
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Anotace 

 

Předmětem této bakalářské práce je seznámení se základními charakteristikami konstrukčních 

materiálů pouţívaných v ropném průmyslu podle norem NORSOK. V této bakalářské práci 

jsou uvedeny informace a kritéria pro volbu vhodných materiálů včetně jejich chemického 

sloţení a mechanických vlastností s ohledem na příslušné pouţití v ropném průmyslu. 
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The subject of this thesis is to introduce the basic characteristics of structural materials  used 

in the oil industry according to NORSOK standards. The scope of this thesis provides 

information and criteria for selection of appropriate materials, including chemical analysis 

and mechanical properties, with respect of the relevant using in the oil industry. 
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1.Úvod 

 

 

Ropný průmysl, respektive těţba a zpracování ropy pro energetické účely je klíčovým 

odvětvím průmyslové výroby. Ropa a ropné deriváty mají nezastupitelné místo v moderním 

hospodářství, včetně jejich mimořádného vojenskostrategického významu. Z tohoto důvodu je 

ropa jedním z významných faktorů mezinárodní politiky. S rozvojem ropného průmyslu jsou 

spojeny výrazné změny v rozmístění průmyslové výroby v mezinárodním měřítku. Většina 

hlavních oblastí těţby se nachází mimo oblasti jejich spotřeby tzn., ţe těţba ropy a její 

následná distribuce je úzce spojena s mezikontinentální námořní dopravou. Konkrétní 

rozmístění těţby ropy je zejména určena přírodními předpoklady a faktory zahrnujícími 

informace o nalezení oblasti výskytu a předpokládaného objemu zásob včetně jejich 

dostupnosti, a hlavně na kvalitě těţené ropy. Na základě těchto předpokladů jsou 

zpracovávány ekonomické rozvahy pro stanovení těţebních nákladů. Hnacím motorem 

rozvoje těţby ropy je její rostoucí spotřeba a bohuţel také vojenskostrategická hlediska. 

Například růst těţby ropy v oblasti Perského zálivu podnítila nejen rostoucí spotřeba ve 

vyspělých zemích, ale také, a to hlavně, niţší těţební náklady. Rostoucí ceny ropy 

ekonomicky zhodnotily loţiska na šelfu Severního moře a na Aljašce, tedy v oblastech, kde 

ještě v polovině 20. století nebyla těţba ropy pokládána za perspektivní. Cílem geologického 

průzkumu je neustále objevovat nová naleziště a zdroje ropy.  

Rostoucí spotřebě ropy do konce 70. let dvacátého století odpovídal růst těţby ropy 

v oblastech, které k tomu měly nejpříznivější přírodní i ekonomické předpoklady. V důsledku 

toho došlo v geografii těţby v globálním měřítku k výrazným změnám. Během 60. let 

dvacátého století byl překonán předstih těţebních oblastí západní polokoule a poté se rozvoj 

hlavně orientoval na zdroje východní polokoule. V popředí světové těţby zůstává nadále 

oblast při Perském zálivu, následuje Evropa (hlavní podíl má rychle rostoucí těţba 

v Severním moři) a přes určitý pokles těţby se na třetím místě udrţuje Severní Amerika.  

 

Mnohá naleziště ropy se vyskytují pod dnem mělkých moří a vyuţívají se pomocí 

pobřeţních vrtných plošin. Část ropy se také těţí nedaleko od pobřeţí. Ropné plošiny stojí na 

podpěrách  dosahujících ke dnu moře a mají rampy pro přistávání vrtulníků a ubytování 

stovek lidí, kteří na nich pracují. V mělkých mořích stojí ropné plošiny na mořském dně. 

V hlubokých vodách jsou poloponorné plošiny ukotveny kotvami (cca 20 kotvících kotev, 
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samozřejmě záleţí na velikosti poloponorné ropné plošiny) k mořskému dnu pomocí 

ocelových lan. V nejhlubších vodách se ropa těţí přímo z těţebních lodí.  

 

V důsledku růstu těţby ropy v Severním moři se především norská ekonomika dostala 

do popředí, čímţ si Norsko zachovává svou ekonomickou stabilitu (samozřejmě nesmíme 

opomenout rybolov, který je druhým faktorem rychle rostoucí ekonomiky Norska). Norsko 

odmítá stát se členem Evropské Unie z důvodu případných regulací či omezení těţby ropy ze 

strany této organizace. 

 

Cílem této práce bude seznámení se základními charakteristikami materiálů vhodných 

pro výrobu ocelových konstrukcí (off shore konstrukcí) pouţívaných v ropném průmyslu 

v souladu s normami NORSOK. Normy NORSOK jsou pouţívány převáţně norskými 

ropnými společnostmi a jejich dodavateli/výrobci příslušných těţebních zařízení (včetně 

ocelových konstrukcí – off shore konstrukcí). Normy NORSOK jsou jedny z nejznámějších 

norem pro výrobu ocelových konstrukcí (off shore konstrukcí) vyuţívaných v ropném 

průmyslu. Dalšími známými normami jsou např. normy BS 1791:1989 pouţívané v UK, 

normy API 1993 pouţívané v USA.  

 

Vypracovaná práce na téma základní charakteristiky konstrukčních materiálů 

pouţívaných v ropném průmyslu podle norem NORSOK bude přínosem pro firmu Strojosvit, 

a.s. se sídlem v Krnově, ve které jsem zaměstnán na zahraničním obchodě jako kontaktní 

osoba pro obchodování, tzn. komunikace se zahraničními zákazníky za účelem získávání 

objednávek do výroby a hlavně navázání dlouhodobé spolupráce prospěšné pro obě strany, tj. 

zadavatele a dodavatele. Tato komplexně vypracovaná práce, která zahrnuje potřebné 

informace pro nákup vhodného surového materiálu s poţadovanými chemickými i 

mechanickými vlastnostmi, základními informacemi pro výrobu co se týče svařování a 

ochrany proti korozi, bude ve firmě Strojosvit, a.s. pouţívána jako pomocné vodítko při 

základním zpracování, a to jak poptávkové dokumentace předloţené zákazníkem, tak pro 

zpracování následné objednávky do výroby.       
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2.  Normy NORSOK 

  

2.1  Seznámení s normami NORSOK 

Normy NORSOK obsahují následující normy, které budou v této bakalářské práci 

uváděny. Je to norma M-120 (Material Data Sheets for Structural Steel – materiálové listy pro 

konstrukční oceli), norma M-101 (Structural Steel Fabrication – výroba ocelových 

konstrukcí), norma N-004 (Design of Steel Structures – navrhování ocelových konstrukcí) a 

norma M-501 (Surface Preparation and Protective Coating – příprava povrchu a ochranné 

povlaky).  

Normy NORSOK jsou vyvinuty na základě poţadavků norského ropného průmyslu za 

účelem zajištění dostatečné a náleţité bezpečnosti stejně tak jako pro dosaţení uţitečné 

efektivnosti pro další vývoj a provoz v ropném průmyslu. Smyslem uplatnění norem 

NORSOK je nahrazení jednotlivých specifikací ropných společností a dále slouţí jako odkaz 

nebo reference nařízení vydaných zainteresovanými orgány. 

Normy NORSOK jsou obvykle zaloţeny na základě mezinárodně uznávaných norem. 

Mezinárodně uznávané normy uvedené v normách NORSOK slouţí jako dodatky a odkazy 

k uvedeným poţadavkům norských ropných společností. Pouţívaní příslušných norem 

NORSOK slouţí také jako vstup za účelem začlenění norského průmyslu do mezinárodního 

procesu standardizace. 

Normy NORSOK jsou vyvinuty podle stanovených postupů definovaných 

v NORSOK A-001 a dále v souladu s obecně platným konsensem pro většinu mezinárodních 

norem.  

Na přípravě a následném publikování norem NORSOK se podílela Asociace norského 

ropného průmyslu (OLF), Federace norského průmyslu, Asociace norských vlastníku lodí a 

také úřad pro bezpečnost v oblasti ropného průmyslu [1], [2], [3], [4]. 

V normách NORSOK často najdeme odkazy na uznávané a zavedené evropské normy, 

zvláště co se volby poţadovaného materiálu týče se jedná o normy EN 10025, EN 10210, EN 

10219 a nejčastěji se jedná o normu EN 10225, která obsahuje technické dodací podmínky 

pro svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvených při pobřeţí.    

 

2.2  Popis off shore ocelí a konstrukcí z nich vyrobených  

Off shore konstrukce jsou hlavně navrhnuty pro těţbu ropy a zemního plynu z hlubin 

pod mořským dnem. Mohou být také umístěny na pobřeţí a také mohou být součástí lodní 
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dopravy. Off shore konstrukce se liší podle druhu pouţití, musí být hlavně odolné vůči korozi 

(zvláště účinkům slané vody) a dále musí být odolné vůči mořským proudům, které jsou 

vyvolávány přílivy a silnými větry. V poslední době se vyhledávání přírodních zdrojů paliv 

rozšiřuje do náročnějších a nepřístupnějších oblastí jako je Arktida, tzn. ţe materiály 

pouţívané pro off shore konstrukce musí splňovat celou řadu poţadavků (mechanické 

vlastnosti, chemické sloţení) pro pouţití vrtných souprav v mnohem větších hloubkách, a 

tedy i za daleko niţších teplot. Pouţívání off shore konstrukcí v takto náročném pracovním 

prostředí vyţaduje specifický sortiment ocelí na podporu větší pracovní bezpečnosti obsluhy, 

delší pracovní ţivotnosti konstrukcí a hlavně sníţení rizika selhání, které by ve většině 

případů mělo katastrofální vliv na ţivotní prostředí. 

 

Charakteristiky off shore ocelí 

- Nízký obsah fosforu a síry 

- Vysoké meze kluzu 

- Výborná svařitelnost 

- Dobrá odolnost vůči křehkému lomu (v podélném i příčném směru) 

- Vysoká odolnost proti vzniku lamelárních trhlin
1)

 

 

Lamelární trhliny
1) 

Lamelární trhliny vznikají v základním materiálu nebo v TOO (tepelně ovlivněná 

oblast) v důsledku namáhání ve směru tloušťky plechu. Lamelární trhliny mají kaskádovitý, 

stupňovitý tvar, zpravidla rovnoběţný s povrchem plechu.  

Hlavní činitelé, které ovlivňují vznik lamelárních trhlin: 

- přítomnost velkého počtu plochých rozválcovaných plastických vměstků (nejčastěji 

sulfidů) 

- plastické vlastnosti oceli ve směru tloušťky 

- způsob svařování a svařovací parametry 

- konstrukce svařovaného uzlu 

- obsah difuzního vodíku 

 

Lamelární trhliny řadíme mezi defekty typu studených trhlin, přestoţe jejich vznik 

můţe souviset s ději v přehřáté oblasti TOO. Vznik těchto defektů probíhá nejčastěji 

v oblastech řadových shluků nekovových vměstků, případně trhlin vzniklých v průběhu 

svařování (trhlin za tepla, za studena) [5]. 
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2.3  Navrhování ocelových konstrukcí 

Poţadavky a pokyny pro navrhování a zpracování výrobní dokumentace ocelových 

konstrukcí off shore (konstrukce ropných zařízení ukotvených při pobřeţí) upřesňuje norma 

NORSOK N-004. 

 

Tato norma je vhodná / pouţitelná pro všechny typy off shore konstrukcí vyrobených 

z ocelí s minimální mezí kluzu ≤ 500MPa [2]. 

 

2.3.1  Rozdělení ocelových konstrukcí podle norem NORSOK 

Ocelové konstrukce se podle normy NORSOK N-004 dělí do tzv. DC (design class – 

konstrukční třída). Tyto konstrukce jsou nejčastěji svařované. Proto výběr jakosti oceli a 

následné poţadavky pro kontrolu svarů budou zaloţeny na systematickém zařazení svarových 

spojů podle důleţitosti konstrukce a sloţitosti spojů. Hlavním kritériem pro rozhodnutí, do 

jaké DC (design class – konstrukční třída) konstrukci zařadíme, je hlavně důleţitost a význam 

s ohledem na následky jejího případného selhání. Mimo to také geometrická sloţitost spoje 

bude mít vliv na výběr DC (design class – konstrukční třída) 

Výběr konstrukční třídy (DC) je uveden v tabulce č.1 a platí pro všechny trvalé 

konstrukční prvky. Obdobné zařazení můţe být také pouţito pro dočasné konstrukce [2].      

 

Tabulka č. 1. Kategorie konstrukčního spojení  [2] 

Design 

class
1) 

Složitost 

spoje(ní)
2) Následky selhání / poruchy 

DC1 Vysoká 
Vhodné / pouţitelné pro spoje(ní), kde případné selhání bude mít 

značné následky3) . Konstrukce má omezenou zbytkovou pevnost. 4) 

DC2 Nízká 
Vhodné / pouţitelné pro spoje(ní), kde případné selhání bude mít 

značné následky 3). Konstrukce má omezenou zbytkovou pevnost. 4) 

DC3 Vysoká 
Vhodné / pouţitelné pro spoje(ní), kde případné selhání bude bez 

větších následků 3) v důsledku zbytkové pevnosti. 4) 

DC4 Nízká 
Vhodné / pouţitelné pro spoje(ní), kde případné selhání bude bez 

větších následků 3)  v důsledku zbytkové pevnosti. 4) 

DC5 Jakékoliv 
Vhodné / pouţitelné pro spoje(ní), kde případné selhání bude bez 

větších následků. 3) 

Poznámky: 

1) Pokyny pro zařazení: DC1 a DC2 nejvyšší úroveň, DC3 a DC4 střední úroveň, DC5 

nejniţší úroveň. 

2) Vysoká náročnost / sloţitost spoje znamená spoje, kde geometrie spojených prvků a 

typ svaru vede k vysokému omezení (typické jsou více rovinné spojení plechů s plným 

průvarem).  
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3) “Podstatné / značné následky“ v této souvislosti znamenají, ţe případné selhání bude 

mít za následek nebezpečí ztrát na lidských ţivotech, značné znečištění ţivotního 

prostředí, velké finanční následky. 

4) Zbytková pevnost znamená, ţe konstrukce splňuje poţadavky odpovídající ve stavu 

případného poškození za uvedených mezí (selhání v samotném spoji). 

 

Zbytkové napětí – všeobecně: zbytkové napětí je definováno jako napětí vyskytující se 

v materiálu bez působení vnějšího zatíţení. Vzniká v důsledku technologie výroby a 

následného tepelného zpracování materiálu. Zbytkové napětí se vyskytuje prakticky ve všech 

technických materiálech a výrazným způsobem ovlivňuje jejich mechanické, únavové a další 

vlastnosti. [6].  

 

O tom, do které konstrukční třídy (DC) bude daná konstrukce zařazena, rozhoduje 

zpravidla konstruktér, který příslušnou konstrukci navrhuje a je velmi dobře seznámen 

s podmínkami, ve kterých bude konstrukce pracovat.   

 

2.3.2 Volba materiálu pro off shore konstrukce (SQL – steel quality level) 

Výběr jakostní úrovně oceli pro konstrukční součásti ve většině případů podléhá tomu 

nejpřísnějšímu poţadavku či kritériu v návaznosti na třídě konstrukčního typu (DC) spoje pro 

námi posuzovanou konstrukční součást, včetně posouzení napětí v průřezu tloušťky dané 

konstrukční součásti. Výběr z ocelí o lepší kvalitě, neţ je minimum poţadováno v daném 

konstrukčním návrhu, nesmí vést k zavedení přísnějších poţadavků na výrobu [2]. 

 

Hlavní normou pro specifikaci ocelí je norma NORSOK M-120, ve které jsou uvedeny 

materiálové listy pro válcované konstrukční oceli (tabulka 1.4.2). Materiály zvolené podle 

této normy zajišťují dostatečnou houţevnatost a svařitelnost konstrukcí, a to aţ do provozních 

teplot kolem -14°C [2]. 

V případě, ţe jsou zvoleny oceli o vyšší stanovené mezi kluzu neţ 500 MPa nebo o 

tloušťce nad 150 mm, poté v kaţdém případě musí být takováto volba adekvátně posouzena 

[2]. 

Čím vyšší jsou kladeny poţadavky na konstrukční třídu (DC), tím jsou samozřejmě 

kladeny vyšší poţadavky na materiál (SQL). 

Vzájemný vztah mezi DC (design class – konstrukční třída) a SQL (steel quality level 

– jakostní úroveň oceli) je uveden v tabulce č. 2. 
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Tabulka č. 2. Vzájemný vztah mezi DC a SQL [2]  

Design Class 
Jakostní úroveň oceli (Steel Quality Level) 

            I             II            III            IV 

          DC1             X    

          DC2            (X)             X   

          DC3            (X)             X   

          DC4            (X)               X  

          DC5                  X 

(X) znamená výběr / volbu, kde je daná pevnost spoje určena na základě přenosu tahových 

napětí.  

Konkrétní oceli v normě NORSOK M-120 jsou zařazeny do jednotlivých jakostních 

úrovní oceli (SQL) podle tabulky č. 3. V této tabulce jsou uvedeny odkazy na mezinárodně 

uznávané a zavedené evropské normy EN 10025, EN 10210, EN 10219, a zvláště na normu 

EN 10225, která obsahuje technické dodací podmínky pro svařitelné konstrukční oceli pro 

ropná zařízení ukotvených při pobřeţí.    

 

 

Tabulka č. 3. Materiálové listy pro konstrukční oceli  [1] 

Záznamový 

materiálový 

list 

Číslo 

revize 

Související 

norma 

Jakost (třída) třída 

oceli 

Produkt Jakostní 

úroveň 

oceli 

(SQL) 

                                     

Y01 

                   

5 

EN10025  

EN10210 

 

EN10219 

(všechny části) 

S235JR 

S235JRH 

 

 

S235JRH 

 

Plechy a profily; 

Ocelové trubky, duté 

profily kruhové 

válcované za tepla; 

Ocelové trubky, duté 

profily kruhové 

tvářené za studena. 

                          

IV 

                                     

Y02 

                   

4 

EN10025  

EN10210 

EN10219 

(všechny části) 

S275JR 

S275J0H 

 

 

S275J0H 

 

Plechy a profily; 

Ocelové trubky, duté 

profily kruhové 

válcované za tepla; 

Ocelové trubky, duté 

profily kruhové 

tvářené za studena. 

                          

IV 

                                     

Y04 

                   

2 

EN10025  

EN10210 

EN10219 

(všechny části) 

S355J0 

S355J0H 

 

 

S355J2H 

 

Plechy a profily; 

Ocelové trubky, duté 

profily čtyřboké 

válcované za tepla; 

Ocelové trubky, duté 

profily čtyřboké 

tvářené za studena. 

                          

IV 

                                     

Y05 

                   

3 

EN10025  

(všechny části) 

EN10025 

(všechny části) 

S355J2 

S355K2 

S355J2 

S355K2 

Plechy 

 

Plechy a profily 

 

                          

III 
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Y06 3 EN10225  

 

S355G1+N 

 

Duté profily bezešvé  

válcované za tepla 

III 

Y07 3 EN10210 

(všechny části)  

 

S355NH/S355K2H 

 

Ocelové trubky, duté 

profily čtyřboké 

válcované za tepla 

III 

Y08 3 EN10219 

(všechny části)  

 

S355MLH 

 

Ocelové trubky, duté 

profily tvářené za 

studena          

III 

Y15 3 EN10025 

(všechny části)  

 

S420ML 

 

Plechy a profily III 

Y16 3 EN10219  

(všechny části) 

 

S420MLH 

 

Ocelové trubky, duté 

profily tvářené za 

studena          

III 

Y20 5 EN10225 S355G10+N/G10+M Plechy I 

Y21 5 EN10225 S355G12+N/G12+M Válcované profily I 

Y22 5 EN10225 S355G15+QT/G15+N Bezešvé duté profily 

kruhové 

I 

Y25 5 EN10225 S355G9+N/G9+M Plechy II 

Y26 5 EN10225 S355G11+N/G11+M Válcované profily II 

Y27 4 EN10225 S355G14+QT/G14+N Bezešvé duté profily  II 

Y28 3 EN10225 S355G13+N Svařované duté 

profily 

II 

Y30 5 EN10225 S420G2+QT/G2+M Plechy I 

Y31 5 EN10225 S420G4+M Válcované profily I 

Y32 5 EN10225 S420G6+QT Bezešvé duté profily I 

Y35 4 EN10225 S420G1+QT/G1+M Plechy II 

Y36 5 EN10225 S420G3+M Válcované profily II 

Y37 5 EN10225 S420G6+QT Bezešvé duté profily II 

Y40 5 EN10225 S460G2+QT/G2+M Plechy I 

Y41 5 EN10225 S460G4+M Válcované profily I 

Y42 5 EN10225 S460G6+QT Bezešvé duté profily I 

Y45 5 EN10225 S460G1+QT/G1+M Plechy II 

Y46 5 EN10225 S460G3+M Válcované profily II 

Y47 5 EN10225 S460G6+QT Bezešvé duté profily II 

Y50 5 EN10225 S500G2+QT/G2+M
1) 

Plechy I 

Y51 5 EN10225 S500G4+M
1) 

Válcované profily I 

Y52 5 EN10225 S500G6+QT
1) 

Bezešvé duté profily I 

Y55 5 EN10225 S500G1+QT/G1+M
1) 

Plechy I 

Y56 5 EN10225 S500G3+M
1) 

Válcované profily II 

Y57 5 EN10225 S500G6+QT
1) 

Bezešvé duté profily II 
1)

 Takto označená jakost (třída oceli) není obsaţena v normě EN 10225 

Poznámka: Všechny odkazy uvedené výše jsou materiálové normy, není li jinak uvedeno.   

 

Velká část materiálů uvedených v normě NORSOK M-120 je detailně specifikována 

v normě EN10225 a pouţívají se pro výrobu nejnáročnějších ropných zařízení ukotvených 

převáţně při pobřeţí. Z tohoto důvodu jsou tyto oceli zařazeny do nejvyšších jakostních tříd 

(SQL I a II). V normě NORSOK M-120 jsou také uvedeny materiály pro méně náročné 
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konstrukce (SQL III), nebo podruţné konstrukce (SQL IV). Tyto oceli jsou blíţe 

specifikovány převáţně v normách EN 10025, EN 10210 a EN 10219. 

 

EN 10025 – konstrukčně nelegované oceli (plechy a profily) 

EN 10210 – ocelové trubky, duté profily válcované za tepla (provedení kruhové, čtvercové) 

z nelegovaných a jemnozrnných ocelí. 

EN 10219 – ocelové trubky, svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a 

jemnozrnných ocelí (provedení kruhové, čtvercové) tvářené za studena. 

EN 10225 – svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeţí 

 

Blíţe k normě EN 10225 

Evropská norma EN 10225 stanovuje poţadavky pro svařitelné konstrukční oceli 

pouţívané pro výrobu ropných zařízení ukotvených u pobřeţí. Specifikuje plechy o tloušťce 

aţ do 150 mm, dále specifikuje profily do tloušťky 63 mm s výjimkou profilů dodávaných ve 

stavu po válcování, které mohou být pouze do tloušťky 25 mm. Dále jsou specifikovány 

bezešvé duté profily do tloušťky 40 mm a vysokofrekvenčně odporově svařované duté profily 

do tloušťky 20 mm [7]. 

 

Normu EN 10225 lze pouţít pro oceli určené pro ropná zařízení ukotvená při pobřeţí. 

Normu EN 10225 ale nelze pouţít pro oceli k výrobě podmořského potrubí a jiného vybavení. 

Norma EN 10225 je především vhodná k pouţití pro oblast Severního moře. Za předpokladu 

posouzení vhodných podmínek (například teplota) je moţno normu EN 10225 pouţít i 

v dalších oblastech [7]. 

 

Předepsána je nejniţší hodnota výrazné meze kluzu kolem 460 MPa spolu se 

stanovenými vlastnostmi v souladu s rázovou zkouškou při nízkých teplotách aţ kolem -40°C 

[7]. 
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3.  Základní informace o materiálech pouţívaných při výrobě ropných zařízení   

     (norma NORSOK M-120 s odkazem na normu EN 10225) 

       

V normě NORSOK M-120 často najdeme odkaz na uznávanou a zavedenou 

evropskou normu EN 10225, která obsahuje technické dodací podmínky pro svařitelné 

konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvených při pobřeţí.    

 

3.1 Klasifikace, značení, výroba, dodací podmínky podle EN 10225 

Klasifikace 

Klasifikace značek ocelí podle EN 10225 

S355: legovaná jakostní ocel  

S420 a S460: legované ušlechtilé oceli podle EN 10020 [7]. 

Označování 

Pro značky ocelí v této evropské normě je vytvořeno označení podle EN 10027-1. 

Číselné označení ocelí v této evropské normě je vytvořeno podle EN 10027-2. 

Označení se skládá z následujícího: 

- čísla evropské normy EN 10225 

- značky S 

- údaj o minimální předepsané mezi kluzu pro tloušťky < nebo rovno 16mm vyjádřené 

v MPa 

- písmeno G, následované příslušnou číslicí charakterizující jakost dané oceli 

- pokud je poţadováno, písemné označení dodacího stavu, tj. +N, +M, +QT [7]. 

Způsob výroby oceli 

Oceli musí být vyrobené v zásaditém kyslíkovém konvertoru nebo v zásadité 

elektrické peci. Všechny oceli musí být uklidněné a jemnozrnné. Oceli skupiny 3 musí být 

vakuově odplyněné nebo rafinované v pánvi [6]. 

Dodací podmínky 

Plechy skupiny 1
1) 

Plechy musí být dodávány ve stavu normalizačně ţíhaném/normalizačně válcovaném 

(+N) nebo termomechanicky válcovaném (+M). Zákazník/odběratel musí specifikovat 

příslušnou značku při umístění objednávky. Dodací stavy (+N) a (+M) jsou omezené do 

maximální tloušťky 40 mm. 

Plechy skupiny 2 a 3
2) 
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Plechy musí být dodávány ve stavu normalizačně ţíhaném/normalizačně válcovaném 

(+N), termomechanicky válcovaném (+M) nebo ve stavu zušlechtěném (+QT). 

Zákazník/odběratel musí specifikovat příslušnou značku při umístění objednávky. Dodací stav 

(+N) je omezen na maximální tloušťku do 150 mm a dodací stavy (+M) a (+QT) s maximální 

tloušťkou do 100 mm [7]. 

1) 
Skupina 1 značek ocelí s nepatrnými změnami od EN 10025 části 1, 3 a 4 EN 10210-1 (jen 

nepatrné změny od chemického sloţení, CEV – uhlíkového ekvivalentu a poţadavků na 

nárazovou práci) 

2) 
Skupiny značek ocelí s podstatnými změnami v porovnání s EN 10025 části 1, 3 a 4 a EN 

10210-1 včetně zlepšené taţnosti ve směru tloušťky výrobku. 

 

Profily 

Profily se dodávají podle volby výrobce po válcování ve stavu normalizačně 

ţíhaném/normalizačně válcovaném (+N) nebo termomechanicky válcovaném (+M). 

Pro dodávku ve válcovaném stavu je omezena tloušťka na 25 mm [7]. 

 

Duté profily 

Duté profily se dodávají podle výrobce ve stavu normalizačně ţíhaném/normalizačně 

válcovaném (+N) nebo ve stavu zušlechtěném (+QT) [7]. 

 

+N (Normalizační válcování, ţíhání) 

Válcovací proces, při kterém se konečná deformace provádí v definovaném teplotním 

rozmezí, coţ vede ke stavu materiálu, který je rovnocenný stavu po normalizačním ţíhání a 

stanovené mechanické vlastnosti zůstanou zachovány také po normalizačním ţíhání [7]. 

+M (Termomechanické válcování) 

Válcovací proces, při kterém se konečná deformace provádí v definovaném teplotním 

rozmezí, coţ vede ke stavu materiálu s určitými vlastnostmi, které nemohou být dosaţeny nebo 

opakovány samotným tepelným zpracováním [7]. 

+QT (Zušlechťování)  

 kalení (quenching): kalení je druh tepelného zpracování. Jedná se o zrychlené 

ochlazení z oblasti stability austenitu za účelem vytvoření nerovnováţných struktur, a 

to nejčastěji martenzitu a bainitu  
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 popouštění (tempering): popouštění je druh tepelného zpracování. Popouštění 

následuje vţdy po kalení. Cílem popuštění je omezení křehkosti oceli po zakalení 

(náchylnost k praskání) a sníţení pevnostní úrovně [8]. 

 

 3.2 Chemické sloţení  

Chemické sloţení vybraných ocelí je uvedeno v kapitole č.4 (příklady vybraných ocelí)   

Důleţitou charakteristikou chemického sloţení je tzv. uhlíkový ekvivalent (CEV) 

uváděný v %. Hodnoty uhlíkového ekvivalentu se vypočítají podle níţe uvedeného vzorce. 

Kaţdý prvek uvedený v níţe uvedeném vzorci vyjadřuje hmotnostní procento. Níţe uvedený 

vzorec byl navrţený mezinárodní svářečskou institucí a platí pro oceli, kde C > 0,18 hm%  

[5]. 

 

1556

CuNiVMoCrMn
CCEV





    [%] 

 

Tabulka č. 4. Hodnoty uhlíkového ekvivalentu (CEV) pro plechy [7] 

Číselné značení ocelí CEV max. hm. [%] 

S355G9+N 
0,43 

S355G10+N 

S355G9+M 
0,41 a) / 0,42 b) 

S355G10+M 

S420G1+QT 

0,42 
S420G1+M 

S420G2+QT 

S420G2+M 

S460G1+QT 

0,43 
S460G1+M 

S460G2+M 

S460G2+M 

a) Pro tloušťky plechů t ≤ 75mm 

b) Pro tloušťky plechů 75mm < t ≤ 100mm 

 

Hodnota uhlíkového ekvivalentu (CEV) všech profilů a dutých profilů nesmí 

přesáhnout 0,43 hm.%. 
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Základní chemické sloţení (vlivy chemických prvků na vlastnosti nelegovaných ocelí) 

Křemík (Si)  

Křemík v nelegovaných ocelích zvyšuje pevnost feritu. Působí silně desoxidačně. 

Nedostatek křemíku vede k tomu, ze ocel je neuklidněná (pod 0,1 hm % Si). Horní hranice je 

omezena hodnotou 0,45 hm % Si [5]. 

Mangan (Mn) 

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

oceli obvykle obsahují 0,30 – 1,70 hm. % Mn. Mangan působí jako desoxidační činidlo a 

společně s křemíkem se pouţívá k výrobě uklidněných ocelí. Síra se váţe na mangan za 

tvorby MnS [5]. 

Fosfor (P) 

Fosfor zvyšuje mez kluzu i mez pevnosti a také zvyšuje odolnost proti atmosferické 

korozi, především ve spojení s mědí. Přítomnost fosforu sniţuje plasticitu ocelí. Fosfor 

způsobuje zkřehnutí za studena a z tohoto důvodu se u nelegovaných ocelí omezuje jeho 

obsah na max. 0,03 hm. %.  

Další škodlivé účinky fosforu: 

- zvyšuje sklon k segregaci tím, ţe prodluţuje dvoufázovou oblast v rozmezí teplot 

1534 aţ 1050°C. 

- malá difuzní rychlost v α a γ tuhém roztoku (ferit, austenit) nedovoluje vyrovnání 

koncentrace fosforu. 

- způsobuje zkřehnutí tuhého roztoku α. Zkřehnutí feritu vede ke křehkým lomům, které 

lze prokázat prudkým sníţením hodnot vrubové houţevnatosti i za vyšších teplot [5]. 

Síra (S)  

Síra se někdy přidává úmyslně do nelegovaných konstrukčních ocelí za účelem 

zlepšení obrobitelnosti (automatová ocel). Ţelezo a sulfid ţeleznatý tvoří nízko tavitelné 

eutektikum, jehoţ bod tavení se vlivem oxidu ţeleznatého posouvá k ještě niţším teplotám. 

Kritická je široká oblast tuhnutí od bodu tavení ţeleza (1534°C) aţ k bodu tavení eutektika 

Fe-FeS při teplotě 988°C. V tomto celém rozsahu teplot je tuhý roztok γ v rovnováze 

s tekutou fází, která můţe dosáhnou eutektické koncentrace 31 hm. % S kolem primárních 

zrn. Z tohoto důvodu při tváření za tepla a také při svařování dochází k natavení eutektika na 

hranicích zrn a tím nastane porušení materiálu. Tento jev je nazýván náchylností na vznik 

teplých trhlin. Síra má k manganu větší afinitu neţ k ţelezu a bod tavení sulfidu manganu leţí 

podstatně výše (1610°C) tzn., ţe sulfidy manganu při tuhnutí oceli jsou jiţ v pevném stavu a 
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působí jako krystalizační zárodky, které jsou rozděleny v zrnech ocelí, tj. nenachází se na 

hranicích zrn. U nelegovaných ocelí má být max. obsah síry 0,03 hm. % [5]. 

Dusík (N) 

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

technologii výroby. Maximální rozpustnost dusíku je při 1600°C 0,04 hm. %. Dusík je 

podobně jako uhlík austenitotvorný prvek, a proto jeho přítomnost v nelegované oceli 

způsobuje rozšíření pole γ. Vznik nitridů má podstatný vliv na vlastnosti ocelí, protoţe se 

zvyšuje mez kluzu, mez pevnosti a tvrdost. Současně se sniţují plastické vlastnosti, zejména 

taţnost, vrubová houţevnatost, příp. mez únavy. Praktickými projevy vylučování nitridů je 

stárnutí uhlíkových ocelí a křehkost v oblasti teplot 100 aţ 350°C. Zvláště je nebezpečné 

vylučování nitridů v úzkém pásmu okolo svaru, které můţe vést při niţších teplotách 

k úplnému rozrušení konstrukce [5]. 

 

3.3 Mechanické vlastnosti 

Mechanické vlastnosti  vybraných ocelí jsou uvedeny v kapitole č.4 (příklady vybraných ocelí) 

Materiály (oceli skupiny I a II) pouţívané pro konstrukce ropných zařízení podléhají 

přísným kritériím, tzn. ţe jsou zkoušeny při nízkých teplotách (-20°C, -40°C), tak aby odolaly 

křehkému porušení (lomu) [7].  

Odolnost proti křehkému porušení 

Hodnocení odolnosti proti křehkému porušení nabývá na významu zejména u strojních 

součástí, zařízení a konstrukcí pracujících určitou dobu provozu nebo i odstávky za sníţených 

nebo velmi nízkých teplot. Byla prokázána obecná zákonitost silné teplotní závislosti hodnot 

vrubové houţevnatosti , resp. % křehkého lomu prakticky u všech kovových materiálů. Tuto 

zákonitost představuje tzv. Vidalova křivka teplotní závislosti vrubové houţevnatosti. 

Z průběhu hodnot KC, resp. se závislosti % křehkého lomu na teplotě je definován tzv. 

křehký stav materiálu s velmi nízkými hodnotami KC a mnoţstvím křehkého lomu blízkým 

100%, následuje teplotní oblast přechodového stavu mezi křehkým a houţevnatým stavem 

s indikací prudkého růstu hodnot KC. Při vyšších teplotách je dosaţeno prakticky plně 

houţevnatého stavu se standardně vysokými hodnotami KC a vymizením křehké sloţky 

z lomové plochy. K definici přechodu mezi oběma stavy se pouţívá kritéria tzv. přechodové 

teploty s řadou variant. Jako nejčastěji pouţívané a jednoduché kritérium je zjištění např. 

teploty T50% [5]. 
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Teplotní závislost hodnot vrubové houţevnatosti, resp. % křehkého lomu ze zkoušek 

vrubové houţevnatosti při různých teplotách zkoušení je uvedena na obrázku č.1, Vidalova 

křivka [5] 

 

 

    Obrázek č. 1. Teplotní závislost hodnot vrubové houţevnatosti, resp. % křehkého lomu  

 

Definice teplotní závislosti odolnosti proti křehkému porušení je velmi významná u 

celé řady materiálů pracujících ve všech odvětvích strojírenství (tlakové nádoby, potrubní 

systémy, ocelové konstrukce atd.). Její podcenění je stále zdrojem těţkých havárií a katastrof, 

přičemţ dominantní místa jejich vzniku představují svarové spoje. Z tohoto důvodu je 

opodstatněna snaha docílit u pouţitých materiálů posun přechodu mezi křehkým a 

houţevnatým stavem směrem k niţším teplotám. Z příznivých vlivů lze u daného materiálu 

jmenovat docílení jemnozrnné bainitické struktury, vysoké metalurgické čistoty oceli, nízké 

vměstkovitosti, malého výskytu vnitřních defektů a necelistvosti, vyššího stupně přitváření. U 

svarových spojů k tomu dále přistupují technologické vlivy jako jsou likvidace hrubé 

dendritické struktury svarového kovu, jeho vysoká čistota, úzká oblast tepelně ovlivněné 

zóny, jemnozrnný charakter a struktura svaru, zabránění nauhličení, nízký obsah vodíku, 

eliminace vzniku vnějších i vnitřních defektů ve svaru, eliminace vnitřních pnutí vhodným 

předehřevem, tepelným zpracováním atd. [5].       

U ocelí za nízkých teplot klesá pronikavě jejich houţevnatost. Proto se špičky napětí 

vznikající vlivem tvarových změn nemohou vyrovnávat plastickými deformacemi. Také při 

rázovém namáhání se uplatňuje pokles houţevnatosti nepříznivě [6].      
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4.  Zkoušení materiálů pouţívaných při výrobě ropných zařízení (norma    

     NORSOK M-120 s odkazem na normu EN 10225) 

      

V normě NORSOK M-120 často najdeme odkaz na uznávanou a zavedenou 

evropskou normu EN 10225, která obsahuje technické dodací podmínky pro svařitelné 

konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeţí.    

 

4.1 Mechanické destruktivní zkoušky 

Mechanické zkoušky se musí provádět v rozmezí teplot 10-35°C, vyjma zkoušek 

rázem v ohybu, kde je teplota předepsána (teploty i kolem -40°C) [7]. 

 

4.1.1 Zkouška tahem 

Zkouška tahem se musí provádět podle EN 10002-1. Zkouška tahem spočívá 

v deformaci zkušebního tělesa tahovým zatíţením (obvykle do lomu) za účelem stanovení 

jedné nebo více mechanických vlastností. Mechanické vlastnosti se hodnotí na základě 

pracovního diagramu ( R-ε ). Zkoušky se provádí na zkušebních strojích, tzv. trhačkách, které 

jsou mechanické (do 200 kN) a hydraulické. Stanoví se pevnost v tahu Rm , dále výrazná mez 

kluzu Re a taţnost A. Mez kluzu je nejdůleţitější mechanická vlastnost, která představuje 

odolnost kovových materiálů proti vzniku plastické deformace [9].       

 

Pro předepsanou mez kluzu se stanoví horní mez kluzu ReH (výrazná mez kluzu - 

napětí odpovídající prvnímu vrcholu zatíţení, zachycenému při skluzu kovu). Pokud se 

nevyskytuje výrazná mez kluzu, stanovuje se smluvní mez kluzu (Rp0,2) při celkovém 

prodlouţení 0,2% nebo nevýrazná smluvní mez kluzu (Rt0,5) při celkovém prodlouţení 0,5% 

[7].       

 

Četnost zkoušení 

Vzorek výrobku ze stejné tavby, stejného stavu tepelného zpracování a stejné tloušťky 

se odebírá z kaţdých 40 tun. Pokud se pouţívá ingot pro výrobu plechů, zkouška tahem se 

provádí z kaţdého výchozího plechu. [7].       

 

Umístění vzorků a orientace zkušebních těles pro zkoušku tahem 

Plechy:  



 17 

Vzorky se odeberou z jednoho konce plechu v poloze přibliţně ¼ šířky plechu (viz. 

obrázek č.2). Podélná osa zkušební tyče pro zkoušku pevnosti v tahu bude kolmá k hlavnímu 

směru válcování [7].       

 

Profily:  

Vzorky z profilů se odebírají z příruby v místě znázorněném na níţe uvedeném 

obrázku č.3. U profilů se skloněnými přírubami je dovoleno podle úvahy výrobce vzorky 

odebrat ze stojiny v ¼ celkové výšky nebo z příruby. Vzorky pro zkoušku tahem se odebírají 

tak, aby její podélná osa byla rovnoběţná s hlavním směrem válcování. [7]       

 

Duté profily:  

U dutých profilů s vnějším průměrem rovným nebo menším neţ 219,1 mm nebo 

jmenovitou velikostí strany rovnou nebo menší neţ 150 mm se zkušební tělesa odebírají ve 

směru rovnoběţném s osou dutého profilu podle rozhodnutí výrobce z plného průřezu profilu 

nebo z pásu (viz obrázek č. 4). U dutých profilů s vnějším průměrem větším neţ 219,1 mm 

nebo jmenovitou délkou strany větší neţ 150 mm se zkušební tělesa odebírají podle úvahy 

výrobce, a to buď v podélném nebo příčném směru k ose dutého profilu. Odebrané vzorky 

nesmí obsahovat ţádný svar a v případě čtvercových nebo obdélníkových dutých profilů se 

odebírají ve směru podélném k ose dutého profilu (viz obrázek č. 4) [7].       

 

4.1.2 Zkouška rázem v ohybu (Charpyho kladivo) 

Zkouška rázem v ohybu se musí provádět podle EN 10045-1. Přeraţení zkušební tyče 

jedním rázem kyvadlového kladiva za předepsaných podmínek (způsob namáhání – 

trojbodový symetrický ohyb, rychlost zatíţení 4,5-7,0 m.s
-1

, standardní pokojová teplota, 

standardní ráz 300 J, geometrický tvar a rozměry zkušebního tělesa – obvykle se pouţívá 

hranol 10x10x55 mm. Zkušební tyč je umístěna na podpěrách a uprostřed má vrub (V-vrub, 

popř. U-vrub). Nárazová práce, měřítko odolnosti, KV (pro zkušení tyč s V-vrubem) je 

vyjádřena v Joulech [9].       

 

Průměrná hodnota ze tří výsledků zkoušek musí splňovat předepsaný poţadavek. 

Jedna jednotlivá hodnota můţe být pod předepsanou minimální průměrnou hodnotu pouze za 

předpokladu, ţe to není méně neţ 70% poţadované hodnoty [7].       
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Četnost zkoušení 

Vzorek výrobku ze stejné tavby, stejného stavu tepelného zpracování a stejné tloušťky 

se odebírá z kaţdých 40 tun nebo její části [7].       

 

Umístění vzorků a orientace zkušebních těles pro zkoušku rázem v ohybu 

Plechy: 

Vzorky se odebírají v poloze znázorněném na obrázku č.2. 

Zkušební tělesa se odebírají následovně: 

a) Pod povrchem. Jeden povrch zkušebního vzorku pro zkoušku rázem v ohybu podle 

Charpyho bude umístěn 2mm pod válcovaným povrchem s výjimkou materiálu o 

tloušťkách t < 12mm. 

b) Ve středu dané tloušťky.  

Zkušební těleso pro zkoušku rázem v ohybu podle Charpyho V-Vrub se u ocelí skupiny 1 

odebere ve směru rovnoběţném s hlavním směrem válcování a u skupin 2 a 3 ve směru 

příčném k hlavnímu směru válcování [7].       

 

Profily: 

Vzorky se odebírají v rozmezí 25 mm od středu polohy vyznačené na obrázku č.3. U 

profilů nerovnoměrné tloušťky se odeberou vzorky z části profilu o největší tloušťce 

v předepsané poloze. Zkušební tělesa se odeberou rovnoběţně s hlavním směrem válcování 

[7].       

 

Duté profily: 

U dutých profilů s vnějším průměrem rovným nebo menším neţ 219,1 mm nebo 

jmenovitou velikostí strany rovnou nebo menší neţ 150 mm je zkušební těleso z podélného 

vzorku v poloze uvedené na obrázku č. 4b. U dutých profilů s vnějším průměrem větším neţ 

219,1 mm nebo jmenovitou velikostí strany větší neţ 150 mm je zkušební těleso odebráno 

podle volby výrobce buď ve směru podélném, nebo příčném k ose dutého profilu. Odebrané 

vzorky nesmí obsahovat ţádný svar, odebírají se v poloze uvedené v obrázku č. 4a [7]. 

 



 19 

 

                         Obrázek č. 2. Umístění vzorků u plochých výrobků    

 

W…. šířka plechu 

Šrafovaná oblast znázorňuje umístění zkušebních vzorků 

 

 

 

 

       Obrázek č. 3. Umístění vzorků u nosníků, ocelí tvaru U, úhelníků, T a Z profilů  

Šrafovaná oblast znázorňuje umístění zkušebních vzorků 
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                                Obrázek č. 4a. Umístění vzorků u dutých profilů       

 

Šrafovaná oblast znázorňuje umístění zkušebních vzorků 

a) Vzorek ve kterémkoliv místě po obvodu (u svařovaných profilů mimo svar) 

b) Alternativní umístění vzorků (u svařovaných profilů na jakékoliv straně mimo stranu 

obsahující svar) 

Zkušební tělesa pro zkoušku meze pevnosti v tahu pro profily (kruhové, čtvercové, 

obdélníkové o vnějším průměru > 219,1 mm nebo o jmenovité délce strany > 150 mm) a pro 

zkoušku rázem v ohybu.    

 

 

 

                             Obrázek č.4b. Umístění vzorků u dutých profilů       

 

Šrafovaná oblast znázorňuje umístění zkušebních vzorků 

Podle volby výrobce můţe být vzorek plný dutý profil nebo pás z profilu odebraný ve směru 

podélném k ose dutého profilu. 

Zkušební tělesa pro zkoušku meze pevnosti v tahu pro malé profily (kruhové, čtvercové, 

obdélníkové o vnějším průměru ≤ 219,1 mm nebo o jmenovité délce strany ≤ 150 mm).    
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4.2 Nedestruktivní zkoušky (NDT) 

Nedestruktivní zkoušky všeobecně slouţí k ověření způsobilosti příslušného materiálu 

bez jeho porušení. Ověření způsobilosti / kontrolu provádíme vhodně zvolenými 

nedestruktivními zkouškami. S jejich pomocí můţeme zjistit různé povrchové nebo skryté 

vady (trhliny, póry, dutiny, velké vměstky atd.), které by při provozu mohly způsobit váţnou 

poruchu na zařízeních, v nejkrajnějším případě i ztrátu na lidských ţivotech. Mezi 

nejzákladnější NDT zkoušky patří: a) Zkouška magnetickou práškovou metodu, b) Kapilární 

zkouška pomocí barvící kapaliny, c) Zkouška ultrazvukem [9].       

 

4.2.1 Popis NDT zkoušek - všeobecně 

Zkouška magnetickou práškovou metodu (magnetická defektoskopie) - všeobecně 

Je to jedna z nejrozšířenějších metod pro zjišťování skrytých povrchových vad 

polotovarů a výrobků z feromagnetických materiálů. Identifikace vady se provádí na základě 

změny magnetického toku, způsobeného touto vadou ve zkoušeném předmětu, který byl dříve 

zmagnetován pomocí vhodného indukčního činidla, kterým obvykle bývá suchý 

feromagnetický prášek. Tyto rozptýlené feromagnetické částečky se shlukují v místech 

poruchy magnetických siločar v okolí vady. Podmínkou výrazné indikace různých 

povrchových vad je vznik vhodně orientovaného magnetického toku vzhledem k orientaci 

povrchové vady [9].       

 

Kapilární zkouška pomocí barvící kapaliny - všeobecně 

Kapilární zkoušky se provádí za účelem zjištění a zviditelnění povrchových vad 

materiálu. Princip kapilární metody: před provedením kapilární zkoušky je nutno příslušnou 

plochu / místo perfektně očistit od všech nečistot. Poté na příslušné místo naneseme indikační 

látku (kapalinu jako je petrolej, fluorescenční olej). Poté příslušné místo opět očistíme a 

naneseme detekční látku (vápenné mléko, práškový uhličitan hořečnatý), která nám v případě 

povrchové vady tuto vadu potvrdí. 

 

Zkouška ultrazvukem (kontrola vnitřních vad) - všeobecně 

Celistvost součástí lze velmi dobře posoudit zvukem. Jasný, čistý a dlouho doznívající 

zvuk součásti bez vady se mění vlivem porušení v nejasný a rychle utlumovaný. S výhodu je 

uţíváno vlnění s kmitočty 0,5 – 10 MHz, které lidské ucho nezaznamenává. Průchodová a 

impulsní odrazová metoda jsou nejpouţívanější technikou zkoušení. Moderní ultrazvukové 
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impulsní přístroje umoţňují zkoušení jedinou sondou, střídavě pracující jako vysílač i 

přijímač, nebo dvěma sondami, tzn. ţe jedna sonda je vysílací a druhá sonda je přijímací. 

Jediná sonda se zpravidla uţívá u metody odrazové, průchodová metoda vyuţívá dvě sondy 

(vysílací a přijímací).     

Přístroje k provedení zkoušky pouţívají jako zdroje ultrazvuku křemenného 

piezzokrystalu nebo elektrostrikční destičky, umístěné v sondě, rozkmitávané rezonančním 

elektrickým obvodem. V případě pouţití jediné sondy se tato sonda umísťuje kolmo 

k povrchu zkoušeného materiálu, naopak při pouţití dvou sond se přijímací sonda umísťuje 

oproti sondě vysílací, případně se obě sondy umístí po jedné straně zkoušeného materiálu 

orientované vůči sobě pod úhlem rovným 45°. K zajištění průchodu ultrazvukových vln mezi 

sondou a zkoušeným tělesem je nutno pouţít vhodné přechodové látky (olej, voda, vazelína), 

aby se odstranila přechodová vzduchová vrstvička a dosáhlo se tak dokonalé akustické vazby. 

Nutnost tohoto opatření plyne z faktu, ţe na rozhraní kov – vzduch dochází prakticky k 100% 

odrazu [9].        

 

4.2.2 Provádění NDT zkoušek podle EN 10225 

Nedestruktivní zkoušky můţe provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací podle EN 

473 nebo EN 10256 [7].        

 

Zkušební metody na plechy: 

Zkoušení magnetickou práškovou metodou  se provádí podle EN ISO 9934-1. U všech 

povrchů plechů musí být provedena 100% vizuální kontrola (jakost povrchu musí odpovídat 

EN 10163-2, třída A – podtřída 3). V případě zjištěných vad (např. trhliny) je nutno provést 

opravu podle EN 10163-2, která je následně překontrolována magnetickou práškovou 

metodou [7].        

 

Kapilární zkouška pomocí barvící kapaliny musí být provedena podle EN 571-1. U 

všech povrchů plechů musí být provedena 100% vizuální kontrola (jakost povrchu musí 

odpovídat EN 10163-2, třída A – podtřída 3). V případě zjištěných vad (např. trhliny) je nutno 

provést opravu podle EN 10163-2, která je následně překontrolována kapilární zkouškou [7].        

 

Zkoušení ultrazvukem se provádí podle EN 10160. Zkoušení ultrazvukem musí být 

provedeno před nebo po konečném tepelném zpracování a musí splňovat poţadavky u ocelí 
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jakostní třídy 3 třídu S1/E2 podle EN 10160 a třídu S0/E1 podle EN 10160 pro oceli skupiny 

2 [7].        

 

Zkušební metody pro profily: 

Zkoušení ultrazvukem se provádí podle EN 10360. Příslušný materiál musí být bez 

vnitřních vad. U Stojin a přírub válcovaných profilů o tloušťce stojiny t>12 mm se na 

poţadavek zákazníka / odběratele provede zkouška ultrazvukem a případné vnitřní vady musí 

vyhovět třídě 2.1 z EN 10306:2001 [7].        

 

Zkušební metody pro duté profily na konstrukce: 

Zkoušení magnetickou práškovou metodou se provádí podle EN 10246-12. Opravy 

povrchových necelistvostí nebo mechanické vybroušení je dovoleno pouze za předpokladu, ţe 

po této činnosti není tloušťka dutého profilu v opracované oblasti menší neţ dovolená 

tloušťka stěny. Všechny opravené plochy musí plynule přecházet do obrysu profilu. 

Povrchové necelistvosti, které překračují dovolenou minimální tloušťku stěny, se pokládají za 

vadu a výrobek se podle této Evropské normy povaţuje za nevyhovující. Duté profily nesmí 

obsahovat promáčknutí větší neţ 3mm nebo 1% předepsaného vnějšího průměru. 

Prohlubenina se měří mezi nejniţším bodem a prodlouţením původního obrysu dutého 

profilu. Délka prohlubeniny nesmí v ţádném směru přesáhnout 25% největšího vnějšího 

rozměru profilu. Jakýkoliv ostrý vrub ve spodní části prohlubeniny nebo kdekoliv jinde musí 

být broušením odstraněn. Oprava ostrých vrubů pomocí svarů není dovolena. Pokud se během 

opravy sníţila tloušťka stěny o více neţ 7,5% jmenovité tloušťky stěny, je nutno ověřit 

odstranění necelistvosti magnetickou práškovou metodou [7].        

 

Zkoušení ultrazvukem se provádí podle EN 10246-7, EN 10246-8, EN 10246-14 nebo 

EN 10246-15. Duté profily musí splňovat poţadavky z EN 10246-14 nebo z EN 10246-15, 

stupeň přípustnosti U3. Svarové spojení (svar) svařovaných dutých profilů se kontroluje po 

celé délce na přítomnost podélných vad podle EN 10246-3, stupeň přípustnosti E4, EN 

10246-5, stupeň přípustnosti F4 nebo EN 10246-8, stupeň přípustnosti U4. Všechny bezešvé 

duté profily se kontrolují ultrazvukem na podélné vady podle EN 10246-7, stupeň přípustnosti 

U3/C. V případě, ţe zákazník / odběratel upozorní, ţe příslušný bezešvý dutý profil bude 

pouţit jako základní konstrukční prvek, tak bude kontrolován podle EN 10246-7, stupeň 

přípustnosti U2/C [7].        
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5.  Příklady vybraných ocelí (NORSOK M-120) 

Charakteristiky vybraných jakostí (tříd) ocelí  

 

MDS (záznamový materiálový list) - Y05, konstrukční ocel 

Plechy a profily o tloušťce do 50mm podle normy EN10025, jakost (třída) oceli 

S355J2 (nelegovaná jakostní konstrukční ocel). 

Chemické sloţení 

C max. 0,16%, CEV (uhlíkový ekvivalent) max. 0,43%. Další zastoupení chemických 

prvků: Mn max. 1,60%, Si max. 0,55%, P max 0,025%, S max. 0,025%. 

Mechanické zkoušky 

Zkouška rázem v ohybu (Charpyho kladivo, Charpy V-vrub). 

Minimální průměrná hodnota nárazové práce podle Charpyho V-vrub při teplotě -20°C,  

KV = 40 J. 

Mez pevnosti v tahu Rm: 470 - 630 MPa. 

Minimální horní mez kluzu ReH pro tloušťky t<16 mm je 355 MPa, 16<t<40 je 345 MPa. 

Technologické vlastnosti 

Vhodné pro svařování všemi obvykle pouţívanými způsoby svařování. S rostoucí 

tloušťkou výrobku a rostoucí hodnotou uhlíkového ekvivalentu se zvyšuje riziko výskytu 

trhlin za studena v oblasti sváru. 

Stav povrchu 

Předpoklad očištění povrchu před nanášením nátěrových hmot podle ISO 8501-1: 

tryskání na stupeň čistoty Sa2,5 [1].        

 

MDS (záznamový materiálový list) - Y07, konstrukční ocel 

Ocelové trubky, duté profily z nelegovaných a jemnozrnných ocelí válcované za tepla 

(bezešvé nebo svařované), podle normy EN 10210, jakost (třída) oceli S355NH. 

Ocelové trubky, duté profily do tloušťky 40mm, svařované duté profily do tloušťky stěny 

40mm. 

Chemické sloţení 

C max. 0,16%, CEV (uhlíkový ekvivalent) max. 0,43% pro všechny tloušťky. Další 

zastoupení chemických prvků: Mn 0,90 aţ 1,65%, Si max. 0,50%, P max 0,035%, S max. 

0,030%. 

 



 25 

Mechanické vlastnosti pro duté profily z jemnozrnných ocelí S355NH 

Mez pevnosti v tahu Rm: 470 - 630 MPa. 

Minimální horní mez kluzu ReH pro tloušťky t<16 mm je 355 MPa, 16<t<40 je 345 MPa. 

Minimální průměrná hodnota nárazové práce podle Charpyho V-vrub při teplotě -20°C, KV = 

40 J. 

Stav povrchu 

Předpoklad očištění povrchu před nanášením nátěrových hmot podle ISO 8501-1: 

tryskání na stupeň čistoty Sa2,5. 

Nedestruktivní zkoušky (NDT) 

Svary svařovaných dutých profilů podléhají provedení magnetické zkoušky (MT – 

Magnetic Test) v rozsahu 10%. Pro tloušťky 12mm a výše je vţdy poţadována 10% MT. 

V případě, ţe zainteresované strany poţadují přísnější dohled na toleranci vad svařovaných 

dutých profilů pro konstrukční pouţití, musí být tyto poţadavky předem dohodnuty. Mimo 

MT bude také pro tloušťky 12mm a výše provedena zkouška ultrazvukem (UT – Ultrasonic 

Weld Test) s kritériem přijatelnosti U3 [1].        

 

MDS (záznamový materiálový list) - Y16, konstrukční ocel 

Ocelové trubky a duté profily z nelegovaných a jemnozrnných ocelí válcované za 

studena (mohou být bezešvé nebo svařované), podle normy EN 10219, jakost (třída) oceli 

S420MLH o tloušťce stěn do 16 mm. Duté profily jsou dodávány ve stavu válcovaném za 

studena bez následného tepelného zpracování.  

Chemické sloţení 

C max. 0,16%, CEV (uhlíkový ekvivalent) max. 0,39%. Další zastoupení chemických 

prvků: S max. 0,015%, P max. 0,025%, Nb max. 0,10%,  V max. 0,10%, Mn max. 1,70%, Si 

max. 0,50%, N max. 0,020%. 

Mechanické zkoušky 

Mez pevnosti v tahu Rm: 450 - 610 MPa. 

Minimální horní mez kluzu ReH pro tloušťky t = 16 mm je 355 MPa. 

Minimální průměrná hodnota nárazové práce podle Charpyho V-vrub při teplotě -20°C, KV = 

50 J. 

Technologické vlastnosti 

Vhodné pro svařování všemi obvykle pouţívanými způsoby svařování. S rostoucí 

tloušťkou výrobku a rostoucí hodnotou uhlíkového ekvivalentu se zvyšuje riziko výskytu 

trhlin za studena v oblasti svaru. 
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Stav povrchu 

Předpoklad očištění povrchu před nanášením nátěrových hmot podle ISO 8501-1: 

tryskání na stupeň čistoty Sa2,5 [1].        

 

MDS (záznamový materiálový list) – Y20, konstrukční ocel 

Plechy o tloušťkách od 25mm do 150mm podle normy EN 10225, jakost (třída) oceli 

S355G10+N/G10+M. CTOD zkouška (crack tip opening displacement - zkouška rozevření 

trhliny), která je obsaţena ve zkoušce svařitelnosti pro plechy o tloušťkách nad 40 mm, musí 

splnit stanovený poţadavek 0,25 mm jako minimum ve stavu svařeném a dále 0,20 mm ve 

stavu po tepelném zpracování PWHT (post weld heat treatment – tepelné zpracování po 

svaření). CTOD zkouška pro plechy o tloušťkách do 40 mm můţe být poţadována na základě 

speciálních konstrukčních kritérií. 

Tepelné zpracování 

Z hlediska tepelného zpracování je pouţití materiálů přípustné také ve stavu 

zušlechtěném. 

Chemické sloţení 

S355G10+N/G10+M: C max. 0,12%, CEV (uhlíkový ekvivalent) max. 0,43%. Další 

zastoupení chemických prvků: Si 0,15-0,55%, Mn max. 1,65%, P max. 0,015%, 

S max. 0,005%, Cr max. 0,20%, Mo max. 0,20%, Cu max. 0,30%, N max 0,010%, Nb max. 

0,030%, Ti max. 0,025%. 

Mechanické vlastnosti plechů S355G10+N/G10+M 

Mez pevnosti v tahu Rm pro tloušťky do 100mm je 470 – 630 MPa. 

Mez pevnosti v tahu Rm pro tloušťky nad 100mm je 460 – 620 MPa. 

Minimální horní mez kluzu ReH pro tloušťky t<16 mm je 355 MPa, 16<t<25 je 355 MPa, 

25<t<40 je 345 MPa, 40<t<63 je 335 MPa, 40<t<63 je 335 MPa, 63<t<100 je 325 MPa, 

100<t<150 je 320 MPa. 

Minimální průměrná hodnota nárazové práce podle Charpyho V-vrub při teplotě -40°C, KV = 

50J. 

Technologické vlastnosti 

Vhodné pro svařování všemi obvykle pouţívanými způsoby svařování. 

Stav povrchu 

Předpoklad očištění povrchu před nanášením nátěrových hmot podle ISO 8501-1: 

tryskání na stupeň čistoty Sa2,5 [1], [7].              
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MDS (záznamový materiálový list) – Y27, konstrukční ocel 

Bezešvé duté profily o tloušťkách aţ do 40 podle normy EN 10225, jakost (třída) oceli 

S355G14+QT/G14+N. CTOD zkouška (crack tip opening displacement - zkouška rozevření 

trhliny), která je obsaţena ve zkoušce svařitelnosti pro plechy o tloušťkách nad 40 mm, musí 

splnit stanovený poţadavek 0,25 mm jako minimum ve stavu svařeném. 

Chemické sloţení 

S355G14+QT/G14+N: C max. 0,18%, CEV (uhlíkový ekvivalent) max. 0,43%. Další 

zastoupení chemických prvků: Si 0,15-0,55%, Mn max. 1,60%, P max. 0,025%, 

S max. 0,010%, Cr max. 0,25%, Mo max. 0,08%, Ni max. 0,30%, Cu max. 0,35%, N max. 

0,014%, Nb max. 0,050%. 

Mechanické vlastnosti pro bezešvé duté profily S355G14+N/G14+N 

Mez pevnosti v tahu Rm: 460 – 620 MPa. 

Minimální horní mez kluzu ReH pro tloušťky t<20 mm je 355 MPa, 20<t<40 je 345 MPa. 

Maximální poměr Re/Rm je 0,88. 

Minimální průměrná hodnota nárazové práce podle Charpyho V-vrub při teplotě -40°C, KV = 

50 J. 

Nedestruktivní zkoušky (NDT – Non Destructive Testing) 

Tolerance vad pro zkoušku provedenou pomocí ultrazvuku musí být U2/C.  

Technologické vlastnosti 

Vhodné pro svařování všemi obvykle pouţívanými způsoby svařování. 

Stav povrchu 

Předpoklad očištění povrchu před nanášením nátěrových hmot podle ISO 8501-1: 

tryskání na stupeň čistoty Sa2,5 [1], [7].              

 

MDS (záznamový materiálový list) – Y46, konstrukční ocel 

Válcovné profily o tloušťkách aţ do 40 mm podle normy EN 10225, jakost (třída) 

oceli S460G3+M. CTOD zkouška (crack tip opening displacement - zkouška rozevření 

trhliny), která je obsaţena ve zkoušce svařitelnosti pro plechy o tloušťkách nad 40 mm, musí 

splnit stanovený poţadavek 0,25mm jako minimum ve stavu svařeném. 

Tepelné zpracování 

Z hlediska tepelného zpracování je pouţití materiálů přípustné také ve stavu 

zušlechtěném. 
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Chemické sloţení 

S460G3+M: C max. 0,14%, CEV (uhlíkový ekvivalent) max. 0,43%. Další zastoupení 

chemických prvků (hmotnostní %): Si max 0,55%, Mn max. 1,70%, P max. 0,025%, 

S max. 0,015%, Cr max. 0,25%, Mo max. 0,08%, Ni max. 0,70%, Cu max. 0,30%, Ti 

max.0,025%. 

Mechanické vlastnosti pro válcované profily S460G3+M 

Mez pevnosti v tahu Rm: 530 – 720 MPa. 

Min. horní mez kluzu ReH pro tloušťky t<16mm je 460 MPa, 16<t<40 je 440 MPa, 40<t<63 je 

430 MPa. 

Maximální poměr Re/Rm je 0,90. 

Minimální průměrná hodnota nárazové práce podle Charpyho V-vrub při teplotě -40°C, KV = 

60 J. 

Technologické vlastnosti 

Vhodné pro svařování všemi obvykle pouţívanými způsoby svařování. 

Stav povrchu 

Předpoklad očištění povrchu před nanášením nátěrových hmot podle ISO 8501-1: 

tryskání na stupeň čistoty Sa2,5 [1], [7].              
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6.  Postup svařování včetně všeobecné přípravy povrchu před svařováním a  

     ochrany proti korozi 

 

6.1   Svařování v souladu se svařovací metodou 136 (trubičkový drát) včetně  

        všeobecné přípravy povrchu před svařováním (norma NORSOK M-101)   

 

Off shore konstrukce vyskytující se v pobřeţním ropném a plynařském průmyslu patří 

mezi nejnáročnější a velmi často kritické konstrukce. Proto je výroba i svařování těchto 

konstrukcí pod maximálním dohledem. Některé světoznámé firmy, zabývající se svařováním, 

velice úzce spolupracují s ropnými společnostmi, dodavateli a výrobci ropných plošin, aby 

společně vyvíjely a také dodávaly přídavné svařovací materiály, svařovací zařízení, 

technologické postupy atd., které budou vyhovovat těm nejnáročnějším poţadavkům na 

mechanické vlastnosti v náročných povětrnostních podmínkách a také čím dál tím více 

poţadavkům na zvyšující se produktivitu v tomto průmyslu. 

 

Mezi nejčastěji pouţívané přídavné svařovací materiály pro svařování off shore 

konstrukcí patří obalené elektrody (MMA – Manual Metal Arc Welding), tavidla a dráty 

pouţívané pro svařování pod tavidlem (SAW – Submerged  Arc Welding) a také velmi často 

vyuţívané plněné trubičkové dráty (FCAW – Flux Cored Arc Welding) [10].              

 

U všech těchto přídavných svařovacích materiálů je mimo jiné kladen velký důraz na: 

 

- vysokou odolnost proti křehkému lomu - odpovídající hodnoty vrubové houţevnatosti 

musí být často zaručeny i při velmi nízkých teplotách (např. -40°C nebo i -60°C). 

- nízký obsah difuzního (zbytkového) vodíku – má vliv na dobrou vrubovou 

houţevnatost pří nízkých teplotách a také sniţuje náchylnost k trhlinám za tepla i za 

studena [10].              

 

Samozřejmě, ţe i v norských normách (Norsok M-101), které se zaměřují na výrobu 

off shore konstrukcí, jsou detailně rozebrány všechny podmínky výroby a poţadavky, nejen 

na přídavné svařovací materiály, ale samozřejmě také na volbu základního materiálu, 

kvalifikaci svářečského personálů, personálu NDT, svářečů a v neposlední řadě kvalifikaci 

svařovacích postupů. 
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Volba přídavných svařovacích materiálů není v normě Norsok M-101 přímo určena. 

Velice často se však vyuţívají plněné trubičkové dráty. Vţdy je však kladen důraz hlavně na 

jiţ zmiňované: nízký obsah difuzního vodíku a také vrubovou houţevnatost. 

 

6.1.1 Obloukové svařování plněnými trubičkovými dráty 

(FCAW - Flux Cored Arc Welding) 

Pokud jde o práci a zařízení, je svařování trubičkovým drátem velmi podobné 

svařování MIG/MAG (svařování plným drátem). Nesvařuje se však plným drátem nebo 

elektrodou, ale jde o kovový plášť vyplněný tavidlem. Na začátku výroby trubičkového drátu 

(plněné elektrody) je obvykle páska, která se nejdříve tvaruje do tvaru písmene "U", do ní se 

potom ukládá tavidlo a legující materiály a nakonec se páska v sérii formovacích kladek 

uzavírá. 

Tyto dráty jsou rozděleny do tří základních skupin: 

- Dráty plněné kovovým práškem.   

- Rutilové plněné dráty. 

- Basické plněné dráty. 

Tyto tři hlavní skupiny se vyuţívají podle jejich vlastností při svařování, vzhledu 

svaru, polohování, mechanicko-technologických vlastností, vhodných ochranných plynů a 

oblastí pouţití [10].              

 

Rutilové a basické plněné dráty patří mezi struskotvorné svařovací materiály. 

Struskotvorné látky, zejména basické prvky, pozitivně ovlivňují mechanické hodnoty 

svarového kovu a sniţují na minimum vznik studených spojů a pórů. Struskotvorné plněné 

dráty představují v podstatě alternativu obalených elektrod. Značná přednost rutilových 

plněných drátů spočívá v tom, ţe mají velmi dobré modelovací schopnosti při svařování 

v polohách. Plněné dráty s kovovým práškem patří mezi bezstruskové svařovací materiály. 

Jsou označovány za protiklad plných drátů [10].              

 

Vyuţití trubičkových drátů v různých odvětvích je přehledně znázorněno na obrázku 

č. 5. Z tohoto obrázku je patrné, ţe trubičkové dráty jsou nejvíce pouţívané v lodním 

průmyslu a při výrobě svařovaných konstrukcí.          
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                    Obrázek č.5. Vyuţití trubičkových drátů v různých odvětví [10].              

 

Výhody pouţití trubičkových drátů 

- Zvýšení produktivity svařování.  

- Sníţení vneseného tepla (sníţení deformačních účinků). 

- Menší rozstřik svarového kovu. 

- Úspora elektrické energie. 

- Niţší pracnost při čištění spojů.   

- Sniţuje se riziko vzniku vad proti svařování plným drátem aţ o 80% (dostatečné 

natavení svarových ploch, nevznikají studené spoje, nízká náchylnost na tvorbu 

trhlin). 

- Dobré mechanické vlastnosti (vysoké hodnoty vrubové houţevnatosti).  

- Moţnost svařování v polohách.  

 

Nevýhody pouţití trubičkových drátů 

- Vyšší cena v porovnání s plným drátem. 

 

6.2  Kvalifikace a schvalování činností pro svařování včetně následných zkoušek 

Jednotlivé poţadavky na kvalifikaci a schvalování činností jsou popsány v níţe 

uvedených pod-kapitolách (5.1.2.1, 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.1.2.4) a předepsané teploty a hodnoty 

pro zkoušku rázem v ohybu podle Charpy jsou uvedeny v tabulce č.5. 
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6.2.1  Kvalifikace svářečského personálu 

Kvalifikace svářečského personálu, personálu NDT a svářečů musí být v souladu 

platnými evropskými normami. Důvod je zřejmý, musí být zajištěna maximální kvalita 

svářečských prací a celý proces svařování musí být od svého začátku aţ do konce pod 100% 

kontrolou a dohledem [3].              

 

Svářeči včetně zámečníků (zámečníci, kteří jsou poveřeni skládáním a stehováním) 

musí být kvalifikováni v souladu s EN 287, EN 1418 popř. rovnocennou odpovídající 

normou. V případě, ţe se bude jednat o svařování podruţných konstrukcí (SQL IV), je 

základní svařečské oprávnění dostatečné [3].              

 

6.2.2  Kvalifikace (schvalování) postupů svařování 

Pro zajištění a moţnost dokladování dostatečné kvality svářečských prací se provádí 

schvalování kvalifikace postupu svařování (tzv. WPQR – Welding Procedure Qualification 

Record). Tento schválený postup nám zaručí, ţe námi zvolené podmínky a parametry 

svařování, jsou určeny správně a při jejich dodrţování při výrobě konkrétních svařovaných 

konstrukcí bude zajištěna maximální kvalita svarových spojů. Tato schvalování mohou 

provádět pouze zkušební organizace, které k tomu mají patřičná pověření. WPQR se provádí 

podle platných mezinárodních norem. Při schvalování postupů svařování dle Norsok M-101 

se musí ale navíc splnit dodatečné poţadavky, které tato norma uvádí. Právě tyto dodatečné 

poţadavky jsou u off shore konstrukcí podstatné [3].              

  

6.2.3  Kvalifikace postupu svařování pro oceli s Re≤500 MPa 

WPQR jsou pro tyto oceli kvalifikována dle ČSN EN ISO 15 614-1 a dle dodatečných 

poţadavků Norsok M-101. 

 

Mezi tyto poţadavky mimo jiné patří: 

a) poţadavek na maximální dovolenou hodnotu Pcm≤0,21 a C≤0,13 hm. %. 

 

Pokud nejsou dodrţeny tyto maximální hodnoty, pak zvýšení od dané hodnoty Pcm o 

0,02·Pcm, nebo zvýšení dané hodnoty uhlíkového ekvivalentu CEV o 0,03 CEV, nám zadává 

povinnost, ţe musíme provést nový schválený postup svařování [3]. 
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Hodnotu uhlíkového ekvivalentu Pcm získáme ze vzorce japonských autorů Ito-Bessyo 

pro oceli s obsahem uhlíku C < 0,16 hm.% [5]. 

 

B
VMoNiCrCuMnSi

CPcm 5
10156020202030

     [%]           

 

Př.: Máme schválen postup svařování WPQR, kde ocel pouţitá pro zkušební vzorky má 

Pcm=0,3 , CEV =0,38 a C=0,15. 

Budeme svařovat konstrukci dle dané WPQR. Ocel v tomto případě nesmí mít hodnoty 

Pcm>0,3 + 0,02·0,3  a  CEV>0,38 + 0,03·0,38. 

Pokud tomu tak bude, je nutné provést nový schválený postup svařování pro danou ocel, nebo 

vybrat jinou ocel, která bude odpovídat původní WPQR.  

 

b) poţadavek na CTOD testy 

 

Jde o testy pro zjištění odolnosti vůči šíření trhlin. Tyto testy musí být zahrnuty 

v kvalifikaci svařovacích postupů  pro svařence, kde pouţité plechy mají tloušťky nad 50 mm. 

Pro oceli ze tříd I, II to platí u všech jakostních tříd materiálu a pro oceli třídy  III to platí pro 

materiály, které mají Re > 400MPa. Testy pro zjištění trhlin musí být také zahrnuty 

v kvalifikaci svařovacích postupů (WPQR)  pro svařence s plechy tloušťky pod a rovné 50 

mm jestli to poţaduje konstruktér pro specifickou skupinu oceli [3].              

6.2.4  Kvalifikace postupu svařování pro oceli s Re>500 MPa 

I zde jsou uvedeny dodatečné poţadavky, mimo jiné tyto dva: 

a) poţadavek na maximální dovolenou hodnotu Pcm≤0,21 a C≤0,13 

V tomto případě nesmí být Pcm překročeno o 0,03·Pcm a CEV nesmí být překročeno o 0,04· 

CEV. 

b) poţadavek na CTOD testy 

je v podstatě shodný jako u materiálu kde Re≤500 MPa, pouze limitní tloušťka plechu není 50 

mm, ale 30 mm [3].              
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Tabulka č.5. Kvalifikace postupu svařování na základě zkoušek rázem v ohybu (Charpyho 

kladivo),  předepsané teploty a hodnoty nárazové práce [3]                  

Tloušťka 

materiálu 

v mm 

Jakostní úroveň oceli (Steel Quality Level – SQL) 

I II III 

Re ≤ 

500 

400 < 

Re ≤ 

500 

Re > 

500 

Re ≤ 

400 

400 < 

Re ≤ 

500 

Re > 

500 

355 ≤ 

Re ≤ 

500 

Re > 

500 

t ≤ 12     0°C - 20°C - 20°C     0°C     0°C - 20°C     0°C     0°C 

12 < t ≤ 25 - 20°C - 40°C - 40°C     0°C - 20°C - 40°C     0°C - 20°C 

25 < t ≤ 50 - 40°C - 40°C - 40°C - 20°C - 40°C - 40°C - 20°C - 40°C 

t > 50 - 40°C - 40°C - 40°C - 40°C - 40°C - 40°C - 40°C - 40°C 

Poţadovaná 

nárazová 

práce a) 

   36J    42J    60J    27J    42J    60J    27J    42J 

a) V tabulce je uvedena minimální průměrná hodnota nárazové práce. Jakákoliv uvedená 

hodnota nesmí být menší neţ 70% minimální průměrné hodnoty. 

 

6.3  Příprava povrchu a ochranný nátěr (NORSOK M-501) 

 

V normě NORSOK M-501 jsou uvedeny poţadavky na přípravu povrchu před aplikací 

nátěrových hmot, dále jsou zde uvedeny poţadavky na výběr nátěrových hmot v návaznosti 

na jejich pouţití v průběhu výroby a následné instalaci konstrukcí a přidruţených zařízení [4].              

 

Podstatou normy NORSOK M-501 je dosaţení nátěrového systému, který zajišťuje 

následující: 

- Optimální ochranu zařízení (včetně svařovaných ocelových konstrukcí) s minimální 

potřebou co se týče údrţby. 

- Snadnou údrţbu pouţitého ochranného nátěru, včetně příslušného nátěrového 

systému. 

- Zdraví nezávadný ochranný systém a nátěr. 

- Bezpečnost při provádění ochranného nátěru, tzn. nezávadnost ve vztahu k ţivotnímu  

prostředí [4].              

 

Norma NORSOK M-501 se nevztahuje na potrubí, včetně stoupacího potrubí [4].              

 

Výběr nátěrového systému včetně samotného pracovního procesu musí být proveden 

s náleţitým ohledem na podmínky v průběhu výroby, montáţe v místě určení a následné 

obsluhy. Ocelové povrchy musí být před pouţitím a instalací tryskány s následnou ochranou 
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proti korozi (základní nátěr, popř. stříkání kovů). Firmy, které budou provádět nátěr, stříkání 

kovů nebo ţárové zinkování, musí mít v tomto oboru dostatečnou kvalifikaci včetně 

kaţdoročního školení (školení zahrnuje například: pouţívání ochranných prostředků, 

bezpečnou manipulací s nátěrovými hmotami, dodrţování bezpečnosti práce, míchání a ředění 

nátěrových hmot atd.) příslušných pracovníků, které je nutno doloţit k ověření [4].              

 

Ochranný nátěr nesmí být nanášen v případě, ţe relativní vlhkost je vyšší neţ 85% 

stejně tak jako v případě, ţe teplota oceli je niţší neţ 3°C nad rosným bodem (bodem 

kondenzace). Ochranný nátěr nebo konzervaci je moţno provádět pouze při teplotách nad 0°C 

[4].              

 

Dříve neţ zvolíme vhodné nátěrové hmoty (materiály) pro příslušné pouţití (typ 

konstrukce a k čemu je určena), je třeba brát na zřetel následující aspekty: 

- Ochranné vlastnosti proti korozi. 

- Poţadavky na zdraví, bezpečnost a ţivotní prostředí. 

- Charakteristiky vztahující se k podmínkám aplikací, vybavení a personálu. 

- Zkušenosti s nátěrovým systémem a nátěrovými materiály. 

- Dostupnost a náklady příslušných nátěrových materiálů. 

Všechny pouţívané nátěrové hmoty (materiály) a rozpouštědla musí být chráněny před 

všemi moţnými zdroji vznícení a je nutné je skladovat za dodrţení skladovacích podmínek 

(teplota atd.) předepsaných příslušným výrobcem. Seznam předepsaných odstínů pro nátěr 

v souladu se specifikací podle  RAL
1) 

je uveden v tabulce č.6 [4].              

 

Tabulka č.6. Seznam předepsaných (tzn. i pouţívaných) RAL
1)

 odstínů [4]              

Barva RAL-1K název 

Bílá RAL 9002 (šedobílá) 

Modrá RAL 5015 (blankytně modrá) 

Šedá RAL 7038 (achátově šedá) 

Zelená RAL 6002 (listová zeleň) 

Červená RAL 3000 (rudá) 

Ţlutá RAL 1004 (zlatoţlutá) 

Oranţová RAL 2004 (jasně oranţová) 

Černá RAL 9017 (dopravní černá) 
1) 

RAL – Deutsches Institut fuer Guetesicherung und Kennzeichnung – specifikace odstínů  

vydaných v souladu s RAL. 
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Všeobecná specifikace pro základní nátěr v souladu s normou NORSOK M-501: 

„Tenká vrstva ochranného nátěru, která se obvykle pouţívá pouze při přepravě a skladování  

konstrukcí nebo zařízení před aplikací konečného nátěru“.  

V případech kdy, je poţadováno pouze provedení základního nátěru, je nutno dodrţet níţe 

uvedené poţadavky: 

- Tryskání v souladu s ISO 8501-1 Sa ½ , tryskaný povrch musí být po celou dobu, neţ 

je nanesen základní nátěr ve stavu po tryskání Sa ½. 

- Sloţení základního nátěru bude obsahovat jeden nátěr etyl-zinkového silikátu o 

tloušťce vrstvy 15μm. 

- Maximální tloušťka vrstvy v suchém stavu bude 25μm [4].                  

 

Nenatřené povrchy 

U následujících materiálů a zařízení není poţadován nátěr: Hliníkové a titanové 

materiály, neizolovaná nerez ocel, izolované topení, ventilace a klimatizace z nerezových 

ocelí, chromované a zinkované materiály, materiály z mědi a mosazi., plasty atd. [4].                  

 

V případě opracovaných ploch je nutno pouţít ochranu proti korozi a to buď běţný 

konzervační olej (krátkodobá konzervace), nebo TECTYL 506 (dlouhodobá konzervace). 

 

Pokovování 

Ţárové zinkování
1)

 musí být provedeno v souladu s normou ISO 1461. Minimální 

tloušťka nanášeného povlaku u konstrukčních ocelí musí být 125μm a mít hmotnost 90g/m
2
. 

Konstrukční dílce musí být před ţárovým zinkováním tryskány. [4]                  

1)
Ţárové zinkování - jedná se o termický proces a je pro své nesporné přednosti ve světě 

nejběţnějším protikorozním systémem aplikovaným na ocel. Nanášení povlaků ţárového zinku 

spočívá v ponoření chemicky předupravených ocelových dílců do zinkové lázně o teplotě 

450°C. Zinkovaný díl je při ponořování do taveniny vystaven nerovnoměrnému působení 

zvýšené teploty, kdy část pod hladinou se rychle prohřívá, zatímco část nad hladinou má 

teplotu prostředí. Z tohoto důvodu jsou dílce v průběhu ponořování do zinkové lázně 

vystaveny působení významného vnitřního proměnného pnutí způsobeného tepelnou 

roztaţností materiálu. Je-li rozdíl aţ 430°C mezi relativně chladnou částí zinkovaného dílu 

nad hladinou a prohřátou částí pod hladinou, dosahuje napětí v krajních vláknech profilu 

meze kluzu a dílec se plasticky deformuje, mění tvar. Dodávání deformační energie je však 

omezeno tepelnou roztaţností materiálu. Vyvolaná plastická přetvoření proto vedou k tomu, 



 37 

ţe materiál částečně relaxuje. Vzhledem k dosaţené plastické deformaci je kaţdý ţárově 

pozinkovaný dílec dotčen určitým stupněm přetvoření. Pro většinu aplikací je toto přetvoření 

přijatelné a nebrání účelu pouţití ţárově zinkovaných dílců [11].                  

 

Příprava povrchu 

Před tryskáním je nutno provést zaoblení všech ostrých hran (broušení ručně nebo 

strojně minimálním poloměrem 2mm), včetně odstranění okují z povrchu materiálů. 

Po tryskání musí být materiál zbaven všech nečistot (čistý, bez okují) s předepsanou drsností 

před nanášením první vrstvy ochranného nátěru (základní nátěr) [4].                  

 

Provádění nátěru 

Krycí schopnost konečného nátěru bude ověřena podle ISO 2814. Kontrastní poměr 

nesmí být menší neţ 94% stanovené tloušťky krycí vrstvy (konečného nátěru) [4].                                  

 

Příslušná firma, která bude provádět nátěr, musí ke kaţdému zvolenému nátěrovému 

systému doloţit následující:  

- Záznam o provedení povrchové přípravy před nátěrem. 

- Tloušťka krycí vrstvy (konečný nátěr) v suchém stavu dle poţadovaného rozsahu. 

- Časové intervaly při provádění nátěru (mezidoba od aplikace základního nátěru a 

konečného nátěru) včetně uvedení teplot a vlhkosti. 

- Informace o pouţitých ředidlech (typ ředidla a pouţité mnoţství) [4].                                  

 

Ţárové stříkání kovů 

Příslušné poţadavky uvedené v normě M-501 jsou také pouţitelné pro ţárové stříkání 

kovů, které je vedle klasického nátěru další moţností ochrany proti korozi. Aplikace ţárového 

stříkání kovů vyplyne z poţadavků na dané zařízení (konstrukci) uvedených ve specifikaci 

zákazníka, včetně poţadavků uvedených v tabulce č.7 [4].                                  

  

Předepsané krycí materiály pro ţárové stříkání kovů: 

Hliník: typ Al 99,5 z DIN 8566-2, popřípadě je moţno pouţít ekvivalent schválený 

zákazníkem. 

Slitina hliníku: slitiny hliníků s 5% obsahem hořčíku, DIN 8566-2 AlMg5, popřípadě je 

moţno pouţít  ekvivalent schválený zákazníkem [4].                                   
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Tabulka č. 7. Nátěrový systém platný pro ţárové stříkání kovů [4]                                   

Aplikace (není-li jinak požadováno) Příprava povrchu Nátěrový systém 
MFDT

1) 

μm 

Tento nátěrový systém bude pouţit pro 

uhlíkové konstrukční povrchy vystavené  

pracovním teplotám > 120°C 

 

Vztahuje se na všechny izolované 

povrchy, např. nádrţe, ramena jeřábů 

konstrukce pro osvětlení ropných plošin  

  

 

Čistota: 

ISO 8501-1 Sa ½ 

 

Drsnost: ISO 8503 

střední stupeň G 

 

 

Stříkání kovů hliníkem 

nebo slitinami hliníku 

  

    200 

 

Stříkání kovů zinkem 

nebo slitinami zinku 

 

    100 

MFDT
1)

 – minimální tloušťka vrstvy v suchém stavu  

 

Postup při ţárovém stříkání kovů  

Kaţdá vrstva se nanáší na příslušný povrch rovnoměrně. Finální povlak se skládá 

z několika vrstev (záleţí na předepsané technologii), které se postupně nanášejí jedna na 

druhou. Pro nanášení se pouţívá stříkací pistol v souladu s pokyny uvedenými v DIN 32521 

[4].                                   

 

Povlak musí být celistvý a pevně spjatý se základním materiálem. Výsledný povrch po 

nástřiku musí být jednotný a rovnoměrný, bez jakýchkoliv bublin nebo hrudek. Jakákoliv 

vada povrchu po nástřiku musí být opravena, tzn. opětovně nanesena na začištěný povrch [4].                                   
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7. Závěr 

 

V této práci jsme seznámili se základními charakteristikami materiálů vhodných pro 

výrobu ocelových konstrukcí (off shore konstrukcí) pouţívaných v ropném průmyslu 

v souladu s normami NORSOK. Nejpřísnější kritéria, co se týče náročnosti, jsou kladeny na 

materiály pouţívané pro ocelové konstrukce s jakostní úrovní oceli (SQL – Steel Quality 

Level) třídy I a třídy II. Jedná se hlavně o dodrţení nejniţších hodnot výrazné meze kluzu 

kolem 350 MPa spolu se stanovenými vlastnostmi v souladu s rázovou zkouškou při nízkých 

teplotách aţ kolem -40°C.  

 

Tato vypracovaná práce potvrdila, ţe pouţívání off shore konstrukcí ve velmi 

náročném pracovním prostředí vyţaduje specifický sortiment ocelí na podporu větší pracovní 

bezpečnosti obsluhy, delší pracovní ţivotnosti konstrukcí a hlavně sníţení rizika selhání, které 

by ve většině případů mělo katastrofální vliv na ţivotní prostředí. 

  

Vypracovaná práce na téma základní charakteristiky konstrukčních materiálů 

pouţívaných v ropném průmyslu podle norem NORSOK bude přínosem pro firmu Strojosvit, 

a.s. se sídlem v Krnově. Vypracovaná práce zahrnuje potřebné informace pro nákup vhodného 

surového materiálu s poţadovanými chemickými i mechanickými vlastnostmi, a základními 

informacemi pro výrobu co se týče svařování a ochrany proti korozi. Vypracovaná práce bude 

ve firmě Strojosvit, a.s. pouţívána jako pomocné vodítko při základním zpracování, a to jak 

poptávkové dokumentace předloţené zákazníkem, tak pro zpracování následné objednávky do 

výroby.       
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