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Metoda:
Druh spoje a svaru:

TECHNoLoGICKÝ NÁVRH PoSTUPU svAŘovÁNÍ (pwPs)

Svďovrání hork]fm plynem a přídavným materiálem

WF
Tupý V svar

Základní materiál: PP, Tippten K 899, modý
Rozměry základního materiálu: 250 x 125 x 6 mm
Přídavný materiál: PP, Tipplen K 899, šedý
Průřez přída\'!ého materiálu; 3 mm
MFR _ ind€x toku základního materiáu: 0,4
MFR _ index toku přídavného materiálu'. 0'4
V:foobce základního materiálu: RÓchling Engineering Plastics' s.I.o.

V1ýrobce přídarioého materiálrr: Rrc ing Engineering Plastics, s.r.o.

svařovací stroj: Leister CH-6060
Metoda přípraly a ěištění materíálu: oškrabáni a odmastění základního i přída\aého materiálu před

položením každé svarové housenky
Poloha svďováni: PA
ochlazování: Volně, lzduch

Jméno svářeče: Milan MaÍtinát

vyobÍazení spoje:

Náwh spoie Pořadí svďování

Milan MaItinát, 28.4.20l 1

VŠB - TU ostrava

Podrobnosti svařování:

Housenka Metoda
svařování

Průměr
přídaYného

dnátu [mm]

Přítlačná síla
na přídavný
materiál [N]

Rychlost
posuvu drátu

[ctnlmin)

Teptota plynu

rcl
Průtok plynu

lVminl

I WF 3 l0 l0 290 '10

2 WF 3 l0 10 290 '70

3 WF 3 10 10 290 '10



TEcHNoLoGIcrÝ NÁvnrr posTUPU sv.c'ŘovÁNÍ (pwPs)

Svařovrání horkým plynem rychlotryskou s přídavným materiálem

Metoda:

Druh spoje a svaru: Tupý, v svaÍ

Základní materiál: PP' Tipplen K 899' modý
Rozměry základního materiálu: 250 x 125 x 8 mm
Přídar'rrý materiál: PP, Tipplen K 899' šedý

PÍůřez přídaYného materiálu: 3 mm

MFR - índex toku ztikladního materiálu: 0'4
MFR - index toku přídar.ného materiálu: 0,4

Výobce záklaclního materiálu RÓchling Engineering Plastics, s.I.o.

Výobce přídavného mateÍíálu: Róchling Engineering Plastics, s.r.o'

Svařovací stroj: Leister CH-6060
Metoda přípra\T a ěištěBí materiálu: oškabání a odmastění Základního i pídamého materiálu před

poloŽením kaŽdé svarové housenky

Poloha svďování: PA
Ochlazování: Volně' vzduch

Jméno svářeč€:

Vyobrazení spoje:

Milan Martinát

Náwh spoie Pořadí svďování

Milan Martinát' 28.4.20l l
vŠB _ TU ostrava

Podrobnosti svařování:

Housenka Metoda
svařování

Průměr
přídar.rrého

&átu [mm]

Přítlačná síla
na přídavný
materiál |Nl

Rychlost
posu!,u dráfu

Icm/min]

T€plota pl}mu

rcl
Průtok pl},Tlu

lVminl

l-3 wz 3 15 50 290 '70

4-6 \,tz 3 l5 50 290 '70



ffi Ífi Íll;g a s 3ii$#ťjÍt.*i",t-:n:i:i,.,

lC: 25905767
otČ: cz259o5767
Tel.: +420 596 440 718
FAX: +42O 596 440 854

SVOT
středisko vzdělávání odboÍně technického

svářečská škola č. 11
Ě-mail: !p(@Ígl!gas!z , tél': 775 643 151

POVOLENI K FOTOGRAFOVANI

Povoluji fotografování v prostorách ško1ícího sřediska firmy FERMGAS,a.s., Dělnická
883/46, Havířov-Prostřední Suchá, a zaroveň povoluji publikaci těchto fotografií za
účelem zpracování bakalrířské práce panu Milanu Martinátovi.

V Havířově 9.5.20l i

Iveta Alešová
M anažer školícího střediska



Technický list

Tipplen K 899 je polypropy1en s vysokomolekularní váhou, jde o riznofázový kopolymer pro

puzení (extruzy) Típplen K 899 nabizi vynikající tepelnou a detergentní odolnost. Tento

produkt prokazuje výborné rázové vlastnosti i při nízkých teplotách.

Tipplen k 899 se dobře hodí pro foukaní zalisovaných řídicích komponentů, kol, podkapotové

části automobilů, skŤíněk na nářadí , kufrů a velkých kontejnerů.Typické aplikace zahrnuj í
výlačování trubek,tvarovek, tvrdých(houževnatých) desek pro průmyslové využití a tepelné

tvaření misek (táců) pro hromadění v chladničkách.

Tippten K 899 je vhodné pro styk s jídlem. Produkt vyhovuje normám FDA, BGA, EU a
dostalo cetifikát NSF na výrobu potrubí na pitnou vodu z tohoto materiálu

Vlastnost Standard metody

MFI (2,16 kg/ 230oC) ISO 1133

MFI (5 kg/ 230oC) ISO 1133

Napětí na mezi kluzu ISo 527

Prodloužení na mezi k]uzu ISo 527

Teplota průhybu pÍi zatlženi 0,46 N/mm'

Rockwellova tvrdost

ISO 75

rso 203912

ohyboý modu| elasticity(drawn
ISO 527

Izodová rázová síla(vrubová houževnatost' + 23oC)
ISO 180/1 A

Izodová rázová síla(vrubová houževnatost' - 20oC)
iso 180/1 A

Jednotka

g/10 min

g/10 min

N/mmt

%

R škála

N/mm2

kJ/m'

k.I/m'

Hodnota

0,4

1,6

27

12

1 100

55

,7

90

ó0

MFI byla změřena při 230'C pod zatižením 2,16 kg se standardní tryskou o průměru 2.095

mm.
Pruměrné mechanické vlastnosti byly vyhodnoceny z rtzných méření přenesených na

standardní vstřikované a zalisované vzorky (ISo 3167) pÍi pokojové teplotě (ISo 291)

* MFI - index toku taveniny
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PRoHLÁŠENli
I

Výrobcg| RÓchling - lBchnickó ptasry s.r.o, l

A'dresa: Prumyglová 451 ' cz 39t 1í planá nad Lu'nicÍ
tÓo: 2s43s44í
Dll: 001-2843844i 
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tlmlo pronts!uig. tr llm vyrábénó '.iÍobky

i
I

konstrukčrri desky z poiypropýlcrru
(llrušťky 2 - 20 mm) l

I

ně,i3Ó! uvedsny v pfÍlohách žáónFh nalhanl vlády' ktará býa vydá{t í prov|
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V Pl8nó nrd LuŽnlc' 10.?.2003


