jaoaB

T éBž9 el KčCčnč-

�laBb vÍudřu
ýřřuřř výudřu E ěy KčCčnč- d Bh�ž

 liaHP řdd � d�řř ddd K íK V �dudřu vIý
oudI vÍudřu řdv � d�řř ddd n íp V vcř

řd� � d�vř ddd K íK V vIý
řdI � d�vř ddd n íp V žH,ž.aH�a vcř

 liaHP řdÍ T d�řř ddd C í K c �dudřu vcř
oudV vgudřu řvř T d�řř ddd - íp g vIý

řvd T d�vř ddd C íK c vcř
řvv T d�vř ddd - íp g jaoaB vIý
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 liaHP řvV E d�řř ddd K íK duddu vIý
oudg vgudřu řvc E d�řř ddd - íp vIý

řvg E d�vř ddd K íK vIý
řvý N d�vř ddd - íp Bh�ž vIý

 ž
�a

,ž�H�.A řvV � d�řř ddd C íK dčI Iuddu d�d
oudc �uddu řvg � d�řř ddd n íp dčI d�d

řvc � d�vř ddd C íK dčI d�d
řvý � d�vř ddd n íp dčI žH,ž.aH�a d�d

,ž�H�.A řvc T d�řř ddd C íK d Iuddu Íř
oudý �uddu řvV T d�vř ddd n íp d Íř

řvg T d�řř ddd C íK d Íř
řvý T d�vř ddd n íp d jaoaB Íř

,ž�H�.A řdd E d�řř ddd C íK d Iuddu Íř
oudÍ �uddu řdv E d�vř ddd n íp d Íř

řd� E d�řř ddd C íK d Íř
řdI E d�vř ddd n íp d Bh�ž Íř

�laBb T éBž9 el KčCčnč- Vuddu

ý�řudř Iuddu E éBž9 el KčCčnč- �

� éBž9 el KčCčnč- žH,ž.aH�a

 liaHP
ýřřuřř Vuddu T myčěy KčCčnč- d dýudřu

Celkem počet   směn 269,8
počet elektrod 16752

Mz#ové a r$žijní nákla#y:

269,8 × 7,5 = 2023,5 ℎ����

       2023,5 × 132 = 267 102 �č
C$na za 294 balíků Fox Dmo kb o průměr" 5………..226 <52 Kč

C$lková c$na za vš$chny zavař$né "ši j$ 493 2'4 Kč.

Srovnání:  

Poč$! směn po!ř$bných k zavař$ní "ší v praxi bylo 35< !o j$ 2655 ho#in

Mz#ové a r$žijní nákla#y:

       2023,5 × 132 = 350 460 �č
Při přeorganizování práce jsme schopni ušetřit na uších 83 358 Kč
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5.ZHODNOCENÍ ST
VU

Zákla# j$ př$sně  naplánova! j$#no!livé činnos!í " !ak!o složi!ých svař$nců , k#$ j$ 

vysoký po#íl man"ální prác$ .Snaži! s$ #o#ržova! harmonogram svář$čských prací a 

n$"s!ál$ s$ přizpůsobova!  novým n$oč$kávaným okolnos!$m .

Při #obrém naplánování  s$ #á výrazně "š$!ři! spo!ř$ba prác$ al$ !aké $n$rgi$ .

S!ří#áním vho#ných m$!o# svařování na j$#no!livých ús$cích a !o   po#l$ :

Ob!ížnos!i vykonaného svar", přís!"p" k svar" , poža#ované kvali!ě svar" , viz"ální 

náročnos!i , a!#.

Prosazování m$!o# , k!$ré vy"žívají vš$ch$n pří#avný ma!$riál b$z zby!$čných z!rá! 

jako jso" m$!o#y MIG/M
G . Ty!o m$!o#y srovnám$ li j$ s$ svařováním obal$no" 

$l$k!ro#o" MM
, !aké výrazným způsob$m š$!ří spo!ř$b" prác$ běžně až o 3;%  . Po#l$ 

mého měř$ní #okonc$ až o 3X%.

�ylo by vho#né vyzko"š$! v po#mínkách Pow$r Engin$$ring  !r"bičkový #rá!  ,!$#y 

m$!o#" FC
W. Konkré!ně pro svařování ma!$riál" korv$n!orové ná#oby #rá!  FIL
RC 

PZ 62;2 o průměr" <,2 mm. C$na !oho!o pří#avného ma!riál" j$ přiměř$ná , a po#l$ 

"v$#$ných  srovnání  v !é!o práci ,svařování s !ím!o #rá!$m vychází n$jl$vněji.. 

Také zacvičováním a z#okonalováním svář$čů v m$!o#ách FC
W a MIG , pos!"pným 

zavá#ěním m$!o# na složi!ější ús$ky výrobků a na výrobky náročné na kvali!" prověřované 

zko"škami RT,UZ a!#. 

Prová#ě! $f$k!ivní kon!rol" svář$čských prací , hl$#áním možných příčin zavinění  va# 

svar"  a j$jich násl$#né #$finování ,o#s!ranění a minimalizova! opakování chyby.

Vš$ #ohroma#y výrazně sníží nákla#y na výrob" konv$r!orové ná#oby .
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