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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá optimalizací výrobního procesu svařování výstupního 

hrdla parní turbíny, kde se využívá svařování obalovanou elektrodou metoda 111, která se 

hojně vyskytuje při výrobě energetických zařízení. Tato metoda bude nahrazena novou 

produktivnější metodou využívající MIG/MAG technologii včetně schváleného 

technologického postupu WPS. Dalším bodem této bakalářské práce je řešení možnosti 

úspory vstupního materiálu z pohledu zvýšení efektivnosti pálícího plánu u přírub 

výstupního hrdla parní turbíny. 

Klíčová slova 

svařování, úpravy svarových ploch, výstupní hrdlo parní turbíny, nedestruktivní 

testovaní, tepelné dělení 

 

ABSTRACT  

Bachelor thesis deals with the optimization of the production process of exhaust casing 

of steam turbine, where it is used welding with coated electrode method 111 which is widely 

used in manufacturing of energetics components. This method will be replaced by more 

productive method using MIG/MAG technology with approved welding process WPS 

included. Next point of this bachelor thesis is a solving option of saving input material by 

more effective cutting plan for exhaust casing flange of steam turbine. 

Key words 

welding, adjustment of welded surfaces, exhaust casing of steam turbine, non-

destructive testing, thermal cutting 
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ÚVOD 

 

Při výstavbě, modernizaci a rekonstrukci elektráren a tepláren jsou využívány parní 

turbíny (lopatkové stroje) jako součást transformace tepelné energie na energii elektrickou 

(mechanickou). Sestava parní turbíny je složena z několika částí a to z generátoru, 

převodovky s olejovým hospodářstvím, ložiskového stojanu a turbínové části. Součástí 

konečného stupně parní turbíny, tedy turbínové části, je i výstupní hrdlo, které je spojeno 

s turbínovou částí. Výstupní hrdlo turbíny je s turbínovou skříní spojeno vertikálním nebo 

horizontálním přírubovým spojem dle typu turbíny. Tato součást sestavy parní turbíny slouží 

ke změně směru média v turbíně. V minulosti bývaly tyto výstupní hrdla řešeny hlavně 

technologií odlévání, teda jako litinové odlitky, které se po odlití dále opracovávaly na 

obráběcích strojích. Tato metoda byla velmi náročná na výrobu forem, dále na opravu 

možných vzniklých vad a na zrání odlitku.  Cenový tlak trhu a náročnost technologie přinutil 

výrobce k hledání produktivnějšího řešení výroby výstupních hrdel turbín. Ten tlak je 

dovedl k tomu, že se hrdla začala vyrábět jako ocelové svařované součásti, které vychází 

cenově lépe a v neposlední řadě je nutno poukázat na výhodu pružnější výroby a možnosti 

lepšího konstrukčního přizpůsobení každého kusu. 

Úkolem této bakalářské práce je optimalizovat výrobní postupy, jejichž výsledkem by 

mělo být snížení výrobních nákladů a snížení výrobního času pro zhotovení svařence 

výstupního hrdla turbíny. 

Hlavní pozornost v této práci je věnována náhradě starých a ekonomicky nevýhodných 

technologií za nové efektivnější a cenově příznivějších technologie. Dále je také zaměřena 

na vyhledání jiného konstrukčního řešení součástí, aby byl ušetřen materiál při jejich výrobě. 

 

 

Obrázek 1: Turbínová sestava včetně výstupního hrdla  
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1 CHARAKTERISTIKA ZADANÉ SOUČÁSTI 

 

V této kapitole je popsána historie a výrobní zaměření firmy. 

 

1.1 Historie firmy 

Firma Energo IPT s.r.o. byla založena v roce 1999. Svou aktivní podnikatelskou 

činnost zahájila v lednu 2000. Firma Energo IPT s.r.o. pokračuje v aktivitách firmy IPT která 

zahájila činnost v roce 1993, kdy majitel podnikal jako fyzická osoba. V těchto dobách získal 

do pronájmu provozovnu v Měrovicích od ZOD Morava Kojetín a zabýval se výrobou 

hydraulických válců a náhradních dílců pro firmu Zetor s.p. Poté v roce 1995 výrobní 

jednotku odkoupil a roku 1996 až 1997 byly ze stávajících zemědělských objektů 

vybudovány výrobní haly s novými technologiemi. Rekonstruované prostory jsou vybaveny 

strojním zařízením na zpracování klasického hutního materiálu. Technické a strojní 

vybavení firma pravidelně doplňuje a modernizuje.  V areálu firmy byly v průběhu let 

postaveny nové skladovací prostory, nová administrativní budova s kompletním sociálním a 

technickým zázemím.  S narůstajícím objemem výroby bylo potřeba vyřešit rozšíření 

výrobních prostor. Při plnění získaných zakázek v oblasti výstavby, montáží i výroby je 

kladen důraz na včasné plnění dodávek v daném termínu a v dané kvalitě. Proto naše firma 

odkoupila od ZOD Morava další objekt a na tomto místě vybudovala novou zámečnickou 

dílnu, včetně dalšího sociálního zázemí. V roce 2000 byla firma rozšířena o stavební divizi, 

která se zabývá pozemním a průmyslovým stavitelstvím. 

 

1.2 Zaměření a výroba 

V současné době firma vyrábí speciální svarky pro energetiku (základové rámy pro 

turbíny). K hlavním odběratelům patři firma Siemens, dále se zabývá speciálními 

energetickými dodávkami kompenzátorů, klapek apod. pro firmu Alstom, PSP Engineering 

a.s., ), firma také poskytuje služby v oblasti  rekonstrukcí kotelen včetně potrubních rozvodů  

( cukrovary TTD, Vrbátky, Eastern Sugar Němčice apod.), důležitou   oblastí , kterou se 

firma zabývá je výstavba a montáže technologických celků ( nový provoz splňující normy 

EU na výrobu potravinářských výrobků Alima a.s., melasové hospodářství v cukrovaru 

Eastern Sugar a.s.).Hlavní činností firmy je výstavba  skladových hal, rekonstrukce  a 

vestavby stávajících objektů a výstavba apartmánových domů ( KNS a.s. Olomouc,  Kružík 

Kroměříž , ROTO Nové Město na Moravě, Harrachov,  Alima a.s. Praha, Alima a.s. 

Kunovice).Pro tyto práce je firma personálně, technicky i mechanizačně plně vybavena. 

Firma zaměstnává cca 60 zaměstnanců v provozu výroby.  Středisko stavební a středisko 

montážní disponuje cca 90 pracovníky k realizaci stavebních a montážních zakázek. 
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1.3 Charakteristika součásti 

Výstupní hrdlo je převážně svařovaná část turbíny. Slouží k přesměrování proudu 

média v turbíně, které vystupuje z posledního stupně. Proud média v axiálním směru je 

schopné otočit do směru radiálního nebo naopak, s co nejmenšími ztrátami. Je to část 

turbíny, která je velmi náročná na aerodynamiku, jelikož otáčí proud média na malé dráze. 

Toto je potřeba mít na paměti v průběhu sestavování, proto je důležité tento díl skládat 

s velkou přesností, protože každý díl je schopný ovlivnit proud i teplotu přenášeného média. 

V průmyslové oblasti jsou využívány dva druhy výstupních hrdel, a to axiální nebo radiální. 

Radiální hrdlo je jednodušší na výrobu a to znamená, že je i levnější. Zatímco axiální hrdlo 

má menší nároky na konstrukci tělesa a má trochu vyšší účinnost, ale nevýhodou je vyšší 

pořizovací cena turbíny a vyšší náročnost na servis. Na výstupní hrdlo jsou kladeny vysoké 

bezpečnostní nároky, proto jsou svary testovány více způsoby nedestruktivního 

zkoušení.[14] 

 

 

Obrázek 2: Výstupní hrdlo 
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2 CHARAKTERISTIKA UŽITÝCH VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ 

 

Tato kapitola je zaměřena na stručný popis všech použitých technologií, které jsou 

použity při výrobě, následné nedestruktivní kontrole a v mých návrzích na optimalizaci 

výroby použité součásti.  

 

2.1 Proces tepelného dělení 

Žárové řezaní je způsob dělení materiálu, při kterém je materiál ohříván na zápalnou 

teplotu a následně spalován. K hlavním způsobům žárového řezání patří řezání kyslíkovým 

plamenem nebo plazmovým hořákem. 

 

2.1.1 Řezání kyslíkovým plamenem 

Řezání kyslíkovým plamenem pracuje na principu tepelné a řezací trysky, kdy je 

plamen tvořen spalováním hořlavých plynů, a to buď acetylénem nebo propanem. Používá 

se u nízkolegovaných nebo nelegovaných ocelí od tloušťky 5 mm až do tloušťky 1 m. Princip 

řezání plamenem je založen na tom, že se materiál nejdříve ohřeje na teplotu hoření a 

následně se zvětšením přívodu kyslíku je spalován. Při posuvu hořáku pak vzniká 

v materiálu řezná spára. Pokud je rychlost posuvu zvolena správně, tak by měl být zářez 

kolmo rýhovaný. Při velmi rychlém posuvu je pak zářez rýhovaný šikmo a pokud je posuv 

příliš pomalý, tak se v dolních hranách usazuje struska. Drsnost plochy je pak srovnatelná 

s drsností plochy po řezání na mechanické pile či hoblovce. Přednostně se využívají jako 

ruční hořáky nebo NC stroje. Jsou nepoužitelné pro řezání tenkých plechů a neželezných 

kovů. [1] 

 

 

Obrázek 3: Schéma řezání kyslíkovým plamenem [13] 
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2.1.2 Řezání plazmovým hořákem 

Řezání plazmovým hořákem pracuje na principu řezání žhavým ionizovaným plynem, 

který působí tak rychle, že není potřeba materiál předehřívat. Tento způsob žárového řezání 

se používá u řezání legovaných ocelí a neželezných kovů tloušťky od 1 mm až do tloušťky 

100 mm. Je to z důvodů toho, že u těchto kovů oxidy, které vznikají působením vysokých 

teplot, mají vyšší teplotu tání než samotné kovy což způsobí to, že se kov roztéká dříve než 

se spaluje a kvůli tomu je nelze řezat kyslíkovým plamenem. Způsob řezání plazmovým 

hořákem funguje tak, že mezi wolframovou elektrodou a řezací tryskou vznikne pilotní 

oblouk, poté se přivede kyslík, ten se mění na plazmu, která je k materiálu urychlována 

elektrickým polem vytvořeným elektrickým napětím mezi elektrodou a materiálem. Při 

dopadu paprsku přeskočí oblouk na materiál a pilotní oblouk může být vypnut. Plazma o 

teplotě 30000 C° okamžitě odpařuje materiál v místě dopadu, aniž by se tavil v okolí. U 

řezání neželezných kovů nelze mít mezi wolframovou elektrodou a materiálem elektrický 

oblouk, proto je hořák vybaven další elektrodou k udržování oblouku. Řezání plazmovým 

hořákem je tak rychlé, že se okolí řezu nestačí natavit. Velká rychlost hořáku způsobuje hluk, 

který může být minimalizován řezáním ve vodní lázni. Vysoká teplota zapříčiňuje vznik 

ozonu a oxidu dusíku, což jsou plyny zdraví škodlivé a musí se odsávat a je zde přítomné 

intenzivní ultrafialové záření, které musí být zachyceno krytem nebo ochrannými brýlemi. 

[1] 

 

 

Obrázek 4: Schéma řezání plazmovým hořákem [9] 

 

2.2 Proces dělení materiálu řezným a střižným způsobem 

Proces dělení materiálu je dělen na ruční a strojní. U řezání používáme buď ruční pilu 

nebo pilu strojní, například pilu pásovou. U dělení střižným způsobem používáme tabulové 

nůžky, které mohou být ovládané ručně nebo ovládané automatickým režimem CNC. 
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2.2.1 Řezání na pásové pile 

Řezání je způsob třískového dělení materiálu různých profilů. Proces řezání probíhá 

na pásové pile. Tento způsob dělení lze použít jak na malou, tak i velkou délku řezu. 

Nekonečný pilový pás o tloušťce 0,65 až 1,3 mm způsobí, že řez je úzký a ztráta materiálu 

minimální. Pokud jsou řezy delší, mají pásy vetší šířku i výšku, tím se zvedne jejich pevnost. 

Profil zubů na pásu se volí dle druhu materiálu a řezaného profilu např. standartní zuby 

s úhlem čela 0° se používají na pevné uhlíkaté oceli a u tenkostěnných profilů, zatímco 

šípovité zuby s úhlem čela 5-10° se používají na uhlíkaté oceli s obsahem uhlíku menším 

než 0,8 % a na materiály velkého profilu. Materiál pilových pásů se poté volí podle pevnosti 

řezaného materiálu. Například pásy se zakalenými zuby se používají u nelegovaných a 

nízkolegovaných ocelí a na řezání materiálu až 60HRC se používají pilové pásy s břity ze 

slinutých karbidů.[1] 

 

 

Obrázek 5: Pásová pila 

 

 

2.2.2 Stříhání na tabulových nůžkách 

Dělení materiálu střižným způsobem je použito spíše u dělení plechů menších tlouštěk. 

Rozděluje se na ruční a strojní. Proces stříhání je prováděn na tabulových nůžkách. Aby 

hrany stříhaného materiálu byly kolmé a neměly otřepy je potřeba mít břity nožů dobře 

naostřené a nastavené na danou tloušťku stříhaného plechu. Dále musí být plech z vrchu 

pevně přitisknut přidržovačem ke stolu nůžek s dolním nožem. Při stříhání pak horní nůž 

míjí postupně dolní. Tabulové nůžky mohou mít až několik metrů a bývají opatřeny 

elektrickým motorem, zajišťující pohyb. Posuv horního nože a také přidržovače jsou 

zajištěny hydraulickými válci nebo klikovými mechanismy.[1] 
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Obrázek 6: Tabulové nůžky 

 

2.3 Proces zakružování 

Zakružování je proces tváření rovinných, prostorových ploch do ploch válcových nebo 

kuželových. Pomocí zakružování lze zhotovovat pláště tlakových nádob, příruby a tak dále. 

Používáme zakružovačky strojní nebo ruční. Zakružovačky mají schéma tříválcové, kde je 

nevýhodou to, že část plechu u okraje na jedné nebo obou stranách zůstává nedeformovaná 

nebo čtyřválcové, kde je tento nedostatek eliminován. Plechy 30 až 40 mm lze zakružovat 

za studena, ale plechy 40 mm a více už se zakružují pouze za tepla. Při zakružování je nutno 

přihlédnout ke směru vláken plechu.[2] 

 

2.4 Proces obrábění 

Obrábění slouží k tomu, abychom již nadělený materiál upravili na daný rozměr a tvar. 

Používáme k tomu obráběcí metody jako je soustružení nebo frézování. 

 

2.4.1 Soustružení 

          Soustružení je třískové obrábění rotující plochy jednobřitým soustružnickým nožem, 

kdy k odběru materiálu dochází při rotačním pohybu materiálu a posuvném pohybu nástroje. 

Podle obráběné plochy rozdělujeme soustruženi na obrábění válcových nebo rovinných 

ploch, obrábění zápichů, soustružení tvarové nebo profilovým nástrojem a podle umístěné 

obráběné plochy rozlišujeme soustružení vnitřní a vnější. Nástrojem pro soustružení je 

soustružnický nůž, který má klínovité zakončení. To je tvořeno plochou čela a plochou 

hřbetu. Jejich společná hrana (tedy hlavní břit) odebírá největší část třísek. Soustružnický 

nůž je upnut v univerzálním upínacím zařízení a to tak, že břit je nastaven na střed a nůž se 

nesmí ohýbat a kmitat. Muže být tvořen jako celek z nástrojové oceli nebo jako tělo 

s vyměnitelnou destičkou ze slinutých karbidů, které jsou upevněny pákovým upínáním, 

šroubovým upínáním s otvorem nebo upínáním bez otvoru s přítlačnou příložkou. Podle 

tvaru nože nebo uložení břitové destičky rozdělujeme na vnitřní a vnější. Obráběný materiál 

musí být upnutý bezpečně, jednoduše, bez deformace tvaru a v ose rotace. Používáme tří 

nebo čtyřčelisťové sklíčidla. [1][7] 
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Obrázek 7: Vřetenový soustruh 

 

2.4.2 Frézování 

Frézování je druh obrábění kdy hlavní řezný pohyb koná nástroj, tedy fréza a vedlejší 

pohyb koná obrobek. Fréza je uchycena ve sklíčidle, a to buď skrze strmý kužel známý jako 

Morse kužel, upínací kužel HSK nebo frézovací trny. Fréza se otáčí kolem své osy a při 

současném posuvu dochází k úběru materiálu. Frézy rozdělujeme dle druhu upnutí (nástrčné, 

stopkové), uspořádání a tvaru břitových destiček (hrubovací, dokončovací) nebo obráběných 

ploch (čelní, drážkové). Frézy se vyrábí z rychlořezné oceli. Vyrábí se i frézy 

s vyměnitelnými břitovými destičkami. Ty se vyrábí ze slinutých karbidů, keramiky, 

kubického nitridu boru nebo také z diamantu. Druhy frézování se dělí dle tvaru frézované 

plochy (rovinných ploch, tvarových ploch), směru pohybu posuvů vzhledem ke směru rotace 

frézy (sousledné, nesousledné) a vzájemné polohy nástroje a obrobku (obvodové, čelní). 

Frézovat můžeme rovinné plochy, různé profily, drážky na hřídeli. Provádíme to na 

frézkách. Ty mohou být například konzolové, rovinné, vertikální, horizontální nebo 

odvalovací. Lze je řídit počítačově (CNC, NC) nebo ručně. [1][7] 

 

Obrázek 8: Horizontální frézka 



 

 

 

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 16 

2.5 Proces svařování 

Svařování je způsob spojování materiálu s přídavným materiálem nebo bez 

přídavného materiálu, kdy je materiál svařované součásti natavován. Postup svařování se 

volí podle okolností a druhu materiálu, který svařujeme. 

 

2.5.1 Svařování obalovanou elektrodou 

Svařování obalovanou elektrodou patří do skupiny ručního obloukového svařování, 

kde proud je nastaven tak aby se tavila elektroda. Nastavujeme jej podle tloušťky elektrody 

a svařovaného materiálu. Obal elektrody slouží k ochranně svaru a to tak, že obal elektrody 

při tavení uvolňuje plyn, který chrání svar před přístupem vzduchu. Dále se roztavené zbytky 

obalu vyplaví na povrch svaru jako struska, která chrání svar před vznikem okují. Jejich 

označení vyplývá z jejich vlastností a druhu použití a označuje se alfanumericky. Význam 

označení lze dohledat ve strojnických tabulkách. Elektrodu volíme podle druhu a tloušťky 

svařovaného materiálu. Oblouk při svařování vznikne krátkým dotykem elektrody 

s materiálem. Kinetická energie elektronů je pak při vstupu na anodu měněna na teplo a na 

konci oblouku se pak taví materiál a přenáší se v podobě kapek k materiálu. Použití je 

vhodné na místa s omezeným přístupem, jako jsou například montáže, a to z důvodu 

kompaktnosti sestavy. [1][2][5] 

 

 

Obrázek 9: Schéma svařování obalovanou elektrodou [10] 
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2.5.2 Svařování v ochranné atmosféře 

Svařování v ochranném plynu je druh sváření pomocí elektrického oblouku, kde 

ochranný plyn dodávaný z vnějšího zdroje (tlakové láhve) brání elektrickému oblouku 

v přístupu ke svaru, což umožňuje používat dráty pro obloukové svařováni místo 

obalovaných elektrod. Tyto dráty jsou pak navinuty na cívce a při svařování se odtavují. 

Ochranný plyn volíme podle materiálu, který svařujeme a podle užité metody. Používají se 

inertní plyny jako argon a helium (metoda MIG), ty se používají především pro svařování 

neželezných kovů, levnější aktivní plyny, jako CO2 (metoda MAG), se pak používají pro 

svařování oceli. Při svařování kovů v ochranné atmosféře je potřeba udržovat stejnosměrný 

elektrický oblouk mezi kladně polovanou elektrodou a svařencem. Kladně polovaná 

elektroda je tvořena odtavujícím se drátem, který se odvíjí z cívky a je vysouván z vodící 

trubice. Oblouk mezi pláštěm plynové trysky a elektrodou se zapálí výbojem a poté se 

rozžhaveným plynem přenese na svařenec. Roztavený materiál drátu se přenáší sprchově do 

svarové lázně. Tento přenos pak závisí na průběhu proudu, kdy například jiskrový nebo 

dlouhý oblouk je tvořen stejnosměrným proudem a impulzní oblouk je tvořen impulzním 

vysokofrekvenčním proudem, který lépe překonává zkratovou odolnost povrchu svařence. 

Použití svařování s odtavujícím se drátem MIG/MAG je hlavně v oblastech, kde 

potřebujeme vysokou efektivitu svařovaní. Způsob MIG, kde je oblouk chráněn inertními 

plyny se hlavně používá na svařování neželezných kovů a vysoce legovaných ocelí. Pří čemž 

způsob MAG, kde je oblouk chráněn aktivním plynem jako je oxid uhličitý nebo směsi 

argonu se používá pro svařování nelegovaných ocelí s vysokým tavícím výkonem. 

Nevýhodou levného ochranného plynu je pak oxidace legujících zušlechťujících příměsí a 

snížení pevnosti svaru. [1][2][5] 

 

 

Obrázek 10: Schéma svařování technologií MIG/MAG[11] 
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2.5.3 Svařování netavnou elektrodou 

Způsob svařování WIG je velmi podobný na metody MIG/MAG, ale k vytvoření 

elektrického oblouku se používá netavná wolframová elektroda a přídavný materiál se 

vsunuje ručně ve formě tyčí. Ochranný plyn tvoří argon nebo helium, protože tento plyn 

nereaguje s roztaveným materiálem. Konstrukce svářečky je podobná jako u MIG/MAG. 

Stejnosměrné svařováni metodou WIG se používá pro svařování legovaných ocelí a 

neželezných kovů a jejich slitin. Střídavé svařování je používáno pro svařování lehkých 

kovů, a to hlavně hliníku. WIG se tedy hlavně používá pro svařování náročných spojů 

tenkých konstrukčních dílů, plechů z vysoce legovaných ocelí nebo tlakově zatížených 

potrubí. [1][2][5] 

 

Obrázek 11: Schéma svařovaní technologií TIG [8] 

  

2.6 Proces povrchových úprav 

Při vypalování nebo jiném způsobu dělení materiálu často dochází k tomu, že povrch 

materiálu nemá potřebnou drsnost povrchu na to abychom byli schopni dále daný materiál 

zpracovávat například svařovat. Je tedy potřeba povrch upravit. To se dělá buď tryskáním 

nebo broušením 

 

2.6.1 Tryskání 

Tryskání je proces úpravy povrchů materiálu proudem velmi jemných částic abraziva. 

Používáme ho hlavně před nanášením povrchových nátěrů, protože tryskání zajistí dokonalé 

očištění, odmaštění a odstranění předchozích nátěrů nebo rzi. Použít ho můžeme jak na malé, 

tak i velké plochy. Abrazivum volíme podle materiálu, který chceme opracovat místa kde je 

materiál opracováván a podle toho jakou kvalitu má po otryskání povrch mít. Tryská se 

například pomocí křemičitých písků, ocelové drtě nebo klasickým pískem. Upravovat lze 

kromě kovových materiálů taky dřevo, sklo i beton.[12] 
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2.6.2 Broušení 

Broušení je proces opracování materiálu s vysokou přesností. Používáme brusné 

kotouče nebo kameny, brousící tělíska a brusné šneky. Ty jsou tvořeny brusnými zrny, které 

jsou spojeny pojivem. Brousící zrna jsou většinou tvořena oxidy uhlíku nebo karbidy 

křemíku. S rostoucím tvrdostí houževnatost brusiva klesá. Brousit můžeme rovinné, rotační 

a různé tvarové plochy. Vše se odvíjí od tvaru brusného kotouče. Broušení se provádí ručně 

nebo na strojích. Používá se to tam, kde nelze dosáhnout požadované přesnosti klasickým 

obráběním, při přípravě ploch například pro svařování nebo při dokončovacích pracích.[1] 

 

2.7 Proces kontroly svarových spojů 

 Nedestruktivní kontrolu provádíme z důvodu toho, abychom odhalili vady vzniklé 

při výrobě a zabránili poškození hotové součásti kvůli těmto vadám. Kontrolujeme vady 

povrchové a vady vnitřní bez toho, aniž by došlo k poškození součásti. Tyto zkoušky může 

provádět pouze kvalifikovaný a certifikovaný pracovník. 

 

2.7.1 Vizuální metoda 

Kontrola vizuální je základní, nejjednodušší a nejstarší druh nedestruktivní kontroly. 

Lze s ní zjistit zjevné vady na povrchu svaru jako jsou trhliny, studené spoje, zápaly nebo 

vady v kořenové oblasti. Rozděluje se na přímou a nepřímou. Kdy přímá se provádí pouhým 

okem nebo pomocí lupy a nepřímá je provedena za pomocí optických nebo 

optoelektronických přístrojů, také zvaných endoskopů. U přímé vizuální zkoušky je kladen 

důraz na dobrou zrakovou schopnost pracovníka, která je ověřena očním lékařem nebo 

optometristou schváleného zaměstnavatelem. Důraz je kladen také na dobré osvětlení (které 

je buď denní nebo bílé umělé) a na zkušenosti kontrolujícího pracovníka. Úhel pozorování 

nesmí být menší něž 30° a vzdálenosti menší než 600 mm od roviny povrchu. Při vizuální 

zkoušce musíme dbát také na intenzitu osvětlení, která musí být minimálně 350 luxů, ale 

doporučená je 500 luxů. Metoda nepřímá je potom použita u nedostupných povrchů jako 

jsou svary v trubkách nebo u míst kde může dojít k ohrožení pracovníka, což jsou místa 

například chemicky či radioaktivně zamořená. Tato metoda by se měla provádět před všemi 

druhy nedestruktivních metod, protože s ní lze určit vady, které by mohly zkreslovat 

výsledky jiných zkoušek. [3][4][6] 

 

2.7.2 Kapilární metoda 

Moderní kapilární metody jsou samostatným oborem nedestruktivního zkoušení. 

Zkouška je založena na kapilární elevaci, tedy na využití vzlínavosti a smáčivosti vhodných 

penetrantů, což jsou základní předpoklady pro použití této metody. Používají se kapaliny 

kapilárně aktivní, kdy kapalina v kapiláře vzlíná. Zjišťujeme s ní vady, které souvisí 

s povrchem zkoušené součásti jako jsou povrchové trhliny, studené spoje nebo zápaly u 

kovových i nekovových materiálů. Metodika je pak rozdělena podle druhu indikace 

diskontinuity a způsobu hodnocení. Rozdělujeme ji na metodu barevné indikace, kdy se vada 

projeví vznikem kontrastní barevné indikace, metodou fluorescenční, při které se vada 

projeví světélkující indikací a metodu dvouúčelovou, kde je použit penetrant obsahující 

fluorescenční látku, která je zároveň barvivem. U zkoušky jsou pak použity zkušební 
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prostředky, které se rozdělují na penetranty (detekční kapaliny), vývojky (činidla, která se 

nanáší po odstranění přebytku penetrantu),ty je nutno prověřit na citlivost pomocí 

zkušebních měrek. Dála pak používáme odmašťovače a čističe ( činidla umožňující 

odstranění mastnoty z povrchu) a emulgátory (účinné látky snižující povrchové napětí). 

Zkouška pak probíhá tím, že první připravíme povrch mechanickým očištěním, odmaštěním 

a osušením. Poté naneseme penetrant, který nanášíme buď nástřikem nebo nátěrem. 

Penetrační doba je pak 5 až 60 minut podle údajů od výrobce a podle požadavků od 

zákazníka. Následně odstraníme přebytek penetrantu a vyvoláme indukci nanesením 

vývojky, kdy se na bílé vyvolávací vrstvě, po určité dohodnuté době (10-30 minut), objeví 

barevná nebo fluorescenční stopa. Po tom co se objeví již zmíněná stopa se provede vizuální 

vyhodnocení, kdy se první objeví vady větších rozměrů a po delší době se objeví i vady 

jemnější. Po vyhodnocení se provede záznam indikací pro dokumentaci. Podle vzhledu pak 

rozdělujeme jednotlivé vady. Pokud jsou indikace souvisle liniové, jedná se o trhliny, 

praskliny nebo studené spoje. Okrouhlé vady pak indikují otevřené plynové dutiny nebo 

kráterové trhliny, tečkované vady indukují porezitu a difuzní pak nedostatečné odstranění 

penetrantu, což způsobí falešnou indikaci. [3][4][6] 

 

 
Obrázek 12: Vybavení pro kapilární zkoušku 

 

2.7.3 Magnetická prášková metoda 

Magnetická prášková metoda slouží stejně jako metoda penetrační k zjišťování 

necelistvostí na povrchu. Výhodou této metody oproti metodě penetrační je, že lze zjišťovat 

necelistvosti i těsně pod povrchem. Nejsou při ní kladeny takové nároky na přípravu 

povrchu. Nevýhodou je pak to, že můžeme zkoušet pouze materiály feromagnetické. Pro 

zkoušení se nehodí materiály paramagnetické a neferomagnetické včetně jejich slitin. 

Princip metody je založen na tom, že se ve zmagnetovaném feromagnetickém materiálu 

v mistě necelistvosti zvedne magnetický odpor, ten způsobí rozptyl (deformace šířícího se 
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magnetického pole). Rozptylem je myšlena část magnetického toku, která probíhá mimo 

předpokládanou dráhu. Tento jev je pak využit pro zjišťování vad a to tak, že přivedeme 

feromagnetický prášek na zmagnetovaný povrch. V místě kde je rozptyl je prášek přitahován 

a vytvoří obrys vady. Rozptyl pak závisí na tvaru a velikosti necelistvosti a také na stavu 

zmagnetování předmětu. Metodika je následovná. Nejdříve musíme upravit povrch pro 

zkoušku a to tím, že odstraníme řez, okuje, konzervační tuky, následně zkoušený předmět 

zmagnetizujeme a to tak, že magnetické pole je kolmé na předpokládaný průběh 

necelistvosti. Nejčastější způsoby zmagnetizování jsou buď pólové (podélné), proudové 

(příčné, cirkulární), kombinované nebo impulzní. Pak přichází na řadu detekce vad. To se 

provádí v průběhu magnetování nanášením detekčního feromagnetického prášku. Tyto 

prášky jsou vyráběny z feromagnetických materiálů s vysokou permeabilitou a co nejnižší 

koercitivní silou, tomu nejvíce odpovídají oxidy železa a čisté železo. Používáme buď suché 

prášky nebo prášky rozptýlené v kapalině neboli suspenze a jsou barevné nebo 

fluorescenční. Po nanesení prášku a zmagnetizování povrchu vyhodnotíme magnetické 

indikace. Ty se vyhodnocují vizuálně. Prohlídku provádíme současně s nanášením 

detekčního prostředku při magnetování. U barevných prášků vyhodnocujeme při bílém 

světle a při metodě fluorescenční se hodnocení provádí pod UV lampou. Prášek se pak 

zachytává v místech rozptylového pole a nahromaděná stopa vykreslí ostře ohraničený tvar 

vady. Největší rozptylové pole je pak u vad, které souvisejí přímo s povrchem. U zkoušky 

však vznikají i indikace nepravé, což jsou indikace kde nejde o necelistvost. Jsou to místa 

kde se jedná například o náhlou změnu magnetických vlastností povrchu, strukturně a 

magneticky nestejnorodá místa, ale i například o nadměrně vysokou koncentraci prášku 

v suspenzi. Po vyhodnocení se provede odmagnetování zkoušeného předmětu a to z důvodu 

toho, že by zbylé magnetické pole mohlo mít škodlivý vliv na funkci předmětu. Zbytkový 

magnetizmus lze odstranit stejnosměrným magnetickým polem. [3][4][6] 

 

 

Obrázek 13: Vybavení pro magnetickou práškovou zkoušku 
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2.7.4 Ultrazvuková metoda 

Metoda ultrazvuková vznikla za účelem testování rozměrově náročných výkovků, 

které nebylo možné dobře prozařovat. Je založena na šíření akustického vlnění zkoušeným 

materiálem a registraci změn. Podstatou jsou elastické kmity látky, které se šíří od místa 

k místu určitou rychlostí a ta je závislá na mechanických vlastnostech prostředí. Podle směru 

kmitání částic rozlišujeme vlnění podélné, příčné, povrchové, deskové, ohybové a dilatační. 

Při ultrazvukové metodě zkoušení svarů se využívá hlavně vlnění příčné a podélné. Šíření 

těchto vln pak závisí na elastických konstantách prostředí, ve kterém se šíří. Zdroje 

ultrazvuku pro zkoušení materiálu jsou ultrazvukové zkušební sondy, kde generujícím 

elementem vlnění je elektroakustický měnič. Tyto měniče přeměňují elektrický signál na 

ultrazvukový a nejčastěji se používají měniče piezoelektrické. Tyto elektroakustické měniče 

v ultrazvukových sondách mají tvar tenkých destiček, které jsou z obou stran potaženy 

kovovým povlakem. Destičky konají funkci elektrod. Pokud na destičky přivedeme střídavé 

elektrické napětí, tak se začne destička protahovat a smršťovat. Tím vzniká ultrazvukový 

signál. Když naopak destičku rozkmitáme, začne se na jejím povrchu tvořit elektrické napětí. 

Sondy dělíme dle druhu vysílaných a přijímaných vln na podélné, příčné, povrchové a dle 

konstrukce na přímé, úhlové nebo dvojité. Rozlišujeme dvě metody zkoušení, metodu 

průchodovou nebo metodu odrazovou impulzní. U metody průchodové je základem měření 

hodnoty ultrazvukové energie, která prochází předmětem, a to za pomocí dvou sond, kdy 

jedna funguje jako vysílač a druhá jako přijímač. Nachází-li se v místě přiložení vada, vzniká 

stín a do přijímače přichází méně energie. Zatímco metoda odrazová impulzní funguje tak, 

že do předmětu vysíláme krátké ultrazvukové impulzy. Ty se odrážejí od protilehlé strany 

povrchu nebo od vady. Vady se zobrazují na obrazovce přístroje v průběhu zkoušky. Postup 

zkoušení začíná tím, že povrch zbavíme nečistot a upravíme povrch na požadovanou drsnost. 

Poté musíme zvolit způsob zkoušky, kde je hlavním východiskem tvar předmětu a 

charakteristika předpokládaných vad. Následně zvolíme typ sondy, rozměry měniče, úhel 

sondy a nastavíme zkušební frekvence. Pak provedeme kalibraci ultrazvukového přístroje a 

sond pomocí měrek, nastavení citlivosti, vzdálenosti a velikosti náhradní vady. Nastavíme 

citlivost a naneseme prostředek akustické vazby, což je prostředek, který přenáší 

ultrazvukovou energii ze sondy do materiálu (vazelína, vazební gel), protože ultrazvukové 

vlny se nepřenáší vzduchem. Stanovíme šířky kontrolovaného pásma, tedy vzdálenost mezi 

dvěma polohami sondy. Musíme zkontrolovat materiál v okolí svaru přímou sondou a 

vyhledáme vady. Vyhledávání vad se provádí úhlovou sondou v různých směrech podle typu 

svaru v závislosti na třídě a technice zkoušení na podélnou osu svaru kvůli prozvučení celého 

objemu nebo dvojicí sond v tandemovém uspořádání kolmo k podélné ose. Při 

vyhodnocování vad se každá vada přesahující určitou velikost zjeví na obrazovce 

defektoskopu pomocí vadového echa. Z něj lze určit vzdálenost vady od sondy a její 

velikost. Velikost vady se pak vyhodnocuje pomocí přímého porovnáni s umělou vadou 

nebo pomocí vyhodnocovacího diagramu. [3][4][6] 
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Obrázek 14: Defektoskop včetně zkušební sondy 

 

2.8 Proces žíhání 

Žíhání je proces tepelného zpracování, kdy nejdříve pomalu materiál zahřejeme na 

určitou teplotu, ta se pohybuje v rozmezí 550 až 650 °C (žíhání ke snížení vnitřního pnutí), 

následně na této teplotě vydržíme určitou dobu v závislosti na tloušťce materiálu, 

technologickém postupu žíhání a následně pomalu ochladíme. Postupů žíhání je víc a liší se 

teplotou a dobou kterou žíháme. Žíhání ke snížení vnitřního pnutí je charakteristické 

přechodem přes plastický stav u elastického materiálu. Odstraňujeme jím vnitřní pnutí po 

odlévání, kování nebo svařování. Rekrystalizační žíhání zase odstraňuje nepravidelnosti ve 

struktuře materiálu. Žíháním naměkko pak zlepšujeme tvářitelnost a obrobitelnost žíhané 

oceli. Při nedodržení postupu a průběhu teploty žíhání, obzvláště při dlouho trvajícím 

překročení, dojde k nevratnému poškození a zničení výrobku.[1][15] 
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3 STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP 

 

V této kapitole mé bakalářské práce bude rozebrán do detailu stávající technologický 

postup pro výrobu výstupního hrdla parní turbíny. 

 

3.1 Výkresová dokumentace 

Celý výrobní postup začíná přípravou technické dokumentace, kdy zákazník zašle 

výkresovou dokumentaci, která se na oddělení technické přípravy zpracuje pro jednotlivé 

části výroby. První úkol pracovníka technické přípravy je jednotlivým dílům na výkresech 

přiřadit výrobní pozice skrze větší přehled při výrobě a skládání finálního produktu. Dalším 

úkolem je z dokumentace překreslit jednotlivé díly, které se budou vypalovat z plechů na 

pálícím stroji do autocadu a vytvořit pálící program (pálící plány) pro CNC pálící stroj. 

Jakmile jsou hotové pálící plány, tak přichází na řadu vytvořit nákupní seznam pro 

zásobování s množstvím plechů, které budou potřeba pro vypálení jednotlivých dílů a 

ostatního doplňkového materiálu jako jsou trubky, různé profily, spojovací materiál, nebo 

normované příruby, aby nákupní oddělení mohlo odeslat poptávky a následně objednávky 

na materiál. Poslední v řadě je pak předání dokumentace svářecímu technologovi, aby 

vytvořil svařovací plán na danou zakázku. Poté je zakázka předána do výroby a 

kooperačnímu pracovníkovi. 

 

3.2 Výroba polotovarů pro výrobu 

Výroba výstupního hrdla začíná přípravou materiálu pro jednotlivé díly hrdla. První 

v pořadí je vypalování výpalků na CNC stroji vybaveném plazmovým a kyslíkovým 

hořákem, kdy plechy do 25 mm jsou vypalovány plazmovým hořákem a tlustější plechy jsou 

vypalovány kyslíkovým hořákem. Jedná se o příruby dělících rovin, žebra a plechy, ze 

kterých se bude vyrábět plášť. Plechy jednoduchých tvarů do tloušťky 10 mm se dělí na 

strojních tabulových nůžkách. Dále jsou na pásové pile děleny trubky pro potrubí výstupního 

hrdla a kruhové profily, ze kterých budou později obráběny příruby pro potrubí výstupního 

hrdla. Následně je provedena kontrola jakosti, rozměrů a počtu dílů. Potom co je materiál 

nadělen je potřeba ho očistit. Materiál je nejdříve obroušen a zbaven nerovností vzniklých 

řezáním a dále jsou odstraněny okuje. Následuje ohranění a zakružování plechů pro plášť. 

 

 
Obrázek 15: Obroušené výpalky připravené k sestavení hrdla 
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Obrázek 16: Práce na přírubě dělící roviny 

 

 Když jsou plechy zakruženy, je potřeba vyrobit technologické otvory. Ty se nejdříve 

na zakružený plech narýsují a poté dle tloušťky plechu frézují nebo vypalují kyslíkovým 

hořákem. Co se týče vnitřní ucpávkové části jsou technologické otvory vyfrézovány na 

horizontální frézce, je to tak z důvodu toho, že vnitřní ucpávková část je tvořena zakruženým 

plechem o tloušťce 60 mm a vnější plášť, na kterém jsou otvory vypalovány je tvořen 

plechem o tloušťce 20 mm. Technologické otvory je potřeba vyrobit až po zakružení, protože 

by tvořily slabá místa a při zakružování by na plechu mohly vzniknout trhliny a mohlo by 

dojít také ke změně tvaru již vytvořených technologických otvorů. 

 

 

 
Obrázek 17: Frézování Technologických otvorů na plášti vnitřní ucpávkové části 

 

             
Obrázek 18: Proces vypalování technologických otvorů na vnějším plášti 
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Potom co jsou jednotlivé díly vyrobeny je nutno je znovu očistit, obrousit svarové 

plochy a vytvořit úkosy pro svary u přírub dělících rovin, žeber a plechů, ze kterých se bude 

tvořit plášť. To je provedeno podle tloušťky plechu broušením nebo kyslíkovým hořákem. 

Nakonec je udělána kontrola rozměrů a úhlů na úkosech. 

 

3.3 Sestavení vyráběné součásti 

Když jsou všechny díly připraveny tak přichází na řadu sestavení hrdla. Hrdlo je 

sestavováno na dvě půlky.  Každá polovina hrdla je tvořena vnitřní ucpávkovou částí a 

vnějším pláštěm a ty se skládají samostatně. První se sestavuje spodní polovina a začíná se 

vnitřní ucpávkovou částí hrdla. Nejdříve je potřeba ustavit jednotlivé díly na pracovní stůl 

pomocí zarážek. Poté co je spodní polovina ustavena je provedeno sestehování. 

 

 
Obrázek 19: Ustavování vnitřní ucpávkové části na pracovní stůl 

 

Jakmile je spodní polovina vnitřní ucpávkové části sestavena, tak se musí otočit 

pomocí jeřábu a znovu ustavit na pracovní stůl. Následně se začne sestavovat horní polovina. 

Příruby dělících rovin horní a spodní poloviny se ustaví na sebe a svážou se pomocí 

nastehování pomocných plechů, aby nedošlo k jejich vyosení. Pak přijde na řadu sestavení i 

horní poloviny a sestehování. Ve chvíli, kdy sestavené díly do sebe zapadají dle 

dokumentace a obě poloviny vnitřního pláště jsou sestehovány, tak jsou odbroušeny 

pomocné plechy, obě poloviny od sebe oddělíme a svaříme. Svařujeme nejdřív vnitřní 

stranu. Po zavaření vnitřní strany je ucpávková část složena v jeden celek a svařena i ze 

strany vnější. 
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Obrázek 20: Sestavená vnitřní ucpávková část připravená na svařovaní 

 

 
Obrázek 21: Zpětně rozložená a svařená polovina vnitřní ucpávkové části 
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Stejný postup je i pří sestavování vnějšího pláště hrdla. Jediný rozdíl je v tom, že vnější 

plášť zůstává rozdělený kvůli úpravě vodících prostorů pro potrubí hrdla.  

 

 
Obrázek 22: Ustavení dělících přírub a přistehování vnějšího pláště 

 

 
Obrázek 23: Přidání žebrování na vnější plášť hrdla 

 

Jakmile jsou sestaveny obě poloviny vnějšího pláště, tak se provádí vyztužení obou 

polovin pomocí pomocných trubek, a to z důvodu toho, aby se při svařování hrdlo 

nezkroutilo působením vysokých teplot. Následně přijde na řadu sestavení již zmíněných 

vodících prostorů pro potrubí hrdla. Tyto vodící prostory jsou složeny ze segmentů, které 

jsou sestehovány a následně svařeny, poté se provádí jejich úprava, aby seděly na plášť.  
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Obrázek 24: Sestavené vodící prostory pro potrubí hrdla 

 

První bod procesu je úprava vnitřní strany, aby sedla na vnitřní ucpávkovou část. Poté 

co je upravena vnitřní strana se znovu ustaví spodní polovina vnějšího pláště a spouštěním 

vnitřního pláště pomocí jeřábu do spodní poloviny vnějšího pláště upravujeme tyto vodící 

prostory, aby seděly na spodní polovinu. Stejný postup opakujeme pro horní polovinu 

vnějšího pláště. 

 

 
Obrázek 25: Upravování vodících prostor pro potrubí na vnitřní ucpávkové části 
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Obrázek 26: Ustavení vnějšího pláště a finální upravení vodících prostor 

 

Jakmile jsou upravené vodící prostory, tak se vše sestehuje a přichází na řadu finální 

svařování celého hrdla. Nejdříve se provaří kořen na celém hrdle, popřípadě plechy větších 

tlouštěk je potřeba před svařováním kořene předehřát. Hrdlo je svařované metodou 

obalované elektrody. Jakmile máme kořeny svarů na celém hrdle provařeny, tak vrstvíme 

další svary. Po svaření celého hrdla bude provedena kontrola svarů. Nejdříve se dělá vizuální 

kontrola následovaná penetrační metodou a magnetickou metodou práškovou. Jakmile je 

provedena kontrola povrchu svaru, použijeme ultrazvukovou zkoušku, abychom 

zkontrolovali, zda nejsou vnitřní vady ve svaru. 

 

 
Obrázek 27: Kontrola svarů ultrazvukem 
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3.4 Tepelné zpracování 

Po kontrole hrdla bude provedena jeho tepelná úprava.  U hrdla je provedeno žíhání 

ke snížení vnitřního pnutí. Tato tepelná úprava se provádí z důvodu toho, že při svařování 

vzniká velké vnitřní pnutí, a to může ohrozit funkčnost součásti. Když je hrdlo vyžíháno jsou 

znova zkontrolovány všechny svary jak povrchově, tak i uvnitř svaru, zda se při žíhání 

nevytvořily praskliny nebo jiné vady. Po kontrole přijde na řadu odstranění všeho 

pomocného materiálu, který bránil případnému deformování součásti při svařovaní nebo 

tepelných úpravách. Hrdlo je pak opět zbaveno okují po svařovaní a jiných nečistot pomocí 

pískování a tryskání. Znovu je provedena kontrolu svarů a míst dočasných a pomocných 

svarových spojů. Jsou nachystány plochy pro svařování jímek, přírub a drobných přípravků 

v podobě krytů a trubek. Jakmile jsou již zmíněné díly přivařeny k hrdlu, znovu je provedena 

kontrola svarů penetrační metodou a magnetickou metodou. 

 

 

 
Obrázek 28: Nachystané příruby k hrdlu 

 

 
Obrázek 29: Vyžíhané hrdlo s přivařenými přírubami 
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Obrázek 30: Potrubí hrdla 

 

 
Obrázek 31: Ustavení potrubí na hrdle 
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3.5 Dokončení 

Nakonec jsou odstraněny zbylé okuje, dočištěny zbylé nečistoty a je naposledy 

provedena kontrola svarových spojů a povrchu. V případě nějakých vad na povrchu nebo ve 

svarech jsou provedeny drobné opravy. Hrdlo se natře protikorozním přípravkem a 

zakonzervuje se. Finálním úkonem je pak provést ochranu dosedacích a obrobených ploch. 

Hrdlo je zabaleno do ochranné folie a předáno dopravci k převozu k zákazníkovi. 

 

 

Obrázek 32: Očištěné a nalakované hrdlo připravené k předání 
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4 NÁVRH NOVÉHO TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU 

 

S narůstajícím konkurenčním bojem je potřeba stále být o krok napřed před 

konkurencí. Proto je potřeba vylepšovat technologické výrobní postupy za účelem snížení 

nákladů nebo zefektivnění výroby. Mým předmětem bakalářské práce je optimalizovat a 

zefektivnit výrobu výstupního hrdla turbíny a na to je zaměřena tato kapitola. 

 

4.1 Návrh 1 

V mém první návrhu úpravy technologického postupu výroby výstupního hrdla 

turbíny jsem se zaměřil na nejdůležitější část výroby a to svařování. Celé hrdlo je svařované 

metodou obalovaných elektrod, přesněji metodou 111 za použití přídavného materiálu E-

B121-ESAB. Tento přídavný materiál se používá pro svařování vysoce namáhaných 

součástí energetických zařízení a stavebních konstrukcí. Je vhodná pro většinu svařovacích 

poloh vyjímaje shora dolů. Svařování obalovanou elektrodou má nevýhodu toho, že na svaru 

se tvoří struska, která svar chrání před kontaminací nečistotami, tuto strusku je nutno po 

dokončení svaru odstranit. Svařováni obalovanou elektrodou má také problém v tom, že při 

nedostatečné vysušení způsobuje difuzi vodíku a to znamená, že může dojít k defektům ve 

svaru. Dále je tu také problém s navazováním jednotlivých svarů skrze vyměňování 

obalovaných elektrod. Mým návrhem je nahradit svařování obalovanou elektrodou za 

metodu svařování MAG. Je to metoda svařování v aktivním plynu, který slouží jako 

ochranný plyn. Metoda je mnohem efektivnější a úspornější. Jako aktivní plyn navrhuji 

corgon 18, což je směs argonu a CO2, kde 72% plynu je tvořeno CO2 a 18% je tvořeno 

argonem. Tento ochranný plyn zajistí dobrou penetraci svaru i u silnějších materiálů, což 

sníží počet vadných výrobků a zaručí dobré vlastnosti spoje. CO2 brání kontaminaci vlhkostí 

a nečistotami čímž se zkrátí příprava materiálu před svařováním. Protože u metody svařování 

MAG není potřeba měnit elektrody, jelikož se drát odvíjí ze zásobníku, tak se mnohonásobně 

zrychlí proces svařování a svary jsou kvalitnější a plynulejší. Další výhodou metody MAG 

oproti metodě využívající obalované elektrody je v čištění materiálu před a po svařování. 

Metoda MAG není tak moc náchylná na nečistoty a mastnoty na povrchu materiálu a netvoří 

se na povrchu materiálu struska, takže se svar po svařování nemusí nijak zvlášť čistit. 
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4.2 Návrh 2 

V druhém návrhu na zlepšení výrobního postupu jsem se zaměřil na ušetření materiálu. 

Asi jediné místo, kde by se dal ušetřit materiál je vypalování výpalků jednotlivých dílů, 

přesněji u vypalování přírub dělicích rovin. Tyto příruby se pálí v celku a po jejich vypálení 

zůstává velké množství zbytkového materiálu, který už se nedá dále použít. Navrhuji tyto 

příruby pálit na segmenty. Na plech by se vlezlo více dílu, a to by znamenalo, že by se 

nakoupilo menší množství materiálu a zvedla by se dostupnost tlustých plechů menších 

rozměrů. Samozřejmě je potřeba se podívat i na technologickou stránku dělení těchto přírub, 

jelikož by to mohlo ovlivnit funkčnost celého výstupního hrdla. Po konzultaci se zákazníkem 

jsme schválili postup dělení následovný. Nejdříve se nechají jednotlivé segmenty vypálit na 

pálícím strojí vybaveným kyslíkovým hořákem. Musíme hlídat abychom při pálení 

segmentů dodrželi kvalitu řezané plochy. Ta je ustanovena normou EN ISO 9013. Po 

vypálení jednotlivých segmentů přichází na řadu opracování svarových ploch. To se provádí 

dle doloženého výkresu v příloze 6. Jakmile jsou svarové plochy opracovány, je potřeba 

segmenty sestehovat. Při stehování segmentů musíme nechat prostor pro kořenovou mezeru. 

Při stehování je potřeba segmenty vyztužit, aby nedošlo k jejich zkroucení při svařování. 

Samotné svařování probíhá podle kvalifikovaných WPS, které udávají sled kladení 

housenek, jak předcházet jednostrannému pnutí ve svaru a měření předehřevu. Po svařování 

a vychladnutí svařených segmentů odstraníme výztuhy a zabrousíme krycí vrstvy svarů do 

roviny. Po zabroušení bude potřeba provést rozměrovou kontrolu podle výkresové 

dokumentace. V případě nějaké rozměrové odchylky bude provedeno rovnání pomocí 

plamene. Po dokončení bude nutno provést kontrolu svarů. Svary podrobíme vizuální a 

magnetické práškové zkoušce skrz povrchové vady. Následně provedeme zkoušku 

ultrazvukem kvůli vadám uvnitř svaru. Po celý proces zkoušek je potřeba dodržet stupeň 

kvality a přípustnosti. 
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5 TECHNICKO EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

 

Z hlediska technicko – ekonomického zhodnocení se omezíme pouze na úsporu času 

při vlastním svařování a čistění svarových ploch po svaření jednotlivými metodami a dále 

úsporu na nákupu vstupního materiálu pro přírubu svařence oproti navýšení výrobního času 

na zhotovení příruby hrdla. Roční produkce svařovaných hrdel činí cca 15 kusů. 

 

Předpoklady pro technicko-ekonomické zhodnocení:  

- Spotřeba elektrické energie se uvažuje pro obě metody svařování stejná  

- Investice do nových ověřených svařovacích postupů WPQR a následného 

rozepsání do WPS zůstane ve vlastnictví firmy a může být použito i pro potřeby 

dalších výrob 

- Použití strojního vybavení nemá vliv na vstupní investici, jelikož společnost dané 

technologie vlastní 

-     Uvažovaná sazba výrobní společnosti činí 450 Kč/hod  

 

5.1 Návrh 1 – změna technologie svařování 

Tabulkové porovnání stávajícího stavu a návrhu č.1 

  
Obalená 

elektroda  MAG  Rozdíl (úspora) 

Cena přídavného 

materiálu 16302,- 4501,- 11801,- Kč 

Čištění po svařování                        147 hod 115 hod 14400,-Kč 

Čistý svařovací čas na 

hrdlo                    158 hod 54,5 hod 46575,-Kč 

Celková úspora návrhu č.1 činí                                                             72.776,- Kč /kus   

Celková roční úspora (pro 15ks)                                                       1.091.640,-Kč/ročně 
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5.2 Návrh 2 – úspora materiálu 

Dělení přírub výstupních hrdel a jejich důvody 

- Úspora materiálu při pálení větších tlouštěk 

- Lepší dostupnost tlustých plechů menších formátů 

 

Místo dělení se určuje po dohodě konstrukce se zákazníkem dle obráběcích plánů 

Technologický postup: 

a.) Při pálení segmentů přírub dodržet kvalitu řezných ploch EN ISO 9013 

b.) Opracování svárových ploch podle výkresu s odkazem ČSN EN ISO 9692-2 

Úkosování , broušení 30min/ks x 8 = 240min 

c.) Stehování segmentů s kořenovou mezerou, nájezdovými a výjezdovými deskami 

a s přivařenými výztuhami proti deformaci 

Sestavení, přivaření výztuh,nájezdových a výjezdových desek 35min/ks x 4     

140min 

d.) Svařování se provádí podle kvalifikovaných WPS 

Svařování tl.100mm 220min/ks x 2=440min, tl.90mm      

                                 205min/ks x 2=410min =celkem 850min 

e.) Po vychladnutí odstranit výztuhy a náj.+ výj.desky,zabrousit krycí vrstvy svarů do 

roviny. Provést rozměrovou kontrolu podle výkresu (ČSN EN ISO 13920). V 

případě odchylky provést rovnání plamenem. 

Odstranění, výztuh,nájezdových a výjezdových desek,zabroušení svarů do roviny     

210min/ks  x 4 840min 

f.) Provést 

- VT (ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 6520-1, ČSN EN ISO 5817) 

- MT (ČSN EN ISO 17638, ČSN EN ISO 23278) 

- UT (ČSN EN ISO 17640, ČSN EN ISO 11666, ČSN EN ISO 10160) 

NDT kontrola 30min/ks x 4 = 120min 

Dodržet stupeň kvality a stupně přípustnosti. 
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Tabulkové porovnání stávajícího stavu a návrhu č.2 

Mat. S355J2      

Čistá hmotnost 

výpalku 

Mat.nedělených 

přírub 

Mat.dělených 

přírub 

plech tl.100 mm 240Kg 1080Kg 704Kg 

plech tl.  90 mm 228Kg 972Kg 633Kg 

(plech t100 2Ks, t90 

2Ks) rozdíl celkem 1430Kg cena za Kg 20,-Kč 28600,- Kč 

Časové náklady při dělení přírub celkem  2190min, 36 hodin30min  x  450kč/hod 

=16.425,- Kč/kus 

Celková úspora návrhu č.2 činí celkem                                                   12.175,-Kč/kus 

Celková úspora za rok (pro 15ks)                                                          182.625,-Kč/ročně 

 

5.3 Výsledná kalkulace a grafické porovnání jednotlivých návrhů 

 

Výsledná tabulková kalkulace obou návrhů 

Návrh Stávající stav náhrada Rozdíl(úspora) 

Návrh 1. 153.552,-Kč 80776,-Kč 72776,-Kč 

Návrh 2. 82080,-Kč 53480+16425,-Kč 12175,-Kč 

Celková úspora obou návrhů na kus                                                      84.951,-Kč/kus 

Celková úspora obou návrhů za rok (pro 15ks)                               1.274.265,-Kč/ročně 
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6 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo najít náhradu stávajícího technologického postupu za 

nový produktivnější a efektivnější technologický postup a dále snížení vstupních nákladů na 

nákup materiálu. 

První část této bakalářské práce je věnována stručnému popisu firmy, pro kterou je 

toto téma zpracovávané včetně stručného popisu funkce výstupního hrdla v turbínové 

sestavě. Dále jsou v této části popsané v krátkosti charakteristiky výrobních technologií 

použitých při výrobě výstupního hrdla turbíny a technologií použitých v novém návrhu na 

optimalizaci výrobního procesu. A v neposlední řadě popsán stávající technologický postup 

výroby hrdla. 

Druhá část je již věnovaná novým návrhům na zefektivnění výroby výstupního hrdla. 

Je zde popsána náhrada staré svařovací technologie obalovanou elektrodou, která je oproti 

navrhované technologii svařovaní v ochranné atmosféře méně efektivní, časově náročnější 

a cenově nevýhodná. Dále je zde navrhnut nový postup výroby přírub dělící roviny, kdy je 

příruba rozdělena na dvě poloviny a následně svařována, aby se ušetřil materiál při 

vypalování a tím se snížily náklady nákupem menšího množství materiálu. Posledním 

bodem je provedení technicko-ekonomického zhodnocení jednotlivých návrhů a jejich 

porovnání. Získané výsledky z porovnání těchto dvou technologických procesů ukazují, že 

použitím nové technologie svařování došlo ke snížení výrobního času o 135,5 hod a celkové 

úspory 72,776,-Kč na 1 kus hrdla. Snížení výrobních nákladů pro 15 kusů hrdel za rok činící 

1.091.640,-Kč. S druhým návrhem došlo ke snížení nákladů na nákup vstupního materiálu 

díky lepšímu využití materiálu při pálení polotovarů a i se započítáním potřebného času a 

přídavného materiálu na svaření těchto přírub o 12,175,-Kč na 1 kus. Tato úspora činí pro 

15 kusů hrdel 182.625,- Kč Těmito změnami návrhu 1 a návrhu 2 došlo k celkové úspoře na 

daném výrobku a pro roční výrobní množství 15 kusů ve výši 1.274.265,- Kč. Díky těmto 

úsporám dojde také ke zvýšení výrobní kapacity firmy. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK  

Zkratka Popis 

HRC tvrdost dle Rockwella 

PVD Physical Vapour Deposition 

WPS Welding procedure specification 

WPQR Welding procedure specifikation recording 

VT Vizuální zkouška 

MT Magnetická zkouška 

UT Ultrazvuková zkouška 

NDT Nedestruktivní zkouška 

NC Numerical control 

CNC Computer numerical control 

MIG Metal inert gas 

MAG Metal active gas 

WIG Wolfram inert gas 

 

 

Pořadí znaků v seznamu použitých symbolů: 

• velká písmena podle abecedy, 

• malá písmena podle abecedy, 

• velká řecká písmena podle řecké abecedy, 

• malá řecká písmena podle řecké abecedy. 

U zkratek platí pořadí: 

• velká písmena podle abecedy, 

• malá písmena podle abecedy. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Co je doporučeno dávat do příloh upravuje Směrnice děkana č. 2/2007. Obecně do 

přílohy patří: 

• rozsáhlá výkresová dokumentace, 

• rozsáhlá fotodokumentace, 

• print screen obrazovky, pokud by se v textu vyskytoval ve velkém množství, 

• obsáhlé tabulky a grafy, které není nezbytné uvádět přímo v textu práce, 

• další objemné soubory informací např. CNC programy, katalogové listy apod. 

Příloha 1 1.Výkres svařence výstupního hrdla parní turbíny-vrchní část 

Příloha 2 2.Výkres svařence výstupního hrdla parní turbíny-vrchní část 

Příloha 3 3.Výkres svařence výstupního hrdla parní turbíny-spodní část 

Příloha 4 4.Výkres svařence výstupního hrdla parní turbíny-spodní část 

Příloha 5 Protokol o žíhání výstupního hrdla 

Příloha 6 Výkres dělení příruby dělící roviny 
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