
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

Katedra mechanické technologie 

 

 

 

 
 

 

 

Studium přechodových oblastí austenitických návarů 

provedených elektrostruskovým navařováním  

a automatem pod tavidlem  
 

 

Disertační práce 
 

 

 

 

 

 

 

 

Studijní program: P2301 Strojní inženýrství 

 

Studijní obor: 2303V002 Strojírenská technologie 

 

Školitel:   doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. 

 

Doktorand:  Ing. Petr Filipec 

 

 

 

Ostrava 2011 



ANOTACE  

 

Název disertační práce :  Studium přechodových oblastí austenitických  

návarů provedených elektrostruskovým  

navařováním a automatem pod tavidlem  

 

Doktorand :    Ing. Petr Filipec 

Školitel :    doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. 

 

 

Vedle provádění svarových spojů svařováním, které dnes nesporně patří mezi 

nejdůležitější technologie umožňující vytváření různých typů konstrukcí, existuje 

technologie navařování.  

Navařování páskovými elektrodami je velmi flexibilní a ekonomickou 

alternativou nanášení povrchových vrstev odlišného chemického složení či 

vlastností, například korozivzdornosti či tvrdosti, zpravidla na nízkolegované oceli. 

Vysokolegované materiály, jako jsou nerezavějící oceli nebo slitiny na bázi 

niklu, jsou pro své vlastnosti nezbytné pro celou řadu aplikací v mnoha odvětvích 

průmyslu. V řadě případů by však cena výkovku nebo svařence z těchto materiálů 

dosáhla závratných, často neakceptovatelných výšek. Právě navařování za použití 

páskových elektrod je reálnou cestou redukce cen těchto komponentů výrobních 

zařízení pro chemický a petrochemický průmysl, jadernou energetiku, ale  

v neposlední řadě také pro renovace opotřebených dílů. 

Disertační práce se zabývá navařováním různých typů austenitických návarů 

na materiál nízkolegovaný, tak aby bylo dosaženo nejen vhodných antikorozních 

účinků, ale i mechanických vlastností s odpovídající metalografickou strukturou. Byl 

použit patřičný rozsah NDT kontrol, metalografických a mechanických zkoušek, aby 

mohly být podklady použity i pro jadernou energetiku, která je v poslední době opět 

na vzestupu. 

Další částí disertační práce bylo provedeno srovnání metody 

elektrostruskového navařování (72) s navařováním automatem pod tavidlem (121) 

z pohledu, že metoda elektrostruskového navařování je technologie, která by měla 

být chápána jako technologie progresivnější a zároveň efektivnější. 

Celá práce je v souladu s platnými normami ISO, EN, ČSN, včetně 

výrobkových norem, tak aby tyto výsledky mohly dále sloužit i v běžné praxi. 



ANNOTATION  

 

Title of doctoral thesis: Research of transition zone austenitic cladding 

performed by Electroslag Welding  

and Submerged-Arc Welding  

 

PhD. student:    Ing. Petr Filipec 

Tutor:     doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. 

 

Except performing welding joint by welding, which at this days beyond 

dispute belongs to technologies which make possible create different type  

of construction, also exist overlaying technology. 

The strip cladding is very flexible and economic alternative putting surface 

layers different chemical composition or properties like corrosion-resistant or hard 

facing, usually at low alloyed steel. 

Alloyed steels like corrosion-resistant steels or nickel alloys are for their 

properties necessary for many application at different production industry 

departments. Generally, the price of forging or weldment of those materials achieve 

surprising and often amazing prices. Consequently cladding using by strip electrodes 

is real way how to reduce prices those components like equipment for chemical and 

petrochemical industries, nuclear energetic or also renovation expendable parts. 

This doctoral thesis is concerned with cladding different type austenitic layers 

on low alloyed material to achieved not only suitable corrosion resistant effects, but 

also mechanical properties with corresponding metallographic structures.  

The appropriate range of non-destructive control, metallographic and mechanic 

testing was performed to have records also for nuclear energetic, which is aim  

of interest at those days. 

At the second part of my thesis work was performed comparing Electroslag 

Welding (72) to Submerged-Arc Welding (121) method, due to make sure that 

method of Electroslag Welding is technology which should be understood like very 

progressive and also most effective technology. 

Whole work is keep according a valid ISO, EN, ČSN include production 

norms, so those all results should be instrumental for common use. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

SAW - Svařování pod tavidlem (121) (Submerged Arc Welding) 

ESW - Elektrostruskové svařování (72) (Electroslag Welding) 

MIG 

 

- Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu (131) 

(Metal Inert Gas Welding) 

MAG 

 

- Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (135) 

(Metal-arc Active Gas Welding) 

FCAW 

 

- Obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu (136) 

(Flux-cored wire metal arc welding with activ gas shield) 

WIG 

 

- Obloukové svařování netavící se elektrodou v inertním plynu (141) 

(Wolfram Inert Gas) 

SMAW 

 

- Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou (111) (Shielded 

Metal Arc Welding) 

PTA - Svařování plazmovým obloukem (Plazma Transferred Arc) 

EN - Evropská norma (European standard) 

ČSN - Česká norma 

ISO 

 

- Mezinárodní organizace pro normalizaci  (International Organization 

for Standardization) 

ASME 

 

- Americká společnost strojních inženýrů (American Society of 

Mechanical Engineers) 

PED 

 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES o tlakových 

zařízeních (Pressure Equipement Directive) 

ASTM - Americká společnost pro testování a materiál   (American Society for 

Testing and Materials) 

GOST - Ruská národní norma 

pWPS 

 

- Předběžná specifikace postupu svařování (Preliminary Welding 

Procedure Specification) 

WPS - Specifikace postupu svařování (Welding Procedure Specification) 

WPQR 

 

- Záznam o kvalifikaci postupu svařování (Welding Procedure 

Qualification Record) 

TOO, 

TOZ 

- Tepelně ovlivněná oblast (zóna) 

SK - Svarový kov 

ZM - Základní materiál 

PM - Přídavný materiál 

PNT - Podnávarová trhlina 

NDT - Nedestruktivní zkoušení (Non-destructive testing) 



SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

P - Promísení % 

Sz - Plocha návaru v základním materiálu mm
2
 

Sp - Plocha návaru nad základním materiálem mm
2
 

p - Převýšení návaru od základního materiálu mm 

z - Hloubka návaru v základním materiálu mm 

b - Šířka housenky návaru mm 

Cekv - Uhlíkový ekvivalent % 

Ms - Martenzit start C 

A - Tažnost % 

ReH - Mez kluzu MPa 

Rp0,2 - Smluvní mez kluzu MPa 

Rm - Mez pevnosti MPa 

KV - Nárazová práce J 

v - Rychlost svařování cm.min
-1
 

I - Svařovací proud A 

U - Svařovací napětí V 



 

 

ÚVOD 

 

Technologie navařování, určená pro vytváření homogenních vrstev spojených 

se základním materiálem metalicky, se používá k mnoha účelům, od běžného 

doplnění rozměru opotřebeného výrobku nebo součásti, až po vytvoření vrstvy 

se zcela odlišnými vlastnostmi od základního materiálu, na kterém je návar 

proveden. Dnes se používá v širokém rozsahu jako součást výrobní technologie 

(například k vytváření těsnicích ploch uzavíracích a regulačních armatur, výstelek 

komponentů u důležitých dílů v jaderné energetice, funkčních povrchů v 

automobilovém a leteckém průmyslu a řadě dalších aplikací) a také jako prostředek 

ke zvyšování životnosti strojů, zařízení, součástí i nástrojů ve výrobě, údržbě i 

opravárenství. Navařování dosáhlo v posledních desetiletích značného rozšíření, díky 

rozvoji navařovacích technologií a návarových materiálů 1. 

Pro navařování austenitických, tvrdokovových či jiných vrstev, je možno 

použít celou řadu technologií jako jsou např. navařování třením, laserem, 

elektronovým dělem, žárové nástřiky apod. Největší využití pro navařování ploch 

větších rozměrů a rotačních ploch zaznamenaly technologie navařování drátem, 

ale především páskovou elektrodou pod tavidlem (121) a elektrostruskové 

navařování (72) 2, 55. 

Neustálý růst požadavků na zvyšování kvality užitných vlastností svařenců, 

požadavků na nízké výrobní náklady, bezpečnost práce a životního prostředí 

zapříčinily v předchozích několika letech nástup a rozvoj nových (progresivních) 

technologií. Jednou z takových technologií je metoda elektrostruskového navařování 

ESW (Electro Slag Welding) (72), která je známá od poloviny minulého století, 

nicméně většího nasazení v případě navařování dosáhla až v poslední době 4.  

Jedním z cílů doktorské práce je na základě studia strukturních fází návarů a 

tepelně ovlivněných oblastí, optimalizovat parametry elektrostruskového navařování 

různými typy přídavných materiálů s výslednou požadovanou jakostí návarů 

vzhledem k jeho použitelnosti v praxi. Dále pak porovnat metodu elektrostruskového 

navařování s navařováním automatem pod tavidlem. 

Tato práce bude zároveň sloužit jako podklad pro aplikaci této technologie  

při předpokládaném návratu výroby komponent pro jadernou energetiku a 

pokračující chemický a petrochemický průmysl. 
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1 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 
A VÝVOJE NAVAŘOVÁNÍ  

 

Navařování patří mezi procesy vytváření povrchových vrstev o definovaných 

vlastnostech pro průmyslové využití. Jedná se při něm o místně ohraničené nanášení 

vrstvy kovu nebo slitin kovů tavným způsobem na povrch základního kovového 

materiálu. V případě požadavků na větší celkovou tloušťku se navařovaná vrstva 

provádí v několika vrstvách (průchodech), přičemž je možné pro každou vrstvu  

s výhodou zvolit jiné chemické složení nanášeného materiálu a tím zajistit odlišné 

mechanické vlastnosti 2.  

 

1.1 Navařování - charakteristika 

Navařování je metalurgický proces, při kterém je základní materiál nataven 

působením použitého zdroje tepla, který současně taví přídavný materiál, čímž se 

vytváří návar směsi roztaveného základního a přídavného materiálu.  

 

Mezi zdroje tepla patří: 

- plamen  

- elektrický oblouk 

- plazma 

- laser 

- exotermická reakce 

 

Cílem navařování je co nejvíce snížit (omezit) hloubku závaru a tím i podíl 

základního materiálu v návarovém kovu, což také příznivě ovlivňuje (omezuje) 

množství tepla vneseného do navařovaného základního materiálu (dílce) a tím i 

menší deformace a napětí. Je proto zapotřebí, pro jednotlivé technologie, volit takový 

postup, který hloubku závaru optimálně sníží 1. 

 

Pro praktickou aplikaci má navařování následující využití: 

a) prostou obnovu opotřebené části provozovaného předmětu, kde je žádoucí, 

aby návarový kov byl přibližně stejného chemického složení a tím i 

mechanických vlastností povrchu původní součásti.  

b) návarem vytvořit vrstvu se zvláštními vlastnostmi odolávající například: 

- korozi 

- tepelnému namáhání 

- abrazivnímu opotřebení 

- adhezivnímu opotřebení 

- erozi 

- kavitaci 

- kombinaci několika působení současně 

 

V porovnání s jinými způsoby vytváření různých funkčních povrchů (např. 

chemicko-tepelné zpracování, galvanické pokovování, žárové nástřiky) má 

navařování své výhody i nevýhody. 

Mezi výhody patří: 

 navařená vrstva je kompaktní 
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 se základem je spojena metalicky 

 se základem má pevnost odpovídající minimální pevnosti základního 

materiálu 

 pomocí vhodných prvků a jejich kombinacemi lze dosáhnout potřebných 

vlastností funkčního povrchu 

 dovoluje zhotovovat vrstvy o větší tloušťce (řádově až desítky mm) 

 proces navařování lze mechanizovat až k vyššímu stupni automatizace 

 využitím vhodných druhů přídavných materiálů (jak ve tvaru, tak ve složení) 

a vysoce výkonných zdrojů tepla možno dosáhnout vysoké produktivity 

 tepelným zpracováním získat vhodné vlastnosti základního materiálu i návaru 

 ruční způsoby navařování jsou zpravidla nenáročné na pořizovací náklady 

 

Nevýhodami jsou zejména: 

 základní materiál je vysoce tepelně ovlivněn 

 dochází ke změně struktury základního materiálu v přechodu základní 

materiál - návar 

 u návarů na ušlechtilé základní materiály musí být zpravidla základní 

materiál předehřát, obvykle na poměrně vysoké teploty 

 dochází (v závislosti na zvoleném způsobu navařování) k určitému podílu 

základního materiálu v návarové vrstvě 

 je obtížné navařováním zhotovit velmi tenké vrstvy řádově v desetinách mm) 

 dochází k pnutí a s tím související deformaci v hodnotách závislých 

na zvoleném způsobu navařování a použitém návarovém materiálu 

 proces je zpravidla energeticky náročnější 

 speciální technologie vyžadují nákladnější zařízení a vyšší nároky 

na operátory 

 návarové vrstvy je obvykle nutno opracovat (třískově, broušením), jak 

pro dosažení rozměru, tak požadovaného stupně drsnosti 1, 55. 

 

Pro všechny metody navařování je charakteristickým prvkem stupeň 

promísení navařovaného kovu se základním materiálem. Promísení P představuje 

procentuální podíl plochy návaru k celkové ploše kolmého příčného řezu návarovou 

vrstvou (obr. 1.1) [2]: 

 

%100



SpSz

Sz
P  [-] (1.1) 

  

U obvyklých metod navařování obalenými elektrodami se promíšení pohybuje 

zpravidla mezi 20-35 %, při navařování drátem pod tavidlem je  

od 25 do 60 % dle polohy navařované plochy, u navařování páskovou elektrodou  

pod tavidlem se stupeň promísení pohybuje v závislosti na charakteru procesu a 

podle šířky pásky v rozmezí 8 až 30 % u elektrostruskového navařování činí pouze  

8 až 12%. U metod navařování v ochranném plynu je dosahováno velikostí 

promísení cca 10 až 25 %, v závislostí na poloze navařování a na použitých 

parametrech navařování. Čím je menší stupeň promísení, tím je menší podíl 

nataveného základního materiálu na celkovém objemu navařeného kovu. Malé 

promísení tak znamená malé změny chemického složení a tudíž malé změny 

vlastností navařené vrstvy, vzhledem k použité elektrodě 3. 
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Obr. 1.1 Promísení v oblasti návaru: P – promísení v procentech (%), Sz, Sp – plochy v (mm

2
),  

p – převýšení, z – závar, b – šířka housenky 

 

Navařování je perspektivní technologie, která musí splňovat celou řadu 

požadavků a kritérií, zejména: 

 závar do základního materiálu musí být pravidelný a co nejmenší, 

 promísení musí být minimální, 

 po celé navařované ploše musí být dodržena rovnoměrná tloušťka 

vrstvy, resp. průchodů vrstvy, 

 navařená vrstva musí být bez defektů, 

 vrstva musí splňovat požadavky na předepsané chemické složení 

na povrchu i v předepsané hloubce pod povrchem,  

 ovlivnění struktury a vlastnosti teplem ovlivněné oblasti musí být 

minimální, 

 dosažení ekonomicky akceptovatelného výkonu navařování [6] 

 

1.2 Způsoby navařování 

Pro navařování (což platí pro všechny způsoby) jsou důležitá následující 

hlediska: 

a) tavící teploty základního i přídavného (navařovacího) materiálu 

b) specifická hmotnost základního i přídavného materiálu. 

 

Většinou při teplotě tavení základního materiálu vyšší a teplotě tavení 

přídavného materiálu stejné nebo nižší než základního materiálu, nečiní navařování 

potíže. Velmi nízká teplota tavení základního materiálu však vyžaduje zvláštní 

pozornost, nebo není možná vůbec (například nelze navařovat hliník a jeho slitiny 

na ocel a další základy o značně vyšší teplotě tavení). Hledisko rozdílu specifické 

hmotnosti má při navařování důležitý význam. Navařuje-li se na základ o nižší 

specifické hmotnosti, pak částice základního materiálu při jeho natavení mohou 

vyplavat do návaru. Příkladem je navařování bronzi elektrickým obloukem 

na ocelový základ (v návaru bronzi se vyskytnou ostrůvky oceli). Vlivy a) i b) budou 

blíže popsány u jednotlivých způsobů navařování při vybraných aplikacích [4]. 

Vzhledem k velkému počtu svařovacích metod dnes používaných, jsou 

i způsoby navařování velmi rozmanité. Nicméně v běžné praxi se setkáváme 

převážně s několika základními typy, které můžeme rozdělit podle: 

 

1) Navařování odtavující se elektrodou 

 automatizované navařování elektrickým obloukem automatem 

pod tavidlem 121 (SAW) 

 elektrostruskové navařování 72 (ESW) 
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 navařování ručně elektrickým obloukem pomocí obalené elektrody 

111 (SMAW) 

 navařování v ochranném plynu kontinuálně podávanou elektrodou 

metodou 131 (MIG), 135 (MAG) a 136 (MOG) 

 

2) Navařování neodtavující se elektrodou 

 ruční nebo automatizované navařování wolframovou elektrodou 

v inertním plynu 141 (WIG) 

 navařování s využitím aluminoternické reakce 

 navařování plazmou 

 navařování laserem 

 

3) Navařování plamenem [4] 

1.2.1 Navařování metodou SAW (121) 

Principem této metody značené SAW (121) je oblouk hořící mezi drátem či 

páskou a základním materiálem. Část tavidla je roztavena a kryje samotnou svarovou 

lázeň, zbytek je odsáván k opětovnému použití [5].  

Elektrický oblouk se nepravidelně přemisťuje podél konce pásky. Doba 

setrvání oblouku na místě je dána šířkou pásky a dále elektrickými, dynamickými a 

magnetickými jevy, které probíhají při odtavování pásky. V místě prodlevy dochází  

k nárůstu svařovacího proudu a posléze odtavení. Roztavený kov prochází obloukem 

ve formě volných kapek, které reagují s tavidlem a tuhnou v oblasti promísení 

se základním materiálem pod vrstvou strusky. Páskové elektrody jsou používány 

zpravidla o rozměrech 30, 60 a 90 x 0,5 mm [8]. 

Výkon odtavení dosahuje za použití pásky z nerezavějící oceli nejběžnější 

šířky 60 mm hodnoty 10 – 20 kg.h
-1

 při navařování stejnosměrným proudem (páska 

+ pól) v závislosti na použitém svařovacím proudu (600–1000 A). 

Výhodou této metody je její vysoká výtěžnost a vyznačuje se velmi stabilním 

procesem navařování přidávaného kovu. Využívá se tedy především při navařování 

korozivzdorných vrstev, ať už v provedení silových návarů v napojení tlakově 

namáhaného potrubí na nátrubek, nebo při návarech antikorozních výstelek. 

Nevýhodou je poměrně dost vysoké promísení základního materiálu a také hrozí 

nebezpečí vzniku podnávarových trhlin. Návary se většinou provádějí jako 

vícevrstvé a platí to, že první vrstva je provedena páskami s vyšším obsahem 

legujících prvků, tak aby bylo co možná nejvíce eliminováno promísení, další vrstva 

je již navařena páskou, která obsahuje požadované množství legujících prvků dle 

technické dokumentace [5].  

 

Jako rychlejší alternativy navařování pod tavidlem se používají: 

Navařování dvěma a více elektrodami paralelně 

Při tomto způsobu jsou jako elektrody podávány do svarové lázně svařovací 

hubicí dva nebo více drátů menších průměrů stejnou rychlosti. Elektrický oblouk 

se periodicky přemisťuje z konce jedné elektrody na konec druhé elektrody. 

Výsledkem je menší lokální působeni elektrického oblouku na základní materiál, 

klesá závar a stupeň promíšení. Výkon navaření roste s počtem elektrod, kterých 

bývá až šest. 
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Navařováni dvěma elektrodami paralelně s příčným rozkyvem 

Zde se využívá ke snížení závaru příčného rozkyvu elektrod kolmo na směr 

navařovaných housenek, současně se zvětšuje šířka housenky. Snížení závaru 

je dosaženo relativním zvýšením rychlosti pohybu oblouku, který je výslednicí 

rychlosti navařování a rychlosti příčného rozkyvu elektrod. 

 

Navařování dvěma elektrodami v sérii 

Dvě elektrody stejného průměru jsou šikmo podávány do jednoho místa 

svarové lázně a na každou z nich je připojen jeden pól zdroje svařovacího proudu. 

Oblouk hoří mezi oběma elektrodami navzájem a zároveň mezi elektrodami a 

svarovou lázní. Podle výšky bodu dotyku obou elektrod nad navařovaným povrchem 

se uplatňuje různý tepelný účinek na svarovou lázeň a základní materiál [6]. 

 

Navařování páskovou elektrodou 

Jedná se o nejproduktivnější způsob navařování rozměrných ploch  

pod tavidlem nebo elektrostruskově (obr. 1.2). Při navařování pod tavidlem je páska 

nejčastěji šířky 60 mm a tloušťky 0,5 mm. Ve firmě Škoda - Jaderné strojírenství 

byly používány rovněž pásky šířky 50, 30 a 20 mm. Tento proces je charakteristický 

relativně nízkou proudovou hustotou. Vysokého výkonu je dosahováno 

u elektrostruskového bezobloukového navařovacího procesu, kdy se navíc promísení 

pohybuje pouze kolem 8-12 %. Ve světě se ověřuje navařování páskami o šířce až 

240 mm [7]. U pásek šířky nad 90 mm je obvykle nutné použití magneticky řízeného 

oblouku spolu s odpovídajícím tavidlem pro navařování [3]. 

 

Tavidla určená k navařování metodou SAW (121) 

Tavidla pro svařování metodou SAW (121) mají různé chemické složení a 

jsou vyráběna různými technologiemi. Tavidlo je vždy používáno v kombinaci 

s drátovou elektrodou, plněnou elektrodou nebo páskou. Protože tavidlo není 

náhradou za drát, a protože prodej tavidel není vázán na prodej drátu, je trh 

pro tavidla a trh pro dráty vymezen odděleně [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1.2 Metoda SAW (72) - automat pod tavidlem (nalevo) a ESW (72) – elektrostruskové 

navařování (napravo) [28] 

 

Pro tyčové i drátové elektrody existuje mnoho různých druhů tavidel, které 

jsou k dispozici a jsou zaměřeny na různé specifické požadavky koncových 

uživatelů. Základním rozlišením je rozdíl mezi aglomerovanými a tavenými tavidly: 

 

 Aglomerovaný typ je vyráběn smícháním různých minerálů s vhodným 

pojivem a spečením této směsi. Aglomerovaná tavidla tvoří převážnou 
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většinu tavidel SAW používaných v Evropě – odhad se pohybuje kolem 90 až 

95% výroby. 

 Tavený typ tavidel má sklovitý charakter. Při výrobě se používají stejné 

ingredience jako u aglomerovaného tavidla. Směs minerálů se taví za vysoké 

teploty s následnými prudkým ochlazením do vody a drcením 

na požadovanou velikost zrna. Výroba tavených tavidel je spojena 

s ekologickými problémy, protože vytváří emise škodlivých substancí jako 

vedlejší produkty [48]. 

 

Páskové elektrody určené k navařování metodou SAW (121) 

Podle způsobu výroby dělíme pásky na válcované a pásky vyráběné tzv. 

sintrováním – spékáním z velmi čistých kovových prachů a mletých feroslitin. Jejich 

výhoda spočívá v možnostech výroby malých objemů rozdílných i speciálních 

obsahů legujících prvků, bez nutnosti akceptovat minimální objemy ocelářských 

agregátů. 

Pásky pro metodu SAW (121) se v některých případech, ve svém chemickém 

složení, poněkud liší od materiálů pro svařování. Především pásky určené 

pro vytváření mezivrstev vícevrstvých návarů mají vyšší obsah legujících prvků. 

Tímto způsobem je částečně kompenzováno promísení v první vrstvě návaru. 

Pro druhou, či další vrstvy je již možno použít standardní legování, které očekáváme 

v povrchové vrstvě návaru [5]. 

1.2.2 Navařování technologií SMAW (111) 

Pro návary se většinou používají elektrody s bazickým obalem, kde v obalové 

hmotě jsou zpravidla, vedle ochranných složek, také složky legující návarový kov.  

V některých specifických případech se nevylučuje použití elektrod s kyselým nebo  

i s rutilovým obalem.  

Tato technologie se používá převážně pro opravy poškozených ploch  

o malých rozměrech [4]. 

1.2.3 Ruční nebo automatizované navařování metodou WIG (141) 

Metoda WIG – TIG je charakteristická tím, že elektrický oblouk se hoří mezi 

wolframovou netavící se elektrodou a základním materiálem, přičemž přídavný 

materiál (drát, tyčinka, prášek), je do oblouku dodáván nezávisle [4]. 

Pro navařování metodou WIG (141) lze použít proudu střídavého 

i stejnosměrného, je výhodnější použít proud stejnosměrný, kde je wolframová 

elektroda zapojena na + pólu a základní materiál na – pólu. Při tomto zapojení 

je větší úbytek wolframové elektrody z důvodu vyššího tepelného zatížení elektrody. 

Přestože úbytek elektrody (jelikož + pól je teplejší) je o něco větší. Výhodou je však 

mělký a širší návar a tím tedy menší podíl základního materiálu v návaru. Napětí 

na oblouku je přitom asi o 6 V vyšší než u přímé polarity. Při přímé polaritě je pak 

závar v základním materiálu hlubší a užší, což je vhodné pro spojovací svary [1]. 

Navařování metodou WIG – TIG (141) není obecně běžné a většinou 

se používá pro navařování antikorozních materiálů, kde je základní materiál buď 

uhlíková nebo legovaná ocel, v některých případech také při navařování přídavnými 

materiály odolnými abrazivnímu, adheznímu i kavitačnímu opotřebení, taky 

materiály odolávající zadírání při suvném tření [4]. 
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1.2.4 Navařování v ochranném plynu metodou MIG, MAG a 
FCAW (131,135 a 136) 

Jednotlivé metody navařování lze rozdělit na metodu MIG (131) v inertním 

plynu nebo v ochraně plynu aktivního MAG (135), tato metoda může mít alternativu 

se změnou přídavného drátu ve formě plněné elektrody FCAW (136) [10]. 

1.2.5 Navařování plazmou 

Plazmové svařování a navařování je charakterizováno vysokou teplotou 

v oblouku. Vytvoříme-li v kontrahovaném prostoru mezi wolframovou elektrodou 

(katodou) a chlazenou tryskou – (anodou) elektrický oblouk, okolo kterého vedeme 

zvolený plyn (argon, dusík, ale i vzduch nebo také například rotující vodní vír), 

vytvoří se plazmový oblouk, vyznačující se vysokou energetickou hustotou a 

teplotou (až 25 000 °C). 

Jestliže hoří tento plazmový oblouk jen mezi wolframovou katodou a 

chlazenou anodou, jde o hořák s nepřeneseným obloukem. V případě, že se kladný 

pól z trysky přenese na vodivý materiál, jde o přenesený plazmový oblouk (Plazma 

Transferred Arc – PTA). Schémata obou hořáků jsou na obr. 1.3. [1].  

Zatím co se plazma nepřeneseným obloukem používá převážně pro žárové 

nástřiky, plazma s přeneseným obloukem PTA se používá pro navařování, svařování 

a tepelné dělení kovů a slitin. Navařování PTA se uplatňuje zejména při návarech 

těsnicích ploch průmyslových armatur, funkčních částí sklářských forem, dopravních 

šneků a dalších výrobků. Řezání kovů plazmou je dnes již zcela běžné i u menších 

firem, kde se používají plazmová řezací zařízení, většinou se vzduchovým mediem – 

tzv. vzduchová plazma [11]. 

 

 
Obr.1.3 – Plazma nepřeneseným obloukem (vlevo), plazma přeneseným obloukem (vpravo). [1]  

1.2.6 Navařování plamenem 

Při navařování se používá redukční plamen (s přebytkem acetylenu) zejména 

při navařování na konstrukční a uhlíkové oceli. 

Úkolem redukčního plamene je nauhličení povrchu základního materiálu, 

které má za následek snížení teploty povrchové vrstvy, na který se postupně utavuje 

přídavný materiál. Tímto způsobem se zajistí natavení tenší povrchové vrstvy a tím 

dochází ke snížení podílu základního materiálu v návarovém kovu 1. 
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1.3 Rozdělení základních materiálů a jeho specifik  
při navařování 

Základní materiál, na který má být aplikován zvolený návar, má z hlediska 

procesu navařování svá specifika. Především musí být jeho tavící teplota rovná nebo 

vyšší než-li teplota tavení navařovacího materiálu. Musí být respektovány další 

fyzikálně chemické vlastnosti. Při navařování jde o spojování různorodých materiálů. 

Důležitá je rovněž hmotnost, rozměry i tvar součásti nebo výrobku, a také 

respektování strukturních charakteristiky a morfologie. 

 

V praxi se navařování provádí na následující základní materiály: 

 

 ocel (uhlíková, nízkolegovaná, vysokolegovaná a její slitiny) 

 měď a její slitiny 

 hliník a slitiny hliníku 

 nikl a jeho slitiny 

1.3.1 Navařování oceli 

Aplikuje se na ocele tvářené i lité (ocelové odlitky). Při volbě způsobu 

navařování musíme zohlednit jakost a zpracování oceli. Prakticky bez potíží lze 

provádět navařování na ocele nízkouhlíkové a nízkolegované včetně ocelových 

odlitků. Pro nízkolegované oceli a odlitky o vyšších pevnostech je často nutné volit 

předehřev [12].  

1.3.2 Navařování litiny 

Jelikož litiny jsou slitinami železa a uhlíku i prvků doprovodných, v nichž 

je obsah uhlíku vyšší než 2 hm.%, což znamená, že uhlík v nich převyšuje mezní 

hodnotu rozpustnosti uhlíku v austenitu, vyžadují při svařování i navařování zvláštní 

režim, včetně volby navařovacího materiálu. Platí to i pro litiny, jejichž chemicko-

fyzikální vlastnosti jsou upravovány také dalšími (legujícími) prvky. Jednotlivé 

druhy litin uvádí přehledně Veselko [13]. 

Nejčastěji používaným materiálem z této skupiny je šedá litina, méně již další 

grafitické litiny. Tyto litiny mají s ohledem na způsob výroby různý tvar grafitu, 

kterého se dociluje například očkováním taveniny před odléváním, čímž se získá 

zvýšení pevnosti litin. 

Navařování šedé litiny i ostatní grafitické litiny má svá specifika, která jsou 

poněkud rozdílná od spojovacího svařování těchto litin. V praxi se nejčastěji 

setkáváme s navařováním acetylenovým plamenem a elektrickým obloukem, 

převážně ručně obalenou elektrodou (111), někdy i technologií WIG – TIG (141), 

nověji pak FCAW (136), kde se jako přídavný materiál používají plněné elektrody. 

Při navařování plamenem, z hlediska potřeby doplnění opotřebované partie, 

používáme vhodnou litinovou tyčinku, ale také (při požadavku vyšší životnosti 

opotřebené funkční plochy) použijeme vhodný slitinový materiál. V těchto případech 

se obvykle volí přechodová podkladová vrstva (např. na bázi Ni). V každém případě 

musíme pro navařování volit předehřev, kde výše teploty je závislá na tvaru 

a hmotnosti součásti [13].  

Vždy je velmi vhodné povrch litiny, na kterou je navařováno, řádně 

vykartáčovat a ještě lépe otryskat (např. korundem), čímž se zbavíme do jisté míry 

volného grafitu z povrchu návarové plochy. Velmi úspěšnou metodou vytváření 

odolného povrchu na funkčních litinových plochách je nastříkaný a následně stavený 

povlak práškovými slitinami na bázi na bázi C NiCrSiB [4]. 
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Navařování na litiny elektrickým obloukem vyžaduje patřičnou zkušenost, 

jak pro odborníka, který vypracuje technologický postup, tak pro svářeče, který 

navařování provádí. Mnohdy je zapotřebí volit podkladovou vrstvu, na kterou 

se provede funkční návar. Ve specifických případech je velmi vhodné využít 

zkušeností specialisty [4]. 

1.3.3 Navařování mědi a jejich slitin 

V praxi se na měď navařuje opět měď, při opotřebení měděné součásti. Jde 

například o krystalizátory, elektrovodné lišty, rolky a jiné kontaktní součásti. 

Důležitou podmínkou při navařování mědi je nutnost předehřevu z důvodů její 

vysoké tepelné vodivosti.  

 

Výše předehřevu je závislá na mnoha faktorech, zejména: 

 hmotnosti navařovaného dílce, 

 velikosti a tvaru navařované plochy 

 způsobu navařování (plamen, oblouk, plazma, exploze). 

V praxi se můžeme setkat s možností navařování na mosazi i na bronz, 

kterých je několik druhů [4]. 

1.3.4 Navařování hliníku a slitin hliníku 

Pro svou dobrou schopnost hliníku vytvářet s některými prvky, zejména  

s křemíkem, hořčíkem, manganem, zinkem a mědí, nízkolegované slitiny, dosahující 

po vytvrzení vysoké pevnosti v tahu (například slitina AlCu4Mg1 až 450MPa), mají 

slitiny hliníku velmi široké uplatnění v technické praxi a to jak materiály tvářené, tak 

lité [4]. 

Navařování povrchu hliníku a jeho slitin se jako součást výrobního 

technologického procesu téměř nevyskytuje. Je to zejména proto, že navařený hliník 

(i jeho slitiny) nedosahují pevnosti základního materiálu, což zasahuje i do tepelně 

ovlivněné oblasti. 

Navařování hliníku a jeho slitin se používá především v opravárenské a 

údržbářské praxi. Jde zejména o opotřebené výrobky, například o odlitky, ulomené 

funkční výčnělky, apod. Podmínkou pro kvalitní návar je dokonalé rozrušení 

oxidického filmu, což se docílí mechanickým očištěním povrchu spolu s chemickým 

působením vhodných tavidel, nebo při navařování procesem MIG (131) přímým 

účinkem el. oblouku s ochranou argonu způsobujícího čisticí účinek. Pro navařování 

hliníku a jeho slitin platí stejné podmínky jako při jeho svařování [14]. 

1.3.5 Navařování niklu a jeho slitin 

V běžné výrobní a opravárenské praxi se navařování na technický nikl 

vyskytuje zřídka. Správný postup navařování je důležitý z důvodu existence různých 

variant slitin niklu, například k základním typům komerčních variant patří A-nikl,  

D-nikl, E-nikl, L-nikl a Z-nikl.  

Pro navařování však poněkud častěji přicházejí v úvahu slitiny niklu, což jsou 

materiály, kde je obsah Ni 50 hm.% a více. Jsou to niklové slitiny typu Monel, 

niklové slitiny se specifickými vlastnostmi a slitiny o vysokých mechanicko-

metalurgických parametrech (vysoké teploty a korozní odolnost). Slitin typu Monel 

je opět několik (vedle základního pak R, K, H a S – Monel). Materiály typu Monel 

se však častěji používají jako návarové přídavné materiály (chemický průmysl) [15]. 
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1.3.6 Četnost využití navařování na základní materiály 

Nejčastěji používanými základními materiály na které se provádějí návary 

jsou oceli od uhlíkových až po vysoce legované, méně pak měď a její slitiny, hliník a 

jeho slitiny, jen v opravárenské praxi a velmi zřídka nikl a slitiny niklu. Navařování 

na ostatní kovy a slitiny je ojedinělé, přísluší tedy pouze speciálním řešením. 

 

1.4 Aplikace předehřevu při navařování na oceli 

Jeho výše závisí na jejich pevnosti, tvrdosti, hmotnosti a tvarové členitosti. 

Vhodnou zjednodušenou orientací na volbu teploty předehřevu (známe-li chemické 

složení příslušené oceli) je ekvivalent uhlíku, který se vypočte podle tohoto vzorce 

[12]: 

 

1556

CuNiVMoCrMn
CCekv





       % (1.2) 

Pro spojovací svary je zapotřebí předehřívat ocel o Cekv > 0,41 %, toto lze 

považovat za velmi hrubou orientaci. Pro navařování nejsou podle praktických 

zkušeností kritéria až tolik přísná. Závisí to ovšem na druhu namáhání navařovaného 

dílu. 

Velmi vhodnou pomůckou pro volbu předehřevu jsou diagramy 

anizotermického rozpadu austenitu pro určitou navařovanou ocel. Pokud nejsou tyto 

diagramy k dispozici, lze orientačně vypočíst teplotu předehřevu dle tohoto vzorce 

[12]: 

 

MoCrNiMnCMs 5,71,127,174,34423539     C     (1.3) 

 

V případě provádění návarů součástí z uhlíkové oceli o vyšším obsahu uhlíku, 

která byla tepelně zpracována kalením, ať již v celém průřezu nebo povrchově, 

je nutné tuto součást předehřát v každém případě, obvykle nad hodnotou Ms. 

Výjimkou jsou pouze úzké plochy nebo hrany, kde je možné volit předehřev nižší 

nebo nepředehřívat vůbec, kde je ohřev proveden teplem vzniklým od samotného 

procesu navařování.  

Další možností stanovení teploty předehřevu je výpočet podle Séferiána nebo 

Ita a Bessya a nebo dalších výpočtů které uvádí literatura a které jsou vhodné  

pro danou specifickou skupinu ocelí [34].  

V případech navařování součástí, které mají povrch chemickotepelně 

(cementováním, nitridací) zpracován, je nutné tuto vrstvu odstranit broušením. Totéž 

platí pro povrchy galvanicky pokovené (chromováním, niklováním, měděním) a 

pro povrchy opatřené nastříkanou vrstvou (metalizací) [12].  

Velmi obtížné je navařování na alumetovaný povrch, neboť hliník pronikne 

difuzí do větší hloubky. Zvláštní postupy si vyžaduje navařování na slitinové oceli, 

zejména pak na oceli chromové a to jak korozivzdorné, tak i žáruvzdorné. 

Navařování na tyto oceli, jako součást výrobní technologie je používáno spíše jen 

ve zvláštních případech. Klasické feritické chromové oceli (například X6Cr17, 

X8Cr17) jsou náchylné na vznik martenzitu v TOO při navařování, proto je nutné 

navařovat vždy s předehřevem, jehož výši převážně stanovujeme podle hodnoty Ms, 

případně experimentálně, to znamená provedení ověřovací zkoušky. 

U martenzitických chromových ocelí (11,5 až 18 % hm. Cr) se doporučuje předehřev 

na 250˚C. 
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Na chromových žáruvzdorných ocelích (17-25 hm.%Cr) se v praxi provádí 

navařování zcela ojediněle. Navařování se provádí bez předehřevu, případně ještě 

s ochlazováním navařovaného dílu [12]. 

 

1.5 Součastný stav požití ESW (72) pro nízkolegované       
Cr-Mo oceli v energetickém, chemickém a 
petrochemickém průmyslu 

1.5.1 Popis metody  

Elektrostruskové navařování (72) (dále jen ESW) je procesem, při němž 

je pro tavení páskové elektrody popř. drátu využíváno odporové teplo. Toto teplo 

vzniká průchodem proudu roztavenou struskou o nízké elektrické vodivosti. 

Elektrický oblouk hoří pouze v počáteční fázi svařovacího procesu, dokud 

se nedocílí roztavení tavidla. Poté el. oblouk zaniká. Teplota roztavené strusky musí 

být vyšší než teplota tavení základního materiálu a teplota tavení přídavného 

materiálu. Svarová lázeň vzniká odtavováním páskové elektrody, na rozdíl 

od metody navařování automatem pod tavidlem po celé šířce pásky najednou [9].  

Vzhledem k tomu, že při procesu elektrostruskového navařování nedochází  

k intenzivnímu vyvíjení plynu, provázeného rozstřikem strusky, je tavidlo 

aplikováno pouze před páskovou elektrodu, svarová lázeň i roztavená struska nejsou 

kryty vrstvou tavidla – viz obr. 1.4. Tavidlo tvoří povlak na lázni o tloušťce okolo  

1-1,5 mm. Spotřeba tavidla je tedy mnohem menší než při navařování automatem 

pod tavidlem (přibližně 2x). Z tohoto důvodu většina elektrické energie je využita 

(spotřebovává se) na tavení páskové elektrody a natavování základního materiálu [9]. 

  

 
Obr. 1.4 - Svarová lázeň 

 

Při ESW (72) se teplota lázně pohybuje okolo 2 300ºC, navařovací hlava je 

tedy značně zatěžována sálavým teplem lázně, proto je chlazená vodou. Stupeň 

promísení navařeného kovu se základním materiálem dosahuje při navařování drátem 
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pod tavidlem (121) hodnot 25 – 60 %, při použití páskové elektrody je stupeň 

promísení 8–30%, a u ESW činí pouze 8 – 12%, v závislosti na charakteru procesu a 

šířce pásky. Výkon odtavení je dosahován při navařování páskou z nerezavějící oceli 

60 x 0,5 mm stejnosměrným proudem (přídavný materiál -páska +pól) hodnoty     

14–30 kg/hod, viz obr. 1.5. [28]. 

 

Tavidla určená pro navařování metodou ESW (72) 

Tavidla pro metodu ESW (72) se liší od tavidel používaných pro technologii 

navařování 121 (SAW). Úkolem tavidla je, aby zabránilo opětovnému nastartování 

elektrického oblouku, který by způsobil nestabilitu procesu. Toho je dosahováno 

elektrickou vodivostí strusky [5]. 

Tyto požadavky nejlépe splňují bazická tavidla, u kterých se pohybuje 

bazicita dle Boniševského v rozmezí 4-5. Tato tavidla jsou tvořena vysokým 

procentuálním obsahem kazivce. Důležitým požadavkem na všechna tavidla 

používaná při ESW je jejich jednoduchá odstranitelnost. Tento požadavek platí  

i u niobem stabilizované navařovací pásky z korozivzdorných ocelí a niklových 

slitin, kde je splnění tohoto požadavku nejobtížnější [5]. 

 

Obr.1.5 – Srovnání množství navařeného kovu za hodinu 

 

Páskové elektrody určené k navařování metodou ESW (72) 

Výhodou navařování metodou EWS (72) oproti metodě SAW (121) je fakt, 

že lze navařit povrch požadovaného chemického složení, mechanických vlastností a 

požadované jakosti již v první vrstvě návaru bez nutnosti mezivrstvy. Z tohoto 

důvodu jsou používány páskové elektrody se zvýšeným obsahem legujících prvků, 

které zajišťují eliminaci způsobenou promísením svarového kovu a základního 

materiálu [8]. 

1.5.2 Základní materiály 

K navařovaným vnitřním plochám patří svařované nádoby pro katalytické 

reformování, hydrogenační rafinaci, syntézu čpavku a močoviny, které pracují 

za teplot 200-540C a tlaku 4,5-20 MPa. V závislosti na pracovních parametrech, 

průměru tlakové nádoby jsou voleny různé materiály o tloušťkách stěn dosahujících 

až 200 mm [20].  
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Pro různá zařízení jsou používané chrommolybdenové oceli s odstupňovaným 

obsahem chromu a molybdenu. Tabulka 1.1 uvádí hlavní reprezentanty takových 

ocelí [39]. 

Pro práci za vysokých teplot se požaduje dobrá pevnost oceli za vysoké 

teploty, dobré creepové vlastnosti a dostatečná korozní odolnost [30]. 

K důležitým faktorům, které jsou podstatné pro běžný provoz zařízení, patří 

tepelné zpracování výrobku po svaření a navaření základního materiálu. Vliv 

tepelného zpracování je nutno navrhnout se zřetelem na ovlivnění vlastností 

materiálu, které pracují v creepové oblasti, popřípadě i se zřetelem na lomovou 

houževnatost [30]. 

 
Tabulka 1.1 – Reprezentativní Mo a CrMo oceli pro výrobu tlakových nádob 

Typ 
Chemické složení (hm.%) Max. 

provozní 

teplota C C Mn Si Cr Mo 

C–Mo 
0,1 

0,2 

0,3 

0,8 

0,1 

0,5 
--- 

0,44 

0,65 
525 

0,5Cr-0,5Mo 
0,1 

0,2 

0,3 

0,61 

0,1 

0,3 

0,5 

0,81 

0,44 

0,65 
550 

1Cr-0,5Mo 
0,17 

Max. 

0,4 

0,65 

0,15 

0,3 

0,9 

1,15 

0,45 

0,65 
550 

1,25Cr-0,5Mo 
0,17 

Max. 

0,4 

0,65 

0,5 

1,0 

1,0 

1,5 

0,45 

0,65 
550 

2,25Cr-1Mo 
0,15 

Max. 

0,3 

0,6 

0,5 

Max. 

2,0 

2,5 

0,9 

1,1 
575 

3Cr-1Mo 
0,15 

Max. 

0,3 

0,6 

0,5 

Max. 

2,75 

3,75 

0,9 

1,1 
490 – 590 

 

Přísadové prvky umožňují dosáhnout některých specifických vlastností, které 

nemohou být dosaženy uhlíkovými ocelemi. 

 

Volba přísadových prvků se obvykle podřizuje určitému cíli, jako například: 

 

 Zlepšení mechanických vlastností, zejména zvýšení pevnosti aniž by se 

výrazně snížila houževnatost ocele se nejčastěji volí prvky Mn, Ni, Cr, Mo, V. 

 Zvýšení prokalitelnosti snížením kritické rychlosti rozpadu austenitu. To 

umožňuje při stejném průřezu součásti kalit do méně intenzivního kalícího 

prostředí, nebo pracovat se silnějšími průřezy součásti, se volí Mn, Ni, Cr, 

Mo, B aj. 

 Zlepšení fyzikálních vlastností, např. elektrických a magnetických, přísadou 

Si. 

 Zvýšení tvrdosti a odolnosti proti opotřebení, nejčastější přísady W, Cr, Mo. 

 Zmenšení sklonu k růstu zrna jsou nejčastější přísady Al, Nb, V. 

 Zvýšení žárupevnosti – zpevněním tuhého roztoku zejména Mo resp. W, 

disperzním zpevněním v důsledku vyloučení jemných fází – zejména V, Nb, 

(Mo) aj. 

 Zvýšení odolnosti proti oxidaci za vysokých teplot, vytvořením kompaktního 

filmu oxidů na povrchu oceli – používají se zejména Cr, Al, Si. 

 Zvýšení odolnosti proti korozi v silně agresivních prostředích – používáme 

přísady Cr, Ni, Mo, Si. [52].  
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1.5.3 Materiál antikorozní výstelky a technologie navařování 

Pro silně korozní prostředí, močovinu a čpavek, musí být povrch 

reaktorových nádob chráněn antikorozní výstelkou. Při volbě typu návaru je nutno 

vycházet z vhodného způsobu navařování, tedy do jaké míry navařovaný přídavný 

materiál způsobuje promísení základního a přídavného materiálu. Chemické složení 

je rozhodující pro zjištění korozní odolnosti a dalších vlastností nezbytných  

pro minimalizování vzniku trhlin. Je třeba vzít v úvahu zejména možnost vzniku 

trhlin v tepelně ovlivněné oblasti při navařování, což je specifické pro feritické 

materiály [17]. 

Výběr vhodného materiálu pro antikorozní návar musí zohlednit: 

 chemické složení základního materiálu 

 pracovní médium a jeho parametry 

 způsob navařování 

 tepelné zpracování, kterému je materiál antikorozní výstelky během výroby 

podroben. 

 

Jako typické pro použití antikorozní výstelky v chemickém průmyslu jsou 

používány austenitické návary nebo návary na bázi niklu, které jsou navařovány jako 

pásky o rozměrech v převážné většině 30, 60 nebo 90 x 0,5 mm na základní materiál. 

Šířka pásky se odvíjí od velikosti plochy, na kterou navařujeme, ale taktéž od výkonu 

navařovacího zdroje. Základním materiálem mohou být již popsané nízkolegované 

creepově odolné CrMo oceli a nebo také C-Mn oceli [6]. 

Pro navařování reaktorových nádob páskou jsou v zásadě používány 

technologie navařování automatem pod tavidlem (121) nebo elektrostruskově (72) 

[6]. 

V praktické části bude rozebrána technologie ESW (72), která je výhodná 

vysokou produktivitou navařování a nízkým promísením V případě technologie 

SAW (121) byla použita I. vrstva obvykle typu 309L, druhá vrstva je pak 

požadovaný typ návaru. Technologie ESW (72) umožňuje, díky nízkému promísení 

navařovat přímo požadovaný typ návaru jako jsou 316L a 347 na základní materiál 

[6]. 

1.5.4 Problematika korozního poškození 

Svarové spoje a návary zařízení pro chemický a petrochemický průmysl 

představují kritická místa, která mohou ovlivnit spolehlivost a životnost těchto 

zařízení. Pro zajištění bezpečného provozování daných zařízení, jež jsou vystaveny 

v průběhu provozování, jak působení vysokotlakého vodíku, tak výraznému 

koroznímu namáhání, je potřebné stanovit vliv základních podmínek navařování a 

tepelného zpracování na výsledné vlastnosti korozivzdorné výstelky. K hlavním 

požadavkům patří odolnost proti vodíkovému zkřehnutí a odolnosti vůči působení 

agresivního média [15]. 

Důležitými typy korozního poškozování zjištěnými u těchto zařízení jsou 

povrchové napadení, pitting, štěrbinová koroze, nožová koroze, mezikrystalová 

koroze, korozní praskání po hranicích zrn a korozní praskání přes zrno 

(interkrystalické a transkrystalické) [16]. 

Za účelem dosažení odolnosti návaru existujícím agresivním podmínkám 

prostředí byl zaměřen materiálový vývoj na návary s austenitickou strukturou. 

K výrobě tlakových nádob s korozivzdornou vystýlkou se v současné době používají 

jak austenitické nerezavějící oceli typu 304L, 316L, 317, 317L, 321 a 347, tak 

vysokolegované niklové slitiny typu 400, 600, 625, 825 a další [28]. 
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Slitiny niklu mají vynikající odolnost proti lokálním druhům koroze jako je 

korozní praskání pod napětím, bodová a štěrbinová koroze v oxidačních kyselinách 

obsahujících chloridy a běžně vzdorují několika typům koroze současně. Zlepšení 

jejich vlastností se dosáhlo snižováním obsahu uhlíku pod 0,02%, což způsobuje, že 

při ohřevu na kritické teploty zcitlivění se na hranicích zrn začnou vylučovat karbidy 

chromu až po delších dobách výdrže na teplotě a v užším teplotním intervalu [20]. 

Pro plátování vnitřních ploch nízkolegovaných ocelí antikorozními návary se 

nejvíce ve Vítkovicích a.s. používala technologie navařování páskou automatem 

pod tavidlem (121). Tento způsob navařování vyžadoval posouzení základního 

materiálu z hlediska odolnosti vůči vzniku podnávarových trhlin (PNT) a kombinace 

přídavných materiálů z hlediska praskavosti za horka, tyto mnohé další nevýhody lze 

odstranit použitím technologie ESW (72). 

1.5.5 Nerezavějící oceli v chemickém průmyslu 

Koroze nerezavějících ocelí a slitin, stejně jako koroze svarových spojů a 

návarů hraje hlavní roli v koncepci, studiu a realizaci zařízení určených zejména  

pro chemický průmysl. V případě svařených celků navíc roste komplexnost 

korozních problémů vlivem lokalizovaného tepelného ovlivnění, strukturní 

heterogenity a změny chemického složení v průběhu svařování a navařování [17]. 

Životnost daných zařízení výrazně závisí na správném výběru 

korozivzdorného materiálu. Velmi významnou roli hraje obsah chromu, jež se 

u daných austenitických nerezavějících ocelí pohybuje v rozmezí od 19 do 25%. 

Příznivá je rovněž přísada molybdenu nad 2,5% za účelem zvýšení odolnosti proti 

důlkové korozi. Přítomnost niklu spočívá ve stabilizaci austenitu a v zabránění 

lokálního ochuzení o chrom zapříčiněného tvorbou fáze sigma z feritické fáze  

v průběhu svařování. Přísada dusíku jako austenitotvorného prvku v rozmezí  

od 0,10 do 0,20% částečně nahrazuje nikl, vede ke stabilizaci austenitické struktury a 

přispívá ke zvýšení odolnosti jak proti bodové, tak mezikrystalové korozi. Na druhé 

straně však přísada dusíku vede ke zhoršení metalurgické svařitelnosti celků. Přísada 

karbidotvorných prvků jako je Ti, Nb v dostatečných množstvích hraje významnou 

roli pro vyvázání C v oceli, jež vede ke zvýšení její stability a ke vzrůstu odolnosti 

proti mezikrystalové korozi [17]. 

Pro zařízení, jež pracují při nízkých nebo zvýšených teplotách v prostředí  

s nízkou agresivitou, jsou používány buď nestabilizované austenitické oceli  

s molybdenem, nebo austenitické oceli stabilizované titanem, niobem nebo 

molybdenem. Jedná se o oceli typu 304L. 316L, 321, 347, u kterých se střední obsah 

feritu, důležitého pro potlačení praskavosti austenitického návaru za tepla, pohybuje 

mezi 3 až 8%. Tento požadavek již vyžaduje zásah do složení svarového kovu hlavně 

se zřetelem k poměru obsahu feritotvorných a austenitotvorných slitnových prvků. 

Dle ASTM je předepsán obsah chromu minimálně 1,9x %Ni, GOST omezuje obsah 

uhlíku max. na 0,06%, chromu na 18% a niklu na min 8%. Tento zásah však nesmí  

v žádném případě vést k tomu, aby odolnost proti korozi svarového kovu nebo 

návaru byla menší, než je odolnost základního materiálu. V těch případech je třeba 

volit přídavný materiál dávající svarový kov s minimálním obsahem feritu,  

v podstatě čistě austenitický [24]. 

Přestože přítomnost feritu omezuje praskavost za tepla při svařování, musí 

být pro některé aplikace, zejména pro náročné podmínky v prostředí kyseliny 

dusičné, co nejvíce omezen. Proto se doporučuje svařovat austenitické korozivzdorné 

oceli používané pro zařízení na kyselinu dusičnou o vyšších koncentrací, teplotách a 

http://max.na/
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tlacích, pomocí přídavných materiálů dávajících čistě austenitický svarový kov,  

s odstraněných sklonem k praskavosti za tepla jiným způsobem [24]. 

1.5.6 Vliv δ-feritu v přídavných austenitických materiálech 

Mikrostruktura svarového kovu bude záviset od jeho chemického složení a 

rychlosti krystalizace. Typický konstrukční diagram, který platí přesně po rychlém 

ochlazení slitiny z teploty 1050C, vidíme na obrázku 1.6.  

Delong zahrnul do Schaefflerova diagramu i vliv dusíku (obr. 1.7) Obsah 

feritu v Schaefflerově diagramu byl stanoven metalograficky. Stanovil se standard 

„feritického čísla“, který charakterizuje obsah feritu. Při nízkých obsazích feritu je 

feritické číslo a obsah feritu identické. 

 

 
Obr. 1.6 – Schaeffleruv konstrukční diagram pro nerez oceli [16] 

 

Jak vyplývá z diagramu na obr. 1.7 při vysokých obsazích feritů je feritické 

číslo odlišné. Když je chemické složení svarového kovu známe, obsah feritu je 

možno spočítat ze Schaefflerova nebo Delonova diagramu (obr. 1.6 nebo 1.7) 

Velmi důležitou vlastností svarových kovů je jejich náchylnost na horké 

trhliny. Když svarový kov krystalizuje jako δ-ferit, při jeho postupné transformaci 

na austenit, obzvláště když jeho obsah feritu ve struktuře zůstává, vzrůstá plocha 

hranic zrn. Tyto hranice mohou lépe absorbovat nízkotavitelné komponenty jako 

sulfidy a fosfory, a tak snižovat náchylnost na mezikrystalické praskání. Udává se, že 

feritické číslo větší než 3 eliminuje náchylnost svaru k praskání. Kritický podíl feritu 

však závisí od složení základního materiálu a může se pohybovat od FČ3 (FN3) až 

po 6. Vyšší podíl δ-feritu může zhoršovat korozní odolnost svarového kovu, zvláště 

v oxidačních prostředích. V takových případech je proto potřebné svary žíhat , anebo 

volit čistě austenitické materiály. Vysoké obsahy δ-feritu ve svarech jsou nevýhodné 

nejen z korozního hlediska, ale i proto, že při expozici takových svarů vysokým 

teplotám (550 až 950C) může z δ-feritu vznikat křehká -fáze. Vliv křehké -fáze 

se začíná projevovat již při obsazích nad 10% δ-feritu [16]. 
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Obr. 1.7 – Delonguv diagram pro nerez oceli [16] 

 

1.5.7 Chování austenitických korozivzdorných materiálů 
v různých korozních prostředích 

Oceli typu 304L, 321 a 347 mají stejnou korozní odolnost, ale nejsou 

náchylné ke vzniku mezikrystalické koroze po svaření. Oceli typu 316, 316L, 317 a 

317L obsahují molybden a jsou obecně odolnější proti bodové korozi a rozmanitým 

korozním neoxidujícím médiím než ocel typu 304. Typ 303 je méně odolný než 304. 

Typy 309 a 310 jsou často užívané za vysokých teplot [20]. 

 

KYSELINA DUSIČNÁ - HNO3 

Zpočátku byl užíván v prostředí kyseliny dusičné typ oceli 304, u které je 

nutné správné tepelné zpracování, aby se předešlo mezikrystalické korozi. Nutnost 

tepelného zpracování vedla k nahrazení oceli typu 304 ocelemi stabilizovanými 

niobem (typ 347) nebo ocelemi s nízkým obsahem uhlíku (typ 304L). Tyto typy ocelí 

vykazují dostatečnou korozní odolnost ve svařeném stavu v kyselině dusičné. 

Titanem stabilizovaná ocel (typ 321) není spolehlivá ve svařeném stavu pro prostředí 

obsahující horké roztoky kyseliny dusičné [22]. 

Typ 304 je často užíván pro rozmanitá zařízení ve styku s kyselinou 

dusičnou. Při hromadění korozních produktů je napadení v horkých roztocích 

při vyšších koncentracích urychleno přítomností iontů Cr
6+

. Za těchto podmínek 

zvyšují celkovou korozní odolnost a odolnost proti mezikrystalové korozi 

stabilizované oceli a oceli s velmi nízkým obsahem uhlíku. Korozi také urychlují 

dvojchromany nebo jiná oxidační činidla v horkých roztocích kyseliny dusičné [20]. 

Jestliže je kyselina dusičná pod tlakem při teplotách nad atmosférickým 

bodem varu, dochází: ke korozi austenitických ocelí při nižších koncentracích 

kyseliny dusičné, protože v systému jsou oxidu dusíku s nižším oxidačním číslem. 

Při pokojové teplotě je koroze oceli typu 304 zanedbatelná, ale rychle roste 

s rostoucí koncentrací. 

Ocel typu 309Nb je více odolnější v náročnějších podmínkách a příležitostně 

se užívá tam, kde korozní odolnost oceli typu 304L není uspokojující. 
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Typ 316 a 316L se užívají v prostředí kyseliny dusičné zřídka. Při expozici 

oceli 316L v oblasti teplot zcitlivění vede k mezikrystalové korozi v horkém roztoku 

kyseliny dusičné. 

V horkých zředěných roztocích směsí kyseliny dusičné a kyseliny sírové 

nejsou oceli značně napadeny, je-li poměr kyseliny dusičné ke kyselině sírové 2:1 

nebo vyšší. 

Směsi kyseliny dusičné s kyselinou fluorovodíkovou, které se užívají 

k moření (oplachování) korozivzdorných ocelí, mohou způsobit mezikrystalovou 

korozi dokonce u mírně zcitlivěného materiálu [20]. 

 

KYSELINA SÍROVÁ - H2SO4 

Austenitické oceli odolávají koroznímu napadení kyselinou sírovou pouze 

v úzkém intervalu koncentrací a teplot. Austenitické oceli jsou pasivní 

v provzdušněných zředěných roztocích při nízkých teplotách, ale stávají se aktivními 

v roztocích, které jsou koncentrovanější, mají vyšší teplotu nebo neobsahují vzduch. 

Oxidační činidla (kyselina dusičná nebo síran mědnatý) rozšiřují oblast užití, 

redukční činidla (vodík) tuto oblast naopak zužují [20]. 

V neoxidujícím prostředí může být ocel typu 304 pouze pro chladné, velmi 

zředěné roztoky. Typy ocelí obsahujících molybden jsou odolnější než typ 304. Ocel 

typu 316 odolává při teplotě 50°C kyselině sírové o koncentraci 1 a 5%. Ocel typu 

316L má stejnou korozní odolnost, ale předpokládá se ochrana proti mezikrystalové 

korozi. Typ 317L je o něco odolnější, protože obsahuje více molybdenu [22]. 

 

KYSELINA SIŘIČITÁ - H2SO3 

V prostředí kyseliny siřičité a oxidu siřičitého se užívají austenitické 

korozivzdorné oceli obsahující molybden. Jestliže nejsou užity typy s velmi nízkým 

obsahem uhlíku může být oblast v okolí svaru napadena mezikrystalickou korozí 

[20]. 

 

KYSELINA FOSFOREČNÁ - H3PO4 

Oceli typu 316L a 317L odolávají horkým až 40% roztokům kyseliny 

fosforečné. Mezikrystalové korozi v oblastech v okolí svarů se lze vyhnout užitím 

ocelí s velmi nízkým obsahem uhlíku. Ocel 304L se užívá v užším rozmezí. 

V kyselinách obsahujících fluoridy a sírany dochází k poškození při nižších 

koncentracích a teplotách [20]. 

 

KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ - HCI 

Všechny typy austenitických ocelí jsou rychle napadeny roztoky kyseliny 

chlorovodíkové o jakékoliv patrné (značnější) koncentraci. Další halogenové 

kyseliny jsou také velmi agresivní. Zředěné roztoky kyselin způsobují korozi 

při zahřátí [20]. 

 

KYSELINA OCTOVÁ - C2H4O2 

Austenitické korozivzdorné oceli jsou často užívány pro zařízení, která jsou v 

kontaktu s kyselinou octovou. Ocel 304 je odolná při nízkých teplotách a 

koncentracích a ocel 316L je odolná do bodu varu kyseliny. Při vyšších teplotách 

se užívají oceli s velmi nízkým obsahem uhlíku. Bezvodá kyselina octová (100%) 

je agresivnější při vyšších teplotách, ale ve směsi kyseliny octové s jejím 

anhydridem, dochází k poklesu koroze s rostoucím obsahem anhydridu [20]. 
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ZÁSADITÉ SLOUČENINY 

Austenitické korozivzdorné oceli jsou odolné vůči roztokům hydroxidu 

sodného a draselného do teploty 100°C a 50% koncentrace. Užívají se oceli typu 304 

a 316 [20]. 

 

ORGANICKÉ SLOUČENINY 

Většina organických sloučenin (např. ketony, aldehydy, alkoholy) 

nezpůsobuje korozi korozivzdorných ocelí. Organické chloridy mohou způsobit 

celkovou korozi, bodovou korozi nebo korozní praskání [22]. 

 

NAPADENÍ SIROVODÍKEM 

Síra je přítomna v ropě a může způsobovat korozi v rafineriích ve formě: 

 sirovodíku za přítomnosti vody pod teplotou rosného bodu, kdy dochází  

k přímému chemickému napadení 

 sirovodíku při zvýšených teplotách s možnou přítomností dalších korozních 

činidel 

 

Napadení sirovodíkem za zvýšených teplot bez přítomnosti vodíku a kyseliny 

naftenové 

Většina sirovodíku v ropě vzniká z nestabilních organických sloučenin síry 

při ohřevu v teplotním rozmezí 260 - 482°C. 

Korozní odolnost ocelí v ropě obsahující síru závisí na teplotě a obsahu 

chromu. 

Korozní odolnost ocelí typu 18-8 jako 304 je výborná v celém rozsahu 

zvýšených teplot, ke komplikacím však může dojít při velmi vysokých rychlostech 

proudění v potrubí. V tomto případě se užívají oceli typu 316 obsahující molybden. 

Nevýhodou austenitických ocelí je náchylnost ke koroznímu praskání [26]. 

 

Napadení sirovodíkem za zvýšených teplot za spolupůsobení kyseliny naftenové 

Spolupůsobení kyseliny naftenové při teplotě nad 232°C zvyšuje 

pravděpodobnost koroze ve srovnání se samotným působením sirovodíku. Koroze 

dosahuje maxima při teplotě 277°C a velmi se snižuje nad teplotou 343°C. 

Ocel typu 304 není odolná vůči kyselině naftenové na rozdíl od oceli 316.  

Za zhoršených podmínek se užívá ocel 317 [26]. 

 

Napadení sirovodíkem za zvýšených teplot za spolupůsobení vodíku H2 

Korozní produkty vznikající v tomto prostředí jsou většinou sírany železa.  

S rostoucí teplotou roste korozní napadení. Korozní rychlost závisí na obsahu 

chromu. Oceli 18-8 mají v prostředí sirovodíku za spolupůsobení vodíku výbornou 

korozní odolnost. Bylo pozorováno, že koroze závisí na teplotě a obsahu sirovodíku 

do 1% (molárního). Za zvýšených teplot se používají zejména austenitické 

korozivzdorné oceli 18-8 jako typ 304, 304L, 321, 347 [22]. 

1.5.8 Korozivzdornost slitin na bázi niklu 

Slitiny niklu představují z korozního hlediska významné konstrukční 

materiály, jejichž vlastnosti lze vhodnou kombinací slitinových prvků upravit tak, 

aby odolávaly rozmanitým agresivním prostředím. 

Korozivzdorné slitiny na bázi niklu (niklové superslitiny) mají strukturu 

austenitickou a navazují na austenitické chromniklové oceli s obsahem 8-29%Ni, 

který ve slitinách stoupá až do 80%. Obsah chromu nad 15% zajišťuje pasivitu těchto 
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slitin. Slitiny NiCr-Fe bývají modifikovány pro zvýšení korozní odolnosti a ostatních 

vlastností dalšími prvky, včetně několika procent molybdenu a mědi [26]. 

Slitiny niklu mají vynikající odolnost proti lokálním druhům koroze jako 

je korozní praskání pod napětím, bodová a štěrbinová koroze v oxidačních 

kyselinách obsahujících chloridy a běžně vzdorují několika typům koroze současně. 

Zlepšení jejich vlastností se dosáhlo snižováním obsahu uhlíku pod 0,02%, což 

způsobuje, že při ohřevu na kritické teploty zcitlivění se na hranicích zrn začnou 

vylučovat karbidy chromu až po delších dobách výdrže na teplotě a v užším 

teplotním intervalu. Zvýšenou odolností proti mezikrystalické korozi a koroznímu 

praskání pod napětím v prostředí chloridů se vyznačují zejména slitiny typu Inconel 

625, 690 a 825 [27]. 

Slitiny niklu s chromem až do 45%Cr mají jednofázovou austenitickou 

strukturu a jsou odolné např. v roztocích kyseliny dusičné i s obsahem fluoridů  

při vyšších teplotách a tlacích. Vyšší obsahy chromu (nad 39%) však mohou vést  

v intervalu teplot 600 až 800°C nejen k precipitaci karbidů M23C6 , ale i k vylučování 

feritu po hranicích zrn [20]. 

 

1.6 Zhodnocení současného stavu problematiky 

Užitné vlastnosti a provádění návarů je ovlivňováno mnoha faktory, které lze 

rozdělit do skupin: 

 volba a možnosti použití technologie navařování (kapitola 1.1 a 1.2) 

 možné problémy při navařování různých typů základních materiálů (kapitola 

1.3) 

 nutnost použití předehřevu u různých typů základních a přídavných materiálů 

(kapitola 1.4) 

 

V teoretické části práce je zvláštní pozornost věnována navařování Cr-Mo 

ocelím používaným v energetickém, chemickém a petrochemickém průmyslu 

metodou ESW (72) (kapitola 1.5). Návary na těchto ocelích jsou v provozu 

zatěžovány různými agresivními chemickými sloučeninami, které mají zásadní vliv 

na jejich životnost, příp. poškozování (kapitola 1.5.4 až 1.5.7).    

 

Na základě zhodnocení současného stavu, lze konstatovat, že dosud nebyla 

věnována pozornost následujícím oblastem: 

 studium a popis metalurgie návarů z hlediska použití metod navařování ESW 

(72), automatem pod tavidlem (121) a jiných způsobů navařování 

 problematika geometrie návarů a zejména hloubky průvarů jednotlivými 

metodami navařování s ohledem na promísení základního a přídavného 

materiálu s konečným důsledkem na vlastnosti návarů 

 studium tepelně ovlivněných oblastí návarů, provedenými metodou ESW (72) a 

automatem pod tavidlem (121) s ohledem na jejich degradaci při použití 

rozdílného množstvím vneseného tepla 

 návrh a odzkoušení provádění návarů v praxi optimální metodou navařování  

při dosažení vyhovujících výsledků dle platných norem a předpisů 

 využitelnost výsledků práce pro jiné oblasti strojírenství  

 

Po provedení zhodnocení současného stavu problematiky byly stanoveny cíle 

a postup řešení práce. 
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2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

 

2.1 Studium elektrostruskového navařování (72) 

 

 Optimalizace parametrů navařování s ohledem na geometrii návaru 

s vyhovujícími NDT kontrolami. 

 Studium metalografických struktur v závislosti na obsahu legujících prvků 

v SK, TOO a ZM, velikosti promíšení a obsahu δ-feritu. 

 Studium mechanických vlastností a tvrdosti návaru v odstupňovaných 

hloubkách od povrchu návaru ve SK, TOO a ZM v závislosti  

na chemickém složení návaru. 

 

 

2.2 Studium navařování automatem pod tavidlem (121) 

 

 Optimalizace parametrů navařování s ohledem na geometrii návaru 

s vyhovujícími NDT kontrolami. 

 Studium metalografických struktur v závislosti na obsahu legujících prvků 

v SK, TOO a ZM, velikosti promíšení a obsahu δ-feritu. 

 Studium mechanických vlastností a tvrdosti návaru v odstupňovaných 

hloubkách od povrchu návaru ve SK, TOO a ZM v závislosti  

na chemickém složení návaru. 

 

2.3 Porovnání elektrostruskového navařování a navařování 
automatem pod tavidlem 
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3 POSTUP ŘEŠENÍ DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

 

3.1 Postup řešení elektrostruskového navařování 

 

 Volba základního a přídavného materiálu  

 Stanovení teploty předehřevu 

 Optimalizace parametrů pro rychlé zapálení oblouku a plynulý chod 

v průběhu navařování 

 Svařování zkušebního vzorku a nedestruktivní kontroly  

 Stanovení režimu tepelného zpracování na snížení napětí po svařování. 

 Vyhodnocení změn chemického složení, mikrostruktury, tvrdosti a 

mechanických vlastností 

 

3.2 Postup řešení navařování automatem pod tavidlem 

 

 Volba základního a přídavného materiálu 

 Stanovení parametrů navařování, teploty předehřevu a režimu tepelného 

zpracování na snížení napětí po svařování 

 Svařování zkušebního vzorku a nedestruktivní kontroly  

 Vyhodnocení změn chemického složení, mikrostruktury, tvrdosti a 

mechanických vlastností 

 

3.3 Porovnání metod elektrostruskového navařování a 
navařování automatem pod tavidlem 

 

 Vyhodnocení promíšení, změn chemického složení, mikrostruktury, tvrdosti a 

mechanických vlastností 

 Porovnání parametrů svařování 

 Celkové porovnání 

 

3.4 Shrnutí a diskuze výsledků 

 

3.5 Doporučení pro praktické aplikace 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST PRÁCE 

4.1 Volba vhodné metody včetně výběru zdroje  
a vybavení pro navařování 

 

Pro pracoviště elektrostruskového navařování byl použit stávající sloupový 

portálový automat firmy ESAB označením A6 o výšce sloupu 8 m a délce ramene 

8 m. Toto zařízení bylo vybráno z důvodu jeho velkých rozměrů, které by měly být 

postačující pro navařování prostorově náročných a objemných produktů.  

Celé zařízení se pohybuje po kolejnici o délce cca 25 m k němuž patří 

polohovadlo pro upínání dílů průměru až 5 m. Na sloup s ramenem byly zakoupeny 

dva paralelně propojené zdroje od firmy ESAB pod typovým označením LAF 1250 

viz. obr. 4.1., které jsou schopny dosáhnout proudového zatížení až 2500 A.  

 
Obr. 4.1 Zdroje LAF DC Arc Power  

 

Jedná se o univerzální synergetické zdroje (tab. 4.1), které lze použít  

i pro svařování automatem pod tavidlem (121). Díky digitální kontinuální regulaci, 

kterou je zdroj vybaven, lze jednoduše svařovat, jak při vysokých, tak při nízkých 

hodnotách napětí bez újmy na stabilitě oblouku. Z toho vyplývá, že jsou také 

použitelné pro svařování metodou MIG-MAG (131, 135). 

Vodou chlazená navařovací hlava dodaná firmou Soudokay pod typovým 

označením 125-ESI-300 viz. obr. 4.2 je osazena na sloupu s výložníkem, který 

zajišťuje jeho pohyb ve všech třech osách. Podle typu osazených měděných příložek 

je schopna navařovat páskovou elektrodou o šířkách 30-60-90-120 mm metodami 

ESW (72) a SAW (121), tloušťka páskové elektrody je volitelná.  

 
Tabulka. 4.1 – Parametry jednoho zdroje ESAB LAF 1250 

Vnější rozměry 

(d x š x v) 

Hmotnost, 

[kg] 

Třída 

krytí, 

ochrana 

Hlavní 

přívod 

[V/Hz] 

Výkon 

naprázdno 

[W] 

Napětí 

naprázdno 

[V] 

Účinnost 

při max. 

proudu 

774x598x1428 490 IP 23 
400/50-

60 
220 51 0,92 

 

Účinnost při max. 

proudu 

Max. výstup při 

60% DZ [A] 

Max. výstup při 

100% DZ 

[A] 

Napětí,3f, 

50 Hz 

[V] 

Napětí,3f,60Hz 

[V] 

0,87 --- 
1250/44 

60/17-1250/44 
400/415/500 400/440/550 
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Obr. 4.2 – Svařovací hlava 125-ESI-300 Soudokay 

 

Pro dokonalé formování návaru a povrchový vzhled byla použita 

elektromagnetická řídicí jednotka Soudokay CED1 1370 C22/220V - obr. 4.3. Tato 

jednotka umožňuje samostatné nastavení pro každý pól v rozsahu 0-5A. 

 

 
     Obr. 4.3 – Řídící el.magnetická jednotka.                  Obr. 4.4 – Kompletní hlava + el. mag jha. 

 

Aby se housenky rozlévaly po základním materiálu co nejrovnoměrněji, a její 

povrch byl co nejhladší, k tomu nám slouží dvě elektromagnetická jha, která jsou 

umístěna po stranách navařovací hlavy a směřují k ústí pásky u dotykových čelistí – 

obr. 4.4.  

 
Obr. 4.5 – Působení Lorenzových sil [28] 
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Při elektrostruskovém navařování je roztavená struska elektricky vodivá, a 

tím je vystavená, působením elektromagnetických Lorenzových sil – viz obr. 4.5. 

Tyto síly ji tlačí směrem od stran ke středu pole taveniny patrno z obrázku 4.6. Tento 

jev nepříznivě ovlivňuje odstraňování strusky, způsobuje zvýšený výskyt tvorby 

vrubů, dochází ke zúžení housenek a ke vzniku nepříznivých smáčecích úhlů [28]. 

 

 
Obr. 4.6 - Elektromagnetické jha umístěná po stranách navařovací hlavy [28] 

 

4.2 Volba základního a přídavného materiálů 

4.2.1 Specifikace základního materiálu  

Pro provedení zkušebních návarů jsem zvolil základní materiál jakosti 

10CrMo9-10 jehož číselné označení je 1.7380, starší označení dle ČSN je 15 313. 

Tento materiál je zařazen do materiálové skupiny 5.2 dle ČSN 050323. Jde 

o nízkolegovanou žáropevnou ocel typu 2,25%Cr-1%Mo používanou pro výrobu 

konstrukčních prvků energetických a chemických zařízení, dlouhodobě vystavených 

teplotám až do 600°C. 

Materiál se obvykle dodává jako normalizačně žíhaný a popouštěný, teplota 

normalizačního žíhání se pohybuje v rozmezí 920 - 980C a následné popouštění  

při teplotách 650 - 750C. Chemické složení a mechanické vlastnosti jsou uvedeny 

v tab. 4.2 a 4.3. 
Tabulka 4.2 - Chemické složení dle ČSN EN 10028-2: 

Prvek C Si Mn Pmax. S max. Alcelk N 

Hmotnostní 

podíl [%] 
0,8-0,14 ≤0,5 0,4-0,8 0,02 ≤0,01 dle tavby ≤0,012 

 

Prvek Cr Cu Mo 

Hmotnostní 

podíl [%] 
2,0-2,5 ≤0,30 0,9-1,1 

 

Mechanické vlastnosti : 
- mez kluzu – ReH ≥ 290MPa  

- mez pevnosti v tahu – Rm = 480-630MPa  

- tažnost – A ≥ 18%  

- nárazová práce KV-20ºC = hodnoty mohou být dohodnuty při objednání 

  KV0ºC = hodnoty mohou být dohodnuty při objednání 

  KV+20ºC ≥ 31J 
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Tabulka 4.3 - Minimální hodnoty meze kluzu Rp0,2 při zvýšených teplotách: 

Teplota [ºC] 50 100 150 200 250 300 400 500 

Rp0.2 [MPa] 270 249 238 232 227 221 198 173 

 

4.2.2 Specifikace přídavného materiálu 

Volba typu pásky 

Při stanovení požadavků na navařovaný materiál jsem vycházel z normy  

ČSN EN 1011-5 Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – část 5: 

Svařování plátovaných ocelí.  

Jako přídavný materiál byl zvolen materiál Sudokay od firmy Bohler o 

rozměrech 60x0,5 mm: 

 

Typ pásky dle výrobce  Dle normy EN 12072 

   Sudotape 308 L    S 19.9L 

   Sudotape 309 L    S 23 12 L 

   Sudotape 316 L    S 19 12 3 L 

 

Typ pásky dle výrobce  Dle normy ASME CODE sec. 2C 

   Sudotape  NiCr3    SFA 5.14:EQNiCrMo3 

 

Páska Sudotape 308 L 
Tabulka 4.5 - Chemické složení pásky Sudotape 308 L (hmotnostní podíl v %) 

C Mn Si Ni Cr 

0,03 1,0 až 2,5 0,65 9,0 až 11,0 19,5 až 22,0 

 

Páska Sudotape 309 L 
Tabulka 4.6 - Chemické složení pásky Sudotape 309 L (hmotnostní podíl v %) 

C Mn Si Ni Cr 

0,03 1,0 až 2,5 0,65 12,0 až 14,0 23,0 až 25,0 

 

Páska Sudotape 316 L 
Tabulka 4.7 - Chemické složení pásky Sudotape 316 L ( hmotnostní podíl v %) 

C Mn Si Ni Cr Mo 

0,03 1,0 až 2,5 0,65 11,0 až 14,0 18 až 20,0 2,0 až 3,0 

 

Páska Sudotape 625 
Tabulka 4.8 - Chemické složení pásky Sudotape NiCrMo3 ( hmotnostní podíl v %) 

C Mn Si Cr Ni Mo Cu Fe 

0,10 0,5 0,5 
20,0 až 

23,0 
58,0min. 

8,0 až 

10,0 
0,5 5,0 

 

Volba typu tavidel 

Výběr vhodného typu tavidla byl proveden v souladu s normou ČSN EN 760, 

při kombinaci s přídavným materiálem (páskou) v souladu s doporučením výrobce 

Sudokay. 

 

Tavidlo Rekord EST 122 

Jedná se o aglomerované tavidlo fluorid-bazického typu (třídy 2) používané 

k navařování nerezavějících a žáruvzdorných chromových a chrom – niklových 
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ocelí, nebo niklu a jeho slitin. Toto tavidlo je charakteristické vysokým obsahem 

bazických složek jako je CaO, MgO, MnO a CaF2. Toto tavidlo se chová veskrze 

neutrálně, může ale docházet k propalu manganu. Vysoká bazicita strusky zajišťuje 

velmi vysokou čistotu návarového kovu s nízkým obsahem kyslíku.  

 

Označení dle ČSN EN 760   (ES) A – FB 2 

 

(ES) tavidlo pro ESW 

A aglomerované tavidlo 

FB fluorido bazické tavidlo 

2 pro navařování chromových nebo chrom – niklových ocelí a 

niklu a jeho slitin 

 
Tabulka 4.9 - Chemické složení tavidla: 

CaO + MgO + CaF2 + MnO SiO2 CaF2 

min 50% max 20% min.15% 

 

Tavidlo Rekord EST 308-1 

Toto tavidlo je podobné tavidlu Rekord EST 122, je rovněž určeno 

pro navařování ESW (72), fluorido bazického typu, aglomerované, zařazujeme  

ho rovněž do skupiny 2. V tomto typu tavidla se ovšem objevuje přírůstek legujících 

prvků a to chrom a nikl. 

Označení dle ČSN EN 760   (ES) A – FB 2CrNi 

 

Tavidlo Rekord EST 316-1 

I tento typ tavidla je totožný s oběma předcházejícími typy tavidel co do typu, 

zařazení do skupiny a je rovněž aglomerované. Ale obsahuje odlišný přírůstek 

legujících prvků a to chrom, nikl a molybden. 

Označení dle ČSN EN 760   (ES) A – FB 2CrNiMo 

 

Tavidlo Rekord EST 201 

Tento typ tavidla má stejné označení dle normy ČSN EN 760 jak tavidlo 

Rekord EST 122, to znamená, že je co do typu, třídy a druhu výroby shodné s tímto 

tavidlem. 

Označení dle ČSN EN 760   (ES) A – FB 2 

4.2.3 Příprava základního materiálu před svařováním 

 

Minimální rozměry zkušebních vzorků jsou uvedeny v ČSN EN ISO 15614-7 

Zkušební vzorky musí mít dostatečnou velikost pro zajištění daných destruktivních 

zkoušek a pro zajištění přiměřeného rozložení tepla.  

Pro každý typ návaru nebo dvoj-návaru byl zapotřebí jeden kus základního 

materiálu o patřičných rozměrech viz. obr. 4.7. Pro případné opakovací zkoušky 

mohou být zhotoveny delší zkušební kusy než je jejich minimální rozměr udaný 

normou.  

Rozměry zkušebních vzorků: 

 tloušťka t = 40 mm 

 šířka x délka 400 x 250 mm  
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Obr. 4.7 – Rozměry základního materiálu a návaru dle normy ČSN EN ISO 15 614-7. 

 

Povrch základního materiálu byl před samotným navařováním vybroušen 

do kovového lesku, ukázka vzorku při položení jedné housenky je na obrázku 4.8. 

 

 
Obr. 4.8 - Zkušební vzorek při položení první housenky 

 

4.3 Stanovení teploty předehřevu 

Stanovení teploty předehřevu podle výpočtu uhlíkového ekvivalentu: 

 

1556

CuNiVMoCrMn
CCekv





     (4.1) 

15

25,0049,0

5

003,093,044,2

6

43,0
135,0





Cekv  

896,0Cekv % 

 

Hmotnostní podíly jednotlivých prvků jsou skutečné naměřené hodnoty 

základního materiálu. Z vypočtené rovnice uhlíkového ekvivalentu je patrné, že 

materiál by se měl předehřívat, protože Cekv = 0,896% ≥ 0,41%. 
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Výpočet podle uhlíkového ekvivalentu je velmi orientační, ale vhodnou 

pomůckou pro určení teploty předehřevu dle hmotnostních podílů jednotlivých 

prvků.  

 

Další možností je výpočet podle Séferiána, který je vhodný  

pro nízkolegované, zejména žáropevné konstrukční oceli [52]: 

 

529,0

360

93,028049,020)44,243,0(40135,0360

360

2820)(40360









Cc

Cc

MoNiCrMnC
Cc

    (4.2) 
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529,040005,0

..005,0
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CcsCs

      (4.3) 

 

635,0

106,0529,0





Cp

CsCcCp
      (4.4) 

 

CTp

CpTp





22075,218

25,0635,035025,0350
    (4.5) 

 

Teplota předehřevu podle výpočtu Séferána vyšla na 220°C, kde „s“ je 

tloušťka materiálu. 

V běžné praxi se tato jakost materiálu musí předehřívat v tloušťce 40 mm  

na 200°C. V mém případě byl zvolen předehřev 100°C a to z důvodu velkého 

vneseného tepla během navařování a to okolo 12 kJ/mm, kdy se materiál poměrně 

značně zahřívá, zejména v případě zkušebních vzorků, které jsou poměrně malé. 

V případě navařování na velké plochy bude zapotřebí rozhodnutí odborníka na jakou 

teplotu předehřívat vzhledem k objemu materiálu [52]. 

 

4.4 Optimalizace parametrů pro rychlé zapálení 
oblouku a plynulý chod v průběhu navařování. 

Optimální parametry byly určeny pro jednotlivé typy návarů po počátečních 

zkouškách, tak aby proces zapálení oblouku a přechod do elektroodporového 

svařování byl co nejplynulejší. Samotný proces zapálení oblouku je velice citlivý a 

záleží na zkušenostech operátora svařování. 

 

Jednotlivé parametry pro navařování: 

Svařovací parametry pásky Sudotape 308 L: 

- svařovací proud   I = 1250 A 

- svařovací napětí    U = 24 V 

- svařovací rychlost   v = 18 cm.min
-1

 

- výtěžnost     23 kg.h
-1
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Svařovací parametry pásky Sudotape 309 L: 

- svařovací proud   I = 1250 A 

- svařovací napětí    U = 24 V 

- svařovací rychlost   v = 21 cm.min
-1

 

- výtěžnost     23 kg.h
-1

 

 

Svařovací parametry pásky Sudotape 316 L: 

- svařovací proud   I = 1250 A 

- svařovací napětí    U = 24 V 

- svařovací rychlost   v = 16 cm.min
-1

 

- výtěžnost     23 kg.h
-1

 

 

Svařovací parametry pásky Sudotape 625: 

- svařovací proud   I = 1110 A 

- svařovací napětí    U = 24 V 

- svařovací rychlost   v = 16 cm.min
-1

 

- výtěžnost     20 kg.h
-1

 

 

Pro snížení vlivu elektromagnetických sil byly použity přídavné 

elektromagnety osazené na svařovací hlavě viz obr. 4.9. Severní pól je vždy situován 

na stranu housenky návaru. Tyto magnety generují síly podobného charakteru, ale 

opačného směru. Jha magnetů byly umístěny tak, že jejich vzdálenost od svařovací 

elektrodové pásky byla 15 mm a vzdálenost od základního materiálu také 15 mm viz. 

obrázek 4.9. 

 

.  
Obr. 4.9 – Navařovací hlava a el. mag. jha 
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4.5 Svařování zkušebních vzorků včetně 
nedestruktivních a destruktivních kontrol dle norem 

Celkem bylo navařeno pět zkušebních vzorků s různými přídavnými 

materiály a jím příslušná tavidla jak určuje výrobce.  

 

Zkušební vzorek: 487/08  Typ pásky: SUDOTAPE 308L 

    Typ tavidla: RECORD EST 308-1 

 

Zkušební vzorek: 488/08 Typ pásky:  1. vrstva SUDOTAPE 308L 

      2. vrstva SUDOTAPE 309L 

    Typ tavidla: RECORD EST 122 

 

Zkušební vzorek: 489/08:  Typ pásky: SUDOTAPE 316L 

    Typ tavidla: RECORD EST 316-1 

 

Zkušební vzorek: 490/08:  Typ návaru:  1. vrstva SUDOTAPE 309L 

      2. vrstva SUDOTAPE 316L 

    Typ tavidla: RECORD EST 122 

 

Zkušební vzorek: 491/08:  Typ návaru: SUDOTAPE 625 

    Typ tavidla: RECORD EST 201 

 

Na zkušebních vzorcích byly provedeny tyto kontroly: 

Nedestruktivní kontroly – NDT 

 100% vizuální kontrola dle EN 970, hodnocení dle ČSN EN ISO 15614-7 

 100% kontrola ultrazvukem dle EN 1714, hodnocení dle ČSN EN ISO 15614-7  

 100% kontrola penetrační zkouškou dle EN 571-1, hodnocení dle ČSN EN ISO 

15614-7  

 

Destruktivní kontroly – DT 

 zkouška střihem dle ČSN EN 13 445-2, příloha C a dále DIN 50162, 

vyhodnoceno dle DIN 50162. 

 zkouška tahem svarového spoje při teplotě 20ºC dle ČSN EN ISO 6892-1. 

 zkouška lámavosti dle ČSN EN 910, průměr trnu 4t, minimální úhel ohybu 

120º a poté 180º, vyhodnoceno dle ČSN EN ISO 15614-7. 

 zkouška rázem v ohybu ISO-V dle EN 10045-1. Vzorek umístěn v TOZ dle 

ČSN EN 13 445-2, příloha C, teplota zkoušení 20ºC, vyhodnoceno dle ČSN 

EN ISO 15614-1. 

 zkouška makrostruktury dle ČSN EN ISO 15614-7, včetně mikrostruktury a 

fotografií, vyhodnoceno dle ČSN EN ISO 15 614-7. 

 ověření chemického složení svarového kovu, měření bylo provedeno v různých 

odstupňovaných hloubkách dle ČSN EN ISO 15 614-7. 

 zkouška tvrdosti HV10 dle EN 1043-1, 3x svarový kov, 3x tepelně ovlivněná 

oblast, 3x, základní materiál, vyhodnoceno dle ČSN EN ISO 15 614-7. 

 

Oblasti odběru zkušebních vzorků dle ČSN EN ISO 15614-7 

Oblast 1 :  část nepotřebné návarové vrstvy ≥25 mm 

Oblast 2 : část pro boční ohyb 

Oblast 3 : část pro zkoušky makrostruktury, mikrostruktury, δ-feritu, chemické 

analýzy a tvrdosti 
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Oblast 4 : část pro boční ohyb  

Oblast 5 : možné směry navařování 

 
Obr. 4.10 – Oblasti odběru vzorků 

 

Oblasti odběru zkušebních vzorků dle ČSN EN 13445-2 

Oblast a :  zkušební tyč pro zkoušku na střih 

Oblast b : zkušební tyč pro zkoušku tahem 

Oblast c : zkušební tyč pro zkoušku bočním ohybem 

Oblast d : zkušební tyč pro zkoušku rázem v ohybu 

Oblast e : základní materiál 

Oblast f : návar 

 

 
Obr. 4.11 – Oblasti odběru vzorků 

 

 

 

Zkouška tahem v jednotlivých oblastech návaru 

Pro tyto zkoušky byly zhotoveny zmenšené vzorky pro zkoušku tahem dle 

ČSN EN ISO 6892-1 v jednotlivých oblastech a to v návaru, pásmu ztavení, tepelně 

ovlivněné oblasti (TOO), na hranici TOO a základního materiálu (ZM) a v základním 

neovlivněném materiálu (ZM), dle obrázku č. 4.12. Tyto vzorky vzhledem k jejich 

rozměru byly řezány vodním paprskem aby nedošlo k degradaci materiálu. Průřez 

oblasti dříku měl obsah So = 3,27÷5,56 mm
2
. Ilustrační foto viz. obrázek č. 4.13. 
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                           Obr. 4.12 –Oblasti odběru vzorků pro zkoušky tahem 

 

 

 
Obr. 4.13 – Tvar tělísek pro zkoušku tahem 

 

4.6 Stanovení režimu tepelného zpracování na snížení 
napětí po svařování 

Stanovení režimu tepelného zpracování na snížení napětí po svařování byl 

definován dle výrobkové normy pro vodotrubné kotle ČSN EN 12952-5 viz.  

obr. 4.14. 

Všechny zkušební vzorky byly tepelně zpracovány na jednu vsázku 

se stejným režimem. 

Při žíhání na snížení napětí po svařování, nedochází k překrystalizaci, ale  

k precipitaci minoritních fází, difuzní pochody atd. dle literatury [52]. 

 

 
Obr. 4.14 - Režim tepelného zpracování na snížení pnutí po svařování 
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5 VYHODNOCENÍ METODY 
ELEKTROSTRUSKOVÉHO NAVAŘOVÁNÍ 
S RŮZNÝMI TYPY AUSTENITICKÝCH NÁVARŮ 

5.1 Zkouška tahem 

Na každém zkušebním vzorku byly celkem vyřezány čtyři segmenty  

pro zkoušku tahem a to dva z místa těsně pod návarem, tedy v místě TOO základního 

materiálu označeny jako T1N a T3N a další dva v tepelně neovlivněné oblasti 

základního materiálu označeny jako T2 a T4, jejich umístění je zobrazeno v příloze 

č. 1. Zkouška tahem byla provedena při teplotě okolí tj. 20C dle ČSN EN 10002-1. 

 
Tabulka 5.1 – Výsledky zkoušek tahem pro zkušební vzorek 487/08 

Z místa TOO 

Rp0,2 MPa 

Tepelně neovlivněná oblast ZM 

Rp0,2 MPa 

Požadovaná minimální hodnota 

ReH MPa 

355 300 
300 

345 300 

 
Tabulka 5.2 – Výsledky zkoušek tahem pro zkušební vzorek 488/08 

Z místa TOO 

Rp0,2 MPa 

Tepelně neovlivněná oblast ZM 

Rp0,2 MPa 

Požadovaná minimální hodnota 

ReH MPa 

315 288 
300 

304 295 

 
Tabulka 5.3 – Výsledky zkoušek tahem pro zkušební vzorek 489/08 

Z místa TOO 

Rp0,2 MPa 

Tepelně neovlivněná oblast ZM 

Rp0,2 MPa 

Požadovaná minimální hodnota 

ReH MPa 

328 265 
300 

329 281 

 
Tabulka 5.4 – Výsledky zkoušek tahem pro zkušební vzorek 490/08 

Z místa TOO 

Rp0,2 MPa 

Tepelně neovlivněná oblast ZM 

Rp0,2 MPa 

Požadovaná minimální hodnota 

ReH MPa 

363 300 
300 

354 330 

 

Tabulka 5.5 – Výsledky zkoušek tahem pro zkušební vzorek 491/08 

Z místa TOO 

Rp0,2 MPa 

Tepelně neovlivněná oblast ZM 

Rp0,2 MPa 

Požadovaná minimální hodnota 

ReH MPa 

313 280 
300 

316 282 

 

5.2 Zkouška tahem v jednotlivých oblastech návaru 

Všechny naměřené hodnoty meze kluzu Rp0,2, mez pevností Rm a deformace  
jsou zaznamenány v tabulce 5.6. Zkouška tahem byla provedena při teplotě okolí tj. 

20C dle ČSN EN ISO 6892-1. 

Obrázky 5.1 až 5.5 znázorňují závislost napětí na deformaci pro jednotlivé 

typy návarů dle kapitoly 4.5 v stanovených oblastech. 
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Tabulka 5.6 – Výsledky zkoušek tahem v jednotlivých zónách 

Vzorek č.-Typ 

návaru 
Odebráno z Rp0,2  [MPa] Rm [MPa]   [%] 

487/08 – 308L 

Návar 301 566 50,1 

Pásmo ztavení 311 579 45,5 

TOO 522 630 21,9 

TOO/ZM 505 624 23,4 

ZM 403 572 20,9 

488/08 – 

308L/309L 

Návar 287 511 57,3 

Pásmo ztavení 241 509 49,4 

TOO 440 576 9,9 

TOO/ZM 361 543 10,3 

ZM 246 502 34,5 

489/08 – 316L 

Návar 311 585 32,1 

Pásmo ztavení 366 590 21,2 

TOO 457 592 31,2 

TOO/ZM 390 561 22,8 

ZM 265 500 35,6 

490/08 – 

309L/316L 

Návar 258 514 51,1 

Pásmo ztavení 292 537 46,1 

TOO 441 587 25,6 

TOO/ZM 508 631 24,2 

ZM - - - 

491/08 – 625 

Návar 399 697 52,9 

Pásmo ztavení 454 588 31,7 

TOO 453 583 29,6 

TOO/ZM 382 550 32,6 

ZM 274 511 37,1 
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Obr. 5.1 – Průběh závislosti napětí na deformaci u návaru 308L – zkušební vz. 487/08 

 

Návar vykazuje více jak jednonásobně vyšší hodnoty deformace vzhledem 

k základnímu materiálu, v TOO jsou zvýšeny hodnoty meze kluzu a pevnosti oproti 

základnímu materiálu o 50 až 100 MPa. 
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Obr. 5.2 – Průběh závislosti napětí na deformaci u návaru 308L/309L – zkušební vz. 488/08 

 

U tohoto typu dvojvrstvého návaru je v podnávarových vrstvách snížena mez 

kluzu a mez pevnosti o 80 až 150 MPa v porovnání s jednovrstvým návarem 308L. 

Z čehož můžeme konstatovat přežíhání návaru 309L další návarovou vrstvou 308L.  

Hodnoty meze pevnosti návaru a základního materiálu se pohybovaly kolem 

500 až 510 MPa. Mez kluzu byla v základním materiálu 246 MPa a ve svarovém 

kovu 287 MPa, v TOO byly mez kluzu 440 MPa dle obr. 5.2 a tabulky 5.6. 
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Obr. 5.3 – Průběh závislosti napětí na deformaci u návaru 316L – zkušební vz. 489/08 

 

U tohoto návaru 316L byly zvýšeny hodnoty mez pevnosti v podnávarových 

vrstvách TOO základního materiálu a to z Rm 500 MPa na 590 MPa dle obrázku 5.3 

a tabulky 5.6. V TOO rovněž stoupla mez kluzu z Re 265 MPa  na 457 MPa. 

Návarová vrstva měla hodnoty meze kluzu Re 311 MPa a meze pevnosti Rm 585 

MPa. V pásmu ztavení došlo k poklesu deformace  na 21%. 
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Obr. 5.4 – Průběh závislosti napětí na deformaci u návaru 309L/316L – zkušební vz. 490/08 

 

Meze kluzu Re 258 MPa a pevnosti Rm 514 MPa u dvouvrstvého návaru 

309L/316L vykazují ve svarovém kovu téměř podobné hodnoty jako základní 

materiál za předpokladu, že by základní materiál měl stejné hodnoty jako  

u předešlých vzorků. V TOO mez kluzu Re byla 441 MPa a mez pevnosti Rm 587 

MPa, velikost deformace byla rovněž o polovinu nižší, dle obrázku 5.4 a tabulky 5.6. 

U tohoto zkušebního vzorku se z technických důvodů nepodařila odzkoušet 

oblast základního materiálu. 

 
Návar 625

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Deformace (%)

N
a

p
ě

tí
 (

M
P

a
)

Návar

Pásmo ztavení

TOO

TOO/ZM

ZM

 
Obr. 5.5 – Průběh závislosti napětí na deformaci u návaru 625 – zkušební vz. 491/08 

 

 

Návar typu 625 má podstatně vyšší hodnotu meze pevnosti Rm 697 MPa. 

Naproti tomu mez kluzu Re byla v pásmu ztavení a TOO 454 MPa tím tato oblast 

zkušebního vzorku měla nejvyšší mez kluzu Re. Základní materiál měl podobné 

mechanické vlastnosti jako u předcházejících zkušebních vzorků dle obrázku 5.5 a 

tabulky 5.6. 
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Na obrázcích 5.6 až 5.8 jsou uvedeny závislosti napětí na deformaci pro různé 

typy návarů ve stanovených oblastech a to v návaru, TOO a ZM. 
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Obr. 5.6 – Průběh závislosti napětí na deformaci v návarové vrstvě 

 

Nejoptimálnější mechanické vlastnosti meze kluzu cca 400 MPa a pevnosti 

cca 700 MPa vykoval návar 625L, tedy zkušební vzorek č. 491/08 dle obrázku 5.6. 
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Obr. 5.7 – Průběh závislosti napětí na deformaci v TOO  

 

Meze kluzu Rp0,2, meze pevností Rm se v TOO u všech návarů pohybovaly 

v podobných hodnotách Rp0,2 kolem 450 MPa a Rm kolem 580 MPa. Mírně 

zvýšených hodnot dosáhl návar 308L dle obrázku 5.7. 
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Obr. 5.8 – Průběh závislosti napětí na deformaci v ZM 

 

Téměř stejné hodnoty Rm a Rp0,2 vykazovaly základní materiály 

v neovlivněných oblastech po svařování, mírně zvýšené měl návar 308L dle obr. 5.8. 

 

5.3 Zkouška lámavosti 

Na každé z desek byly provedeny dvě zkoušky bočním ohybem  

dle ČSN EN 910, kde byl stanoven průměr trnu 4t, kdy se vzorek předohnul  

na velikost 120 a v případě, že nebyly detekovány žádné vady bylo provedeno 

doohnutí na 180. 

V žádném z deseti zkoušených vzorků nebyla zjištěna viditelná trhlina – 

výsledky zkoušek lámavosti jsou vyhovující.  

 

5.4 Zkouška rázem v ohybu 

Jednotlivé segmenty pro zkoušku rázem v ohybu byly odebrány  

dle ČSN EN 13 445-2 z místa základního materiálu těsně pod návarem (v TOO 

s vrubem kolmo k povrchu základního materiálu. Rozměry vzorků a metoda 

zkoušení byla provedena dle ČSN EN 10045-1. Minimální hodnotu vrubové 

houževnatosti jsem stanovil dle ČSN EN 10 028-2 při 0C na 31 J. Vyhodnoceno 

bylo dle ČSN EN ISO 15614-1 s výsledkem vyhovujícím. 

Výsledky zkoušek označeny jako KV1 – KV4 jsou uvedeny v příloze č. 5. 

 

5.5 Zkouška střihem 

Umístění vzorku pro zkoušku střihem bylo provedeno dle ČSN EN 13 445-2 

a to tak, že na každém ze zkušebních vzorků byly provedeny dvě zkoušky. Samotné 

provedení zkoušek bylo realizováno dle normy DIN 50162 a to tak, že na každém 

ze vzorků byl odfrézován návar (kromě malého segmentu návaru) o velikosti 20 mm 

(tedy šířka vzorku) x 5 mm (šířka segmentu návaru) – (výška potřebná pro opření 

se o čelistí k přestřižení segmentu od základního materiálu). Zbylá část návaru byla 
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odfrézována až po povrch základního materiálu. Výsledné hodnoty zkoušek střihem 

jsou uvedeny v tabulce 5.7. 

 
Tabulka 5.7 – Výsledky zkoušek střihem 

Zkušební vzorek 
Skutečná naměřená hodnota 

Rm MPa 

Požadovaná minimální hodnota 

Rm ve střihu MPa 

487/08 
459 

140 

471 

488/08 
434 

437 

489/08 
423 

439 

490/08 
450 

460 

491/08 
476 

496 

 

Dle normy EN 13 445-2 je minimální mez pevnosti ve střihu pro materiály 

s mezí pevností nad 280 MPa je Rm ≥ 140 MPa, což je pro všechny jednotlivé 

zkoušky splněno. Všechny návary jsou tedy vyhovující s výsledkem více než tří 

násobně vyšším vůči minimálním požadavkům. 

 

5.6 Měření tvrdosti HV 10 

Měření tvrdosti bylo provedeno dle normy ČSN EN ISO 15 614-7 a to tak že 

byly provedeny tři vtisky v základním materiálu, tři v tepelně ovlivněné oblasti a tři 

v samotném návaru. Toto měření bylo u každé z desek provedeno na třech místech 

pro zajištění minimální hodnoty odchylky, v místech těsně pod hranicí ztavení bylo 

měření provedeno třikrát dle obr. 5.9. Maximální hodnota dle normy ČSN EN ISO 

15 614-7 je max. 320 HV10.  

 

 

 

 
Obr.5.9 – Provedení měření tvrdosti HV10 návaru. 
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Tabulka 5.8 - Naměřené hodnoty tvrdosti HV 10 zkušebního vzorku 487/08 

Tvrdost HV 10 

Základní materiál Základní materiál Základní materiál 
      

          238       

180 186 175 182 199 228 200 191 183 

        247      

          

          209       

157 154 167 169 198 198 240 218 228 

         206      

          

          187       

169 150 150 162 186 191 188 174 183 

          200      
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Obr. 5.10 - Naměřené hodnoty tvrdosti HV 10 zkušebního vzorku 487/08 

 

 

 

Tabulka 5.9 - Naměřené hodnoty tvrdosti HV 10 zkušebního vzorku 488/08 

Tvrdost HV 10 

Základní materiál Základní materiál Základní materiál 
      

     209    

186 180 176 175 196 219 246 262 239 

     212    

         

     208    

182 178 188 190 190 198 250 242 258 

     193    

         

     199    

175 178 201 181 193 202 265 220 214 

     194    
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Obr.5.11 - Naměřené hodnoty tvrdosti HV 10 zkušebního vzorku 488/08 

 

 
Tabulka 5.10 - Naměřené hodnoty tvrdosti HV 10 zkušebního vzorku 489/08 

Tvrdost HV 10 

Základní materiál Základní materiál Základní materiál 
      

     193    

160 157 158 186 198 198 245 216 219 

     209    

         

     196    

154 162 164 187 192 196 251 243 236 

     202    

         

     196    

152 159 164 170 190 198 196 201 188 

     192    
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Obr. 5.12 - Naměřené hodnoty tvrdosti HV 10 zkušebního vzorku 489/08 
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Tabulka 5.11 - Naměřené hodnoty tvrdosti HV 10 zkušebního vzorku 490/08 

Tvrdost HV 10 

Základní materiál Základní materiál Základní materiál 
      

     222    

159 166 170 171 183 198 209 205 188 

     218    

         

     222    

171 173 180 180 201 198 254 264 225 

     221    

         

     227    

160 165 160 165 179 201 247 264 236 

     206    
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Obr. 5.13 - Naměřené hodnoty tvrdosti HV 10 zkušebního vzorku 490/08 

 

 
Tabulka 5.12 - Naměřené hodnoty tvrdosti HV 10 zkušebního vzorku 491/08 

Tvrdost HV 10 

Základní materiál Tepelně ovlivněná zóna Svarový kov 
      

     197    

153 158 150 160 182 187 228 230 209 

     192    

         

     201    

140 146 157 168 181 205 297 306 285 

     198    

         

     188    

145 161 152 171 181 193 236 218 199 

     195    
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Obr. 5.14 - Naměřené hodnoty tvrdosti HV 10 zkušebního vzorku 491/08 

 

U všech naměřených vzorků hodnoty tvrdosti HV10 nepřesahovaly 

stanovenou hodnotu max. 320 HV10. Je patrné, že díky tepelnému zpracování jsou 

tyto hodnoty optimální a narůstají od hranice stavení směrem do svarového kovu. 

Nejvyšší odchylky jsou přímo u hranice stavení. Z jednotlivých naměřených hodnot 

tvrdostí HV 10 je u druhého měření, tedy uprostřed svarové housenky ve svarovém 

kovu znatelně vyšší tvrdost u všech typů návarů.  

 

5.7 Rozbor chemického složení návaru 

Měření bylo provedeno od hranice ztavení směrem do svarového kovu (SK), 

s kladnými hodnotami směrem k povrchu návaru, a dále od hranice ztavení přes 

tepelně ovlivněnou oblast (TOO) do základního materiálu (ZM) se zápornými 

hodnotami směrem do materiálu dle obrázku 5.15.  

 

 
 

Obr. 5.15 – Způsob provádění rozboru chem. složení 

 

Výsledky měření jsou uvedeny v tabulkách 5.13 až 5.17. Měření bylo 

provedeno na řádkovacím rentgenovém mikroskopu PSEM eExplorer a rentgenovém 

spektroskopu typu Spectrolab 2000, obsah uhlíku byl vyhodnocen vypalovací 

metodou na přístroji CS-444. 
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Obr. 5.16– Místa měření chem. složení (označeno křížkem) 

 

 

Tabulka 5.13 – Výsledky rozboru chemického složení vzorku 487/08 

Páska SUDOTAPE 308L, tavidlo RECORD EST 308-1 

Chemické složení přídavného mat. požadované dle ČSN EN ISO 14343 a skutečné naměřené % 

 C Mn Si Ni Cr 

Požadované 

308L 
0,03 1,0 až 2,5 0,65 9,0 až 11,0 19,5 až 22,0 

Skutečné 308L 0,058 2,01 0,31 10,25 18,25 

Výška od 

hranice ztavení 

[mm] 
Skutečné naměřené hodnoty svarového kovu % 

+6,0  (SK) 0,066 1,44 0,50 10,4 18,4 

+5,0  (SK) 0,064 1,48 0,50 9,8 18,5 

+4,0  (SK) 0,062 1,49 0,50 9,1 18,2 

+3,0  (SK) 0,062 1,49 0,50 10,9 18,3 

+2,0  (SK) 0,061 1,50 0,50 9,8 18,5 

+1,0  (SK) 0,061 1,50 0,50 10,1 18,1 

+0,8  (SK) 0,062 1,49 0,50 8,7 18,4 

+0,6  (SK) 0,062 1,50 0,50 9,8 18,2 

+0,4  (SK) 0,063 1,50 0,51 9,1 18,2 

+0,2  (SK) 0,061 1,50 0,50 10,0 18,7 

Hranice ztavení 0,063 1,52 0,50 8,0 17,6 

-0,2  (TOO) 0,09 0,56 0,31 0,6 3,6 

-0,4  (TOO) 0,12 0,40 0,24 0,05 3,3 

-1,0  (TOO) 0,12 0,42 0,19 0,04 3,2 

-2,0  (TOO) 0,12 0,40 0,21 0,05 3,1 

-3,0  (TOO) 0,12 0,40 0,21 0,05 3,3 

 

U tohoto typu jednovrstvého návaru, i při nepatrných rozdílech mezi 

požadovanými hodnotami chemického složení a skutečnou naměřenou hodnotou 

na povrchu návaru, lze konstatovat, že u hlavních legujících prvků (chrómu a niklu) 

došlo pouze k nepatrným odchylkám v jednotlivých měřených hloubkách návaru.  
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Rozdíl byl patrný až pod hranicí ztavení, kde došlo k prudkému snížení 

obsahu legujících vlivem promísení základního a přídavného materiálu  

při současném zvýšení obsahu uhlíku viz tabulka 5.13. 

Obsah chrómu v přídavném materiálu byl nižší než stanovuje norma 

ČSN EN ISO 14343. 

 
Tabulka 5.14 – Výsledky rozboru chemického složení vzorku 488/08 

Páska SUDOTAPE 309L + SUDOTAPE 308L, tavidlo RECORD EST 122 

Chemické složení přídavného mat. požadované dle ČSN EN ISO 14343 a skutečné naměřené % 

 C Mn Si Ni Cr 

Požadované 309L 0,03 1,0 až 2,5 0,65 12,0 až 14,0 23,0 až 25,0 

Skutečné 309L 0,085 1,56 0,54 12,90 23,05 

Požadované 308L 0,03 1,0 až 2,5 0,65 9,0 až 11,0 19,5 až 22,0 

Skutečné 308L 0,058 2,01 0,31 10,25 21,25 

Výška od hranice 

ztavení [mm] 
Skutečné naměřené hodnoty svarového kovu % 

+13,0  (SK 308L) 0,071 1,52 0,57 10,5 21,2 

+12,0  (SK 308L) 0,072 1,55 0,55 10,6 21,1 

+11,0  (SK 308L) 0,073 1,49 0,55 10,4 21,1 

+10,0  (SK 308L) 0,071 1,52 0,57 10,5 21,2 

+9,0  (SK 308L) 0,072 1,53 0,58 10,6 21,1 

+8,0  (SK 308L) 0,077 1,52 0,58 10,4 20,90 

+7,0  (SK 308L) 0,071 1,53 0,60 10,4 21,0 

+6,0  (SK 309L) 0,071 1,20 0,68 11,8 24,5 

+5,0  (SK 309L) 0,069 1,20 0,67 11,9 24,3 

+4,0  (SK 309L) 0,072 1,20 0,69 11,9 24,3 

+3,0  (SK 309L) 0,076 1,18 0,72 11,8 24,5 

+2,0  (SK 309L) 0,076 1,20 0,69 11,9 24,3 

+1,0  (SK 309L) 0,079 1,19 0,69 11,8 23,3 

+0,8  (SK 309L) 0,076 1,20 0,68 11,8 24,2 

+0,6  (SK 309L) 0,073 1,20 0,71 11,9 24,3 

+0,4  (SK 309L) 0,092 1,17 0,71 12,0 24,5 

+0,2  (SK 309L) 0,073 1,20 0,71 12,1 23,9 

Hranice ztavení 0,054 0,47 0,28 9,4 19,9 

-0,2  (TOO) 0,08 0,46 0,33 0,5 3,6 

-0,4  (TOO) 0,10 0,40 0,24 0,05 3,2 

-1,0  (TOO) 0,11 0,39 0,19 0,04 3,0 

-2,0  (TOO) 0,12 0,40 0,24 0,06 2,7 

-3,0  (TOO) 0,12 0,42 0,22 0,04 2,7 

 

U dvouvrstvého návaru typu 308L a 309L sloužil návar 309L jako mezivrstva 

s větším objemovým množstvím legujících prvků chrómu a niklu pro polštářování 

druhé vrstvy návaru 308L viz tabulka 5.14.  

V místě přechodu mezi návary, tedy v hloubce 6-7 mm došlo ke snížení 

obsahu chrómu o 3,5% a niklu o 1,4%.  

Na hranici ztavení byl patrný rozdíl chemického složení, kde došlo 

k prudkému snížení obsahu legujících prvků v TOO směrem do ZM viz. tabulka 

5.14. 
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Tabulka 5.15 – Výsledky rozboru chemického složení vzorku 489/08 

Páska SUDOTAPE 316L, tavidlo RECORD EST 316-1 

Chemické složení přídavného mat. požadované dle ČSN EN ISO 14343 a skutečné naměřené % 

 C Mn Si Ni Cr Mo 

Požadované 

316L 
0,03 1,0 až 2,5 0,65 

11,0 až 

14,0 
18 až 20,0 2,0 až 3,0 

Skutečné 316L 0,016 1,75 0,35 12,6 18,2 2,9 

Výška od 

hranice ztavení 

[mm] 

Skutečné naměřené hodnoty 

+6,0  (SK 316L) 0,029 1,32 0,48 12,30 18,80 2,64 

+5,0  (SK 316L) 0,030 1,36 0,49 12,28 18,80 2,63 

+4,0  (SK 316L) 0,027 1,35 0,51 12,30 18,90 2,65 

+3,0  (SK 316L) 0,024 1,35 0,51 12,30 18,80 2,65 

+2,0  (SK 316L) 0,035 1,32 0,48 12,30 18,80 2,64 

+1,0  (SK 316L) 0,030 1,36 0,51 12,30 18,80 2,63 

+0,8  (SK 316L) 0,026 1,36 0,51 12,30 18,90 2,66 

+0,6  (SK 316L) 0,024 1,35 0,51 12,30 18,80 2,65 

+0,4  (SK 316L) 0,025 1,35 0,54 12,00 18,50 2,63 

+0,2  (SK 316L) 0,013 1,33 0,42 11,80 18,30 1,32 

Hranice ztavení 0,011 0,41 0,23 5,80 14,70 1,91 

-0,2  (TOO) 0,08 0,46 0,33 0,9 3,3 0,4 

-0,4  (TOO) 0,10 0,40 0,24 0,11 3,5 0,5 

-1,0  (TOO) 0,11 0,45 0,19 0,05 3,4 0,6 

-2,0  (TOO) 0,10 0,40 0,22 0,06 3,0 0,5 

-3,0  (TOO) 0,12 0,44 0,19 0,06 3,1 0,5 

 

U tohoto typu jednovrstvého návaru 316L jsou hodnoty legujících prvků 

v celém průřezu svarového kovu bez odchylek. Nezbytným legujícím prvkem pro 

tento typ materiálu je molybden, jehož obsah byl rovněž v celém průřezu svarového 

kovu bez odchylek a v optimálním množství viz tabulka 5.15. V TOO těsně 

pod hranicí ztavení došlo k prudkému propadu molybdenu, rovněž i chromu a niklu.  
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Tabulka 5.16 – Výsledky rozboru chemického složení vzorku 490/08 

Páska SUDOTAPE 309L + SUDOTAPE 316L, tavidlo RECORD EST 122 

Chemické složení přídavného mat. požadované dle ČSN EN ISO 14343 a skutečné naměřené % 

 C Mn Si Ni Cr Mo 

Požadované 309L 0,03 1,0 až 2,5 0,65 
12,0 až 

14,0 

23,0 až 

25,0 
0,75 

Skutečné 309L 0,085 1,56 0,54 12,90 23,05 --- 

Požadované 316L 0,03 1,0 až 2,5 0,65 
11,0 až 

14,0 
18 až 20,0 2,0 až 3,0 

Skutečné 316L 0,016 1,75 0,35 12,6 18,2 2,9 

Výška od hranice 

ztavení [mm] 
Skutečné naměřené hodnoty 

+12,0  (SK 316L) 0,034 1,33 0,58 12,20 18,40 2,21 

+11,0  (SK 316L) 0,034 1,40 0,64 12,25 18,40 2,17 

+10,0  (SK 316L) 0,034 1,40 0,64 12,30 18,40 2,17 

+9,0  (SK 316L) 0,032 1,40 0,66 12,30 18,40 2,18 

+8,0  (SK 316L) 0,031 1,40 0,66 12,30 18,40 2,19 

+7,0  (SK 316L) 0,032 1,41 0,65 12,30 18,40 2,17 

+6,0  (SK 316L) 0,057 1,17 0,67 11,02 18,90 0,62 

+5,0  (SK 309L) 0,072 1,12 0,68 11,43 23,0 0,24 

+4,0  (SK 309L) 0,075 1,14 0,70 11,23 22,6 0,14 

+3,0  (SK 309L) 0,081 1,12 0,71 10,67 23,3 0,18 

+2,0  (SK 309L) 0,081 1,14 0,70 10,68 23,1 0,18 

+1,0  (SK 309L) 0,078 1,13 0,71 10,92 22,6 0,16 

+0,8  (SK 309L) 0,082 1,14 0,70 10,78 23,3 0,17 

+0,6  (SK 309L) 0,123 0,40 0,24 10,45 24,2 0,89 

+0,4 (SK 309L) 0,118 0,40 0,24 10,89 23,6 0,91 

+0,2  (SK 309L) 0,118 0,41 0,24 10,52 23,3 0,90 

Hranice ztavení 0,118 0,41 0,24 7,7 18,8 0,90 

-0,2  (TOO) 0,08 0,46 0,33 0,9 3,0 0,4 

-0,4  (TOO) 0,10 0,40 0,24 0,11 3,1 0,5 

-1,0  (TOO) 0,11 0,44 0,19 0,08 3,3 0,6 

-2,0  (TOO) 0,12 0,38 0,22 0,09 2,5 0,5 

-3,0  (TOO) 0,10 0,39 0,19 0,11 2,4 0,5 

 

U dvouvrstvého typu návaru uveden v tabulce 5.16, kde spodní vrstva páska 

309L slouží jako podkladová vrstva pro pásku 316L, která má díky obsahu 

molybdenu vyšší odolnost proti mezikrystalové korozi. V obou vrstvách jsou legující 

prvky Cr, Ni a Mo rovnoměrné. Mezi pátým a šestým milimetrem od hranice ztavení 

je jasně viditelná přechodová oblast mezi podkladovou vrstvou návaru 309L a krycí 

vrstvou 316L což se rovněž projevilo i v chemickém složení legujících prvků , kde 

chrom klesl o 4 hmotnostní procenta. Pod hranicí ztavení v 0,2 mm klest obsah 

chromu na 3,0%, v 3 mm od ztavení již byl chrom ustálil na 2,4% což i odpovídá 

jeho obsahu v základním materiálu. 
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Tabulka 5.17 – Výsledky rozboru chemického složení vzorku 491/08 

Páska SUDOTAPE 625, tavidlo RECORD EST 201 

Chemické složení přídavného mat. požadované dle ASME II C a skutečné naměřené % 

 C Mn Cr Ni Mo Cu Nb Fe 

Požadované 625 0,10 0,5 
20,0 až 

23,0 
58,0min 

8,0 až 

10,0 
0,5 

3,15 až 

4,15 
5,0 

Skutečné 625 0,015 0,05 22,0 zbytek 9,0 0,015 3,5 0,25 

Výška od 

hranice ztavení 

[mm] 

Skutečné naměřené hodnoty 

+5,2  (SK 625) 0,035  0,10 20,3 57,2 8,8 - 4,2 9,5 

+4,0  (SK 625) 0,029  0,10 20,3 58,7 7,4 - 2,9 10,7 

+3,0  (SK 625) 0,041  0,10 20,9 59,8 7,3 - 3,5 9,5 

+2,0  (SK 625) 0,038  0,10 20,3 60,8 7,1 0,01 2,1 10,2 

+1,0  (SK 625) 0,032  0,10 19,7 60,3 7,2 0,01 3,1 9,8 

+0,8  (SK 625) 0,040  0,10 21,0 59,7 8,0 0,01 2,6 9,6 

+0,6  (SK 625) 0,036  0,10 19,9 61,2 8,0 0,01 3,1 9,6 

+0,4 (SK 625) 0,039  0,10 20,2 60,8 7,4 0,01 3,1 11,70 

+0,2  (SK 625) 0,035  0,10 21,3 61,2 8,0 0,01 3,1 11,20 

Hranice ztavení 0,020 0,44 15,7 46,5 4,1 - 2,8 33,6 

-0,2  (TOO) 0,09 0,45 3,9 0,5 2,1 - 0,1 96,1 

-0,4  (TOO) 0,12 0,38 3,4 0,1 1,8 - - 94,8 

-0,6  (TOO) 0,11 0,44 3,7 0,08 0,9 - - 96,3 

-0,8  (TOO) 0,12 0,41 2,9 0,07 0,9 - - 97,1 

-1,0  (TOO) 0,10 0,41 3,5 - 1,0 - - 96,5 

-2,0  (TOO) 0,10 0,44 3,0 - 0,9 - - 97,0 

-3,0  (TOO) 0,12 0,49 3,5 - 1,1 - - 96,5 

 

U niklového návaru 625L se hmotnostní podíl prvku niklu ustálil již těsně  

nad hranicí ztavení v 0,2 mm, rovněž i obsah chromu. Hmotnostní podíl 

se pohyboval u niklu kolem 60% a u chromu kolem 20%, v celé vrstvě návaru byly 

tyto prvky rovnoměrné. Rovněž i niob a molybden byly bez větších rozptylů obsahů 

již těsně nad hranicí ztavení dle tabulky 5.17. 

Na hranici ztavení došlo k prudkému poklesu legujících prvků, které se již 

v 0,2 mm od hranice ztavení v TOO směrem do základního materiálu ustálily  

na úroveň obsahu legujících prvků požadovanou v základním materiálu. 

 

5.8 Metalografické výsledky 

U jednotlivých typů návarů bylo provedeno jejich metalografické posouzení. 

Navíc bylo provedeno měření obsahu delta feritu na povrchu návaru. Delta ferit byl 

měřen na přístroji FA-1M a jeho výsledná hodnota je zprůměrňována z pěti měření. 

Při samotných zkouškách navařování byl zjevný souvislý zápal po jedné 

straně housenky, díky kterému při položení následující housenky vzniklo 

nedostatečné natavení mezi jednotlivými housenkami dle obrázku 5.19. 

Pro vyhovující tvar návaru bylo zjištěno, že na kvalitu návaru má vliv 

správné nastavení pomocných elektromagnetických cívek, které se projevuje 

symetričností linií tuhnutí – obr. 5.17. Aby bylo dosaženo takového výsledku, 

je nutno napájet jednotlivé cívky odlišnými proudy, protože na jedné straně 

je zapotřebí návarovou housenku navařit přes předchozí housenku, aby šířka 
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návarového kovu byla co nejrovnoměrnější, je výhodné zvýšit velikost proudu 

na straně jha, které je vzdálenější od již navařené housenky. 

 
Obr. 5.17 – Symetrický návar, zvětšeno 0,75x 

  

V případě špatného nastavení proudu v jednotlivých cívkách, tedy proud 

v jedné cívce je příliš vysoký nebo nízký, může docházet ke tvorbě zápalu – obr. 

5.18. Dále může docházet ke špatnému nastavení jako celku v případě průchodu 

nízkého či vysokého proudu přes elektromagnety. Při nízké úrovni dochází 

k vytváření úzkého návaru, který má uprostřed výstupek, naopak při vysokém proudu 

vzniká návar, který je široký a uprostřed se tvoří propadlina. 

 

 
Obr. 5.18– Souvislý zápal, zvětšeno 1x, detail zvětšen 3x 

 
Obr. 5.19– Souvislý neprůvar, zvětšeno 1x 

 

Po korekci elektromagnetického zařízení byly všechny zkušení vzorky 

vyhovující pro metody zkoušení 100% vizuální, 100% ultrazvuk a 100% penetrační 

zkouška. 
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Zkušební vzorek 487/08 

Páska SUDOTAPE 308L + tavidlo RECORD 308-1. 

Při rozboru makrostruktury byl vzorek bez defektů a tepelně ovlivněná zóna 

do hloubky maximálně 10,5 mm viz obr. 5.20.  

Na obr. 5.21 je znatelná licí struktura návaru austenitická obsahující 2,4% 

delta feritu. Přesná difuzní linie, která dělí svarový kov od základního materiálu, 

který je v TOO bainitický viz obr. 5.22, dále je základní materiál feriticko bainitický 

obr. 5.23. 

 

 
Obr. 5.20– Makrostruktura návaru zvětšeno 0,7x.  

 

  
Obr. 5.21 – Mikrostruktura návaru 

 

 
Obr. 5.22 – Mikrostruktura hranice stavení. Obr. 5.23 – Mikrostruktura základního mat. 
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Zkušební vzorek 488/08 

 

Páska SUDOTAPE 309L + 308L, tavidlo RECORD EST 122. 

Při rozboru makrostruktury byl vzorek bez defektů a tepelně ovlivněná zóna 

do hloubky maximálně 12 mm viz obr. 5.24.  

Na obr. 5.25 je znatelná licí struktura návaru austenitická obsahující 1,9% 

delta feritu. Přesná difuzní linie, která dělí svarový kov od základního materiálu, 

který je v TOO bainitický viz obr. 5.26, dále je základní materiál feriticko bainitický 

obr. 5.27. 

 

 
Obr. 5.24 – Makrostruktura návaru zvětšeno 0,75x.  

 

  
Obr. 5.25 – Mikrostruktura návaru (přechodové pásmo 308L/309L). 

 

 
Obr. 5.26 – Mikrostruktura hranice stavení. Obr. 5.27 – Mikrostruktura základního mat.  
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Zkušební vzorek 489/08 

 

Páska SUDOTAPE 316L, tavidlo RECORD EST 316-1 

Při rozboru makrostruktury byl vzorek bez defektů a tepelně ovlivněná zóna 

do hloubky maximálně 9 mm viz obr. 5.28.  

Na obr. 5.29 je znatelná licí struktura návaru austenitická obsahující 1,7% 

delta feritu. Přesná difuzní linie, která dělí svarový kov od základního materiálu, 

který je v TOO bainitický viz obr. 5.30, dále je základní materiál feriticko bainitický 

obr. 5.31. 
 

 
Obr. 5.28 – Makrostruktura návaru zvětšeno 0,75x. 

 

 
Obr.5.29 – Mikrostruktura návaru. 

 

 
Obr. 5.30 –. Mikrostruktura TOO Obr. 5.31 – Mikrostruktura základního mat. 
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Zkušební vzorek 490/08 

 

Páska SUDOTAPE 309L + SUDOTAPE 316L, tavidlo RECORD EST 122. 

Při rozboru makrostruktury byl vzorek bez defektů a tepelně ovlivněná zóna 

do hloubky maximálně 11 mm viz obr. 5.32.  

Na obr. 5.33 je znatelná licí struktura návaru austenitická obsahující 2,2% 

delta feritu. Přesná difuzní linie, která dělí svarový kov od základního materiálu, 

který je v TOO bainitický viz obr. 5.34, dále je základní materiál feriticko bainitický 

obr. 5.35. 
 

 
Obr. 5.32 – Makrostruktura návaru zvětšeno 0,7x. 

 

      
Obr.5.33 – Mikrostruktura návaru, (přechodové pásmo 309L/316L). 

 

 
Obr. 5.34– Mikrostruktura TOO. Obr.5.35 – Mikrostruktura základního mat. 
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Zkušební vzorek 491/08 

 

Páska SUDOTAPE 625, tavidlo RECORD EST 201 

Při rozboru makrostruktury byl vzorek bez defektů a tepelně ovlivněná zóna 

do hloubky maximálně 10mm viz obr. 5.36.  

Na obr. 5.37 je znatelná licí struktura návaru austenitická obsahující 0,25% 

delta feritu. Přesná difuzní linie, která dělí svarový kov od základního materiálu, 

který je v TOO bainitický viz obr. 5.38, dále je základní materiál feriticko bainitický 

obr. 5.39. 
 

 
Obr. 5.36 – Makrostruktura návaru zvětšeno 0,75X. 

 

    
Obr.5.37 – Mikrostruktura návaru. 

  

 
Obr. 5.38 – Mikrostruktura TOO. Obr.5.39 – Mikrostruktura základního mat. 



Experimentální část VŠB – TU Ostrava 

Petr Filipec  64 Disertační práce 

 

6 PROVEDENÍ NÁVARU AUTOMATEM  
POD TAVIDLEM 

6.1 Popis zkoušky 

Pro navařování automatem pod tavidlem byl použit stejný základní materiál 

tedy 10CrMo9-10 o tloušťce 40 mm. Přídavný materiál byla páska 60x0,5 mm. 

Pro první vrstvu byl použit přídavný materiál typu 309L na jeden průchod a dále pak 

na druhou vrstvu přídavný materiál 316L, který byl navařen na druhý a třetí průchod. 

Pro oba typy přídavných materiálu bylo použito tavidlo s obchodním označením  

OK Flux 10.05.  

 

Stanovení parametrů pro provedení 3 vrstev návaru: 

I.vrstva, 1. průchod přídavný materiál typu 309L 

-  svařovací proud   I = 750 A 

- svařovací napětí    U = 28 V 

- svařovací rychlost   v = 12 cm.min
-1

 

  II. vrstva, 2. a 3. průchod přídavný materiál typu 316L 

- svařovací proud   I = 750 A 

- svařovací napětí    U = 28 V 

- svařovací rychlost   v = 15 cm.min
-1

 

 

Teplota předehřevu 100°C, interpass 300°C. Překrytí housenek 8-10 mm.  

Parametry byly použity na základě zkušeností, navařování výše uvedenými 

parametry dávalo klidný průběh procesu, návar vykazoval dobrý přechod mezi 

housenkami, struska se snadno oddělovala od svarového kovu a její hladký povrch 

ukazoval také na klidný průběh procesu navařování. 

Režim tepelného zpracování po svařování ke snížení napětí byl stejný jako 

pro navařování ESW (72), viz. kapitola 4.6. 

Nedestruktivní kontroly byly provedeny dle ČSN EN ISO 15614-7. 

Provedené zkoušky: 

- promíšení materiálu 

- makro a mikrostruktury 

- chemická analýza 

- určení obsahu δ-feritu 

- zkouška ohybem 

- měření tvrdosti 

 

6.2 Destruktivní a nedestruktivní zkoušení 

Promíšení materiálu 

Promíšení bylo zjišťováno pro jednu vrstvu návaru navařenou parametry 

I=750 A, U=28 V, v=12 cm.min
-1

 (vzorek z obr. 6.1) a I=750 A, U=28 V, 

v=15 cm.min
-1

 (vzorek z obr. 6.2)  

Pro rychlost navařování 12 cm.min
-1

, kterou při daných parametrech 

představuje tepelný příkon Q = 10,5 kJ.mm
-1

, bylo planimetricky zjištěno promíšení 

20%. Pro rychlost navařování 15 cm.min
-1

, tedy tepelný příkon Q = 8,4 kJ.mm
-1

, 

bylo stejnou metodou zjištěno promíšení 24%. 
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Na velikost průvaru použité parametry zásadní vliv neměly. Pro rychlost 

navařování 12 cm.min
-1

 měl svarový kov šířku 65-70 mm, pro rychlost 15 cm.min
-1

 

měl svarový kov šířku menší než 65 mm. Informativně zjištěné výšky jednotlivých 

housenek (měřeno pomocí pravítka od ZM) se pohybovaly od 4÷4,5 mm při obou 

rychlostech svařování. Celková výška návaru pro 3 vrstvy byla 11÷12,5 mm dle 

obr 6.3.  

 

Makrostruktura a mikrostruktura 

Na obr. 6.1 je proveden makrovýbrus s parametry svařování I=750 A, 

U=28 V, v=12 cm.min
-1

, dále pak na obr. 6.2 pro parametry svařování I=750 A, 

U=28 V, v=15 cm.min
-1

. Na obr. 6.3 je makrovýbrus proveden na 1. průchod 

rychlostí navařování v=12 cm.min
-1

 a 2. a 3. průchod s rychlostí navařování 

15 cm.min
-1

. 

Makrovýbrus vykazuje hladké překrytí housenek. Vzhledem k tomu, že 

jednotlivé průchody byly přebroušeny s minimálním úběrem pouze ručně, jsou dobře 

patrné jednotlivé vrstvy návarů. 

Základní struktura byla v zásadě shodná licí, austenitická s δ-feritem 

vyloučeným v dendritickém uspořádání. Malé rozdíly mezi jednotlivými vrstvami 

návaru byly pozorovány pouze v množství δ-feritu, obr. 6.4-6.8. Obrázek 6.9 

dokumentuje rozhraní mezi první vrstvou návaru 309L a druhou vrstvou návaru 

316L. Při leptání byly u δ-feritu pozorovány známky jeho rozpadu spojenou 

s precipitací karbidů, a rovněž nebyla zjištěna přítomnost σ-fáze, obr 6.7 a 6.8. 

Mikrostrukturu hranice ztavení dokumentuje obr. 6.9 je zde patrná přítomnost 

karbidů po hranicích zrn v návarové vrstvě v těsné blízkosti mezi ZM a návarem. Na 

hranici zrn byla rovněž přítomnost zakalené složky.  

 

 
Obr. 6.1 – návar typu 309L, v=12cm.min

-1
, zvětšeno 1x 

 

 
Obr. 6.2 – návar typu 316L, v=15cm.min

-1
, zvětšeno 1x

 

 

 
Obr. 6.3 – 1. průchod 309L, v=12cm.min

-1
; 2. a 3. průchod 316L, v= 15cm.min

-1
, zvětšeno 0,5x
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Obr. 6.4 - Svarový kov typu 309L, zvětšeno 200x     Obr. 6.5 – Rozhraní mezi 309L a 316L, 

zvětšeno 63x
 

 

 
Obr. 6.6 - Svarový kov typu 316L, zvětšeno 200x 

 

Obr. 6.7 - Svarový kov typu 309L, zvět. 1000x          Obr. 6.8 - Svarový kov typu 316L, zvět. 200x 

 

 
Obr. 6.9 – Mikrostruktura hranice ztavení, ¨zvětšeno 500x 
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Hodnocení chemického složení návaru mikroanalýzou 

Chemické složení bylo provedeno od povrchu návaru, tedy od hloubky  

0,5 mm od povrchu směrem k základnímu materiálu v krocích 0,5÷2 mm. Poslední 

měření bylo ukončeno asi 0,2 mm od rozhraní se základním materiálem. 

 
Tabulka 6.1 – Výsledky rozboru chemického složení pro metodu SAW (121) 

Páska 309L + 316L, tavidlo OK Flux 10.05 

Chemické složení přídav. materiálu požadované dle ČSN EN ISO 14343 a skutečné naměřené % 

 Cr Ni Si Cu P Mn Mo Nb 

Požadované 

309L 

23,0 až 

25,0 

12,0 až 

14,0 
max.0,65 max.0,75 max.0,03 

1,0 až 

2,5 
max.0,75 --- 

Skutečné 309L 23,25 12,94 0,39 0,13 0,021 1,92 0,05 0,068 

Požadované 

316L 

18,0 až 

20,0 

11,0 až 

14,0 
0,65 0,75 0,03 

1,0 až 

2,5 

2,0 až 

3,0 
--- 

Skutečné 316L 18,41 13,01 0,42 0,09 0,022 1,74 2,87 0,052 

Hloubka od 

povrchu 

návaru 

Hodnoty chem. složení návaru % 

Cr Ni Si Cu P Mn Mo Nb 

0,5mm 17,85 13,54 0,74 0,12 0,01 0,31 2,24 0,08 

2,5mm 18,54 12,14 0,68 0,10 0,01 1,31 2,54 0,05 

4,5mm 18,54 12,04 0,67 0,09 0,02 1,35 2,56 0,01 

5,0mm 18,52 12,06 0,65 0,08 0,01 1,33 2,37 0,05 

6,5mm 18,04 12,56 0,67 0,10 0,00 1,35 1,91 0,06 

7,0mm 18,27 12,03 0,68 0,08 0,01 1,42 1,80 0,06 

7,5mm 19,16 11,27 0,64 0,08 0,01 1,34 2,16 0,03 

8,0mm 19,05 11,68 0,65 0,08 0,01 1,36 2,08 0,00 

8,5mm 18,37 12,07 0,78 0,09 0,00 1,55 1,81 0,04 

9,5mm 18,58 10,05 0,57 0,09 0,00 1,43 0,37 0,05 

10,5mm 19,43 9,53 0,66 0,06 0,01 1,46 0,36 0,10 

11,0mm 18,70 9,69 0,92 0,08 0,00 1,83 0,37 0,07 

11,5mm 17,68 9,62 0,59 0,07 0,00 1,44 0,33 0,02 

11,8mm 18,56 9,72 0,71 0,08 0,00 1,62 0,39 0,07 

 

U dvouvrstvého návaru metodou SAW (121) došlo k propalu chrómu 

u podkladové vrstvy 309L o 5% a niklu o 3,0%. V horní vrstvě návaru 316L již 

nebyl propal Cr a Ni tak markantní cca. 0,5%.  

Z uvedených výsledků je patrno, že přechodové pásmo mezi oběma 

návarovými kovy 309L a 316L se vyznačuje změnou koncentrace substitučních 

prvků (Cr, Ni, Mo). K prokazatelnému poklesu Mo pod 2% dochází v hloubce 

8,5 mm od rozhraní návaru / základní materiál. 

 

Určení obsahu δ-feritu 

Vzhledem k tomu, že použité návary se v praxi spolu ze základním 

materiálem po navařování tepelně zpracovávají, je kontrolován obsah δ-feritu. 

Výrobce přídavného materiálu uvádí, že při certifikačních zkouškách u 3. průchodu 

byla naměřena hodnota 7FN (feritické číslo, ferit number) pro návar 316L na středně 

legované oceli. 

Obsah δ-feritu 3. průchodu vrstvy materiály typu 316L byl měřen na třech 

místech 5,4; 5,2; 5,0%. Dále jsem určil obsah δ-feritu podle chemického složení  

3. průchodu vrstvy materiálu 316L na diagramu WRC-1992. Hodnota je rovna 

přibližně 7,5FN. 
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Zkouška lámavosti 

Ze zkušební desky s návarem byla odebrána zkušební tělesa podle EN 910. 

Zkoušené vzorky nevykazovaly žádné trhliny. 

 

Měření tvrdosti 

Vzhledem k tomu, že návary podléhají tepelnému zpracování, dochází 

ke strukturním změnám nejen ve vlastním návaru, ale i v přechodové oblasti. 

Zatímco v přechodové oblasti dochází k poklesu tvrdosti, v návaru se tvrdost zvyšuje 

důsledkem přeměny feritické fáze na fázi sigma. Zkušební deska byla vystavena 

tepelnému zpracování 710°C s výdrží 80 min., tedy stejný průběh jako vzorky 

s návarem metodou ESW (72) proběhlo měření tvrdosti návaru a ZM včetně TOO.  
 

Tabulka 6.2 – Hodnoty tvrdostí HV10 třech měření návaru metodu SAW (121) 

 Základní materiál TOO Svarový kov 

1. měření 180 185 171 182 195 206 203 220 198 

2. měření 169 152 154 169 198 209 240 218 235 

3. měření 157 153 168 162 186 191 231 211 221 

 

 hodnoty 167 164 164 171 193 202 225 216 218 

 

6.3 Vyhodnocení návaru automatem pod tavidlem 

Tato kapitola popisuje provedení dvojvrstvého návaru typu 309L a 316L 

na základní materiál 10CrMo9-10 a následné nedestruktivní, metalografická a 

mechanické zkoušení. 

Z hodnocení vyplývá, že dvojvrstvý návar na zkušební desce nevykazoval 

po kontrolách VT, PT a UT žádné neshody. 

Zjištěné procento promíšení 20 a 24% u zkoumaných vzorků odpovídalo 

charakteristickému promíšení pro technologii navařování automatem pod tavidlem 

(kapitola 1.5.1). 

Makrostruktura a mikrostruktura návarového kovu a přechodové oblasti mezi 

oběma typy návaru a mezi návarem základním materiálem vykazovala typické 

struktury pro dvouvrstvé austenitické návary typu 309L a316L. 

Určený obsah δ-feritu v návaru 316L vykazoval hodnoty 5,4; 5,2; 5,0% a 

7,5FN podle WRC-92. Tyto hodnoty jsou v souladu s teoretickým stanovením 

obsahu δ-feritu dle diagramu WRC-92 a stanoveného výrobcem PM. 

Mikroanalýzou bylo zjištěno , že přechodové pásmo mezi oběma typy návarů 

se vyznačuje změnou koncentrace substitučních prvků (Cr, Ni, Mo). K poklesu 

obsahu Mo pod 2% dochází na rozhraní 8,5 mm do rozhraní ZM/SK. Jaký význam 

má toto úzce lokální podkročení obsahu Mo, nelze bez znalosti korozního chování 

návaru posoudit. 

Celistvost návaru byla prokázána vyhovujícími zkouškami bočním ohybem. 

Tepelné zpracování nemělo zásadní vliv na změnu tvrdosti, tak aby 

nepřekročilo maximální hodnotu dle ČSN EN ISO 15 614-7. 
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7 SHRNUTÍ A DISKUZE VÝSLEDKŮ 

7.1 Rozbor zkušebních vzorků metody ESW (72) 

 

Zkušební vzorek 487/08 – jednovrstvý návar 308L 

Rozbor chemického složení 

U tohoto typu jednovrstvého návaru, i při nepatrných rozdílech mezi 

požadovanými hodnotami chemického složení a skutečnou naměřenou hodnotou 

na povrchu návaru lze konstatovat, že u hlavních legujících prvků (chrómu a niklu) 

došlo pouze k nepatrným odchylkám v jednotlivých měřených hloubkách návaru.  

Rozdíl byl patrný až pod hranicí ztavení, kde došlo k prudkému snížení 

obsahu legujících prvků vlivem promísení základního a přídavného materiálu  

při současném zvýšení obsahu uhlíku viz tabulka 5.13. 

Obsah chrómu v přídavném materiálu byl nižší než stanovuje norma  

ČSN EN ISO 14343. 

 

Metalografické hodnocení 

Při rozboru makrostruktury byl vzorek bez defektů a tepelně ovlivněná zóna 

do hloubky maximálně 10,5 mm (obr. 5.20). Dle obrázku 5.20 (kap. 5.8) je patrný 

rovnoměrný návar s plynulým přechodem do základního materiálu, potvrzující 

výhody navařování páskou v porovnání s klasickou drátovou elektrodou (kap. 1.2). 

Na obr. č. 5.21 je znatelná licí austenitická struktura návaru, kde bylo 

naměřeno 2,4% -feritu. Přesná difuzní linie, která dělí svarový kov od základního 

materiálu, který je v TOO bainitický viz obr. 5.22, dále je základní materiál feriticko 

bainitický obr. 5.23 dle [58]. 

 

Zkoušky tahem v jednotlivých oblastech návaru 

Návar vykazuje více jak jednonásobně vyšší hodnoty deformace vzhledem 

k základnímu materiálu, v TOO jsou zvýšeny hodnoty meze kluzu a pevnosti oproti 

základnímu materiálu o 50 až 100 MPa, což odpovídá i zvýšení tvrdosti o 70HV10. 

Za příčinu zvýšených hodnot mechanických vlastností a tvrdostí ve SK lze považovat 

obsah Cr, Ni a Mn (viz. kapitola 1.5.2). 

 

Měření tvrdosti HV10  

Základní materiál vykazoval tvrdosti 150 až 180HV10, svarový kov se 

pohyboval kolem 200HV10, kolem hranice ztavení byly hodnoty 200 až 250HV10. 

Tvrdost HV 10 v TOO byla zvýšena důsledkem výskytu bainitické struktury. 

 

Zkušební vzorek 488/08 – dvouvrstvý návar 308L/309L 

Rozbor chemického složení 

U dvouvrstvého návaru typu 308L a 309L sloužil návar 309L jako mezivrstva 

s větším objemovým množstvím legujících prvků chrómu a niklu pro polštářování 

druhé vrstvy návaru 308L viz tabulka 5.14.  

V místě přechodu mezi návary, tedy v hloubce 6-7 mm došlo ke snížení 

obsahu chrómu o 3,5% a niklu o 1,4%.  

Na hranici ztavení byl patrný rozdíl chemického složení, kde došlo 

k prudkému snížení obsahu legujících prvků v TOO směrem do ZM viz. tabulka 

5.14. 
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Metalografické hodnocení 

Při rozboru makrostruktury byl vzorek bez defektů a tepelně ovlivněná zóna 

do hloubky maximálně 12 mm viz obr. 5.24.  

Na obr. 5.25 je znatelná licí struktura návaru austenitická obsahující 1,9%    

-feritu. Přesná difuzní linie, která dělí svarový kov od základního materiálu, který je 

v TOO bainitický viz obr. 5.26, dále je základní materiál feriticko bainitický obr. 

5.27. 

 

Zkoušky tahem v jednotlivých oblastech návaru 

U tohoto typu dvojvrstvého návaru je v podnávarových vrstvách snížena mez 

kluzu a mez pevnosti o 80 až 150 MPa v porovnání s jednovrstvým návarem 308L. 

Z čehož můžeme konstatovat přežíhání návaru 309L další návarovou vrstvou 308L.  

Hodnoty meze pevnosti návaru a základního materiálu se pohybovaly kolem 

500 až 510 MPa. Mez kluzu byla v základním materiálu 246 MPa a ve svarovém 

kovu 287 MPa, v TOO byly mez kluzu 440 MPa dle obrázku 5.2 a tabulky 5.6. 

Nejvyšší hodnoty meze pevnosti 576 MPa a meze kluzu 440 MPa byly tedy 

naměřeny v TOO, kde byly ale zároveň naměřeny nejmenší hodnoty deformací. 

Znatelně nejvyšších mechanických vlastností bylo dosaženo v TOO  

dle obrázku 5.2 a tabulky 5.6, tyto zvýšené mechanické vlastnosti nekorespondují 

s naměřenými tvrdostmi, které jsou nejvyšší ve SK dle tabulky 5.9 a obrázku 5.11. 

Zároveň dochází k okamžitému úbytku legujících prvků Cr a Ni pod hranicí ztavení 

v TOO. Z toho lze usuzovat, že přežíháním první návarové vrstvy dojde k uvolnění 

dislokací a pologonizační procesy, které vedou ke snižování hustoty mřížkových 

poruch a často k tvorbě polygonizačních sítí. Není většinou vhodné, když k těmto 

procesům přistupuje i rekrystalizace a růst zrna. Rekrystalizace znamená tvorba nové 

struktury, která je zpravidla křehčí než původní struktura. Jak uvádí Hrivňák, I. [16], 

str. 184. 

 

Měření tvrdosti HV10  

Tvrdost v základním materiálu se pohybovala kolem 190HV10, v tepelně 

ovlivněné oblasti kolem 200HV10 a ve svarovém kovu návaru 220 až 260HV10. 

Jelikož hodnoty tvrdosti jsou nejvyšší ve svarovém kovu a naopak hodnoty meze 

kluzu a pevnosti jsou nejvyšší v TOO, lze konstatovat, že druhá vrstva návaru 309L 

přežíhala 1. vrstvu návaru 308L. Struktura TOO je dle metalografického rozboru 

stále bainitická, čemuž odpovídají i hodnoty tvrdosti.  

 

Zkušební vzorek 489/08 – jednovrstvý návar 316L 

Rozbor chemického složení 

U tohoto typu jednovrstvého návaru 316L jsou hodnoty legujících prvků 

v celém průřezu svarového kovu bez odchylek. Nezbytným prvkem pro tento typ 

materiálu je molybden, jehož obsah byl rovněž v celém průřezu svarového kovu  

bez odchylek a v optimálním množství viz tabulka 5.15. V TOO těsně pod hranicí 

ztavení došlo k prudkému propadu molybdenu, rovněž i chromu a niklu, tím jsem se 

přesvědčil, že nedochází k přílišnému promíšení legujících prvků se ZM a již 0,2 mm 

pod hranicí ztavení, směrem do ZM se obsah legujících prvků ponížil na obsah ZM. 

Od hranice ztavení směrem do SK se již v 0,4 mm obsah Cr, Ni a Mo ustálil  

na požadovanou hodnotu a nedošlo k jejich úbytku v celém průřezu SK. Tyto legující 

prvky a zejména molybden slouží k ochraně proti MKK dle kapitoly 1.5.6 a dále dle 

literatury [20, 57], z čehož mohu konstatovat, že odolnost SK je zajištěna již od 0,4 

mm výšky návaru. 
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Metalografické hodnocení 

Při rozboru makrostruktury byl vzorek bez defektů a TOO do hloubky 

maximálně 9 mm viz obr. 5.28.  

Na obr. 5.29 je znatelná licí struktura návaru austenitická obsahující 1,7%  

-feritu. Přesná difuzní linie, která dělí svarový kov od základního materiálu, který je 

v TOO bainitický viz obr. 5.30, dále je základní materiál feriticko bainitický  

obr. 5.31. 

 

Zkoušky tahem v jednotlivých oblastech návaru 

U tohoto návaru 316L byly zvýšeny hodnoty mez pevnosti v TOO základního 

materiálu a to z Rm 500 MPa na 590 MPa dle tabulky 5.6. V TOO rovněž stoupla 

mez kluzu Re z 265 MPa na 457 MPa. Návar měl hodnoty meze kluzu Re 311 MPa a 

meze pevnosti Rm 585 MPa, z toho lze konstatovat, že v návaru typu 316L díky 

obsahu molybdenu, došlo ke zvýšení mechanických vlastností v porovnání s návary 

typu 308L a 309L, které molybden neobsahují (dle kapitoly 1.5.2). V pásmu ztavení 

došlo k poklesu deformace  na 21%, z čehož lze usuzovat, že na hranici ztavení 

se vyskytují karbidy chromu, které výrazně snižují plasticitu v této oblasti dle 

Hrivňák, I. [16]. 

 

Měření tvrdosti HV10  

Tvrdost v základním materiálu byla naměřena 160HV10 tedy podobná jako 

v jednovrstvém návaru typu 308L. V TOO stoupla na hodnotu pohybující se kolem 

200HV10, to odpovídá i zvýšené hodnotě meze kluzu v TOO vůči základnímu 

materiálu. Ve svarovém kovu návaru byly naměřeny hodnoty 188 až 245HV10, což 

jsou podobné hodnoty jako u zkušebního vzorku 488/08 a 489/08, z čehož lze 

usuzovat, že legující prvek molybdenu zvyšuje mechanické vlastnosti materiálu, ale 

nezpůsobuje zvýšení tvrdosti v objemu 2,65 hm. % dle tabulky 5.15 (kapitola 5.7). 

 

Zkušební vzorek 490/08 – dvouvrstvý návar 309L/316L 

Rozbor chemického složení 

U dvouvrstvého typu návaru uveden v tabulce 5.16 (kapitola 5.7), kde první 

vrstva návaru materiálem typu 309L slouží jako podkladová vrstva  

pro druhou vrstvu návaru materiálem typu 316L, která má díky obsahu molybdenu 

vyšší odolnost proti mezikrystalové korozi dle kapitoly 1.6.5, 1.5.5, 1.5.4. V obou 

vrstvách jsou legující prvky Cr, Ni a Mo rovnověrné. Mezi pátým a šestým 

milimetrem od hranice ztavení je jasně viditelná přechodová oblast mezi 

podkladovou vrstvou návaru 309L a krycí vrstvou 316L což se rovněž projevilo 

i v chemickém složení legujících prvků, kde chrom klesl o 4 hmotnostní procenta, 

tento přechod je jasně patrný na obrázku 5.33. Pod hranicí ztavení v 0,2 mm klesl 

obsah chrómu na 3,0%, v 3 mm od ztavení již byl obsah chrómu 2,4 % což 

i odpovídá jeho obsahu v základním materiálu. Obsahy Ni a Mo se srovnaly 

na hodnotu obsahů těchto prvků v ZM již v 0,4 mm od hranice ztavení směrem do 

základního materiálu, z čehož lze stanovit čistý obsah ZM již v této minimální 

vzdálenosti od hranice ztavení. 

Dále jsem si potvrdil teorii z kap. 1.5.1, kde je popisována metoda ESW (72) 

jako metoda s velmi nízkým promíšením v porovnání s jinými klasickými metodami 

navařování. 
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Metalografické hodnocení 

Při rozboru makrostruktury byl vzorek bez defektů a tepelně ovlivněná zóna 

do hloubky maximálně 11 mm viz obr. 5.19.  

Na obr. 5.20 je struktura návaru austenitická obsahující 2,2% -feritu. Přesná 

difuzní linie, která dělí svarový kov od základního materiálu, který je v TOO 

bainitický viz obr. 5.21, dále je základní materiál feriticko bainitický obr. 5.22.  

Dle Hrivňák, I. [16] lze relativně malý růst zrna v TOO pozorovat při svařování 

elektrickým obloukem obalenou elektrodou, větší je při svařování automatem  

pod tavidlem a extrémně velký je u elektrostruskového svařování. Zhrublé zrno 

ovlivňuje vlastnosti TOO a následovně výrazně ovlivňuje plasticitu (vrubovou a 

lomovou houževnatost) dle [59]. Proto bylo provedeno žíhání na snížení napětí  

po svařování (dle kapitoly 4.6). 

 

Zkoušky tahem v jednotlivých oblastech návaru 

Meze kluzu Re 258 MPa a pevnosti Rm 514 MPa u dvouvrstvého návaru 

309L/316L vykazují ve svarovém kovu téměř podobné hodnoty jako základní 

materiál za předpokladu, že by základní materiál měl sejné hodnoty jako  

u předešlých vzorků. V TOO mez kluzu Re byla 441 MPa a mez pevnosti  

Rm 587 MPa, velikost deformace byla o polovinu nižší. Nejvyšší mechanické 

hodnoty byly dosaženy v oblasti TOO/ZM, kde došlo ke změně struktury dle 

metalografických obrázků 5.21 a 5.22, z čehož lze usuzovat, že se pohybujeme 

v pásmu normalizace a částečné překrystalizace dle literatury [52] strana 99, kde ale 

zároveň dochází k poklesu plasticity, která se vůči základnímu materiálu snížila 

v této oblasti o přibližně 10%. 

 

Měření tvrdosti HV10  

U základního materiálu se hodnoty tvrdosti pohybovaly v rozmezí 160HV10 

až 180HV10. V TOO tvrdost stoupla na 210HV10 a v návarové vrstvě svarového 

kovu se pohybovala v rozmezí 188 až 264HV10 dle tabulky 5.11 a obrázku 5.13. 

Naměřené hodnoty tvrdostí HV10 jsou u svarového kovu o zhruba 20HV10 vyšší 

než u základního materiálu, což i odpovídá naměřeným hodnotám mechanických 

zkoušek, které jsou o 10 až 15 MPa vyšší. Nejvyšší tvrdosti byly tedy naměřeny  

ve SK, jejíž příčinou je obsah legujících prvků Cr, Ni a Mo, tyto hodnoty jsou vyšší  

o 40 až 50 HV10 (viz. kapitola 5.11, tab. 5.11, obr. 5.13).  

 

Zkušební vzorek 491/08 – jednovrstvý návar 625L 

Rozbor chemického složení 

U niklového návaru 625L se hmotnostní podíl obsahu niklu srovnal 

s obsahem základního materiálu již těsně nad hranicí ztavení v 0,2 mm, rovněž i 

obsah chromu. Hmotnostní podíl se pohyboval u niklu kolem 60% a u chromu kolem 

20%. V celé vrstvě návaru byly tyto obsahy prvků rovnoměrné. Rovněž i niob a 

molybden měly obsahy ustálené již těsně nad hranicí ztavení dle tabulky 5.17. 

Na hranici ztavení došlo k prudkému poklesu legujících prvků, které se  

již v 0,2 mm od hranice ztavení v TOO směrem do základního materiálu srovnaly  

na úroveň obsahu shodnou v základním materiálu (viz. kapitola 5.7, tab. 5.17).  

Slitiny niklu mají své přednosti popsány v kapitole 1.5.4. U ESW (72) 

navařováním této superstitiny se podařilo dosáhnout obsahu uhlíku v rozsahu 0,029 

až 0,041 % v celém průřezu návaru. Lze tedy konstatovat, hodnoty obsahu uhlíku 

pod 0,035 % v první vrstvě návaru jsou dosti problematické dle kapitoly 5.7.  

Pro zjištění odolnosti proti MKK je zapotřebí příslušných zkoušek. 
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Metalografické hodnocení 

Při rozboru makrostruktury byl vzorek bez defektů a šířka TOO maximálně 

10 mm viz obr. 5.23.  

Na obr. 5.24 je znatelná austenitická struktura návaru. V SK bylo naměřeno 

0,25% delta feritu. Je patrná přesná difuzní linie, která dělí svarový kov  

od základního materiálu, který je v TOO bainitický viz obr. 5.25, dále je základní 

materiál feriticko bainitický obr. 5.26. 

 

Zkoušky tahem v jednotlivých oblastech návaru 

Návar typu 625L má podstatně vyšší hodnotu meze pevnosti Rm 697 MPa 

současně i meze kluzu Re 399 MPa v porovnání s jinými zkušebními vzorky. Tato 

superslitina díky vysokému hmotnostnímu podílu niklu 60%, chromu 20%, 

molybdenu 8% a niobu 3% dosahovala vyšších mezí pevnosti Rm ve SK v porovnání 

s TOO nebo kolem hranice ztavení. Lze z toho tedy usuzovat, že podíl těchto prvků, 

viz kapitola 1.5.2. je natolik vysoký, že mechanické vlastnosti SK byly vyšší než 

TOO nebo TOO/ZM, dle kapitoly.5.2, tab. 5.6, která potvrzuje, že hodnoty pevnosti 

jsou vyšší v porovnání se ZM, ale klesají hodnoty houževnatosti. 

Základní materiál měl podobné mechanické vlastnosti jako u předcházejících 

zkušebních vzorků dle tabulky 5.6. 

 

Měření tvrdosti HV10  

V základním materiálu byly naměřeny tvrdosti 140 až 160HV10. V tepelně 

ovlivněné oblasti se tvrdosti pohybovaly v rozmezí 160 až 205HV10. A ve svarovém 

kovu návaru 220 až 300HV10. Těmto zvýšeným tvrdostem v návaru odpovídá 

chemické složení návaru typu 625L a rovněž i mechanické vlastnosti, které byly 

naměřeny jako nejvyšší, potvrzuje se tak teorie se zvyšováním pevnosti roste tvrdost. 

 

7.2 Ověření mechanických vlastností návarů metodou 
ESW (72) 

Navařené desky byly mechanicky zkoušeny dle norem ČSN EN ISO 15614-7 

a ČSN EN 13 445-4 - Netopné tlakové nádoby – výroba. Na každé desce byly 

provedeny zkoušky tahem tepelně ovlivněné a neovlivněné oblasti základního 

materiálu, dále pak ve všech zónách od svarového kovu až po neovlivněnou oblast 

základního materiálu. Zkoušky lámavosti ZM+SK, rázem v ohybu TOO v ZM 

při 0C a zkouška střihem mezi SK a ZM. Výsledky zkoušek jsou uvedeny v kapitole 

5.1 až 5.6.  

Zajímavé bylo zjištění, že výsledné hodnoty zkoušení v podnávarové oblasti 

ZM vycházely těsně nad hranici minima ReH, kdežto tepelně neovlivněná oblast ZM 

byla pod minimální hranicí ReH, to znamená, že pevnost ZM byla nevyhovující. 

Jednalo se o rozdíl 10 až 60 MPa u vzorků zkoušených těsně pod návarem v ZM 

oproti vzorkům v neovlivněné oblasti ZM. Po detailnějším prostudování 

materiálového atestu ZM jsem zjistil, že prvky Mn a Mo jsou na nejnižší hranici 

obsahu přípustnosti dle EN 10 028-2 viz tabulka 7.1.  

Proto byly provedeny opakovací zkoušky, ale tentokrát ZM (bez návaru) 

v celém průřezu materiálu viz příloha č. 7 s výsledky nevyhovujícími, čímž byla 

potvrzena teorie nízkého podílu prvku Mn a Mo, které jsou nosnými prvky 

mechanických hodnot pevnosti dle kapitoly 1.5.2. 

Dále pak byly provedeny zkoušky tahem na zmenšených vzorcích  

dle ČSN EN ISO 6892-1.Tyto zkoušky byly odebrány ve všech oblastech zkušebního 
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vzorku od návarové vrstvy až po základní materiál. Kde hodnoty meze kluzu a meze 

pevnosti byly zvýšeny v TOO oproti tepelně neovlivněné oblasti ZM. Nejvyšší 

hodnoty meze kluzu a pevnosti vykazoval návar 625 tedy zkušební vzorek 491/08 a 

to díky vyšším složení legujících prvků Cr a Mo oproti ostatním návarům. 

Pokles pevnosti v TOO lze pozorovat jenom výjimečně při zpracování 

ušlechtilých a termodynamicky zpracovaných ocelí. Pevnostní vlastnosti 

martenziticko-bainitických struktur závisí hlavně na charakteristikách 

martenzitických nebo bainitických složek a transformačním zpevnění, které vysoko 

převyšuje případné snížení tvrdosti způsobené růstem zrn. Oblast TOO návaru 

vykazovala vyhovující výsledky meze kluzu Rp0,2 i když těsně nad minimálními 

povolenými hodnotami, pravděpodobně z důvodu, že v TOO v pásmu normalizace, 

může dojít k navýšení meze kluzu Rp0,2 o hodnoty řádově v desítkách MPa oproti 

oblasti ZM neovlivněné navařováním. Díky difuzi uhlíku přes hranice zrn a subzrn se 

zjemňuje struktura v TOO (viz kapitola 5.8) a literatura [16].Hrivňák, I. str. 49.  

 
Tabulka 7.1 – Porovnání obsahu prvků dle atestu ZM a hodnotami stanovenými EN 10 028-2 

% 
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7.3 Ověření mechanických vlastností návarů metodou 
SAW (121) 

Zkušební vzorek – dvouvrstvý návar 309L/316L 

Rozbor chemického složení 

U dvouvrstvého návaru metodou 121 došlo k propalu chrómu u první vrstvy 

návaru 309L o 5% a niklu o 3,0%. V horní vrstvě návaru 316L již nebyl propal Cr a 

Ni tak markantní cca. 0,5%. Detailnější rozbor prvků je zobrazen v tabulce 6.1.  

Z uvedených výsledků je patrno, že přechodové pásmo mezi oběma 

návarovými kovy 309L a 316L se vyznačuje změnou koncentrace prvků (Cr, Ni, Mo) 

(kapitola 6.2). K prokazatelnému poklesu Mo pod 2% dochází v hloubce 8,5 mm 

od rozhraní SK/ZM . 

 

Metalografické hodnocení 

Základní struktura SK byla v zásadě austenitická s δ-feritem vyloučeným 

v dendritickém uspořádání. Malé rozdíly mezi jednotlivými vrstvami návaru byly 

pozorovány pouze v množství δ-feritu, obr. 6.4-6.8. Obrázek 6.9 dokumentuje 

hranici ztavení. V mikrostruktuře SK byly u δ-feritu pozorovány známky jeho 

rozpadu spojenou s precipitací karbidů, a rovněž nebyla zjištěna přítomnost σ-fáze, 

obr 6.7 a 6.8. 

Mikrostrukturu hranice ztavení dokumentuje obr. 6.9 je zde patrná přítomnost 

karbidů po hranicích zrn v návarové vrstvě v těsné blízkosti mezi ZM a SK.  

Na hranici zrn byla rovněž přítomnost zákalné složky. 
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Měření tvrdosti HV10 

V ZM byla naměřena tvrdost v rozmezí 150 až 180HV10. V TOO 160 až 

210HV10 a v návarové vrstvě SK 200 až 230HV10 dle tabulky 6.2. Tím se potvrdila 

teorie dle literatury [16] Hrivňák, I. str. 49, 69, kde autor popisuje příčiny zjemnění 

struktury v TOO a tím zvýšení pevnostních vlastností, které jsou přímo úměrně 

vztaženy k hodnotám tvrdosti HV10. SK obsahoval vyšší množství legur (Cr, Ni, 

Mo) v porovnání se ZM, které zvyšují pevnostní vlastnosti kovu dle kapitoly 1.5.2. 

 

7.4 Porovnání metod elektrostruskového navařování 
(72) a navařování automatem pod tavidlem (121) 

Pro porovnání metody ESW (72) a SAW (121) byl zvolen dvouvrstvý návar 

typu 309L a 316L, který je v technické praxi poměrně často používán. Vzhledem 

k tomu, že metoda ESW umožňuje kladení vrstev návaru ve výšce 6 mm na jeden 

průchod a metodou SAW je možno navařovat vrstvy o výškách cca 4 mm, bylo 

stanoveno pro porovnání takto: 

Metoda ESW (72) - I. vrstva, 1. průchod přídavný materiál typu 309L 

-   - II. vrstva, 2. průchod přídavný materiál typu 316L 

 

Metoda SAW (121) - I. vrstva, 1. průchod přídavný materiál typu 309L 

-   - II. vrstva, 2. a 3. průchod přídavný materiál typu 316L 

 

Posouzení destruktivních a nedestruktivních zkoušek 

Promíšení materiálu u metody SAW 

Promíšení bylo zjišťováno pro jednu vrstvu návaru navařenou parametry 

I=750 A, U=28 V, v=12 cm.min
-1

 a I=750 A, U=28 V, v=15 cm.min
-1

. 

Pro rychlost navařování 12 cm.min
-1

, kterou při daných parametrech 

představuje tepelný příkon Q = 10,5 kJ.mm
-1

, bylo planimetricky zjištěno promíšení 

20%. Pro rychlost navařování 15 cm.min
-1

, tedy tepelný příkon Q = 8,4 kJ.mm
-1

, 

bylo stejnou metodou zjištěno promíšení 24%. 

Na velikost průvaru použité parametry zásadní vliv neměly. Pro rychlost 

navařování 12 cm.min
-1

 měl svarový kov šířku 65-70 mm, pro rychlost 15 cm.min
-1

 

měl svarový kov šířku menší než 65 mm. Informativně zjištěné výšky jednotlivých 

housenek (měřeno pomocí pravítka od ZM) se pohybovaly od 4÷4,5 mm při obou 

rychlostech svařování. Celková výška návaru pro 3 vrstvy byla 11÷12,5 mm.  

 

Promíšení materiálu u metody ESW 

Promíšení bylo rovněž zjišťováno pro jednu vrstvu s parametry proudu 

1250 A a napětí 26 V při rychlosti navařování 20 cm.min
-1

, kde byl tepelný příkon  

Q=9,8 kJ, bylo naměřeno promíšení 15,5%. Při stejných parametrech, ale rychlosti 

navařování 18 cm.min
-1

, tedy Q=10,8 kJ, byl naměřeno promíšení 12%. 

Rozměry navařené housenky se u obou typů návaru nelišily, šířka housenky 

byla 65 mm a výšky 6,0 až 6,5 mm. Celková výška návaru pro 2 vrstvy byla 

12÷12,5 mm. 

 

Metalografické hodnocení 

U obou metod makrovýbrusy prokázaly hladké překrytí housenek, struska se 

sama odlupovala, nebo šla od návaru lehce odstranit. Výška TOO v ZM byla  

u metody SAW přibližně o 3 mm menší.  
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U obou metod byla základní struktura austenitická s δ-feritem vyloučeným 

v dendritickém uspořádání. Nebyla zjištěna přítomnost σ-fáze. Mikrostruktury 

hranice ztavení byla u obou metod patrná přítomnost karbidů po hranicích zrn 

v návarové vrstvě v těsné blízkosti mezi ZM a SK. 

 

Chemického složení návarů 

Z uvedených výsledků je patrno, že přechodové pásmo mezi oběma 

návarovými kovy 309L a 316L se vyznačuje změnou koncentrace prvků (Cr, Ni, 

Mo). U metody ESW je patrný rovnoměrný obsah prvků u návaru typu 316L, tedy 

v druhé vrstvě návaru. Prudký pokles Cr a Ni u metody ESW je způsoben přechodem 

z návaru do ZM. 
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Obr. 7.1 – Naměřené hodnoty prvků pro metodu ESW (72)a SAW (121) měřeny od povrchu 

návaru SK 

U metody SAW došlo poměrně k vysokému propalu chrómu o cca 5%.  

Obsahy všech třech porovnávaných prvků Cr, Ni, Mo u obou metod 

navařování jsou rovnoměrné v obou vrstvách austenitického návaru. Metoda ESW 

má v první vrstvě návaru znatelněji vyšší množství obsahu legujících prvků Cr a Ni. 

Porovnání obou metod vzhledem k jejich chemickému složení v příslušných výškách 

návaru je znázorněno na obrázku 7.1. 

 

Obsah δ-feritu 

Jeho obsah pro austenitické materiály dle kapitoly 1.5.6 by neměl být nižší 

něž 3% a to z důvodu eliminace horkých trhlin, které jsou způsobeny 

nízkotavitelnými eutektiky, kterými jsou sulfidy a fosfidy. Dále je uvedeno přímo 

pro materiály typu 316L, že hodnota δ-feritu je 3 ÷ 10%, max. 10% [31]. Optimální 

hodnota δ-feritu je v rozmezí 3÷6% (dle kapitoly 1.5.6).   

U elektrostruskového navařování (72) byl naměřen podíl δ-feritu 2,2% 

pro návar typu 316L. Návar metodou automatem pod tavidlem (121) vykazoval 

průměrnou hodnotu δ-feritu 5,2% pro stejný typ přídavného a základního materiálu. 

Obsahy δ-feritu při elektrostruskovém navařování dosahují nízkých hodnot 

podílu ve struktuře. Lze tedy konstatovat, že dle kapitoly 1.5.6 vysoké obsahy  

δ-feritu jsou nevýhodné nejen z korozního hlediska, ale i proto, že při expozicích 
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takovýchto svarů při vysokým teplotám (550 až 950C) může z δ-feritu vznikat 

křehká -fáze. Vliv křehké -fáze se začíná projevovat již při obsazích nad 10%  

δ-feritu viz kapitola 1.5.6. 

 

Měření tvrdosti HV10 

Hodnoty tvrdostí vykazovaly přibližně stejné hodnoty ve všech měřených 

oblastech dle obr. 7.2. Pouze ve svarovém kovu metodou ESW (72) byly hodnoty 

tvrdostí vyšší o cca 20 HV10. U metody SAW jsou hodnoty tvrdosti nižší, způsobené 

propalem chromu. Pro austenitické návary je požadovaná hodnota tvrdosti 22HRC 

(což odpovídá 248 HV10) [32, 56], této hodnotě se více přibližovalo navařování 

ESW. 
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Obr. 7.2 – Porovnání tvrdostí HV10 u metody SAW (121) a ESW (72) 

 

Porovnání parametrů svařování 

Parametry rychlosti navařování technologie SAW (121): 

1. průchod 15 cm.min
-1 

2. průchod 12 cm.min
-1

 

3. průchod 12 cm.min
-1

 

Parametry rychlosti navařování technologie ESW (72): 

1. průchod 20 cm.min
-1 

2. průchod 18 cm.min
-1

 

S těchto rychlostí navařování je viditelné, že technologie elektrostruskového 

navařování (72)je mnohem progresivnější technologie co do rychlosti navařování. 

 

Parametry proudu a napětí pro technologii SAW (121): 

1.průchod I = 750 A U = 28 V 

2.průchod I = 750 A U = 28 V 

3.průchod I = 750 A U = 28 V 

Parametry proudu a napětí pro technologii ESW (72): 

1.průchod I = 1250 A U = 26 V 

2.průchod I = 1250 A U = 26 V 
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Pro metodu ESW (72) s použitou páskou o rozměrech 60 x 0,5 mm 

je zapotřebí o 500 A větší proud, hodnoty napětí jsou o 2V nižší. 

Další výhodou metody ESW (72) je velikost vneseného tepla v průběhu 

navařování, která je přibližně rovná s metodou SAW (121). To znamená i přesto, že 

velikosti proudu jsou přibližně o 500A vyšší, ale rychlosti navařování jsou 

o 5÷8 cm.min
-1

 větší, tedy tepelný příkon: 

 

Pro metodu SAW (121)  Q = 8,4 ÷ 10,5 kJ.mm
-1 

Pro metodu ESW (72)  Q = 9,8 ÷ 10,8 kJ.mm
-1 

 

Celkové porovnání obou technologií 

Technologie ESW (72) navařování je podstatně výkonnější než metoda SAW 

(121) a to nejenom v rychlosti navařování, ale taky i ve výšce návaru. Metoda ESW 

dokáže provést jednovrstvý návar až o 2 mm vyšší než u metody SAW v souladu 

s kapitolou 1.5.1, obr. 1.5, kde metodou ESW je možno nanést až 30kg SK 

za hodinu, kdežto metodou SAW do 24kg SK za hodinu při použití pásky  

60 x 0,5 mm. 

Rozbor chemického složení návaru, provedeného metodou ESW i SAW, 

potvrzuje vysokou stabilitu návaru, bez většího kolísání hmotnostních obsahů prvků 

ve všech hloubkách od povrchu návaru k hranici ztavení. U metody SAW docházelo 

k propalu chrómu o 5%.  

Rozdíl v promíšení mezi ZM a SK byl u metody SAW o 8 až 9% vyšší  

než u metody ESW, v souladu kapitolou 1.5.1, kde rozdíl promíšení může být  

až 18% při porovnávání technologie ESW a SAW. 

Z hlediska posouzení obou metod navařování se jeví jako jediná nevýhoda 

u metody ESW, nutnost pořízení mnohem výkonnějšího zdroje pro navařování, 

to znamená vyšší pořizovací náklady vlastního zařízení. 
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8 VĚDECKÝ PŘÍNOS PRO ROZVOJ 
TECHNOLOGICKÝCH OBORŮ A POZNATKY 
PRÁCE PRO VYUŽITÍ V PRAXI 

 
 

8.1 Přínos práce pro rozvoj vědy 

 

Za vědecký přínos práce pro rozvoj technologických oborů lze označit: 
 

 posouzení vlivu legujících prvků vzhledem tloušťce návaru od povrchu 

návaru k základnímu materiálu; 

 studium a charakteristika promísení svarového kovu se základním materiálem 

a jeho vliv na mechanické vlastnosti jednotlivých oblastí návaru, s ohledem 

na použité parametry navařování; 

 zdůvodnění změn základních mechanických a metalurgických vlastností 

a chemického složení návarů s ohledem na použitou technologii navařování; 

 studium strukturních změn vícevrstvých návarů vzhledem k výšce návaru 

a použité technologii navařování; 

 studium obsahu δ-feritu v návaru s ohledem na antikorozní vlastnosti návarů, 

používaných v jaderné energetice. 

 

 

8.2 Praktický přínos práce 

 

Praktickým přínosem této práce je aplikace porovnání a vyhodnocení návarů 

již používané technologie navařování SAW a srovnání a vyhodnocení návarů 

provedených metodou ESW ve firmě Vítkovice Power Engineering a.s., jako jedné 

z mála firem v ČR, která dokáže navařovat metodou ESW s nízkým poměrem 

promísení se základním materiálem. 

Z dosažených výsledků návarů lze definovat parametry pro elektrostruskové 

navařování (72), tak aby návar dosahoval požadované chemické složení a 

mechanické vlastnosti, které mohou sloužit jako základní informace pro další 

aplikace návarů v jaderné energetice. 

Na základě výsledků této práce lze provést, vyhodnotit a schválit postupy 

navařování (WPS a WPQR) dle ČSN EN ISO 15614-7. 
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9 ZÁVĚR 
 

Předložená disertační práce se zabývá vlastnostmi návarů provedenými 

dvěma technologiemi navařování. 

V teoretické části byly popsány vhodné technologie navařování s detailním se 

zaměřením na navařování s vysokou produktivitou. Tedy navařování automatem  

pod tavidlem SAW (121) jako technologie velmi dobře osvojená a navařování 

elektrostruskové ESW (72) jako technologie známá, ale ne příliš používaná, přitom 

velice progresivní a technologicky velice vhodná. Rozbor vlivů jednotlivých prvků, 

strukturních fází a dalších vlastností návarů lze definovat výhody a nevýhody obou 

metod navařování. 

V experimentální části práce byly provedeny nedestruktivní kontroly 

jednotlivých typů austenitických návarů pro metodu elektrostruskového navařování 

ESW (72) s různými parametry navařování, tak aby bylo dosaženo vyhovujících 

výsledků. Návary byly dále kontrolovány metalograficky s ověřením mechanických 

vlastností pro dosažení akceptovatelných výsledků dle ČSN EN ISO 15614-7. 

Veškeré zkoušky návarů a jejich vyhodnocení bylo provedeno v souladu s platnými 

ISO, EN a ČSN normami. 

Výsledkem disertační práce bylo porovnání dvou metod navařování SAW 

(121) a ESW (72) z hlediska vlastností návarů a vyhodnocení výhod a nevýhod obou 

metod. Jako výhodnější metoda se jeví elektrostruskové navařování ESW (72). 

Důvodem je nižší hodnota promísení základního materiálu a svarového kovu, čímž 

návar dosahuje lepších antikorozních vlastností vzhledem k výšce návaru.  

Tato technologie navařování a její aplikace ve výrobě rozšíří další možnosti  

v oboru navařování. Navařováním je tak zajištěna ochrana chemických a tlakových 

systémů v technické praxi a zvýšení mnohonásobně jejich životnost.  
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10 CONCLUSION 
 

This dissertation thesis is engage with properties of cladding performed  

by two overlaying technologies. 

In theoretical part were described suitable technologies overlaying with detail 

focusing at cladding with high productivity. In that case overlaying by Submerged-

Arc Welding (121) like technology very well known and Electroslag Welding (72) 

like technology known, but not to much used, but very progressive and 

technologically enough sophisticated. The each components analyses, structural 

phases and other properties of overlying can be defined advantages and 

disadvantages both overlying methods.  

In experimental part of work was performed non destructive testing each type 

of austenitic cladding for Electroslag Welding method (72) with various parameters 

of cladding to achieve satisfied results. The overlays were also checked 

metallographic include verifying mechanic properties to achieved accepted results 

according to ČSN EN ISO 15614-7. All tests of cladding and their evaluation was 

performed according to valid ISO, EN a ČSN norms. 

The result of dissertation thesis was comparing two method of overlying 

SAW (121) and ESW (72) in light of overlying properties and verifying advantages 

and disadvantages both methods. More preferable method appears Electroslag 

Welding (72). The reason is reducing amount of intermixing base metal and weld 

metal, thereby is achieved better corrosion-resistant properties due to high  

of cladding.  

This technology of cladding and application at industry expand  

other possibilities in the field of overlaying. Performing of cladding provide 

protection of chemical and pressure parts in technical field and improved multiply 

their durability. 
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