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Anotace 

Má bakalářská práce je zaměřena na analýzu vzorku dat týkajících se vadných svarů 

ve výrobě umbilikálových trubek ve společnosti Sandvik Chomutov. Je zde popsán postup 

výroby těchto trubek od zpracování dodaného polotovaru, až po navinutí finálního produktu 

na cívku. Největší část práce je věnována svařování trubek, vadám svarů, jejich příčinám a 

návrhu relační databáze. Navržená databáze je primárně zamýšlena jako podpora pro 

operátory svařování k vyhledávání možných příčin vad svarů, ale lze ji využít i 

k vyhledávání souvislostí mezi vznikem vad a svařovacími zdroji, či konkrétní výrobní šarží 

materiálu. 

Klíčová slova: Analýza dat, umbilikálové trubky, vady svarů, příčiny vzniku vad, relační 

databáze 

 

Summary 

My bachelor´s thesis focuses on analysis of data sample covering defective welds 

on umbilical tubes manufactured by Sandvik Chomutov. The thesis describes the production 

method of these tubes starting from the processing of delivered semi-product up to the 

winding of the finished product to coil. The core part of the thesis deals with tube welding, 

weld defects and their causes and relation database design. Also the proposed database is 

primarily designed as a support for welding system operators for the identification of 

possible weld defect causes, it can be used for the identification of mutual relation between 

the occurrence of defects and welding sources or a specific material batch. 

Keywords: Data analysis, umbilical tubes, weld defects, defect causes, relational database  
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1 ÚVOD 

Téma bakalářské práce Analýza nejčastějších příčin vad svarů umbilikálových 

trubek a návrh podpory pro jejich odstranění jsem si zvolil, protože na pozici operátora 

svařování pracuji. Lze tedy předpokládat, že výsledky práce využiji i v praxi. Ale i v případě, 

kdy výstup mé práce ve výrobě použit nebude, samotné zpracovávání informací bude pro 

mě přínosné. Už jen tím, že se na problematiku svarů a jejich vad podívám z jiného úhlu 

pohledu. 

Práce bude členěna do několika částí. V kapitole Seznámení se svářením 

umbilikálových trubek přiblížím využití tohoto produktu a pracovní operace předcházející 

samotnému svařování a jejich možný vliv na kvalitu svarů. Uvedu i požadavky, které musí 

umbilikálové trubky splňovat, včetně laboratorních testů, kterým jsou v průběhu výroby 

podrobeny. Popis svařovací linky, jejího vybavení a použité metody svařování bude, 

vzhledem k zaměření práce, podrobnější. 

V kapitole Analýza příčin vad svarů podrobím analýze data týkající se provedených 

svarů a výskytu vad z konkrétní výrobní linky za určitý časový úsek. Vzhledem ke 

skutečnosti, že od zaznamenávání příčin vad svarů se na úseku výroby postupně upustilo pro 

jejich četnou nepravdivost, bude nutné nalézt jiný způsob, jak vyjádřit co nejpřesněji vliv 

příčin na vznik jednotlivých vad. Výstupem této části práce bude vyjádření vlivu 

jednotlivých příčin na výmětovost svařovací linky. 

V kapitole nazvané Návrh podpory pro operátory svařování navrhnu v aplikaci MS 

Access databázi určenou k evidenci vadných svarů, jejíž samostatná část bude využitelná 

jako podpora pro operátory svařování při odstranění opakujících se příčin vzniku vad svarů. 
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2  SEZNÁMENÍ SE SVÁŘENÍM UMBILIKÁLOVÝCH TRUBEK 

2.1 Použití umbilikálových trubek 

Umbilikálové trubky jsou svařence nekorodujících ocelových trubek o délce 

pohybující se až v desítkách kilometrů. Tyto trubky spolu s optickými a elektrickými kabely 

poskládané do předem dané struktury a zatavené do polyetylenu tvoří umbilikálový kabel, 

s jehož pomocí jsou ovládány podmořské vrty určené k těžbě ropy či zemního plynu. 

SCPT, kde jsem zaměstnán, je předním výrobcem umbilikálových trubek, s více 

než 80% podílem na trhu.  

 

 

Obrázek 1: Umbilikálový kabel, archiv SCPT 

2.2 Požadavky na kvalitu  

Nároky na kvalitu výroby jsou značné, protože jakékoliv selhání by mělo obrovské 

ekonomické důsledky. Samotná výměna kabelu několikrát převyšuje jeho cenu, ale hlavně 

denní ztráty způsobené nefunkčností vrtu by dosáhli značně vysokých částek. V neposlední 

řadě je tu i riziko způsobení ekologické havárie, která by znamenala další náklady na 

likvidaci škod. Ani negativní vliv na pověst všech zúčastněných společností není 

zanedbatelný. To jsou hlavní důvody, proč je zákazník ochoten platit za spolehlivost a 

kvalitu, které Sandvik svojí 30letou zárukou na produkt poskytuje. 

Výrobu v celém jejím průběhu kontroluje interní oddělení kvality a téměř tří desítky 

inspektorů kvality samotných zákazníků, či nezávislých firem zákazníky pověřených. 

Zaměřují se především na dodržování výrobních postupů, vytváření výrobní dokumentace a 

dodržování bezpečnosti práce. 
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2.3 Požadavky na materiál 

Základní požadavek na umbilikálové trubky je odolnost proti korozi. Ta je zajištěna 

použitím materiálu SAF 2507. Tento polotovar je do našeho závodu dodáván k dalšímu 

zpracování ve formě silnostěnných trubek. Materiál obsahuje z legujících prvků mimo jiné 

25 % chromu, 7 % niklu a 4 % molybdenu. Jedná se o tzv. duplexní korozivzdornou ocel, 

austeniticko-feritickou, a vyznačuje se vysokou pevností v tahu a vysokou korozní 

odolností. V budoucnu se s nutností těžby ve větších hloubkách předpokládá využití 

superduplexní oceli, kde je podíl chromu 32 %.  

2.4 Výroba a kontrola trubek 

Polotovar je nařezán na tak dlouhé části, aby po válcování na válcovacích stolicích 

délka trubky nepřekročila 40 metrů. Pro tuto délku jsou konstruovány všechny linky. Po 

odmaštění je dalším krokem žíhání ke snížení vnitřního pnutí a broušení vnějšího povrchu 

trubek. Následuje testování pomocí metody vířivého proudu. Jedná se o nedestruktivní 

metodu kontroly, která zjišťuje povrchové i podpovrchové vady. Na konci tohoto procesu je 

každá z trubek označena potiskem, jehož nedílnou součástí je i jedinečné identifikační číslo 

trubky. Tato skutečnost je důležitá, protože pokud v dalších fázích výroby dojde při testování 

produktu ke zjištění jakéhokoliv nestandardního výsledku, je možné vyřadit a sešrotovat 

jednotlivé trubky, případně celou šarži, vyžaduje-li to povaha vady. Pokud je v této fázi na 

trubce nalezena nějaká vada, je místo jejího výskytu označeno automatickým popisovačem. 

Nachází-li se vada na kraji trubky, je tato část odříznuta. Je-li vada blíže středu, ponechá se 

ve výrobě pouze delší část. Zde je limitující minimální délka trubky udaná zákazníkem. 

Posledním krokem před samotným svařováním je finální kontrola, kde je povrch 

jednotlivých trubek vizuálně zkontrolován. Případné viditelné nečistoty uvnitř trubek, 

zpravidla špony po obrobení konců, jsou odstraněny a trubky zavíčkovány. 

Tyto operace již mají vliv na výsledky samotného svařování. Při válcování může 

dojít následkem ulpění nečistot na trnu k poškození vnitřního povrchu trubky. Jakékoliv 

nálepy na válcích dopravníků se projeví otlaky na vnějším povrchu trubek. Nedokonalé 

odmaštění má vliv na kvalitu svaru, může být příčinou vzniku pórů. 

2.5 Svařovací metoda a potřebné vybavení 

Trubky jsou svařovány metodou TIG. Jedná se o obloukové svařování, pulsním 

stejnosměrným proudem, s wolframovou netavící se elektrodou v ochranné atmosféře 

netečného plynu. V současné době se používají elektrody WS2 od firmy Witstar. Jako vnější 

ochranná atmosféra je použit argon, ochranu kořenové vrstvy zajišťuje dusík proudící 

trubkou.  

Sestava pro svařování trubek se skládá z několika částí. Svařovacího zdroje, řídící 

jednotky orbitálního svařování s ručním dálkovým ovladačem, orbitální svařovací hlavy, 
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podavače přídavného materiálu a chladící jednotky. V současné době jsou využívány 

výrobky francouzské firmy Polysoude a rakouský Fronius. Celý proces obstarává řídící 

jednotka, která dle vybraného svařovacího programu reguluje svařovací proud, rychlost 

otáčení orbitální hlavy, což je vlastně rychlost svařování, rychlost posuvu přídavného 

materiálu, přívod argonu k povrchu svaru a v případech vícevrstvých svarů i oscilaci 

orbitální hlavy. Dálkový ovladač umožňuje operátorovi provádět drobné korekce parametrů 

během procesu svařování. 

Orbitální svařovací hlava umožní rotaci kolem osy svaru a v případech vícevrstvých 

svarů i oscilaci pro roztažení svaru. Je vybavena elektronickým řízením délky oblouku AVC. 

Pod hořák s elektrodou je přivedeno vyústění podavače přídavného materiálu s možností 

boční, výškové a úhlové korekce. Držák hořáku je vodou chlazený, teplota tání duplexní 

oceli překračuje 1600°C. Stav svařovací hlavy má vliv na kvalitu svaru. Například vůle 

v pohonu oscilace znamená delší prodlevu v krajní poloze, než je požadována, což má vliv 

na automatické centrování elektrody. 

 

Obrázek 2: Orbitální hlava během svařování, A. Vošahlíková, archiv SCPT 

 

Pracovní postup je shrnut v dokumentu nazvaném Specifikace svařovacího 

postupu, tzv. WPS. Tento dokument je součástí know-how společnosti, proto mohu zmínit 

jen obecné údaje a nikoliv konkrétní. Obsahuje všechny parametry a nastavení. Počínaje 

rozměrem použité elektrody, jejím vrcholovým úhlem, velikostí otupení a velikostí 

keramické hubice hořáku. Předepisuje složení přídavného materiálu, jeho průměr, 

vzdálenost od elektrody a úhel s ní svírající. Stanovuje i složení ochranných plynů, čas 

maximálního průtoku, čas potřebný k ustálení tlaku po jeho snížení na předepsaný pracovní 
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průtok, jmenovité rozměry odhranění včetně tolerančního pole, rozpětí hodnoty svařovacího 

proudu, tzv. interpass teploty (maximální teplota svaru a tepelně ovlivněné oblasti před 

zahájením svařování další vrstvy), maxima a minima hodnot vneseného tepla. 

Programy, odlišné pro každý svařovaný rozměr trubek, se vytváří ve Svařovacím 

vývojovém centru (WDC), které je součástí chomutovského závodu. Nedílnou součástí 

tohoto procesu je i testování zkušebních svarů. Teprve po schválení programu zákazníkem 

může dojít k jeho nasazení do výroby. 

Před zahájením svařování je nutné trubky odhranit. Je rozdíl v přípravě trubek 

svařovaných jednou svarovou housenkou a trubek svařovaných více vrstvami. Pro odhranění 

trubek pro jednovrstvý svar je pneumatické odhraňovací zařízení osazeno pouze jedním 

nožem a to čelním. Opracuje se pouze čelo trubky a to kolmo k ose. V tomto případě se jedná 

o I svar. Pokud se jedná o vícevrstvý svar, je odhraňovací zařízení osazeno dvojicí nožů, kdy 

jeden je opět určen pro opracování čela trubky a druhý tvoří drážku pro případné výplňové 

a krycí vrstvu. V těchto případech se jedná o U svar. Dodržení předepsaných rozměrů a 

geometrie odhranění má značný vliv na kvalitu svaru. 

2.6 Popis svařovací linky 

Svařovací linka je rozdělena na dvě pracoviště, nazvaná svařování a předvařování. 

Pracovní stůl je společný. Jsou zde na sobě nezávislé pneumatické podavače trubek a pohony 

pro jejich posuv. Obě pozice mají k dispozici stejnou sestavu svařovacího agregátu a kabinu 

pro kontrolu svarů rentgenem.  

 

Obrázek 3: Pohled na svařovnu, A. Vošahlíková, archiv SCPT 
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Na předvařování operátor svařuje pouze dvojice trubek pro další pracoviště o 

maximální délce 80 metrů. Po zavaření dvojice trubek zkontroluje hodnotu vneseného tepla 

a v případech, kdy je hodnota mimo povolený rozsah svar vyřízne včetně tepelně ovlivněné 

oblasti. Kód vady je Hi. Je-li hodnota vyhovující, svar očistí a podrobí vizuální kontrole. 

V této fázi lze odhalit pouze povrchové vady, jako jsou: vnější zápal, povrchový pór, 

viditelné povrchové trhliny, větší než povolené převýšení svaru a nadlimitní přesazení 

trubek. Jelikož k detekci vady došlo při vizuální kontrole, je evidována pod společným 

kódem Vt. Kontrola na tomto pracovišti je snazší, jelikož svařencem lze ještě otáčet kolem 

podélné osy. Poté svar odešle do kabiny rentgenu. Zde provádí kontrolu operátor RTG. Ten 

po vyhodnocení tří snímků, pořízených v různých polohách, svar uzná způsobilým, či 

nikoliv. Je-li svar vyhovující, trubka se přemístí do části stolu určené pro skladování 

svařenců. Není-li svar v pořádku, nebo jde o testový svar, operátor jej vyřízne a celá operace 

se opakuje. 

 

Obrázek 4: Kontrola svaru, A. Vošahlíková, archiv SCPT 

Na pracovišti svařování je činnost shodná, s výjimkou postupu po uznání svaru 

vyhovujícím. Zde se navařené trubky navinou na cívku. To zapříčiňuje nemožnost pootočení 

svaru, proto je vizuální kontrola ztížena nutností použití zrcátka a též čištění svaru je 

komplikovanější. Na tomto pracovišti jsou stůl se svářečkou a kabina rentgenu pojízdné 

z důvodu minimalizace reverzního odvíjení trubek z cívky pro vyříznutí vadného, či 

testového svaru. Zpětné odvíjení je nežádoucí, protože dochází k deformaci trubek za 

studena. Proto je počet těchto operací limitován. Důvodem k odmotávání již navinutých 

trubek může být i poškození jejich povrchu při navíjení. 
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Trubky jsou zákazníkovi dodávány v požadované délce, navinuté na cívce. Rozměr 

cívky je předepsaný pro každý rozměr navíjené trubky. Výjimkou nejsou náviny v řádu 

desítek kilometrů, samozřejmě s ohledem na vnější průměr trubek. Historicky rekordní 

navinutá trubka měřila více než 33 000 metrů. 

 

Obrázek 5: Cívka s navinutou trubkou, A. Vošahlíková, archiv SCPT 
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2.7 Laboratorní zkoušky svarů 

Součástí smlouvy o projektu je i počet testových svarů v průběhu výroby. Jedná se 

o svary určené k laboratorní zkouškám pomocí destruktivních metod. Při nasazení projektu 

na linku jsou určena pořadová čísla spojů, na kterých se budou vzorky odebírat a počet svarů 

pro jednotlivé zkoušky, (5 nebo 7 kusů, dle požadavků zákazníka). V průběhu výroby je dále 

určeno, kolik procent spojů bude testováno. Standardně se jedná o 1 či 2 %.  

Zkouška korozní odolnosti 

 První z těchto zkoušek je odolnost proti důlkové korozi. Ze svaru se odebere 

vzorek, jehož rozměry se změří s přesností na setinu milimetru a spočítá se obsah jeho 

povrchu. Poté se za pomoci ultrazvuku vyčistí v acetonu a zváží s přesností 0,001g. Vzorek 

se nechá 2 hodiny pasivovat na vzduchu. Jedná se o vytvoření tenkého filmu oxidů chromu, 

který se nepodílí na pronikání koroze do vnitřní struktury materiálu, ale naopak tyto procesy 

blokuje. Následně se vzorek vystaví na 24 hodin koroznímu prostředí 6,7% roztoku chloridu 

železitého při stálé teplotě 40°C. Po vyjmutí z lázně se vzorek opět vyčistí a zváží. 

Hmotnostní úbytek přepočtený na metr čtvereční nesmí být větší, než 1 g/ m2. Posledním 

krokem je detailní prohlídka povrchu vzorku pod mikroskopem, která má odhalit případné 

korozní důlky. 

 Zkouška vnitřním přetlakem 

Tato zkouška se provádí na vzorku předepsané délky. Vzorek se zapojí do okruhu 

vysokotlakého čerpadla, schopného dosáhnout tlaku až 3600 barů. Okruh se odvzdušní a 

provádí se samotná zkouška. Nárůst tlaku je rovnoměrný, v postupných krocích, až do 

dosažení tlaku překračujícího kritickou mez, kdy dojde k protržení trubky. Posoudí se a 

zaznamená tvar protržení, podélný a příčný lom houževnatosti. Tlaková zkouška probíhá i 

na dokončené cívce s umbilikálovou trubkou. Ale v těchto případech jde jen o kontrolu 

těsnosti trubek a svarů, bez překročení kritické meze. Po dosažení předepsaného tlaku 

následuje setrvání na této hodnotě, kdy nesmí dojít k poklesu pod stanovenou mez. 

Rozměrová kontrola 

Účelem této zkoušky je kontrola rozměrů svaru. Jedná se o přesazení trubek, vnitřní 

a vnější převýšení svaru. Ze svaru se nařežou vzorky kolmo k ose svaru a dojde k jejich 

proměření. Součástí zkoušky je i kontrola průvaru kořenové vrstvy. 

Zkouška vrubové houževnatosti 

Tato zkouška má v našich podmínkách svá specifika. Vzorek je umístěn na 30 minut do 

chladící komory, kde se odpařováním tekutého dusíku, jež je řízeně vstřikován, ochladí na 

teplotu - 46°C. Tato teplota je pro zkoušku stanovena zákazníky, protože na průběhu 

zkoušky jsou tak patrnější vlivy škodlivých změn ve vnitřní struktuře materiálu, ke kterým 

dochází v průběhu zpracování i svařování. Další odchylkou od standardního průběhu této 

zkoušky jsou rozměry zkušebního tělesa. Rozměru zkušebního tělesa 10 x 10 milimetrů 

nelze dosáhnout při maximální tloušťce stěny trubky 5 milimetrů, proto se užívá tzv. 

redukovaný průřez. Vzorek se upne do zkušebního stroje a za pomoci kyvadla se 

standardizovanou hmotností a tvarem břitu umístěného na čepu dojde k jeho přeražení. 

Z rozdílu mezi počáteční úvratí a úvratí po přeražení vzorku se dopočítá absorbovaná 

energie, která se uvádí ve zkušebních protokolech. 
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Zkouška tahem 

Během této zkoušky je vzorek se svarem upnut hydraulickými čelistmi do 

zkušebního stroje, který je schopen vyvinout sílu v tahu až 600 kN.  Vzorek je opatřen 

označením v předepsané vzdálenosti. Po přetržení je sesazen do původní polohy a změřením 

posunu značek je zjištěna tažnost materiálu, která se pohybuje kolem 30 %. Dalším kritériem 

je místo, ve kterém dojde k roztržení vzorku. Zda se tak stane ve svaru, mimo něj, či 

v tepelně ovlivněné oblasti svaru. Výstupem této zkoušky uvedeným ve zkušebním 

protokolu je graf vztahu napětí a deformace, tzv. stress-strain diagram. 
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3 ANALÝZA PŘÍČIN VAD SVARŮ 

V následující kapitole nejprve podrobím analýze poskytnutá data ze svařovací 

linky. Pro jejich rozsáhlost bude v příloze mé práce náhled do souboru a kompletní soubor 

bude uložen k nahlédnutí na vloženém CD. Tyto údaje jsou z linky, na níž se svařují jedno i 

vícevrstvé svary za období dvou let. Jsou zde uvedeny informace o celkovém počtu svarů za 

směnu, počtu testových a opravných svarů s uvedenou vadou. Pokusy o zaznamenávání 

příčin vad svarů v historii závodu proběhli, ale jelikož údaje nebyly jednoznačné a přínosné, 

od této snahy se upustilo. Protože se příčiny vzniku shodné vady v případech jedno a 

vícevrstvých svarů mohou lišit, rozdělím data do těchto dvou skupin. Poté popíši jednotlivé 

vady, včetně jejich ukázek na RTG snímcích, budou-li k dispozici. Na základě konzultace 

se specialistou svařování uvedu všechny známé příčiny vzniku konkrétní vady s odhadem 

jejich procentuálního podílu a času potřebného pro nápravné opatření. Specialista svařování 

je nejkompetentnější osobou v této oblasti. Mezi jeho úkoly patří i podpora operátorů 

svařování při opakovaném výskytu vad. Poté zobrazím procentuální podíl jednotlivých 

příčin na vzniku vad v analyzovaném vzorku. 

V další kapitole navrhnu podporu pro operátory svařování v aplikaci Microsoft 

Access. Tento nástroj jsem zvolil, protože je nainstalován na všech pracovních stanicích 

použitých na svařovacích linkách. Databáze umožní pro jednotlivé vady svarů dohledat 

možné příčiny vzniku vady a nápravné opatření nutné pro jejich odstranění, včetně času 

potřebného k jejich provedení. Toto usnadní rozhodování operátora svařování, kterou 

z možných příčin řešit nejdříve. Zároveň bude sloužit k evidenci vad nově vzniklých při 

svařování umbilikálových trubek ve výrobě. Vytvořím E/R diagram a relační datový model 

databáze. Při tvorbě návrhu databáze použiji jednoznačné identifikátory běžně používané ve 

výrobní dokumentaci, jako jsou osobní čísla zaměstnanců či čísla trubek. 

3.1 Celková výmětovost 

V tabulce číslo jedna je celkový přehled svarů provedených ve sledovaném období. 

Celkový počet je 21 819 svarů. Z tohoto počtu se ve 2 437 případech jedná o testové svary, 

což činí 11,1 % z celkového počtu. Specifikace zákazníka určuje 1 – 2 % svarů určených ke 

zkouškám, čemuž tento údaj neodpovídá. Zde se projevuje skutečnost, že testové svary se 

dle zadání odebírají po pěti či sedmi kusech a také podmínka, že konečné svary na cívce 

musí být testovány. Dochází tak k situaci, kdy se testové svary odeberou například na stém 

svaru a další zkouškové svary jsou odebrány na svaru číslo 105, protože tento svar je 

poslední na cívce. Testové svary nelze bez dohody se zákazníkem omezit, proto nebudou 

dále předmětem mého zájmu. Pouze budou zahrnuty do statistiky jako svary vyhovující, pro 

přesnější výsledky výpočtů. 

Celkový počet vadných svarů ve vzorku poskytnutém ke zpracování činí 1602, což 

je 7,3 % z celkového počtu svarů. Zde je prostor ke zvýšení produktivity svařovacích linek, 

protože odstraněním příčiny vzniku vadného svaru může dojít k jeho nahrazení svarem 
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vyhovujícím. Rozhodně není možné odstranit vadné svary, ale je reálné odstranit opakování 

stejné chyby a tím podstatně snížit výmětovost celé linky. 

Tabulka 1: Přehled svarů dle počtu vrstev, vlastní zdroj 

Počet vrstev Celkový počet 

svarů 

Testové svary Dobré svary Vadné svary 

1 16303 1646 13615 1042 

2 455 90 328 37 

3 5061 701 3837 523 

 

Výskyt jednotlivých vad a jejich podíl na celkovém počtu nevyhovujících svarů 

seřazený sestupně je následující. Okrouhlý pór se vyskytl 884 krát, a jeho podíl na vadných 

svarech je 55,2 %. Následuje vada trubky s počtem výskytů 156 a 9,7% podílem. 

Neprovařený kořen se vyskytl 126 krát s 7,9% podílem. Hubený kořen100 kusů, podíl 6,2 

%. Nerovnoměrný povrch má s 99 výskyty podíl též 6,2 %. Kovový vměstek se vyskytl 83 

krát, a jeho podíl je 5,7 %. Vizuální kontrolou operátora svařování bylo vyřazeno 83 svarů 

a podíl této vady činí 5,2 %. Oboustranný či jednostranný zápal se 42 výskyty má podíl 2,6 

%. Studený spoj (12 svarů), okrouhlý pór (8) a překročení vnesené energie (1) mají podíl 

nižší než 1 %. 

3.2 Jednovrstvé svary 

Celková výmětovost u jednovrstvých svarů činí 6,4 %. V následující tabulce je 

zobrazena absolutní četnost celkového počtu svarů, testových svarů, dobrých svarů a svarů 

opravných dle tloušťky stěny. Z tabulky vyplývá, že u trubek s tloušťkou stěny 1,38 mm je 

výskyt vad nejnižší. To potvrzuje skutečnost, že pro vícevrstvé svary předepsaná hodnota 

tloušťky stěny po odhranění, která činí 1,4 mm je zvolena vhodně a má své opodstatnění. 

Vypovídací hodnotu snižuje fakt, že svařování tohoto rozměru není časté, proto je četnost 

svarů tohoto rozměru za sledované období v tabulce nejnižší. 

Tabulka 2: Jednovrstvé svary dle tloušťky stěny, vlastní zdroj 

Tloušťka stěny 
Celkový počet 

svarů 
Testové svary Dobré svary Opravné svary 

1 mm 1255 97 1088 70 

1,1 mm 5830 581 4843 406 

1,27 mm 2847 195 2414 238 

1,38 mm 163 65 98 0 

1,65 mm 5148 591 4231 326 

1,78 mm 1142 112 930 100 
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3.3 Vícevrstvé svary 

Celková výmětovost u vícevrstvých svarů je 10,6 % a je podstatně vyšší, než u 

svarů jednovrstvých. To je způsobeno navýšením vadných svarů o vady vznikající při 

navařování krycích vrstev, kdy elektroda s přídavným materiálem osciluje, i faktem, že 

každou další vrstvu svaru lze z hlediska možnosti vzniku vady srovnat se svarem 

jednovrstvým. 

Tabulka 3: Celkový přehled vícevrstvých svarů, vlastní zdroj 

Celkový počet svarů Testové svary Dobré svary Opravné svary 

5509 791 4165 582 

 

3.4 Vady svarů a příčiny jejich vzniku 

Vady svarů v naší výrobní dokumentaci jsou značeny písmennými kódy, na rozdíl 

od číselných kódů dle normy ČSN EN ISO 5817. 

Póry 

Jedná se jednoznačně o nejčastěji se vyskytující vadu. U jednovrstvých svarů tvoří 

51,7 % všech vadných svarů, u vícevrstvých dokonce 60,7 %. Jsou to vlastně dutiny 

vyplněné plynem, vznikající spálením nečistot uvnitř svaru. Tato vada může mít několik 

variant. Jedná se o pór okrouhlý (kód vady Aa), protáhlý pór (Ab), nebo shluk pórů (Ac). 

Svar s touto vadou nemusí být nutně nevyhovující. Jedná-li se o první dva druhy vady, je 

rozhodujícím parametrem její velikost. Je určena hranice maximální velikosti vady a svary 

s póry do této velikosti jsou přípustné. U shluku pórů je posuzován celý shluk jako jedna 

vada, proto se do limitu svými rozměry zpravidla nevejde. Samostatné pravidelně opakující 

se póry jsou nepřípustné, protože se jedná o systematickou vadu. 

Příčiny vzniku těchto vad jsou špatná poloha přídavného drátu vůči trubce, 

nečistoty uvnitř trubek (mastnota, vlhkost), nečistoty v bowdenu přídavného materiálu, 

nekvalitní povrch odhranění (otřepy) a zanesené sítko v přívodu vnějšího ochranného plynu 

Nápravným opatřením u špatné polohy přídavného materiálu je korekce vzdálenosti drátu 

od svarové lázně, která se provede v průběhu svařování. Proto nelze u tohoto nápravného 

opatření zvažovat čas potřebný k provedení korekce. Případnou vlhkost, či nečistoty v trubce 

lze odstranit opakovaným protlačením plstěného špuntu, na kterém je vlhkost či nečistota 

patrná. Čas potřebný na provedení tohoto opatření je závislý na počtu nutných opakování 

této procedury, obvykle v rozmezí 10 – 30 minut. Častou příčinou je i zanesený vodící 

bowden přídavného materiálu, kdy jsou s přídavným materiálem do lázně zaneseny i 

nečistoty, jejichž spálením ve svarové lázni vznikají plyny, které vytvoří dutinu ve svarové 

housence. Nápravným opatření je výměna teflonové vložky v bowdenu, což lze učinit do 10 

minut. Příčinou může být i zanesení sítka pro vnější ochranný plyn, nápravou je jeho 

výměna. Potřebný čas pro jeho výměnu je maximálně 3 minuty. 
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Obrázek 6: RTG snímek okrouhlého póru, vlastní zdroj 

Důvodem vzniku pórů je i nekvalitní povrch odhranění, což je způsobeno stavem 

obráběcích nožů odhraňovačky. Výměna nože obrábějícího čela trubek je záležitostí 5 minut, 

tvarový boční nůž je nutné seřídit do polohy, kdy je průměr obrobené trubky v toleranci 

rozměru uvedeného ve WPS. Tato výměna je i se seřízením možná v rámci 20 minut. 

 

 

Obrázek 7: RTG snímek protáhlého póru, vlastní zdroj 

V následující tabulce je zobrazen podíl jednotlivých příčin na vzniku pórů, 

odhadovaný specialistou svařování, vyjádřený procentuálně i absolutní četnost tohoto jevu 

ve zkoumaném vzorku.  
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Tabulka 4:Příčiny vzniku pórů a jejich podíl ve vzorku, vlastní zdroj 

Příčiny vzniku vady Jednovrstvé svary Vícevrstvé svary 

% podíl Četnost % podíl Četnost 

Přídavný drát v nevyhovující poloze 15 81 20 71 

Nečistoty uvnitř trubek 45 242 40 141 

Nečistoty v bowdenu příd. materiálu 20 108 10 35 

Nevyhovující povrch odhranění 10 54 20 71 

Zanesené sítko ochranného plynu 10 54 10 35 

 

Kovový vměstek 

Kód této vady je Bd. Na vadných svarech má 6% podíl u jednovrstvých a 4,8% 

podíl u svarů vícevrstvých. Nejčastější příčinou bývá wolframová elektroda, kdy při 

automatickém nastavení délky svařovacího oblouku dojde vlivem zhoršené vodivosti 

elektrody k situaci, kdy je níže, než má být a dotkne se lázně. Dojde k odlomení její části, 

která zůstane v lázni i po vychladnutí svaru. Další možnou příčinou je i odlomení části 

elektrody bez kontaktu se svarovou lázní, ale zde je podmínku extrémně opotřebená 

elektroda, což se většinou projeví dříve jinou zapříčiněním jiné vady svaru. Nápravným 

opatřením je výměna, případně očištění elektrody. Tato vada se neopakuje, po výměně 

elektrody je délka oblouku správná. Čas potřebný na nabroušení nové elektrody a její 

výměnu je 7 minut. 

V následující tabulce jsou zobrazeny možné příčiny vzniku kovového vměstku a 

jejich podíl na analyzovaném vzorku. 

Tabulka 5: Příčiny vzniku kovových vměstků a jejich podíl ve vzorku, vlastní zdroj 

Příčiny vzniku vady Jednovrstvé svary Vícevrstvé svary 

% podíl Četnost % podíl Četnost 

Přílišné opotřebení elektrody 10 6 10 3 

Kontakt elektrody se svarovou lázní 90 57 90 25 

 

 

Obrázek 8: RTG snímek kovového vměstku, vlastní zdroj 
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Studený spoj 

Kód této vady je C. Na vadách jednovrstvých svarů se podílí 0,2 %, u vícevrstvých 

1,7 %. Jedná se o vadu, kdy nedojde ke spojení základního materiálu s přídavným 

materiálem, nebo k témuž mezi jednotlivými vrstvami u vícevrstvých svarů.  Jako studený 

spoj je označen i svar s řádkem pórů rovnoběžných s osou svaru. Tento případ je zachycen 

na obrázku č. 9. Příčinami vzniku této vady mohou být nízký svařovací proud, či tzv. foukání 

oblouku, kdy oblouk směřuje k jedné straně svaru a na stranu druhou pouze odtéká natavený 

materiál, aniž by byl natavený základní materiál nebo předcházející vrstva. Nápravné 

opatření je zvýšení svařovacího proudu (bez časových požadavků – v rámci svařování), nebo 

výměna poškozené elektrody (nabroušení nové i s výměnou do 7 minut). 

U vícevrstvých svarů je možnou příčinou i nesprávná šířka odhranění, nápravným 

opatřením v tomto případě je korekce šířky odhranění. Zde může dojít ke dvěma variantám. 

První variantou je změna počtu či tloušťky vymezovacích podložek pod nožem obrábějícím 

čelo, což lze provést do 5 minut. Časově náročnější variantou je situace, kdy je třeba zvětšit 

šířku odhranění, ale nelze jej provést odebráním vymezovacích podložek pod čelním nožem. 

Zde je nutné podložit boční nůž a následně nastavit i tloušťku stěny odhranění, což může 

trvat až 20 minut. 

 

Tabulka 6: Příčiny vzniku studeného spoje a jejich podíl ve vzorku, vlastní zdroj 

Příčiny vzniku vady Jednovrstvé svary Vícevrstvé svary 

% podíl Četnost % podíl Četnost 

Nízký svařovací proud 80 2 40 4 

Opotřebená elektroda – foukání oblouku 20  20 2 

Nevhodná šířka odhranění   40 4 

 

Obrázek 9: RTG snímek studeného spoje, vlastní zdroj 
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Hubený kořen 

Kód této vady je Da. Podíl na nevyhovujících svarech je 3,9 % u jednovrstvých a 

10,1 % u vícevrstvých svarů. Základní materiál v oblasti kořene je natavený, ale je zde málo 

přídavného materiálu, proto kořen nevystoupí nad základní materiál. Příčinami vzniku této 

vady mohou být nevhodný vrcholový úhel elektrody, nevhodný průtok vnitřního ochranného 

plynu, příliš vysoký svařovací proud a slabá stěna odhraněné části trubky. Nápravná opatření 

jsou nabroušení nové elektrody s vyhovujícím vrcholovým úhlem (7 minut), úprava průtoku 

dusíku (5 minut včetně času potřebného k vyrovnání tlaku), snížení hodnoty svařovacího 

proudu (bez časového požadavku – v rámci svařování) a seřízení bočního nože do polohy 

zajišťující správnou tloušťku stěny odhranění (do 20 minut).  

Tabulka 7: Příčiny vzniku hubeného kořene a jejich podíl ve vzorku, vlastní zdroj 

Příčiny vzniku vady Jednovrstvé svary Vícevrstvé svary 

% podíl Četnost % podíl Četnost 

Nevhodný vrcholový úhel elektrody 30 12 20 12 

Nevyhovující průtok vnitřního ochranného 

plynu 

40 17 30 18 

Vysoký svařovací proud 30 12   

Slabá stěna odhranění   50 29 

 

 

Obrázek 10: RTG snímek hubeného kořene, vlastní zdroj 

Neprovařený kořen 

Kód této vady je Db. U jednovrstvých svarů tvoří 8,1 % vadných svarů, u 

vícevrstvých 7 %. Při svařování kořenové vrstvy nedojde k natavení základního materiálu, 

což se na RTG snímku projeví viditelnou ostrou hranou v oblasti kořene.  
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Příčiny vzniku této vady mohou být nízký svařovací proud a příliš velký vrcholový 

úhel nabroušení elektrody. Nejčastější příčinou u vícevrstvých svarů jsou špatné rozměry 

odhranění trubek. Příliš úzké odhranění způsobí vyplnění profilu odhranění nataveným 

materiálem a nedojde k jeho protlačení do celé oblasti kořene. Silná stěna odhranění 

nedovolí působení svařovacího oblouku v celé hloubce svaru. Další příčinou může být 

nerovnoměrná tloušťka stěny odhranění, kdy se na části obvodu trubky se silnější stěnou 

může neprovařený kořen objevit. 

Nápravná opatření jsou zvýšení svařovacího proudu během svařování, bez časové 

prodlevy. Nabroušení nové elektrody se správným vrcholovým úhlem a její výměna (7 

minut). Nastavení správné šířky a průměru odhranění. Pokud je odchylka tloušťky stěny po 

odhranění minimální, lze dobrého svaru docílit též zvětšením svařovacího proudu na 

kořenové vrstvě. Ale poté je nutné věnovat zvýšenou pozornost vnesenému teplu.  

Nápravným opatřením pro nerovnoměrnou tloušťku stěny je vícenásobné odhranění 

s pootočením trubky, aby odchylka byla minimální. Toto opatření prodlouží dobu přípravy 

trubek ke svařování o maximálně 3 minuty, ale pokud vede k nápravě, je řešením, protože 

vyříznutí nevyhovujícího svaru a vytvoření nového je jednoznačně zdlouhavější. 

V následující tabulce opět zobrazím promítnutí procentuálního zastoupení příčin 

dané vady dle specialisty svařování na konkrétní statistický soubor. 

Tabulka 8: Příčiny vzniku neprovařeného kořenu a jejich podíl na vzniku vady, vlastní zdroj 

Příčiny vzniku vady Jednovrstvé svary Vícevrstvé svary 

% podíl Četnost % podíl Četnost 

Velká tloušťka stěny po odhranění   30 13 

Nevhodný vrcholový úhel elektrody 20 17 15 6 

Příliš úzké odhranění   20 8 

Nerovnoměrná tloušťka stěny odhranění   30 12 

Nízký svařovací proud 80 68 5 2 

 

Obrázek 11: RTG snímek neprovařeného kořenu, vlastní zdroj 
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Propadlý kořen 

Kód této vady je Fa. Jedná se o vadu podobnou neprovařenému kořenu. Rozdíl je 

v natavení vnitřní hrany trubek. U propadlého kořene jsou obě hrany natavené, ale materiál 

v oblasti kořene je pod úrovní základního materiálu trubek. Vada je méně nebezpečná než 

neprovařený kořen, ale dle požadavků zákazníka též neakceptovatelná. Ve zkoumaném 

vzorku produkce k jeho výskytu nedošlo, ale nelze jej vynechat, protože k jeho občasnému 

výskytu dochází.  

Příčinou vzniku této vady může být příliš vysoká hodnota průtoku vnitřního 

ochranného plynu, kdy jeho tlak vytlačí svarovou lázeň nad úroveň základního materiálu, 

natavení kořenové vrstvy při svařování další vrstvy, kdy se při následném tuhnutí materiálu 

tento stáhne. Další možnou příčinou je nerovnoměrná tloušťka stěny po odhranění, kdy se 

materiál nataví v celé šířce, ale přídavný drát nevyplní spoj dostatečně. Nápravná opatření 

jsou korekce průtoku dusíku (maximálně 5 minut včetně času potřebného k ustálení tlaku), 

snížení hodnoty svařovacího proudu při svařování druhé vrstvy (bez časové ztráty), či 

násobné odhranění s pootočením trubek (3 minuty).  

I u této vady zobrazím v tabulce procentuální podíl jednotlivých příčin na vznik 

vady dle specialisty svařování, ale vzhledem k absenci této vady ve vzorku bez absolutní 

četnosti. 

Tabulka 9: Příčiny vzniku propadlého kořene a jejich podíl na vzniku vady, vlastní zdroj 

Příčiny vzniku vady Jednovrstvé svary Vícevrstvé svary 

% podíl Četnost % podíl Četnost 

Příliš vysoký průtok dusíku 80  40  

Natavení kořenové vrstvy další vrstvou   20  

Nerovnoměrná tloušťka stěny odhranění 20  40  

 

Nepravidelný povrch 

Kód této vady dle podnikového značení je Fb. U jednovrstvých svarů je tato vada 

příčinou zamítnutí svaru v 6,4 % vadných svarů. U vícevrstvých svarů tvoří nepravidelný 

povrch důvod k zamítnutí 5,5 % ze všech vadných svarů. Příčinou vzniku této vady jsou 

šikmé otupení elektrody, nebo její nadměrné opotřebení, způsobující, že oblouk nepůsobí 

kolmo ose svaru. Špatně nastavená vzdálenost drátu od svarové lázně, kdy drát o lázeň 

zadrhává a přídavný materiál není dodáván rovnoměrně. Deformace přídavného drátu 

způsobená již na cívce, nebo prudkým zlomem vodícího bowdenu, kdy po vyjetí 

deformované části drátu z jeho vedení dochází k odklonu od ideální dráhy, nebo změně 

rychlosti jeho přidávání. Též znečištěné sítko vnějšího ochranného plynu má vliv na vznik 

této vady. Příčinou může být i velká vzdálenost koncovky podavače přídavného materiálu 

od svaru, kdy mají šanci se projevit drobné deformace drátu. 
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Obrázek 12: RTG snímek nepravidelného povrchu, vlastní zdroj 

Nápravná opatření jsou výměna či přebroušení elektrody, kontrola přídavného drátu 

na cívce, jeho vedení a nastavení vzdálenosti od elektrody, výměna sítka v hořáku, případně 

snížení vzdálenosti koncovky dodávaného drátu od svaru. Tato vada bývá, vyskytuje-li se 

na vnějším povrchu svaru, většinou objevena již při vizuální kontrole svaru operátorem. 

Proto může být v dokumentaci uvedena pod kódem vady Vt. Až na RTG snímku se projeví 

v případech, kdy je nepravidelný povrch v oblasti kořene. 

Tabulka 10: Příčiny vzniku nepravidelného povrchu a jejich podíl ve vzorku, vlastní zdroj 

Příčiny vzniku vady Jednovrstvé svary Vícevrstvé svary 

% podíl Četnost % podíl Četnost 

Nevhodná poloha přídavného drátu 40 27 38 12 

Deformace drátu v bowdenu 5 3 2 1 

Opotřebená či špatně otupená elektroda 25 16 40 13 

Nadměrná vzdálenost koncovky podavače od 

lázně 

10 7 10 3 

Zanesené sítko vnějšího ochranného plynu 20 14 10 3 

 

Zápal 

Kód této vady je Fc. Tvoří 3,2 % zamítnutých jednovrstvých a 1,6 % vícevrstvých 

svarů. Jedná se o vadu způsobenou nedostatečným vyplněním natavené oblasti přídavným 

materiálem, což má dvě možné příčiny. Oblast natavení základního materiálu je širší, než 

oblast, kterou vyplní přídavný materiál. Toto může způsobit příliš úzké odhranění trubek, 

přídavný materiál osciluje mezi stěnami odhranění, ale elektroda nataví materiál i vně, nízko 

nastavený přívod přídavného materiálu, kdy drát o povrch zadrhává a nedojíždí do krajů. 

Druhou základní příčinou je, že naopak k natavení stěn odhranění vůbec nedojde, přídavný 

materiál ke stěně doteče, ale nedojte k jeho spojení s materiálem základním. Důvodem může 

být i příliš široké odhranění, nebo příliš ostrý vrcholový úhel elektrody, kdy se tavná lázeň 

neroztáhne do dostatečné šířky. Další možnou příčinou je v případě jednostranného zápalu 
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nevystředěná elektroda či přídavný drát, či nerovnoměrná síla stěny odhranění, kdy na jedné 

straně není dostatečné množství kovu pro úplné vyplnění oblasti svaru. 

Nápravným opatřením je upravení šíře odhranění (5 - 20 minut dle skladby 

vymezovacích podložek pod noži), nastavení přívodu přídavného materiálu do správné 

polohy (2 minuty), nabroušení a výměna elektrody za jinou se správným vrcholovým úhlem 

nabroušení (7 minut), kontrola vystředění elektrody a drátu a případná korekce jejich polohy 

(2 minuty), či násobné odhranění s pootočením trubek (3 minuty). Také tato vada může být 

v dokumentaci označena kódem vady Vt, pokud ji objeví operátor svařování před odesláním 

svaru do kabiny RTG. 

Tabulka 11: Příčiny vzniku zápalu a jejich podíl ve vzorku, vlastní zdroj 

Příčiny vzniku vady Jednovrstvé svary Vícevrstvé svary 

% podíl Četnost % podíl Četnost 

Nevhodný vrcholový úhel elektrody 20 7 5  

Špatná poloha drátu, drhne 80 26 20 2 

Nevhodná šířka odhranění   45 4 

Nevystředěná elektroda či drát   10 1 

Nerovnoměrná tloušťka stěny odhranění   20 2 

 

Obrázek 13: RTG snímek zápalu, vlastní zdroj 

Vada trubky 

Kód této vady je Ti. U zkoumaného vzorku produkce byl pro mě vysoký výskyt 

této vady překvapivý. Vada trubky byla důvodem k zamítnutí svaru u 14,6 % vadných 
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jednovrstvých svarů a 0,7 % vadných svarů vícevrstvých. Jedná se o vadu trubky, která 

vznikla během předcházejících pracovních operací a je detekována v tepelně ovlivněné 

oblasti svaru při vyhodnocování RTG snímku. Další možnou příčinou vzniku této vady je 

poškození během odhraňování. Buď dojde k natlačení špon do stěny trubky, nebo vznikne 

otlak přímo od upínacích kleštin následkem jejich nadměrného dotažení. U vícevrstvých 

svarů je vliv této příčiny větší, protože s potřebou násobného odhranění roste počet utažení 

čelistí odhraňovačky. 

Tabulka 12: Příčiny vzniku vad trubek a jejich podíl ve vzorku, vlastní zdroj 

Příčiny vzniku vady Jednovrstvé svary Vícevrstvé svary 

% podíl Četnost % podíl Četnost 

Vada po předešlých operacích 90 137 85 3 

Poškození čelistmi odhraňovačky 10 15 15 1 

 

 

Obrázek 14: RTG snímek vady trubky, vlastní zdroj 

Nápravné opatření u této vady spočívá v odstranění poškozené části trubky. Jedná-

li se o náhodný výskyt, vyřízne se pouze svar a tepelně ovlivněná oblast. Pokud jde o 

opakující se vadu, je nutné odstranit celou poškozenou část, případně vyřadit celou trubku. 

Dobu potřebnou k provedení nápravy lze těžko odhadnout, protože je závislá na více 

faktorech. Například, jakou část trubky bude nutné postupně odřezat a sešrotovat. Při 

opakovaném výskytu vady je na místě kontrola trubek zbývajících z dané výrobní šarže za 

inspektory kvality 

Nedodržení limitu vneseného tepla 

Tato vada má kód Hi. Ve zkoumaném vzorku produkce došlo k jedinému výskytu 

této vady u jednovrstvého svaru, u svarů vícevrstvých se nevyskytla vůbec. Příčinou jejího 

vzniku jsou necitlivě provedené korekce mající vliv na hodnotu vneseného tepla. Jedná se 

především o svařovací proud, změnu rychlosti otáčení orbitální svařovací hlavy a délku 
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svařovacího oblouku. Nápravné opatření spočívá v citlivějším přístupu k drobným korekcím 

parametrů, případně je nutné upravit rozměry odhranění tak, aby nebylo nutné měnit vstupní 

parametry. Rozměry odhranění musí být po úpravě v tolerančních polích, dle dokumentace. 

Podíl příčin na vzniku vad v analyzovaném souboru 

Příčiny vzniku vad jsem rozdělil do několika základních skupin. Jsou to vady 

zapříčiněné odhraněním, kam patří špatný povrch odhranění, nevhodná šířka odhranění, 

slabá a silná stěna po odhranění, nevhodná šířka a nerovnoměrná tloušťka stěny. Další 

skupinou jsou příčiny související s přídavným drátem, jako jsou špatná vzdálenost drátu od 

svaru, deformace drátu v bowdenu, nadměrné znečištění teflonového vedení drátu a velká 

vzdálenost koncovky podavače drátu od svarové lázně.  Následují vady zapříčiněné 

elektrodou: nevhodný vrcholový úhel elektrody, nadměrně opotřebená elektroda, špatné 

otupení a kontakt elektrody se svarovou lázní. Ve skupině vlivu operací předcházejících 

svařování jsou nečistoty uvnitř trubek a vady trubek nezpůsobené odhraněním trubek. 

Příčiny související s ochranným plynem jsou zanesené čí znečištěné sítko vnějšího plynu 

(tzv. plynová čočka) a nevhodná hodnota průtoku vnitřního ochranného plynu. Vady přímo 

způsobené operátorem jsou poškození trubky čelistmi odhraňovačky, nevystředěná 

elektroda či drát a nevhodná hodnota svařovacího proudu v souvislosti s necitlivou korekcí 

parametrů. V tabulce nejsou zahrnuty příčiny související s vadami vykázanými pod vizuální 

kontrolou, protože zde nelze stanovit konkrétní vadu. Proto by i určení příčiny bylo 

spekulativní. 

Tabulka 13: Absolutní četnost příčin dle stanovených kategorií, vlastní zdroj 

Kategorie příčin 
Počet výskytů 

Jednovrstvé Vícevrstvé 

Příčiny vyvolané stavem a rozměry odhranění 54 143 

Příčiny související s přídavným materiálem 252 124 

Příčiny související s elektrodou 115 62 

Příčiny související s ochranným plynem 85 56 

Vliv předcházejících výrobních operací 379 144 

Příčiny způsobené operátorem svařování 98 8 

Z tabulky vyplývá, že nejčastější příčiny souvisejí s předchozími operacemi. V této 

oblasti je v podniku dlouhodobá snaha o snížení jejich podílu, například investicemi do 

modernizace nedestruktivních testovacích pracovišť. 
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4 NÁVRH PODPORY PRO OPERÁTORY SVAŘOVÁNÍ 

4.1 Účel databáze 

Účelem navrhnuté databáze bude shromáždění dat týkajících se vadných svarů do 

jednoho celku. Databáze zajistí účelnou strukturu, aby bylo možné dohledat souvislosti mezi 

záznamy dle rozličných kritérií. A se soustředěním těchto dat do jednoho souboru, bude 

možné, jako přidanou hodnotu, využít data i pro vyhodnocení různých testů probíhajících ve 

výrobě. Jedná se například o testování nových odmašťovadel, změny technologie testování 

trubek vířivými proudy a podobně. Proto budu evidovat i údaje zdánlivě nesouvisející 

s vadami svarů a příčinami jejich vzniku. 

Cíle databáze: 

 Evidence vadných svarů a souvisejícího druhu vady, včetně příčiny 

 Přiřazení svářecího zdroje ke konkrétnímu vadnému svaru 

 Přiřazení operátora svařování ke konkrétnímu vadnému svaru 

 Přiřazení dvojice trubek ke svaru 

Podmínky a omezení: 

 Použití inventárních čísel svářecích zdrojů 

 Použití osobních čísel operátorů svařování 

 Použití evidenčních čísel trubek 

 Použití evidenčních čísel cívek 

4.2 Entity a jejich atributy 

Jako entitu lze označit každý objekt našeho zájmu, informace o kterém sbíráme a 

máme potřebu uchovávat k dalšímu zpracování. Těchto entit jsem na základě rozboru určil 

devět. A to následující: Operátor, cívka, materiál, zdroj, svar, vadný svar, vada, příčina a 

chyba. 

Entita Operátor a její atributy 

Důvodem zařazení této entity do databáze je možnost dotazu na autora vadného 

svaru, či tvorba přehledů výmětovosti jednotlivých operátorů svařování, nebo nejčastějších 

příčin vad na jejich svarech. 

Atributy entity Operátor: 

 Atribut Osobní číslo je v tabulce dané entity primárním klíčem. Je to číslo 

přidělené zaměstnanci, pod kterým je veden ve všech podnikových 

záznamech. Datový typ: číslo, délka: dlouhé celé číslo, formát: 000000. 

 Atribut Jméno je křestní jméno zaměstnance. Datový typ: text, délka: 15 

znaků, formát: >. 

 Atribut Příjmení je příjmením zaměstnance. Datový typ: text, délka: 15 

znaků, formát: >. 
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Entita Cívka a její atributy 

Tato entita je do databáze zařazena pro možnost rozlišení svarů se stejným 

pořadovým číslem, ale umístěných na různých cívkách. Dalším důvodem je nutnost kontroly 

označení cívky a jejích rozměrů operátorem. 

Atributy entity Cívka: 

 Atribut ID cívka je v tabulce dané entity primárním klíčem. Je použit kód, 

kterým je cívka opatřena i fyzicky. Datový typ: text, délka: 4 znaky, formát: 

@@@@. 

 Atribut Šířka (mm) je šířkou cívky udanou v milimetrech. Datový typ: číslo, 

délka: 4 znaky, formát: 0000. 

 Atribut Průměr (mm) je průměr cívky udaný v milimetrech. Datový typ: 

číslo, délka: 4 znaky, formát: 0000. 

 Atribut Průměr-buben (mm) je průměr navíjecího bubnu udaný 

v milimetrech. Datový typ: číslo, délka: 4 znaky, formát: 0000. 

Entita Materiál a její atributy 

Entita Materiál je do databáze začleněna z důvodu možnosti vyhledání počtu vad 

konkrétní trubky a v jedné výrobní šarži. Jsou zde i rozměry trubek a jakost použitého 

materiálu. V současné době se používá pouze materiál jakosti SAF2507, ale už se zvažuje 

využití materiálu SAF3207 pro těžbu ve větších hloubkách, proto tedy i zařazení tohoto 

atributu. 

Atributy entity Materiál: 

 Atribut Trubka je primárním klíčem dané tabulky. Je využito číslo trubky, 

které je jedinečným identifikátorem a je součástí jejího potisku. Datový typ: 

číslo, délka: dlouhé celé číslo, formát: 000000. 

 Atribut Výrobní šarže je identifikačním znakem menších výrobních sérií 

trubek, zpravidla do 120 kusů.  Jsou vhodným objektem k dříve 

zmiňovaným technologickým testům. Datový typ: text, délka: 9 znaků. 

 Atribut Jakost je zastoupen pro odlišení stejných rozměrů trubek různé 

jakosti. Datový typ: text, délka: 7 znaků. 

 Atribut Vnější průměr (mm) je vnější průměr trubky udaný v milimetrech. 

Datový typ: číslo, délka: dlouhé celé číslo, formát: 00.00. 

 Atribut Tloušťka stěny (mm) je tloušťka stěny trubky udávaná 

v milimetrech. Datový typ: číslo, délka: dlouhé celé číslo, formát: 0.00. 

Entita Zdroj a její atributy 

Entita Zdroj je do databáze zařazena kvůli možnosti srovnání počtu vad při 

svařování se svařovacími zdroji různých výrobců a sledování výmětovosti svarů konkrétních 

svařovacích zdrojů bez ohledu na výrobce. Pro tuto možnost je použito inventární číslo 

jednotlivých zdrojů. 
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Atributy entity Zdroj: 

 Atribut Inventární číslo je primárním klíčem dané tabulky. Datový typ: 

číslo, délka: dlouhé celé číslo, formát: 000000. 

 Atribut Výrobce je název výrobce svařovacího zdroje. Datový typ: text, 

délka: 10 znaků, formát: >. 

Entita Svar a její atributy 

Entita Svar je do databáze zařazena z důvodu uvedení atributů ostatních entit do 

souvislosti s konkrétním svarem a je zde i možnost evidovat všechny provedené svary bez 

ohledu na skutečnost, zda se jedná o svar dobrý, či vadný. 

Atributy entity Svar: 

 Atribut ID svar je primárním klíčem dané entity. Za pomoci tohoto atributu 

jsou rozlišeny svary se stejným pořadovým číslem umístěné na různých 

cívkách. Datový typ: automatické číslo, délka: dlouhé celé číslo. 

 Atribut Počet vrstev určuje počet vrstev daného svaru. Datový typ: číslo, 

délka: dlouhé celé číslo, formát: 0. 

 Atribut Pracoviště identifikuje, zda byl svar zhotoven na pracovišti 

svařování (W), či předsvařování (P). Opět je třeba rozlišit tuto skutečnost, 

protože svar na obou pracovištích může mít stejné pořadové číslo. Datový 

typ: text, délka: 1 znak, formát: W/P. 

 Atribut Linka dokládá, na které lince je svar vytvořen. Je využito písmenné 

značení svařovacích linek. Datový typ: text, délka: 1 znak, formát: @. 

 Atribut Číslo opravy je zařazen z důvodu rozlišení více oprav na jednom 

svaru. Datový typ: text, délka: 2 znaky, formát: R@. 

 Atribut Pořadí vyjadřuje pořadové číslo svaru vytvořeného na pracovišti. 

Datový typ: číslo, délka: dlouhé celé číslo, formát: ##0. 

 Atribut Id cívka je cizím klíčem z tabulky entity Cívka. Datový typ, délka a 

formát jsou zachovány. 

 Atribut Osobní číslo je cizím klíčem z tabulky entity Operátor. Datový typ, 

délka formát jsou zachovány. 

 Atribut Inventární číslo je cizím klíčem z tabulky entity Zdroj. Datový typ, 

délka a formát jsou zachovány. 

 Atributy Trubka-1 a Trubka-2 jsou cizími klíči z tabulky entity Materiál. 

Jsou zařazeny z důvodu respektování skutečnosti, že každá z trubek, 

s výjimkou první a poslední jsou součástí dvou svarů na obou svých 

koncích. Datový typ, délka a formát jsou zachovány. 

Entita Vadný svar a její atributy 

 V této entitě je ke každému vadnému svaru přiřazena konkrétní vada a příčina 

jejího vzniku. 

Atributy entity Vadný svar: 

 Atribut ID vadný svar je primárním klíčem dané entity. Datový typ: 

automatické číslo, délka: dlouhé celé číslo. 
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 Atribut ID svar je cizím klíčem z tabulky entity Svar. Datový typ je v tomto 

případě změněn z automatického čísla na číslo, délka je zachována. 

 Atribut ID chyba je cizím klíčem z tabulky entity Chyba. Datový typ: číslo, 

délka: dlouhé celé číslo. 

Entita Vada a její atributy 

V této entitě je dán do souvislosti kód vady s jejím názvem. Jako kód vady je 

použito písmenné označení běžně užívané ve výrobě k identifikaci vad, zmíněné i 

v předchozí části mé práce. 

Atributy entity Vada: 

 Atribut Kód vady je primárním klíčem dané entity. Datový typ: text, délka: 

2 znaky, formát: >&@. 

 Atribut Název vady je použit pro zobrazení názvu vady pro orientaci, kdy 

uživatel nezná písmenné kódy. Datový typ: text, délka: 20 znaků, formát: <. 

Entita Příčina a její atributy 

V této entitě jsou jednotlivým příčinám přiřazeny popisující názvy, nápravná 

opatření pro jejich odstranění a čas potřebný k provedení těchto opatření. 

Atributy entity Příčina: 

 Atribut ID příčiny je primárním klíčem této entity. Datový typ: automatické 

číslo, délka: dlouhé celé číslo. 

 Atribut Název popisuje příčinu vzniku vady. Datový typ: text, délka: 50 

znaků, formát: <. 

 Atribut Nápravné opatření popisuje potřebné nápravné opatření pro 

odstranění příčiny. Datový typ: text, délka: 50 znaků, formát: <. 

 Atribut Doba opravy (min) zobrazuje předpokládaný čas potřebný 

k provedení nápravného opatření v minutách. Datový typ: číslo, délka: 

dlouhé celé číslo, formát: 00. 

Entita Chyba a její atributy 

V této entitě jsou uvedeny kombinace vad a příčin, které je mohou způsobit. 

Z hlediska funkce databáze, jako podpory pro operátory svařování, je tato tabulka 

nejdůležitější. 

Atributy entity Chyba: 

 Atribut ID Chyby je primárním klíčem této tabulky a slouží jako 

identifikátor. Datový typ: automatické číslo, formát: dlouhé celé číslo. 

 Atribut Kód vady je cizím klíčem z tabulky Vada. Datový typ: text, délka: 

2 znaky, formát: >&@. 

 Atribut ID příčiny je cizím klíčem z entity Příčina. Datový typ: číslo, délka: 

dlouhé celé číslo. 
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4.3 Vztahy mezi entitami, stupeň vztahu, kardinalita a parcialita 

Stupeň vztahu 

Mezi entitami se vyskytují vztahy, které jsou v ER diagramu vyjádřeny slovesy. 

Stupeň vztahu vyjadřuje počet účastníků (entit) daného vztahu. Unární vztah je vztah entity 

se sebou samou. Tyto vztahy se v databázích vyskytují. Binární vztah je vztah mezi dvěma 

entitami, je to vztah v modelech nejhojněji se objevující. Ternární vztah vzniká mezi třemi 

entitami, n-ární mezi n entitami. V mém návrhu databáze se vyskytují pouze tzv. binární 

vztahy, tedy vztahy, kterého se účastní dvě entity. 

Kardinalita vztahu 

Kardinalita vztahu vyjadřuje, kolika záznamům v jiné tabulce odpovídá záznam 

v jedné tabulce. Vztah 1:1 popisuje situaci, kdy jednomu záznamu v tabulce odpovídá právě 

jeden záznam v tabulce druhé. Tento vztah je v mém návrhu jeden. Jedná se o vztah Svar-

Vadný svar. Vztah 1:N se v databázích vyskytuje nejčastěji. Jde o vztah, kdy záznamu 

v jedné tabulce odpovídá více záznamů v tabulce druhé. Například vztah Vada - Vadný svar 

je 1:N. Jeden vadný svar má jednu vadu, ale jedna vada může být příčinou vyřazení více 

svarů. Vztah M:N se v databázích zpravidla realizuje zařazením pomocné tabulky a 

rozdělením vztahu na dva vztahy 1:N. Kardinalita vztahů je vyjádřena v ER diagramu i 

datovém modelu, a to počtem šipek znázorněného vztahu u jednotlivých entit. 

Parcialita vztahu 

Parcialita vztahu je vyjádřením nutnosti účasti jednotlivých entit ve vztahu. Jsou 

jen dvě možnosti. Entita se vztahu účastnit musí, či nemusí. Parcialitu lze vyjádřit poměrem, 

například 0:1 znamená nepovinnou účast první entity a povinnou entity druhé. Například 

vztah entit Operátor a Svar. Svar musí mít operátora, který jej provedl, ale naopak operátor 

nemusí provést svar. Parcialita vztahů je zobrazena pouze v datovém modelu a zobrazuje se 

vyplněním obrysu šipek. 

Konkrétní vztahy v databázi 

Vztah Operátor provádí Svar: 

 Jedná se o vztah binární 

 Kardinalita vztahu je 1:N 

 Parcialita vztahu je 0:1 

Vztah Zdroj tvoří svar: 

 Vztah je binární 

 Kardinalita vztahu je 1:N 

 Parcialita vztahu je 0:1 

Vztah Svar je na Cívce: 

 Vztah je binární 

 Kardinalita vztahu je N:1 

 Parcialita vztahu je 1:0 
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Vztah Svar může být Vadný svar: 

 Jedná se o vztah binární 

 Kardinalita vztahu je 1:1 

 Parcialita vztahu je 0:1 

Vztah Vadný svar je způsoben Chybou: 

 Vztah je binární 

 Kardinalita vztahu je N:1 

 Parcialita vztahu je 1:0 

Vztah Chyba má Příčinu: 

 Vztah je binární 

 Kardinalita vztahu je N:1 

 Parcialita vztahu je 1:0 

Vztah Vada znamená Chybu: 

 Vztah je binární 

 Kardinalita vztahu je 1:N 

 Parcialita vztahu je 0:1 

Výjimkou je vztah entit Materiál a Svar, který je realizován za pomoci dvou 

shodných vztahů. Kardinalita je vždy 1:N, parcialita 0:1. Rozdílný je pouze atribut entity 

Svar, ke kterému je vztah vázán. Důvodem je zohlednění skutečnosti, že součástí svaru musí 

být vždy dvě trubky a každá trubka s výjimkou první a poslední se ocitne na pozici první i 

druhé trubky ve svaru. V ER diagramu a datovém modelu jsou proto mezi entitami Svar a 

Materiál naznačeny dva vztahy, v návrhu funkční databáze je toto realizováno dvěma 

tabulkami Materiál, které jsou rozlišeny indexem a jsou vázány na atributy trubka_1 a 

trubka_2. 

4.4 Integritní omezení 

Integritní omezení slouží v systémech řízení báze dat k zajištění soudržnosti 

vložených dat. Jde o to, aby při úpravách dat (editaci, odstranění) nedošlo k situaci, kdy po 

smazání záznamu v databázi zůstanou údaje související s tímto záznamem, či dojde ke 

smazání údajů souvisejících i s jiným záznamem. Je definováno několik druhů integritních 

omezení. 

Entitní integrita je vlastně použití primárních klíčů jako jednoznačných 

identifikátorů jednotlivých řádků záznamů. V návrhu databáze jsem použil několik atributů, 

používaných v podnikové agendě, jako primárních klíčů. Konkrétně se jedná o tyto: osobní 

číslo operátora, označení cívky, inventární číslo svařovacího zdroje, číselné označení trubek 

a písmenné kódy vad. V ostatních entitách jsem použil automatické číslo. 

Doménová integrita spočívá v definici použitého datového typu a omezení rozsahu 

zadávaných hodnot. Použití tohoto omezení lze nalézt v datovém modelu, proto neuvádím 

příklady. 
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Referenční integrita je definování vztahu dvou tabulek použitím cizího klíče. 

Primární klíč nadřazené tabulky je v tabulce podřazené použit jako cizí klíč. V literatuře se 

lze setkat s označením tabulek z anglického jazyka master a detail, nebo parent a dependent. 

Tyto vztahy lze opět dohledat v datovém modelu dle cizích klíčů. 

4.5 Entitně-relační diagram 

Entitně-relační diagram slouží k vyjádření vztahů mezi entitami, je zde vyjádřena 

kardinalita a parcialita vztahů, primární i cizí klíče. Vztahy jsou zde pojmenovány za použití 

zpravidla sloves, ale název nemá vliv na databázi samotnou, slouží jen k označení vztahů. 

V této fázi návrhu databáze jsou úpravy, například rozklad vztahů s kardinalitou M:N 

vložením další entity, nejméně náročné. Z integritních omezení jsou zde uplatněna entitní a 

referenční. 
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Obrázek 15: ER diagram, vlastní zdroj 

Do konečného diagramu byla vložena entita Chyba, která společně s entitami Vada 

a Příčina mohou tvořit samostatnou databázi sloužící jako podpora pro operátory svařování. 
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4.6 Relační model 

V relačním modelu je ve srovnáním s ER diagramem aplikována i třetí integritní 

omezení, doménové. Také zobrazení vazeb je přesnější, jsou zde naznačeny vztahy mezi 

atributy entit a použití cizích klíčů.  

 

Obrázek 16: Relační model databáze, vlastní zdroj 

4.7 Návrh podpůrné databáze pro operátory svařování 

ER diagram a relační model 

V této části práce postupně vytvořím podpůrnou databázi sloužící pouze pro 

operátory svařování, při zjišťování možných příčin vzniku vady a volbě nápravného 

opatření. Z analýzy vyplynulo, že informace o možných příčinách vzniku vad jsou pouze 

v papírové podobě a již delší dobu neaktualizované. Proto navrhuji podporu ve formě 

databáze. Jako systém řízení báze dat využiji aplikaci MS Access, protože tato je 

nainstalována na počítačích umístěných na pracovišti svařování každé linky. Veškeré 

potřebné vlastnosti (atributy) lze zdánlivě umístit do dvou tabulek, tuto relaci je možné 
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popsat Vada má příčinu. Ale protože jedna vada může mít více příčin a také příčina může 

vyvolat více vad, je nutné tento vztah M:N rozdělit. 

Toho dosáhnu vložením další entity, kde se posléze vytvoří možné kombinace vad 

a příčin, které je způsobují. Výsledný digram lze vidět na Obrázku 17. 

 

Obrázek 17: ER diagram podpůrné databáze, vlastní zdroj 

Zde je možné spatřit rozdělení kardinality M:N vložením entity Chyba, jejímiž 

jedinými atributy jsou primární klíč a cizí klíče z tabulek entit Vada a Příčina. Tímto krokem 

jsem docílil dvou relací s kardinalitou 1:N. Atributy mám ve stavu, kdy není potřeba je dále 

dělit. V této fázi návrh splňuje entitní a referenční integritu.  

Dalším krokem je vytvoření relačního modelu, jehož součástí je i volba 

odpovídajících parametrů, jako jsou datový typ, délka a formát jednotlivých atributů. Tímto 

krokem došlo ke splnění třetího integritního omezení, doménového. Též došlo k upřesnění 

vazeb mezi entitami. Výsledný relační model si můžeme prohlédnout na Obrázku 18. 

 

Obrázek 18: Relační model podpůrné databáze, vlastní zdroj 
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Návrh databáze v MS Access 

Nyní mohu začít s tvorbou vlastní databáze. Návrh tabulky se tvoří v návrhovém 

zobrazení. Prvním krokem je nadefinování tabulek jednotlivých entit, včetně dalších 

vlastností, jako jsou indexace, duplicita a povinnost údaje dle struktury relačního modelu. 

Příklad návrhu tabulky entity Chyba je na Obrázku 19. 

 

Obrázek 19: Návrh tabulky entity Chyba 

Po vytvoření všech potřebných tabulek entit mohu přistoupit k vytvoření relací 

mezi entitami. Tyto mohu vytvořit po otevření volby Relace v Databázových nástrojů. Opět 

se řídím relačním modelem databáze. Případné nesrovnalosti se projeví nemožností 

vytvoření dané relace. Při vytváření relace je též možnost kontroly dle zobrazeného typu 

relace, jak lze spatřit na Obrázku 20. 

 

Obrázek 20: Tvorba relací mezi entitami, vlastní zdroj 

 



Martin Černý: Analýza nejčastějších příčin vad svarů  

 

2016   35 

 

Dalším krokem je dosazení dat do tabulek entit Vada a Příčina. Toto mohu provést 

několika způsoby. Mám-li potřebná data uložená v aplikaci Excel, mohu je zkopírovat a 

vložit do tabulky Accessu. Další možností je propojit obě aplikace mezi sebou. Propojení je 

vytvořeno v Accessu, kde se vytvoří nová tabulka, propojená se zdrojovými buňkami 

aplikace Excel. V tomto případě je možné editaci dat provádět pouze v Excelu a změny se 

projeví v propojovací tabulce. Nejjednodušší možností je vypsání údajů přímo do tabulky 

entity. Zde je limitující množství dat. Tento způsob jsem použil u tabulky entity Vada 

(Obrázek 21). 

 

Obrázek 21: Dosazení dat do tabulky entity Vada, vlastní zdroj 

Před vytvořením možných kombinací v tabulce entity Chyba jsem si vytvořil pro 

přehlednost kombinační tabulku vad a příčin dle výsledků analýzy příčin vad svarů. Do 

tabulky jsem, po konzultaci se specialistou svařování, vložil i možnost neodhalení skutečné 

příčiny. Tato volba by měla být využívána jen u pórů a vizuální kontroly svářečem. 

  

Tabulka 14: Kombinační tabulka vad a příčin - část 1., vlastní zdroj 

 A? BD C DA DB VT TI HI FA FB FC 

1 ano         ano ano 

2 ano           

3 ano           

4 ano           

5 ano         ano  
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Tabulka 15: Kombinační tabulka vad a příčin - část 2., vlastní zdroj 

 A? BD C DA DB VT TI HI FA FB FC 

6  ano ano ano ano     ano ano 

7  ano          

8   ano  ano       

9   ano  ano      ano 

10    ano        

11    ano     ano   

12    ano        

13     ano       

14     ano    ano  ano 

15         ano   

16         ano   

17          ano  

18           ano 

19        ano    

20       ano     

21       ano     

22 ano     ano      

Dle  kombinační tabulky vyplním tabulku entity Chyba. Kombinační tabulka je 

přehledná, proto tento krok není tak složitý, jako by byl v případu vyhledávání údajů v textu. 

Vyplněná tabulka entity chyba je na Obrázku 22. 

 

Obrázek 22: Tabulka entity Chyba, vlastní zdroj 
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Dalším krokem je návrh dotazu, s pomocí kterého databáze navrhne operátorovi 

svařování možné příčiny vady. Tento dotaz vytvořím pomocí průvodce dotazem, kde 

postupně vyberu pole, která chci v dotazu zobrazit. V tomto případě jsou to pole Kód vady 

z tabulky Vada a pole Název, Nápravné opatření a Doba opravy z tabulky Příčina. V poli 

Kód vady zruším položku zobrazit a doplním text, který se zobrazí po otevření dotazu, zde 

tedy Zadejte kód vady.  

 

Obrázek 23: Vstup do dotazu Možných příčin, vlastní zdroj 

Po zadání a potvrzení volby, zde je to například kód vady AA pro okrouhlý pór, se 

zobrazí potřebné parametry příčiny této vady (Obrázek 24). 

 

Obrázek 24: Příčiny, nápravná opatření a doba opravy, vlastní zdroj 

 Přístup jsem zjednodušil vytvořením formuláře pro dotaz, kde jsem zároveň 

zvolil možnost jen pro čtení, je tedy menší pravděpodobnost, že dojde k úpravě dat 

v databázi. Současný vzhled je na Obrázku 25. 
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Obrázek 25: Přístup do podpory po vytvoření formuláře, vlastní zdroj 

Nedílnou součástí návrhu je i Slovník pojmů použitých v podpoře pro operátory 

svařování. 

Slovník pojmů 

V tomto slovníku pojmů jsou podrobně a srozumitelně vysvětleny zkrácené pojmy 

použité v aplikaci. 

Kódy vad 

Písmenné kódy vad, které jsou užívány v evidenci. Například: AA - okrouhlý pór. 

Název příčiny  

Poloha přídavného drátu: vzdálenost drátu od svarové lázně. Nečistoty uvnitř trubek: 

nečistoty, vlhkost či mastnota uvnitř trubek. Nečistoty v bowdenu: znečištěná teflonová 

vložka uvnitř bowdenu přídavného materiálu. Špatný povrch odhranění: nekvalitní povrch 

odhraněné části trubek s otřepy. Zanesené sítko: znečištěné sítko vnitřního ochranného plynu 

(argonu). Elektroda: opotřebená, znečištěná či jinak znehodnocená elektroda, včetně 

nesprávného vrcholového úhlu nabroušení a otupení, které není kolmé k její ose. Kontakt 

elektrody a lázně: situace, kdy se vlivem nefunkčního hlídání vzdálenosti elektrody od svaru 

tato ponoří do lázně. Nízký proud: nedostatečný svařovací proud. Šířka odhranění: malá 

nebo velká šířka odhranění. Slabá stěna: malá tloušťka stěny trubky v místě odhranění. 

Průtok plynu: nevhodná hodnota průtoku vnitřního ochranného plynu (dusík). Vysoký 

proud: příliš vysoká hodnota svařovacího proudu. Silná stěna: velká tloušťka stěny v místě 

odhranění. Nerovnoměrné odhranění: stav, kdy je tloušťka stěny v místě odhranění příliš 

rozdílná například vlivem ovality. Protavení následující vrstvy: druhá vrstva vlivem 

vysokého svařovacího proudu příliš prohřeje kořenovou vrstvu a dohází k deformaci kořene. 

Mezera mezi trubkami: čela trubek nejsou kolmá k ose, proto může být mezi nimi příliš 

velká mezera. Deformace drátu: bowden drátu je zlomený, drát je v tomto místě deformován, 

což se projeví v momentě, kdy opustí bowden a uhýbá. Nevystředění elektrody, drátu: 

elektroda, drát nebo obojí je mimo osu svaru, blíže k jedné z trubek. Necitlivá úprava 

parametrů: při korekci například svařovacího proudu na dálkovém ovládání je některý 

z parametrů (většinou svařovací proud) zvýšen či snížen příliš. Vada trubky: poškození 

vnitřního povrchu trubky předchozími operacemi. Poškození čelistmi: při odhranění dojde 

k otisknutí čelistí do povrchu trubky, nebo jsou do povrchu zatlačeny nečistoty (nedostatečná 
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příprava před odhraněním). Nezjištěna: příčina vzniku vady nebyla zjištěna, lze použít u 

vady pór a vizuální kontrola. 

Nápravné opatření: 

Úprava polohy drátu: před zahájením, nebo v průběhu svařování za pomoci stavěcího šroubu 

upravit vzdálenost drátu od svarové lázně. Vyčištění trubky: profouknutí trubky plstěným 

špuntem vhodného průměru. Je-li to nutné, opakovat, dokud špunt není bez známek vlhkosti, 

mastnoty či nečistot. Výměna teflonu: výměna teflonové vložky v bowdenu. Výměna nože: 

výměna poškozeného nebo opotřebeného nože za nový, včetně seřízení do požadované 

polohy zaručující průměr a šířku dle WPS. Výměna sítka: výměna filtračního sítka (plynové 

čočky), které je součástí hořáku. Výměna elektrody: výměna poškozené či nesprávné 

elektrody za novou, včetně jejího nabroušení z polotovaru. Seřízení elektrody: úprava délky 

vysunu elektrody z keramické hubice hořáku na hodnotu dle WPS. Zvýšení proudu: zvýšení 

svařovacího proudu dálkovým ovladačem během svařování, či konzultace se specialistou 

svařování, zda nezvýšit proud ve svařovacím programu. Seřízení nožů: seřízení nožů do 

polohy zajišťující správné rozměry odhranění. V podélné ose odhranění za pomoci 

vymezovacích podložek, v ose příčné posunem v držáku. Zesílení stěny: posun nože, 

obrábějícího bok trubky, od podélné osy odhraňovačky. Nastavení průtoku: zvýšení či 

snížení průtoku vnitřního ochranného plynu (dusíku) na vyhovující hodnotu. Snížení 

proudu: snížení svařovacího proudu dálkovým ovladačem nebo ve svařovacím programu. 

Tuto korekci provádí jen specialista svařování. Zeslabení stěny: posun nože obrábějícího 

bok trubky směrem k podélné ose odhraňovačky. Násobné přeodhranění: odhranění 

provedené vícekrát s pootočením nástroje nebo trubky dle pracoviště. Korekce proudu: 

úprava hodnoty svařovacího proudu. Pootočení trubek: čela trubek, která nejsou kolmá, 

pootočením jedné z nich ustavíme do polohy, kdy je mezera minimální či žádná. Úprava 

polohy bowdenu: odstranění místa deformace bowdenu jeho zafixováním ve vyhovující 

poloze. Korekce polohy: posunutí drátu do osy elektrody, nebo posunutí elektrody do osy 

svaru před zahájením svařování, nebo v jeho průběhu. Citlivější úpravy: korekce parametrů 

majících vliv na vnesené teplo, neprovádět bezhlavě. Možnost konzultace se specialistou 

svařování. Odstranění vadné části: postupné odstranění částí trubky až do místa, kde se vada 

již nevyskytuje. Nejlépe odřezávat po určité délce, protože je poté nutné změnit délku 

trubky, aby souhlasila celková délka. Odpovídající dotažení, čistota: nedotahování čelistí 

odhraňovačky zbytečně silně, vyfouknutí nečistot před odhraněním vzduchovou pistolí. 

Nelze určit: nelze-li určit vadu, nelze určit ani příčinu. Používat jen u vad Vnesené teplo a 

Vizuální kontrola – svářeč. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem mé práce byla analýza příčin vad svarů a návrh podpory pro operátory 

svařování. 

V části práce věnované analýze příčin vad svarů jsem data poskytnutá 

zaměstnavatelem zpracoval s ohledem na druhy vyskytujících se vad. Poté jsem potřeboval 

zhodnotit vzorek z hlediska příčin způsobujících tyto vady. Jelikož tyto údaje nejsou 

předmětem zájmu výrobní agendy, obrátil jsem se na specialistu svařování, osobu 

s největšími zkušenostmi v oblasti příčin vad. Jeho odhad procentuálního podílu příčin jsem 

aplikoval na předchozí výsledky a výsledky prezentoval v přehledných tabulkách. Tato část 

práce z mého pohledu splnila svůj účel a byla jakýmsi odrazovým můstkem do další části 

práce. 

V další části práce věnované návrhu podpory pro operátory svařování jsem 

vypracoval návrh databáze pro sběr dat souvisejících s vadnými svary. Část tohoto návrhu 

jsem zpracoval podrobněji a finálním výsledkem je databáze s poměrně jednoduchou 

strukturou, ale obsahující všechny údaje využitelné operátory svařování při řešení potíží. 

Nakolik je tato podpora pro operátory přínosná, by bylo možné zjistit až po jejím nasazení 

na svařovací linky. I tento cíl práce jsem dle svého názoru splnil. 
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Příloha 2: Podíl příčin na vzniku jednotlivých vad dle specialisty svařování 

jednovrstvé Póry vícevrstvé
15% Přídavný drát ve špatné poloze vůči trubce 20%
45% Nečistoty uvnitř trubek /mastnota, vlhkost) 40%
20% Nečistoty v bowdenu přídavného materiálu 10%
10% Špatný povrch odhranění, otřepy aj. 20%
10% Zanesené sítko vnějšího ochranného plynu 10%

jednovrstvé Kovový vměstek vícevrstvé

10% Příliš opotřebená elektroda 10%

90% Kontakt elektrody se svarovou lázní 90%

jednovrstvé Studený spoj vícevrstvé

80% Nízký svařovací proud 40%

Nevhodná šířka odhranění 40%

20% Opotřebená elektroda - foukání oblouku 20%

jednovrstvé Hubený kořen vícevrstvé

30% Nevhodný vrcholový úhel elektrody 20%

Slabá stěna po odhranění 50%

40% Nevhodný průtok vnitřního ochranného plynu 30%

30% Vysoký svařovací proud

jednovrstvé Neprovařený kořen vícevrstvé

Silná stěna po odhranění 30%

20% Nevhodný vrcholový úhel elektrody 15%

Příliš úzké odhranění 20%

Nerovnoměrná tloušťka stěny po odhranění 30%

80% Nízký svařovací proud 5%

jednovrstvé Propadlý kořen vícevrstvé

80% Příliš vysoký průtok vnitřního ochranného plynu 40%

Protavení kořenové vrstvy vrstvou následující 15%

Únik vnitřního ochranného plynu mezerou mezi trubkami 5%

20% Nerovnoměrná tloušťka stěny po odhranění 40%

jednovrstvé Nepravidelný povrch vícevrstvé

40% Nevhodná poloha přídavného drátu 38%

5% Deformace drátu v bowdenu 2%

25% Opotřebená či špatně otupená elektroda 40%

10% Vzdálenost podavače drátu od lázně 10%

20% Zanesené sítko vnějšího ochranného plynu 10%

jednovrstvé Zápal vícevrstvé

20% Nevhodný vrcholový úhel elektrody 5%

80% Špatná poloha drátu, drhne, nedojíždí do krajů 20%

Nevhodná šířka odhranění 45%

Nevystředěná elektroda, či přídavný drát 10%

Nerovnoměrná tloušťka stěny po odhranění 20%

jednovrstvé Nedodržení limitu vnesené energie vícevrstvé

100% Necitlivá úprava parametrů operátorem (svařovací proud) 100%

jednovrstvé Vada trubky - díra vícevrstvé

90% Vada vzniklá během předcházejících operací 85%

10% Poškození čelistmi odhraňovačky 15%

 


