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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 Submergend-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) 

EN - Evropská norma (European standard) 

ČSN - Česká norma 

ISO 

 

- Mezinárodní organizace pro normalizaci  (International Organization 

for Standardization) 

PED 

 

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

zařízeních (Pressure Equipement Directive) 

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 

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, 3. 

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. 
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Mezi výhody patří: 

 navařená vrstva je kompaktní 

 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, 3. 

 

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) 

  

 
Obr. 1.1 Promísení v oblasti návaru: P – promísení v procentech (%), Sz, Sp – plochy v (mm

2
),  

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



 VŠB – TU Ostrava 

Petr Filipec  10 Autoreferát disertační práce 

 

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. 

 

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

 

1.2.1 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 [7].  

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. 1.2. 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 [7]. 
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Obr. 1.2 - 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 

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. 1.3. [8]. 

 

Obr.1.3 – Srovnání množství navařeného kovu za hodinu 

 

1.2.2 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, 



 VŠB – TU Ostrava 

Petr Filipec  12 Autoreferát disertační práce 

 

průměru tlakové nádoby jsou voleny různé materiály o tloušťkách stěn dosahujících 

až 200 mm [9].  

Pro různá zařízení jsou používané chrommolybdenové oceli s odstupňovaným 

obsahem chromu a molybdenu. Tabulka 1.1 uvádí hlavní reprezentanty takových 

ocelí [10]. 

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

teploty, dobré creepové vlastnosti a dostatečná korozní odolnost [11]. 

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 [11]. 

 
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 

 

1.3 Zhodnocení současného stavu problematiky 

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 Provedení návaru elektrostruskovým navařováním 
(72) 

4.1.1 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. 4.1. 
 

Tabulka 4.1 - 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 

 

4.1.2 Svařování zkušebních vzorků včetně nedestruktivních a 
destruktivních kontrol dle norem 

Celkem bylo navařeno pět zkušebních vzorků s různými přídavnými 

materiály a jím příslušnými tavidly 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 
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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 

Oblast 4 : část pro boční ohyb  

Oblast 5 : možné směry navařování 

 

 
Obr. 4.1 – Oblasti odběru vzorků 
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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. 4.2 – Oblasti odběru vzorků 

 

 

Zkouška tahem v jednotlivých oblastech návaru 

 

 
                           Obr. 4.3 –Oblasti odběru vzorků pro zkoušky tahem 

 

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. 4.3. 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. 4.4. 

 

 
Obr. 4.4 – Tvar tělísek pro zkoušku tahem 
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4.2 Provedení návaru automatem pod tavidlem (121)  

4.2.1 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). 

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 

 

4.3 Příklad vyhodnocení zkušebního vzorku 488/08 

4.3.1 Zkouška tahem v jednotlivých oblastech návaru 

Všechny naměřené hodnoty meze kluzu Rp0,2, mez pevností Rm a deformace  
jsou zaznamenány v tabulce 4.2. Zkouška tahem byla provedena při teplotě okolí tj. 

20C dle ČSN EN ISO 6892-1. 

 
Tabulka 4.2 – Výsledky zkoušek tahem v jednotlivých zónách 

Vzorek č.-Typ 

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

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 
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Obrázek 4.5 znázorňuje závislost napětí na deformaci dle kapitoly 4.1.2 

v stanovených oblastech. 
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Obr. 4.5 – Průběh závislosti napětí na deformaci u návaru 308L/309L – zkušební vz. 488/08 

 

4.3.2 Zkouška lámavosti 

Na zkušebním vzorku 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. 

Nebyla zjištěna viditelná trhlina viz. obrázek 4.6 – výsledky zkoušek 

lámavosti jsou vyhovující.  

 
Obr. 4.6 – Zkušební vzorek po zkoušce lámavosti na trnu 4t o 180° 

4.3.3 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 
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bylo dle ČSN EN ISO 15614-1 s výsledkem vyhovujícím. Zkušební tělesa vzorků 

jsou zobrazeny na obrázku 4.7. 

 
Obr. 4.7 – Vzorky po zkoušce rázem v ohybu 

4.3.4 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 

odfrézována až po povrch základního materiálu. Obrázek 4.8 znázorňuje umístění 

mezi čelistmi před zahájením zkoušky. Výsledné hodnoty zkoušek střihem jsou 

uvedeny v tabulce 4.3. 

 
Obr. 4.8 – Zkouška střihem 

 
Tabulka 4.3 – Výsledky zkoušek střihem 

Zkušební vzorek 
Skutečná naměřená hodnota 

Rm MPa 

Požadovaná minimální hodnota 

Rm ve střihu MPa 

488/08 
434 

140 
437 

 

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 bylo splněno. Návar je 

vyhovující s výsledkem více než tří násobně vyšším vůči minimálním požadavkům. 
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4.3.5 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.  

 
Obr. 4.9 – Provedení měření tvrdosti HV10 návaru. 

 

Toto měření bylo provedeno na třech místech pro zajištění minimální hodnoty 

odchylky, v místech těsně pod hranicí ztavení bylo měření provedeno třikrát dle obr. 

4.9. Maximální hodnota dle normy ČSN EN ISO 15 614-7 je max. 320 HV10. 

 
Tabulka 4.4 - Naměřené hodnoty tvrdosti HV 10 zkušebního vzorku 488/08 

Tvrdost HV 10 

Základní materiál Tepelně ovlivněná zóna Svarový kov 
      

     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    

 

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

H
V

 1
0

Měření 1

Měření 2

Měření 3

ZÁKLADNÍ MATERIÁL TEPELNĚ OVLIVNĚNÁ 

OBLAST

SVAROVÝ KOV

 
Obr.4.10 - Naměřené hodnoty tvrdosti HV 10 zkušebního vzorku 488/08 
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4.3.6 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 4.11.  

 

  
Obr. 4.11 – Způsob provádění rozboru chem. Složení 

 

Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce 4.5. 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. 

 

 

 

 

 
Obr. 4.12– Místa měření chem. složení (označeno křížkem) 
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Tabulka 4.5 – 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 
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4.3.7 Metalografické výsledky 

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

 

 
Obr. 4.13 – Makrostruktura návaru zvětšeno 0,6x.  

 

  
Obr. 4.14 – Mikrostruktura návaru (přechodové pásmo 308L/309L). 

 

 
Obr. 4.15 – Mikrostruktura hranice stavení. Obr. 4.16 – Mikrostruktura základního mat.  

4.3.8 Shrnutí a diskuze výsledků zkušebního vzorku 488/08 

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.  

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 4.5. 
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Metalografické hodnocení 

Při rozboru makrostruktury byl vzorek bez defektů a tepelně ovlivněná zóna 

do hloubky maximálně 12 mm viz obr. 4.13.  

Na obr. 4.14 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. 4.15, dále je základní materiál feriticko bainitický 

obr. 4.16. 

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 byla mez kluzu 440 MPa dle obrázku 4.5 a tabulky 4.2. 

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 4.5 a tabulky 4.2, tyto zvýšené mechanické vlastnosti nekorespondují 

s naměřenými tvrdostmi, které jsou nejvyšší ve SK dle tabulky 4.4 a obrázku 4.10. 

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. [12], 

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 první vrstvu návaru 308L. Struktura TOO je dle metalografického rozboru 

stále bainitická, čemuž odpovídají i hodnoty tvrdosti.  

 

4.4 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 
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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.  

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 

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. 

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 4.17. 
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Obr. 4.17 – Naměřené hodnoty prvků pro metodu ESW (72)a SAW (121) měřeny od povrchu 

návaru SK 

 

Obsah δ-feritu 

Jeho obsah pro austenitické materiály 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% [12].  

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 vysoké obsahy δ-feritu jsou nevýhodné nejen 

z korozního hlediska, ale i proto, že při expozicích 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 [12]. 

 

Měření tvrdosti HV10 

Hodnoty tvrdostí vykazovaly přibližně stejné hodnoty ve všech měřených 

oblastech dle obr. 4.18. 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) [13, 14], této hodnotě se více přibližovalo navařování 

ESW. 
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Obr. 4.18 – 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 

 

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 
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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 1.2.1, obr. 1.3, 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 1.2.1, 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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5 VĚDECKÝ PŘÍNOS PRO ROZVOJ 
TECHNOLOGICKÝCH OBORŮ A POZNATKY 
PRÁCE PRO VYUŽITÍ V PRAXI 

 
 

5.1 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. 

 

 

5.2 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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6 ZÁVĚR 
 

Disertační práce se zabývá vlastnostmi návarů provedenými dvěmi 

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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7 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 Submergend-

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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