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ABSTRAKT 

 

Práce obsahuje návrh postupu výroby konkrétní svařované součásti 
loţiskové konzoly včetně posouzení svařitelnosti základního materiálu, volby 
metody a parametrů svařování, případně tepelného zpracování, výběru 
přídavného materiálu. Návrh svařovacího postupu WPS a kontroly svarů. 
Posouzení vyuţití robota. 

 
 
Klíčová slova 

Svařitelnost, přídavný materiál, metoda svařování, uhlíkový ekvivalent, 
teplota předehřevu. 

 
 
 
 

ABSTRACT  
 

The thesis deals with a draft production procedure for a specific welded 
component of a bearing console, including the consideration of the basic 
material welding quality, the selection of welding method and parameters, 
thermal processing, if applicable, and the selection of filler material. Draft 
welding procedure of WPS and weld check. Consideration of the use of a robot. 

 
 

Key words  
 

Welding quality, filler material, welding method, carbon equivalent, pre-
heating temperature. 
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ÚVOD 

 

Probíhající světová krize dopadá na všechna výrobní odvětví a z velké části 
hlavně na strojírenskou výrobu. Ačkoliv tato doba není ideální pro získání 
nových zakázek, tak si myslím, ţe těţební  a  ropný průmysl má před sebou 
stále budoucnost.  

Společnost Elfe s. r. o. zainvestovala velké mnoţství peněţních prostředků 
do  nového robotizovaného pracoviště svařující metodou MIG/MAG, která 
umoţňuje i kvalitně svářet velkorozměrové soustavy svařenců o hmotnosti        
6 – 24 tun. Smyslem této investiční akce bylo získat zakázky na ropné věţe 
umístěné na mořích ve skandinávských zemích.   

Cílem diplomové práce je navrhnout postup svařování loţiskové konzoly a 
zároveň posoudit jakost ručního svařování v porovnání s robotizovaným 
pracovištěm. Stanovit optimální svařovací postup s ohledem na minimum 
deformací a ctít svařitelnost základního materiálu. Určit pak optimální technické 
řešení svařování. Zhodnotit význam svařování jednotlivých komponentů 
nadrozměrných soustav. Vzhledem k velikosti dané loţiskové konzoly nebylo 
moţné vyuţít jinou výrobní technologii neţ svařování. 

Konzola je součástí soustavy svařenců, která kotví ropnou věţ k mořskému 
dnu pomocí lan, nebo řetězů.  
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1  POŽADAVKY NA JAKOST SVAŘOVANÝCH DÍLŮ 

Uvádění výrobků na trh je v současné době v kaţdém státě spojeno s řadou 
právně technických činností, které musí výrobce i dovozce naplňovat. Plnění 
těchto povinností zajišťuje v přiměřené míře ochranu zdraví a ţivota 
spotřebitele i ţivotního prostředí. Jestliţe jde o výrobky z řízené oblasti, musí 
být shoda jejich vlastností s technickými předpisy prokázána před uvedením na 
trh. Proto činnosti související se svařováním na vyhrazených zařízeních (jakými 
jsou například: tlakové nádoby stabilní a jednoduché tlakové nádoby, tlakové 
části kotlů a jejich nosné ocelové konstrukce, potrubní systémy na přepravu 
topných plynů nebo i jiných medií), ale i na konstrukcích obecnějšího 
charakteru, musí odpovídat systémovým poţadavkům jakosti. 

 

Obr. 1.1 Činnosti ovlivňující jakost výrobku [4] 

 

Pro správné pochopení nových evropských poţadavků na jakost při 
svařování je třeba si uvědomit, ţe kvalita se nedá získat pouhou jeho výrobní 
kontrolou, ale ţe výslednou kvalitu ovlivňují všechny činnosti, které souvisejí 
přímo či nepřímo s jakostí svařovaného výrobku nebo sluţby, jak ukazuje 
obr. 1.1. Proto musí firma provádět tyto činnosti kvalitně jiţ od samého počátku 
tj. od projednání poţadavků odběratele aţ do fáze dokončení výrobku nebo 
sluţby, včetně stanovení způsobu předání mezi dodavatelem a odběratelem. 
Těmto poţadavkům vyhoví pouze zavedený odpovídající systém jakosti, který 
se tak stává hlavním a nejsilnějším nástrojem firmy při dokladování kvality 
výrobků nebo sluţeb na domácím i mezinárodním trhu. 

Požadavek zákazníka 

Zajištění kvality 

Záruky výrobce 

Certifikace systému 

Certifikace výroby 

Certifikace personálu 

Systém  

zajištění  

jakosti 
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Znalost problematiky zajišťování jakosti při výrobě a opravách v oblasti 
vyhrazených zařízení, ale i u ostatních svařovaných konstrukcí obecného 
charakteru, se dotýká všech pracovníků, kteří se na jejich realizaci zúčastňují. 
Za prováděnou činnost nesou příslušnou část odpovědnosti. 

1.1 Používání odpovídajícího systému jakosti 

Pouţívání systému jakosti vyplývá z poţadavků: 

 evropských a národních výrobkových norem a souvisejících předpisů. Tyto 
dokumenty poţadují, aby výrobce, který provádí práce na vyhrazených 
zařízeních, splňoval poţadavky systému jakosti podle normy 
ČSN EN ISO 9001/2000. V uvedených normách je proces svařování 
zařazen mezi zvláštní procesy. Proces svařování dále upřesňuje norma 
ČSN EN 729-1 aţ 4, která přímo definuje poţadavky na jakost při 
svařování, jimiţ se firma musí řídit.  

 Z poţadavku odběratelů. Kdy ve stále větší míře budou odběratelé 
uplatňovat poţadavek na doloţení certifikovaného systému jakosti i u 
menších firem. Poţadavkem na předloţení certifikátu a případnou jeho 
kontrolou u firmy si odběratel ověřuje, ţe práce provedené dodavatelem 
podle pouţívaného systému jakosti jsou zpětně sledovatelné a 
kontrolovatelné podle stanovených poţadavků ve smlouvě v souvisejících 
normách a předpisech. 

Pouţívání odpovídajícího systému jakosti i v malé firmě vytváří prostor pro 
lepší prosazení firmy na trhu sluţeb a prací. Firmy, které pouţívají certifikovaný 
systém jakosti, mohou vţdy prokazatelně doloţit úroveň kvality své práce. 
Zavedení potřebného systému jakosti ve firmě vyţaduje předem provést soubor 
přípravných opatření a činností, které jsou zaměřeny na: 

 postupné zmapování a popsání prováděných činností ve firmě za účelem 
zajištění a stanovení optimálního reţimu kompetencí a odpovědností 
jednotlivých pracovníků managementu aţ po nejníţe postavené pracovníky 
ve firmě; 

 určení zodpovědného pracovníka za zavedení systému jakosti a stanovení 
cílů jakosti; 

 vytvoření potřebné dokumentace podle poţadavků systému jakosti; 

 ověření funkčnosti vypracovaného systému jakosti formou interních auditů, 
provedení úprav a změn podle poznatků z auditů; 

 objednání a provedení certifikace firmy podle potřebného systému jakosti. 

Struktura systému řízení jakosti podle znění nové verze normy je orientovaná 
procesně a prohlubuje orientaci řízení jakosti na zákazníka. Novým prvkem je 
monitorování spokojenosti zákazníka, coţ je jedním z měřítek účinnosti 
systému a současně zdroj podnětů pro zlepšování systému nabízených sluţeb 
a výrobků. Není přesně stanoven rozsah dokumentace pro všechny stupně 
řízení, ale odvíjí se od druhu a typu organizace. Novým poţadavkem je 
stanovení pravidel a zabezpečení interní komunikace mezi různými úrovněmi a 
funkcemi a dále pak zabezpečení potřebného pracovního prostředí. 
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Systém řízení jakosti z pohledu ČSN EN ISO 9001:2000 je členěn do čtyř 
základních oblastí: 

 uplatnění odpovědnosti vedení; 

 řízení zdrojů; 

 realizace výrobků; 

 měření, monitorování, analyzování a jejich vyuţití ke zlepšování. 

Aby organizace fungovala efektivně, musí stanovit a řídit mnoho navazujících 
procesů. Systematická identifikace a řízení procesů pouţívaných organizací a 
vztahy mezi nimi musí být popsány a jsou podstatou systému řízení jakosti.  

K všeobecným poţadavkům, kladeným na systém řízení jakosti patří: 

 identifikace procesů nezbytných pro systém řízení jakosti; 

 stanovení posloupnosti a vzájemné vazby těchto procesů; 

 stanovení metod a kriterií pro řízení a monitorování procesů, zajištění 
dostupnosti informací, nezbytných pro podporu a monitorování procesů; 

 měření, monitorování a analyzování procesů, přijímání opatření pro 
dosaţení plánovaných výsledků a neustálé zlepšování; 

 řízení identifikovaných procesů v souladu s poţadavky mezinárodní normy 
pro řízení jakosti. 

Procesní struktura systému řízení jakosti v ţádném případě neznamená 
zavrţení stávajícího systému a vytvoření systému zcela nového. Ve většině 
případů procesy představují sdruţování a kombinaci dosavadních standardních 
systémových celků do menších či větších. Nově je zdůrazňováno neustálé 
zlepšování systému jakosti. 

Model zabezpečování jakosti při výrobě, instalaci a servisu vyţaduje: 

 zpracovat příručku jakosti podle normy ČSN EN 10013. Jejím účelem je 
popsat systém zajišťování jakosti v organizaci, management jakosti a 
ověřování výrobků. Podat informaci zákazníkům i ostatním institucím, 
jakým způsobem organizace plní poţadavky národních a mezinárodních 
norem zajišťování jakosti a bezpečného provozu výrobků. V úvodu příručky 
se uvádí zásady, pravidla a postupy zajišťování jakosti, odpovědnost 
řídících pracovníků organizace za dodrţování ustanovení uvedené v 
příručce jakosti v oblasti jejich působnosti. V dalších částech dokumentu je 
popsán pouţitý systém jakosti, způsob přezkoumání smlouvy, řízení 
dokumentace, zásobování, označení a sledovatelnosti výrobku, řízení 
procesů, provádění kontroly a zkoušení, metrologie, stav po kontrole a 
zkouškách, řízení neshodného výrobku, opatření k provádění nápravy a 
prevence, systém manipulace, skladování, balení, ochrana a dodávání 
výrobků, řízení záznamů o jakosti, interní prověrky jakosti, příprava 
(školení) pracovníků, zajišťování servisu a vyuţití statistických metod. 
Popsaný systém v příručce jakosti zpravidla doplňují dílčí směrnice a 
návodky jakosti k uvedené problematice. Poţadavky na jakost ve 
svařování jsou v dokumentu uvedeny. Řízení výrobního procesu, kde jsou 
uvedeny a popsány zvláštní procesy – svařování a tepelné zpracování. 
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 Funkčnost a shoda popsaného systému jakosti ve zpracované příručce 
jakosti se ověřuje formou interních prověrek – auditů na jednotlivých 
pracovištích prověřované organizace pracovníky certifikačního orgánu. 

 Po ověření funkčnosti a shody popsaných prvků zaváděného systému 
jakosti a pokynů auditorů akreditované certifikační organizace obdrţí 
prověřovaná organizace certifikát systému jakosti podle normy 
ČSN EN ISO 9001/2000. 

1.2 Systém jakosti při svařování dle normy ČSN EN 729-1 až 4 

V systémech zabezpečení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001/2000 je 
svařování všeobecně definované jako zvláštní proces, u kterého se jakost nedá 
zajistit pouze kontrolou a zkouškami hotového výrobku. Protoţe jen na základě 
těchto činností se nedá s konečnou platností potvrdit, ţe při svařování výrobku 
byly dodrţeny všechny poţadavky ovlivňující jakost. Z tohoto důvodu je třeba 
do systému jakosti zahrnout všechny činnosti, uvedené v normě ČSN EN 729-1 
aţ 4, které ovlivňují jakost svařování od samého počátku, a to stanovením 
poţadavků na výrobek jiţ ve fázi uzavírání smlouvy. Dále ve fázi jeho 
konstrukce, výroby, kontroly aţ po závěrečnou fázi, kdy je předáván 
zákazníkovi do uţívání. Výrobce i subdodavatel musí činnosti související se 
svařováním dát do souladu s poţadavky normy ČSN EN 729-1 aţ 4. 
Předmětem jednotlivých částí uvedené normy je soubor směrnic pro stanovení 
vhodných poţadavků na jakost pro ty výrobce, kteří vyuţívají při výrobě 
svařování. Členění směrnic je provedeno tak, ţe mohou být pouţity pro kaţdý 
druh svařovaných konstrukcí. Předmětem jsou zásady určující kvalitativní 
poţadavky na svářečskou výrobu v průběhu její obchodně konstrukční přípravy, 
při práci v dílně i na montáţi a poskytují návod k určení způsobilosti výrobce 
vyrábět svařované konstrukce v předepsané kvalitě. 

Tyto směrnice je třeba povaţovat za návod pro přípravu předpisových nebo 
smluvních poţadavků a pro vedení výrobní organizace je vodítkem ke 
stanovení nároků na svařování z hlediska potřeby systému zabezpečení jakosti 
odpovídajícímu typu vyráběných svařovaných výrobků. Poskytují výklad 
poţadavků pro stanovení a vypracování těch částí systému zabezpečení jakosti 
podle norem ČSN EN ISO 9001/2000 v oblasti řízení „zvláštních procesů“, mezi 
které patří i proces svařování. Poţadavky na jakost při svařování se volí takové, 
aby plně odpovídaly sjednaným podmínkám na výrobek. Pro práce na 
vyhrazených zařízeních, je poţadován funkční systém jakosti při svařování, 
který musí splňovat podmínky vyšší nebo standardní jakosti podle norem 
ČSN EN 729-2 nebo ČSN EN 729-3.  
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Uvedenými normami je poţadováno provedení: 

 přezkoumání smlouvy u subdodavatelů;, 

 přezkoumání návrhu výrobku včetně potřebné výkresové a výrobní 
dokumentace; 

 pouţívání svářečů vyškolených podle poţadavků norem ČSN EN 287 nebo 
podle ČSN EN 1418; 

 jmenování svářečského dozoru se znalostmi poţadovanými normou 
ČSN EN 719; 

 potřebné pracovníky na provedení zkoušek jakosti; 

 vhodné výrobní zařízení a odpovídající jeho údrţba; 

 zpracování plánu výroby; 

 provádění svářečských prací a tepelného zpracování podle předem 
vypracovaných postupů svařování – WPS, které musí být schválené ve 
formě WPAR podle normy ČSN EN 288 akreditovanou organizací, 
případně doplněné o vhodné pracovní instrukce; 

 skladování a manipulace se základními a svařovacími materiály, které 
neumoţní jejich záměnu nebo znehodnocení; 

 provádění kontrol jakosti podle specifikovaných poţadavků; 

 vhodné postupy pro řešení výrobních neshod na kalibraci a cejchování 
měřidel a přístrojů; 

 zajištění vhodné identifikace materiálů a zpětné sledovatelnosti výrobního 
procesu; 

 pouţívání záznamů o jakosti a jejich archivování po stanovenou dobu. Pro 
práce na svařovaných konstrukcích všeobecného charakteru jakými jsou 
například: rámy strojů, palety, přípravky, nenáročné části stavebních 
konstrukcí apod., je poţadován minimálně funkční elementární systém 
jakosti při svařování, který musí splňovat alespoň základní poţadavky na 
jakost při svařování, stanovené normou ČSN EN 729-4.  

Za nezbytné je povaţováno: 

 výrobce musí mít odbornou způsobilost a potřebné informace k výrobě, má 
plnou odpovědnost,  

 svářeče s potřebným rozsahem oprávnění ručního svařování podle 
normy ČSN EN 287, případně pro mechanizované svařování dle 
normy ČSN EN 1418; 

 způsobilé pracovníky pro kontrolu jakosti; 

 pro ostatní prvky systému jakosti podle této normy nejsou předepsány 
zvláštní poţadavky. Za plnění poţadavků svářečského dozoru přebírá 
odpovědnost výrobce. 

1.3 Specifikace svařovacího postupu – WPS 

Na základě poţadavků výrobkových norem (např. ČSN 690010, 
ČSN 130021) musí mít firma pro výrobu a opravy svařovaných částí 
vyhrazených zařízení předem zpracované a schválené postupy svařování  
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WPS. Proces tvorby a schvalování těchto postupů se řídí souborem norem 
ČSN EN 288. Vypracovaný a schválený postup svařování – WPS je nedílnou 
součástí technologického postupu na provedení svářečské operace. Svářeč 
provádí předepsané svářečské práce podle poţadavků uvedených v 
technologickém postupu a stanovených parametrů ve WPS. 

Poţadavky na obsah „Specifikace svařovacího postupu“ – WPS stanovuje 
norma ČSN EN 288-2:1995/ A1:1998. Tento postup svařování se zpracovává 
ve formě přehledného formuláře, ve kterém jsou uvedeny všechny podstatné 
údaje o svařování. Normalizované údaje uvedené ve formuláři jsou vhodné pro 
převáţnou část svařovacích postupů. Svářečské proměnné uvedené v této 
normě jsou veličinami, ovlivňujícími metalurgické a mechanické vlastnosti a 
geometrii svarového spoje. Zpracovaná WPS platí např. pro určitý rozsah 
tloušťky spojovaných částí a základních a přídavných materiálů. Ve 
specifických případech je moţné uvedené údaje ve formuláři doplnit o nové 
informace a to formou doplňujícího textu nebo odkazem na příslušnou instrukci. 
Nejsou-li ve formuláři WPS uvedeny příslušné údaje o protokolárním schválení 
tohoto svařovacího postupu, je třeba tento dokument pokládat (postup 
svařování) za předběţný – pWPS. Zkoušení a schvalování postupu svařování 
lze provádět jedním ze způsobů uvedených v normě řady ČSN EN 288. 
Výchozí normou pro schvalování postupů svařování kovových materiálů je 
norma ČSN EN 288 – 3:1995/ A1:1998, která definuje poţadavky na provedení 
zkoušky, její odzkoušení a schválení. Schválení poţadovaného postupu 
svařování se provádí na základě: 

 zpracovaného návrhu předběţného postupu svařování – pWPS; 

 zhotovení a svaru podle vypracovaného návrhu pWPS; 

 prohlídky a zkoušky svaru v předepsaném rozsahu touto normou; 

 provedeného schválení výsledků této zkoušky ve vztahu k materiálu 
(jakosti, polotovaru, tloušťky) a procesu svařování (pouţité metody a 
polohy svařování, přídavného materiálu a parametrů svařování, 
předehřevu a tepelného zpracování po svaření) s následným vystavením 
protokolu o schválení postupu svařování – WPAR, jak je uvedeno v 
obr. 1.2. 
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Obr. 1.2 Postup vystavení svařovacího protokolu [4] 

Z důvodu provádění jen nezbytného mnoţství zkoušek postupů svařování 
jsou v normě oceli uspořádány do jedenácti skupin, a to podle jejich 
chemického sloţení a technologických vlastností. 

Zkouška postupu svařování provedená na konkrétní oceli platí téţ pro další 
oceli v příslušné materiálové skupině, které mají obdobné vlastnosti. 
Samostatnou zkoušku postupu svařování je nutno provést pro kaţdou ocel 
nebo svařovanou kombinaci ocelí, která není v souladu s rozsahem ocelí 
materiálové skupiny uznaným touto normou. Protokol WPAR je zpracován 
formou normalizovaného formuláře, který obsahuje v úvodní části (na prvním 
listě) potřebné informace o uznání nebo zamítnutí provedené zkoušky. V druhé 
části je uveden postup svařování, který obsahuje předepsané údaje pouţité při 
svařování zkušebního kusu. Závěrečná třetí část tohoto dokumentu obsahuje 
přehled dosaţených výsledků z provedených nedestruktivních a destruktivních 
zkoušek na zkoušeném kusu. Přílohou zpracovaného protokolu WPAR jsou i 
příslušné dílčí protokoly z provedených zkoušek. Pokud nebyly nalezeny ţádné 
vady nebo nevyhovující výsledky zkoušek, je „Protokol o schválení postupu 
svařování – WPAR“ s uvedenými výsledky zkoušek schválen a potvrzen 
datovaným podpisem zkušebního orgánu nebo zkušební organizace. Na 
základě tohoto WPAR můţe svářečský dozor provádět schvalování dalších 
WPS v rozsahu, který uvedená zkouška připouští. Příslušný zkušební orgán 
nebo zkušební organizace je zpravidla stanoven v poţadavcích smlouvy nebo 
výrobkové normy. 

1.4 Zajištění certifikovaného personálu 

Zavádění systémů řízení jakosti vyţaduje respektování podmínek, 
souvisejících s poţadavky na kvalifikaci pracovníků v určitých oblastech, které 
jsou přímo specifikované. Týká se to profesí, u kterých kvalifikační úroveň 
jednoznačně ovlivňuje jakost finálního výrobku. Takovou oblastí je i výroba 
svarků bez ohledu na to, zda jde o svarky jako finální výrobek nebo svarky jako 
polotovary pro další výrobu. „Zvláštní procesy“ mezi které svařování patří, musí 

nevyhovující 

Výsledky 

zkoušek 

vyhovující 

WPS 

WPAR WPS 

Autorizovaný svářečský dovoz 
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být uznány jako způsobilé a musí být prováděny v řízeném reţimu. Je 
vyţadován dozor nad svářečskou činností, aby se vytvořila důvěra ke 
spolehlivosti výrobku a je nutné respektovat podmínky přímo související 
zejména s kvalifikací pracovníků. Výrobce musí vytvořit a udrţovat postupy ke 
zjišťování potřeb přípravy pracovníků, jejichţ činnost má vliv na jakost výrobku. 
Způsobilost pracovníků, kteří jsou pověřeni plnit specifické úkoly, musí být 
přiznána podle poţadavků na základě příslušného vzdělání, přípravy a 
zkušenosti. Výrobce musí mít k dispozici dostatečný počet pracovníků 
zajišťujících práce svářečského dozoru a všech činností se vztahem ke 
svařování dle normy ČSN EN 729-2. S ohledem na úroveň zodpovědnosti 
můţeme personál, podílející se svou činností na pracích souvisejících s 
výrobou svarků, rozdělit do dvou skupin. 

Především jsou to pracovníci, kteří musí mít příslušné kvalifikační zkoušky 
(svářečský dozor, svářeči a svářečští inspektoři). Dále je to velká skupina 
pracovníků, kteří musí podle svého zařazení získat určité poznatky o svařování 
např. formou specializačních kurzů (pracovníci obchodních úseků, konstruktéři, 
technologové apod.). Vzděláváním svářečského personálu se v České 
republice zabývá řada institucí na různé odborné úrovni. Téměř 95 % 
svářečských odborníků (svářečů a svářečských techniků) se připravuje ve 
vzdělávacích zařízeních sdruţených pod Českou svářečskou společností ANB. 
Toto sdruţení je akreditováno jak Evropskou svářečskou federací (EWF) tak 
Českým akreditačním institutem (ČIA) a dohlíţí na to, aby personál byl 
připravován a zkoušen v souladu s evropskými předpisy a normami. V souladu 
s Evropským standardem je vzdělávací a zkušební činnost od sebe přísně 
oddělena. Vzdělávání probíhá na autorizovaných výukových místech (ATB), 
kterými jsou pro pracovníky svářečského dozoru autorizovaná školící pracoviště 
a pro svářeče svářečské školy. Pro zkoušky svářečského technického 
personálu je jmenována národní zkušební komise, zkoušky svářečů zajišťují 
zkušební organizace. V oblasti výchovy technických pracovníků ve svařování, 
jejich zkoušení a certifikaci se jednotlivé národní instituce řídí dokumenty 
Evropské svářečské federace. Pro svářečský dozor je to dokument       
EWF 03-416-96 a pro svářečský inspekční personál EWF 450-02. V obou 
skupinách je technický personál připravován ve čtyřech úrovních a to:  

 inţenýr; 

 technolog; 

 specialista; 

  praktik.  

Aby byly zajištěny jednotné podmínky pro přípravu, zkoušení a certifikaci, 
jsou vydávány jednotné předpisy. Kurzy EWF jsou zajišťovány a řízeny 
autorizovanými národními institucemi ANB. Absolventi, kteří úspěšně sloţí 
závěrečnou zkoušku po absolvování kurzu schváleného národním ANB, obdrţí 
od ANB evropský diplom s odpovídajícím titulem EWF. Aby však dotyčný 
pracovník mohl vykonávat funkci ve smyslu normy ČSN EN 719 – svářečský 
dozor, zaloţila EWF systém certifikačního řízení. Kandidáti, kteří projdou tímto 
řízením, získají pak certifikát platný dva roky, který lze obnovovat.  
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Školení a zkoušky svářečů a operátorů se provádí v souladu s normami 
ČSN EN 287-1 a 2, případně ČSN EN 1418. Hlavním cílem přípravy a zkoušek 
pracovníků podle norem ČSN EN je vypěstování dokonalé zručnosti, 
zodpovědnosti a samokontroly činnosti a tím dosahování trvale dobrých 
pracovních výsledků. Souběţně s těmito normami platí i národní norma 
ČSN 050705. Evropské normy řady EN 287, případně EN ISO 9606 uvádějí 
pouze schéma pro provádění zkoušek svářečů, jejich hodnocení a vystavení 
„Osvědčení pro stanovené rozsahy svařovacích podmínek“. Slouţí k zajištění 
kvality pro speciální práce, ale neposkytují ţádný učební a výcvikový program. 
Průmysl však vyţaduje svářeče s rozsáhlejší způsobilostí, a proto jsou nutné 
jak teoretické základy, tak i vysoká zručnost, které jsou následně 
vyhodnocované jak přezkoušením z teorie, tak vyhodnocením zkušebního 
vzorku po absolvování příslušného výukového programu. Při úspěšném sloţení 
praktické a teoretické zkoušky získá absolvent diplom „Evropského svářeče“. 
Aby svařované výrobky byly pro daný účel pouţitelné, při výrobě ani v provozu 
nevznikaly váţnější potíţe, je nutné, vedle důsledné kontroly, dbát na 
kvalifikovanou činnost jednotlivých pracovníků jiţ od podepisování kontraktu, 
přes volbu kooperujících institucí, navrhování svařence, výběr a skladování 
materiálu, výrobu a následné zkoušky. Tato rozsáhlá činnost vyţaduje kvalitně 
připravený personál, který se umí v dané problematice orientovat. Je proto 
vhodné vypracovat výukový program na úrovni krátkodobých kurzů, zaměřený 
na jednotlivé profese. Vytvoří se tak ucelený systém vzdělávání pracovníků, 
který je v souladu s poţadavky na jakost ve svářečské výrobě. Firmy tak získají 
dostatečný tým odborně zdatných pracovníků, kteří jsou pro zákazníka zárukou 
vysoké kvality a spolehlivosti výrobku. 
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2  TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG 

2.1 Princip svařování metodou MIG/MAG 

Obloukové svařování tavící se elektrodou v ochraně aktivního plynu – MAG 
(metoda 135) patří vedle svařování obalenou elektrodou v celosvětovém 
měřítku k nejrozšířenějším metodám pro svařování nelegovaných a 
nízkolegovaných ocelí. Obloukové svařování tavící se elektrodou v ochraně 
inertního plynu – MIG (metoda 131) získává na důleţitosti vlivem růstu objemu 
konstrukcí, staveb, lodí a dopravních prostředků vyráběných z hliníkových slitin 
a vysoko legovaných ocelí. Hlavními důvody rozšíření metody MIG/MAG 
(svařování v ochranné atmosféře směsných plynů) jsou: široký výběr 
přídavných materiálů a ochranných plynů, snadná moţnost mechanizace a 
robotizace, velký sortiment vyráběných svařovacích zařízení a především 
významné výhody a charakteristiky uvedené metody svařování. 

 

 

Obr. 2.3 Technické vybavení metody MIG [6] 

 

 

 

Obr. 2.4 Technické vybavení metody MAG [6] 
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Obr. 2.5 Rozdíly v závaru při MIG a MAG svařování [6] 

Svařování metodou MIG/MAG je zaloţeno na hoření oblouku mezi tavící se 
elektrodou ve formě drátu a základním materiálem v ochranné atmosféře 
inertního nebo aktivního plynu. Napájení drátu elektrickým proudem je zajištěno 
třecím kontaktem v ústí hořáku tak, aby elektricky zatíţená délka drátu byla co 
nejkratší. Drát je podáván podávacími kladkami umístěnými v podavači, 
vlastním hořáku, nebo kombinací obou systémů z cívky o běţné hmotnosti 
15 kg.  

 

Obr. 2.6 Princip svařování elektrickým obloukem [4] 

Proudová hustota je u svařování MAG nejvyšší ze všech obloukových metod 
a dosahuje aţ 600 A.mm-2 a svařovací proudy se pohybují od 30 A u svařování 
tenkých plechů drátem o průměru 0,6–0,8 mm, aţ do 800 A u vysokovýkonných 
mechanizovaných metod. Charakter přenosu kovu obloukem závisí na 
parametrech svařování a ochranném plynu, přičemţ běţný je zkratový pro 
tenké plechy a sprchový pro větší tloušťky plechů. U vysokých proudů se mění 
charakter přenosu kovu obloukem a vlivem elektromagnetických sil se dosahuje 
rotujícího oblouku.  

Teplota kapek se při MAG svařování pohybuje v rozmezí 1700 aţ 2500 °C a 
teplota tavné lázně se v závislosti na technologii, parametrech svařování, 
chemickém sloţení a vlastnostech materiálu pohybuje mezi 1600 aţ 2100 °C. 

Magnetické pole 

„Zaškrcovací“ síla 

Pohyb iontů Pohyb elektronů 

Obrobek (záporný pól) 

Drátová elektroda (kladný pól) 
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Díky vysokým proudům se svařovací rychlosti blíţí hranici 150 cm.min-1 a 
rychlosti kapek přenášených obloukem přesahuje 130 m.s-1. Ochranný plyn se 
volí podle druhu svařovaného materiálu, ovlivňuje však také přenos kapek 
v oblouku, rozstřik, rozsah chemických reakcí a teplotní poměry v oblouku. 

Nejširší uplatnění je v současnosti při ručním a mechanizovaném svařování 
nelegovaných, nízkouhlíkových a nízkolegovaných ocelí, při pouţití směsného 
plynu argonu s oxidem uhličitým.  

 

Obr. 2.7 Poměr vyuţívání ochranných atmosfér pro metodu MAG [5] 

Tato metoda svařování se vyznačuje těmito výhodami: 

 svařování ve všech polohách od tloušťky materiálu 0,8 mm při pouţití 
pulzního přenosu i menších; 

 minimální tvorba strusky; 

 přímá vizuální kontrola oblouku a svarové lázně; 

 vysoká efektivita, úspory nedopalků tzv. nekonečným drátem; 

 snadný start oblouku bez nárazu svařovacího drátu do svarku; 

 velmi dobrý profil svaru a hluboký závar; 

 malá tepelně ovlivněná oblast především u vysokých rychlostí svařování; 

 vysoká proudová hustota; 

 vysoký výkon odtavení; 

 široký proudový rozsah pro jeden průměr drátu; 

 stabilní plynová ochrana v různých variantách umoţňující diferencované 
typy přenosu kovu v oblouku a ovlivnění mechanických vlastností svarů; 

 nízká pórovitost; 

 malý nebo ţádný rozstřik kovu elektrody; 

 snadná aplikace metody u robotizovaných a mechanizovaných systému 
svařování.  

1990

13%

87%

2005

93%

7%

směsné plyny

CO2
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2.2 Ochranné plyny 

Hlavní úlohou ochranných plynů je zamezit přístupu vzduchu do oblasti 
svařování, tj. především chránit elektrodu, oblouk i tavnou lázeň, její okolí a 
kořen svaru před účinky vzdušného kyslíku, který způsobuje oxidaci, naplynění, 
pórovitost a propal prvků.  

 
 

Obr. 2.8 Činnost ochranného plynu [4] 

Ochranné plyny mají také významný vliv na typ přenosu kovu v oblouku, 
přenos tepelné energie do svaru, chování tavné lázně, hloubku závaru, rychlost 
svařování a další parametry svařování. 

Ochranný plyn svým sloţením a mnoţstvím ovlivňuje tyto charakteristiky 
svařování: 

 vytvoření ionizovaného prostředí pro dobrý start a hoření oblouku; 

 metalurgické děje v době tvoření kapky, při přenosu kapky obloukem a ve 
svarové lázni; 

 síly působící v oblouku; 

 tvar a rozměry oblouku; 

 charakter přenosu kovu v oblouku, tvar a rozměry kapek a rychlost jejich 
přenášení obloukem; 

 tvar a rozměry průřezu svaru, 

 hladkost povrchu svaru a jeho přechod na základní materiál; 

 kvalitu, celistvost a mechanické vlastnosti svarového spoje. 

V současnosti se na ochranu oblouku pouţívají jednosloţkové nebo 
vícesloţkové plyny. Podle charakteru se ochranné plyny projevují neutrálním, 
oxidačním nebo nauhličujícím vlivem na svarovou lázeň. Při volbě ochranného 
plynu spolurozhodují technické a ekonomické ukazatele. V minulosti se 
pouţívaly jednosloţkové plyny, především ekonomicky výhodný CO2, ale 
v současnosti jsou velmi rozšířené směsi argonu s oxidem uhličitým nebo 
kyslíkem. Ochranné plyny můţeme rozdělit podle chemického účinku na 
svarový kov do několika skupin inertní, redukční, oxidační a nereagující. 

Odběr plynu z láhve se provádí pomocí redukčního ventilu a průtokoměru 
doplněného jemným regulačním ventilem. Odtud proudí plyn spojovací hadicí 
k magnetickému ventilu v podavači drátu a následně hadicovým vedením k 
hořáku. Výše zmíněným jemným ventilem lze nastavit poţadovaný průtok a na 
průtokoměru odečíst jeho hodnotu. Platí základní pravidlo, které říká, ţe průtok 
plynu v l/min má být 10-ti aţ 12-ti násobkem průměru drátu udávaného v mm.  
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2.3 Přídavné materiály 

Svařování metodou MIG/MAG se pouţívá pro spojování ocelí uhlíkových, 
střednělegovaných i vysokolegovaných, slitin hliníku, mědi, niklu i pro 
navařování vrstev v oblasti renovací a tvrdonávarů. Těmto základním 
materiálům odpovídá i velmi široká nabídka přídavných materiálů. 

Pro metody obloukového svařování MIG/MAG se pouţívají přídavné 
materiály ve formě plného drátu a plněného drátu (trubičkové dráty). Dráty jsou 
navinuté na drátěných nebo plastových cívkách) o běţné hmotnosti 15 kg. 
Cívky se však vyrábějí v širokém sortimentu rozměrů a hmotností drátů – 5, 6, 
10, 12, 16, 18, 25, 30 kg, a nebo se pro robotizovaná pracoviště dodávají ve 
svitku baleném v lepenkovém paketu o hmotnosti aţ 200 kg. Takové balení 
umoţňuje svařovat bez přerušení práce robota po dlouhou dobu.  

Kaţdá cívka nebo svitek musí být opatřen štítkem od výrobce: 

 označení výrobce; 

 označení drátu dle výrobce i příslušné normy; 

 průměr drátu; 

 hmotnost; 

 číslo tavby; 

 klasifikace a certifikace u jiných orgánu. 

 
Obr. 2.9 Drátěná a plastové cívky různých velikosti a hmotnosti [4] 

Při přepravě a skladování musí být drát chráněn proti oxidaci a znečištění. 
Doporučuje se teplota nad 10 °C a relativní vlhkost do 50 %. V současnosti jsou 
všechny dráty chráněny polyetylénovou zatavovací folií. 

Plné dráty jsou vyráběny a dodávány v průměrech 0,6 aţ 2,4 mm. Nejčastěji 
pouţívané průměry jsou 0,8 aţ 1,6 mm. 

Plněné dráty pro svařování v ochranných plynech: 

 bezešvé plněné dráty; 

 tvarově uzavřené plněné dráty. 
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Obr. 2.10 Průřezy plněných elektrod [1] 

Náplň plněných drátů tvoří bazické, kyselé, rutilové, případně fluoridové 
struskotvorné přísady nebo jejich kombinace, které při odtavování vytvářejí na 
povrchu svaru tenkou vrstvu strusky ovlivňující formování svaru a kvalitu 
povrchu. Náplň trubičky obsahuje také legující desoxidační a ionizační přísady 
které ovlivňují kvalitu svaru a hoření oblouku podobně jako obal elektrody. 
Některé trubičky jsou plněné kovovou náplní se stabilizační přísadou. Kovem 
plněné trubičky se nevyznačují snadným zapalováním oblouku, vysokou 
výtěţností, bezrozstřikovým procesem a vyloučením čištění svaru mezi 
jednotlivými vrstvami svaru. Jsou velmi vhodné pro svařování na robotizovaném 
pracovišti. Obecně platí, ţe trubičky se struskotvornými přísadami se svařují 
s vedením hořáku směrem vzad a kovem plněné trubičky směrem vpřed. 

2.4 Možnosti regulace vneseného tepla 

Svařování impulzním proudem, při kterém se intenzita proudu mění 
pravidelně s časem mezi dvěma proudovými hladinami a to základním proudem 
I
z 

a impulzním proudem I
p
. Podle charakteru zdroje můţe být tvar průběhu 

impulzů proudu pravoúhlý, sinusový, lichoběţníkový nebo jiný. Důleţitým 
parametrem je měrné vnesené teplo, coţ je teplo přepočítané na jednotku délky 
svaru, kde koeficient η pro metodu svařování MIG/MAG je 0,75. 

1
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Základní proud I
z,  

jehoţ hodnota je všeobecně nízká (cca 10 – 15 A), 

zajišťuje pouze ionizaci oblasti oblouku v čase t
z 

. Pokud je doba základního 

proudu delší neţ dvojnásobek doby pulzu, dochází k úplnému ztuhnutí svarové 
lázně, coţ je výhodné pro svařování vysokolegovaných ocelí. Naopak v 
průběhu kratší doby lázeň neztuhne, ale zmenší svůj rozměr. Toho se v praxi 
pouţívá při poţadavku zvláště hladkého svaru s plynulým přechodem do 
základního materiálu.  

Impulzním proudem I
p 

v čase t
p 

dochází k natavení svarové lázně a tím i 

přídavného materiálu. Rozměry svarové lázně definuje především hodnota 
amplitudy impulzního proudu a doba trvání pulzu. Tímto je dosaţena velice 
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přesná regulace svářecího reţimu, dávkování hodnoty vneseného tepla do 
svaru a tvarování svarové lázně. Průměrná hodnota svařovacího proudu je při 
impulzním svařování niţší, neţ při klasickém způsobu svařování s konstantním 
proudem, a proto vykazují svary malou TOO i výborné plastické vlastnosti 
včetně niţší náchylnosti na praskání a menší deformace.  

Součet času pulzního proudu t
p 

a času základního proudu t
z 
dává celkový čas 

cyklu t
c 
určující frekvenci pulzního svařování. 

 

Obr. 2.11 Průběh pravoúhlého impulzního proudu [1] 

2.4.1 Svařovací napětí 

Napětí na oblouku představuje potenciální rozdíl mezi drátem elektrody a 
povrchem svarové lázně.  

Na svařovacím zdroji se nastavuje napětí, při svařování v čistém oxidu 
uhličitém je nutno zvýšit napětí o 2-3 V neţ u směsných plynů. 

 

Obr. 2.12 Závislost tvaru svarové housenky na napětí [1] 
(s – šířka housenky, p – převýšení,  z – hloubka závaru) 

Obecná platnost nastavení hodnoty napětí: U = 15 + 0,035 Is (V), kde 
U = pracovní napětí, Is = svařovací proud. 

Vliv napětí na přenos s ohledem na pouţitý plyn je následující: 

 rozsah napětí 14 aţ 21 V odpovídá zkratovému procesu v oxidu uhličitém i 
ve směsných plynech, 

 při napětí nad 21 V probíhá částečně bezzkratový proces, 
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 napětí mezi 22 aţ 27 V odpovídá bezzkratovému přenosu kovu ve směsi 
plynu a částečně zkratový přenos s velkými kapkami kovu u oxidu 
uhličitého, 

 při napětí nad 27 V probíhá ve směsi plynu sprchový přenos. 

2.4.2 Svařovací proud 

Svařovací proud má na charakter přenosu kovu při svařování a tvar průřezu 
svarové housenky největší vliv obr. 2.8. S růstem proudu roste proudová 
hustota, velikost a tekutost svarové lázně, součinitel roztavení a odtavovací 
výklon.  

Při konstantním napětí na oblouku nastává při zvyšování proudu výrazný růst 
hloubky závaru s relativně malým růstem šířky housenky i převýšení. 

Svařovacím proudem se výrazně ovlivňuje charakter přenosu:  

 růstem proudu roste frekvence kapek, 

 intenzita proudu podle sloţení ovlivňuje síly, které působí na kapky kovu, 

 růstem proudu se u běţných typů přenosů kovu zmenšuje objem kapek. 

 

 
 
 
 

Obr. 2.13 Závislost tvaru svarové housenky na intenzitě proudu [1] 
(s – šířka housenky,  p – převýšení,  z – hloubka závaru) 

 

2.4.3 Proudová hustota 

Proudová hustota vyjadřuje proudové zatíţení drátu s ohledem na jeho 
průřez. Udává se v A.mm-2 a roste zmenšováním průměru drátu. Vliv proudové 
hustoty na charakter svařování a tvar průřezu svarové housenky je podobný 
jako vliv proudu, tzn. s růstem proudové hustoty při konstantním napětí roste 
hloubka závaru i výkon odtavení drátu. 

Při běţných způsobech svařování MIG/MAG se u drátů o průměru 0,8 aţ 
1,2 mm proudová hustota pohybuje od 80 A.mm-2 do 350 A.mm-2, ale při 
svařování vysokovýkonnými metodami dosahuje aţ 600 A.mm-2. 
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2.4.4 Druh a polarita svařovacího proudu 

Při svařování metodou MIG/MAG se nejčastěji pouţívá stejnosměrný proud a 
zapojení elektrody na kladném pólu zdroje, tzn. nepřímá polarita. Při tomto 
zapojení se tvar průřezu vyznačuje zvýšenou hloubkou závaru, malým 
převýšením a relativně širší housenkou.  

Při zapojení elektrody na záporném pólu tzn. přímá polarita se hloubka 
závaru zmenšuje, stejně tak šířka housenky a převýšení roste. Těchto 
skutečností lze vyuţít při navařování, kde je poţadavek malého závaru a tím i 
zředění prioritní. Při přímé polaritě se však u plného průřezu drátu tvoří na konci 
drátu rozměrná a stabilní kapka, coţ se projeví zvýšeným rozstřikem. 

 Přímá polarita elektrody se s výhodou pouţívá u plněných drátů. Někteří 
výrobci doporučují pouţití přímé polarity pro dráty plněné kyselou, rutilovou ale i 
bazickou náplní a kovem plněné dráty, především pro speciální mechanizované 
svařování v úzkém úkosu. 
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3  PRODUKTIVITA PRÁCE 

Produktivita práce při svařovaní je jedním z důleţitých procesů výroby. 
V první fázi se pokusím nastínit moţnosti zvýšení produktivity práce při ručním 
svařování. V druhé části se zaměřím na produktivitu práce při svařování pomoci 
svařovacích automatů, ve třetí fázi bude nosným tématem produktivita 
svařování při pouţití průmyslových robotů. Nejvíce rozšířenou metodou 
obloukového svařovaní je metoda MIG/MAG. V České republice stále v oboru 
svařování převaţuje ruční práce, ruční svařovaní. Lze odhadnout, ţe podíl 
ručního svařovaní vůči automatizovanému či robotizovanému činí okolo 70 %. 
Pokud toto číslo srovnáme s Německem, můţe byt tento podíl zcela jiný, okolo 
40 %. V praxi se setkáváme stale častěji s tím, ţe je nedostatek kvalifikovaných 
svářečů a tato profese je čím dál tím více velmi ceněna. Proto všechny firmy, 
které se zabývají svařováním, hledají cesty, jak ušetřit náklady, jak zvýšit svou 
produktivitu svařovaní. 

3.1 Ruční svařování 

Pokud porovnáváme, resp. hledáme cestu, jak zvýšit produktivitu ručního 
svařování, pak je zde jen jediný hlavní způsob, jak svařit více za jednu pracovní 
směnu. Je nutné organizačně upravit reţim práce svářeče tak, aby jeho poměr 
hoření svařovacího oblouku vůči ostatním činnostem byl co nejvyšší. Běţný 
poměr času hoření oblouku vůči manipulaci se u ruční práce pohybuje 20 : 80. 
Jsou však také firmy, kde je poměr 10 : 90. Samozřejmě toto jsou obecné údaje 
pro průměrnou strojírenskou firmu a v řadě firem nemohou platit s ohledem na 
různé typy výrobků - svařenců. Tato čísla jsou však k zamyšlení. Postupová 
rychlost svařovaní je daná technologii svařovaní. Proto jedinou moţnou hlavní 
úsporou je zorganizovat práci svářeče tak, aby mu svařovací oblouk z 
celkového fondu jeho pracovní směny hořel co nejvíce. Samozřejmě jsou ještě 
další moţnosti zvýšeni produktivity práce. Avšak největší rezervy můţeme 
hledat pravě v organizaci práce svářeče. 

V průběhu zpracovávání diplomové práce jsem navštívil hodně svářečských 
pracovišť a setkal se s různými pracovními postupy svařování. Nechci se zde 
zmiňovat, jak která firma stanovuje své normy. Dokonce to někde fungovalo i 
tak, ţe si normy diktují svářeči sami (pozor, není to ojedinělý případ) a také, kdy 
např. pro jeden průměrný metr svaru (koutový svar, poloha PA, PB, velikost 5) 
firma stanovila čas 200 s, tj. 30 cm/min. (5 mm/s). Tento čas není splnitelný ani 
pro robotizované pracoviště, kde jsou veškeré okolní časy minimalizovány. Tato 
rychlost odpovídá postupové rychlosti samotného svařovacího hořáku, tedy 
čistému času hořeni oblouku. A kde jsou ostatní časy na přesun svářeče 
přípravu před svařováním, čištěni plynové hubice, výměnu drátu apod. Firma, 
která plánuje svůj marketingový záměr, uţ v počátcích počítá se špatnými údaji. 
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Obr. 3.14 Ruční svařování, kde lze taky posoudit produktivitu práce [5] 

Další moţnosti, jak zvyšovat produktivitu svařování: 

 optimalizace výrobních postupů; 

 pouţívat produktivní ochranné plyny; 

 pouţití velkoobjemového balení drátů; 

 pouţití plněné elektrody; 

 pouţití svařovacích polohovadel. 

3.1.1 Optimalizace výrobních postupů 

Pokud vyrábíte různé typy výrobků delší dobu, moţná by bylo vhodné 
přehodnotit výrobní postupy. Jedná se např. o zjednodušení konstrukce, 
unifikovat podsestavy pro různé typy výrobků a pokusit se je sjednotit, 
přehodnotit mnoţství svarů apod.  To by mělo mít za následek zrychlení celého 
procesu svařování. Moţná, ţe právě je nejvyšší čas se znovu nad konstrukci 
opakovaně vyráběných vlastních výrobků zamyslet. 

3.1.2 Používat produktivní ochranné plyny 

     

Obr. 3.15 Průřez svaru svařování v CO2 dvousloţkovém a třísloţkovém [2] 

Svařujeme-li metodou MIG/MAG, lze pro téměř veškeré základní materiály 
pouţít ochranné plyny, které svými vlastnostmi výrazně zvyšují produktivitu 
svařování. Pro svařování běţných uhlíkových oceli je vhodné pouţívat 
třísloţkové směsné plyny.  
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Tedy pokud moţno nepouţívat CO2 (niţší postupová rychlost aţ o 30 %, neţ 
při pouţití směsných plynů, vyšší spotřeba svařovacích drátů na metr svarů aţ 
o 30 %) a z dvousloţkových směsných ochranných plynů přejít na třísloţkové. 
Třetí sloţkou ochranného plynu je kyslík. Zpravidla 2-3 % kyslíku v ochranném 
plynu zvyšuje napětí na oblouku a více usměrňuje energii svařovacího oblouku 
do jednoho bodu. Toto má za následek menši rozstřik svarového kovu a 
zvýšeni rychlosti svařování aţ o 5 %. Toto platí ovšem v případě, ţe svářeč 
bude chtít upravit své svařovací parametry. Ceny dvousloţkových a 
třisloţkových směsných ochranných plynů pro svařování běţných uhlíkových 
oceli jsou stejné.  

Stejně je tomu také při svařování nerezových materiálů metodou MAG. Zde 
lze pouţít ochrannou atmosféru s přídavkem helia. Tento plyn je o cca 30 % 
draţší, neţ tradiční směsné plyny. Ovšem postupová rychlost svařování je vyšší 
aţ o 20 %. Výrazně se také sníţí spotřeba svařovacího drátu. U nerezových 
materiálů se jedná o významnou částku.  

Pokud se tyká svařování hliníku a jeho slitin metodou MIG, i zde jiţ existuji 
dostupné produktivní ochranné atmosféry, které zvyšuji rychlost svařování. 
Místo čistého argonu se zde pouţívají směsné ochranné plyny argon + helium. 

3.1.3 Použití velkoobjemového balení drátu  

Pokud svářeč za měsíc pouţije více neţ 5 cívek svařovacího drátu (u 
běţných nebo nerezových materiálů), je vhodné vyuţít velkoobjemové balení 

svařovací drátu. Drát je uloţen v sudu 200–250 kg. I kdyţ se to nezdá, tak 

svářeč při spotřebě deseti cívek za měsíc stráví ročně při výměně svařovacího 
drátu na cívkách jeden pracovní týden za rok. V případě velkoobjemového 
balení drátu pak jen necelých 6 hodin. Ve firmě, která má dobře organizovanou 
práci svářečů, se jedná o značnou úsporu. Další výhodou je přesnější podávání 
svařovacího drátu a přesné vinutí. 

 

Obr. 3.16 Velkoobjemové balení svařovacího drátu 
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3.1.4 Použití plněné elektrody 

Jak se lidově říká: „trubičkový drát má své zajímavé vlastnosti“. Podstatně 
lepší penetraci do základního materiálu sniţuje vnesené teplo do svarů a 
zvyšuje postupovou rychlost. Avšak jednou z hlavních přednosti je, ţe jedna 
svarová výplňová housenka provedena plněnou elektrodou nahradí  2 aţ 3 
svarové housenky provedené plným drátem. Vlivem hlubšího závaru při pouţití 
plněné elektrody se sniţuje riziko vad ve svarech aţ o 80 %. Takţe lze obecně 
říci, ţe pokud svařujete tlakové nádoby, pouţíváte vícevrstvé svary, svařujete 
sériovou výrobu, pak je vhodné spočítat, zda výměna plného drátu za plněnou 
elektrodu nepřinese v konečném důsledku podstatné sníţení celkových 
nákladů. Plněná elektroda je zatím o vice neţ 50 % na jeden kilogram draţší, 
ale výrazně produktivnější.  

3.1.5 Použití svařovacích polohovadel  

Svařujete svařence nadměrných velikostí, kde je nutné svařenec polohovat 
do více pozic. Pokud se polohovadla nepouţívají, otáčeni nadměrných 
svařenců se zpravidla provádí jeřábem. Je to zdlouhavé a z hlediska 
bezpečnosti práce řekněme neoptimální,  pokud neřekneme přímo nebezpečné. 
Svařovací polohovadlo můţe svářeči ušetřit mnoho času, aţ 50 % podle tvaru 
svařence a délky svarů, které se na svařenci svařují. Pak se investice do 
svařovacího polohovadla můţe vrátit i za 3 - 4 měsíce. Pro svářeče přináší 
polohovadlo větší pracovní komfort a pro zaměstnavatele pak podstatně vyšší 
produktivitu svařování a vyšší kvalitu. 

3.2 Automatizované svařování 

Z výše popsaného pracovního postupu vyplývá moţnost zvyšování 
produktivity svařování. Velmi mnoho pracovníků ve výrobě se obává 
automatizovat, a to jakoukoliv výrobní technologií. U technologie svařování si 
mnoho lidí neumí správně uvědomit, ţe ruční svařování od automatizovaného 
se technologicky v podstatě neliší. Obecně se dá říct, ţe co lze technologicky 
svařovat ručně, lze také svařovat automatizovaně. To také platí opačně. Co 
nelze ručně svařovat, jen stěţí lze svařovat automatem. Platí tedy pravidlo, ţe 
pokud se při svařování vyskytují technologické problémy, zcela jistě je potřeba s 
těmito problémy počítat při automatizovaném svařování. 

Zásadní výhodou automatizovaného svařování je stálá kvalita svarových 
spojů a zpravidla vyšší produktivita práce. Svařovací automat navíc můţe 
obsluhovat v podstatě nekvalifikovaná osoba, případně pracovník s niţší 
kvalifikaci. Samozřejmě záleţí na tom, zda se jedná o svařovací automat, který 
musí svařit za rok např. 100 tisíc dílců, kde záleţí spíše na pečlivosti vkládaní 
dílců do upínacích přípravků, nebo zda se jedná o svařovací automat, který 
svařuje dílce spíše v malosériové výrobě, dílců mnoha různých typů. Takový 
automat pak obsluhuje většinou pracovník, který svařovat umí a měl by mít 
potřebnou kvalifikaci. 

Automatizované pracoviště je vţdy sloţeno z: 

 pohybové jednotky zajišťují pohyb hořáku nebo svařence podle programu; 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List   30 

 

 řídící systém je vţdy jeden - univerzální pro veškeré pohybové jednotky, je 
tvořen výpočetní technikou; 

 modulární prvky jsou ocelové nosné části automatů dodavatelské firmy, 
které jsou základem stavebnice a umoţňují pozdější úpravy automatu, 
rozšiřování apod; 

 příslušenství tvoří svařovací stroj, odsávání, upínací přípravky apod. 

 

Obr. 3.17 Rotační automatizované pracoviště pro svařování dvěma svařovacími 
hořáky metodou MIG/MAG 

U kaţdého automatizovaného nebo robotizovaného svařování hraje 
nejvýznamnější roli opakovaná rozměrová přesnost svařovaných dílců. U 
robotizovaného svařování lze pouţít v případě nepřesných dílců různé 
prostředky pro nalezení správného místa svařování. U svařovacích automatů 
jsou tyto moţnosti omezené. Obecně lze říci, ţe pokud je rozměrová tolerance 
dílců s malou tloušťkou stěny vyšší neţ > 0,5 mm nebo u silnostěnných dílců 
vyšší neţ > 1,0 mm, opakovaná kvalita svarových spojů nemůţe být zaručena a 
je nutné toto hledisko vzít v úvahu.  

Druhým úskalím svařování pomoci automatů je konstrukce upínacích 
přípravků. Pro řadu jednoduchých dílců postačí např. běţné sklíčidlo pouţívané 
na soustruzích. U sloţitějších dílců nebo ve velkosériové výrobě je nutné 
vyvinout upínací přípravek, který umoţňuje opakované přesné upnutí 
svařovacích dílců. V naší praxi lze vidět mnoho nevhodných upínacích 
přípravků, které pak znehodnotily celý svařovací automat a ten pak správně 
nepracoval. 

 Třetím úskalím automatizovaného svařování je samotná konstrukce 
svařovacího automatu. Především konstrukce pohonů v návaznosti na přesné 
řízeni těchto pohonů. Jestliţe se firma rozhodne pouţít na nově zřízené 
automatizované nebo robotizované pracoviště svá polohovadla, která jiţ vlastní 
aby sníţila své investiční náklady, pak je problém v tom, ţe takové polohovadlo 
by muselo mít moţnost zastavit opakovaně přesně na jednom nebo na více 
místech s přesnosti max. > 0,4 mm. A spíše přesněji. Toto zpravidla není u 
ručních polohovadel moţné. A právě přesné řízení pohonů polohovadel je pro 
úspěch automatizovaného svařování klíčové. V praxi je moţné  zaţít několik 
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svařovacích automatů, jejichţ konstrukce neumoţňuje úpravy drah svařovacího 
hořáku nebo pohybujícího se svařence upnutého na rotační jednotce. Při 
špatném projektu automatu, který však vţdy navazuje na technologické potřeby 
svařování, dojde k situaci, kdy svařovací automat pak nakonec nelze pro 
svařování daného dílce vůbec pouţit a jeho předělaní pak stoji další investiční 
náklady. 

 

Obr. 3.18 Porovnání nákladovosti investic [5] 

Mnoho firem má v podvědomí, ţe pro automatizované nebo robotizované 
svařovaní jsou nutné velké série, velké mnoţství kusů od jednoho typu výrobku. 
Obecně však můţeme říci, ţe série nad 60 tisíc kusů výrobků za rok jiţ není 
ekonomické svařovat ručně. Ovšem také obecně platí, ţe u výrobku, který má 
délku svarů delší neţ 1 metr, je 100 ks za měsíc jiţ zajímavé mnoţství. Uţ v 
tomto případě je vhodné se nad moţnou automatizací svařování zamyslet. 
Vyhodnocení, zda pouţít svařovací automat je jednoduché. Poţádejte 
potencionální dodavatele o předběţný cenový návrh s předpokládanou 
produktivitou svařování. K tomu je zapotřebí základní dokumentace (sestava 
nebo u jednodušších výrobků stačí i fotografie) a údaj s celkovou délkou svarů. 
Pak stačí jen vypočítat návratnost takové investice.  

Otázka svařovacího hořáku nebo svařovacích hořáků na svařovacím 
automatu je jeden z důleţitých detailů takového zařízeni. I pro případy 
svařování nízkými proudy, i malým průměrem svařovacího drátu, je vhodné 
vţdy pouţít vodou chlazený strojní hořák. Velmi důleţité je pouţit šroubovací 
plynovou hubici. Šroubení zamezí postupné vypadávání plynové hubice při 
mechanickém i tepelném postupném opotřebeni krku svařovacího hořáku. 
Nesmí se zapomínat na elektrické odizolováni těla hořáku od drţáku hořáku, od 
celé konstrukce svařovacího automatu. U svařovacích automatů je nutné 
počítat s ručním čištěním vnitřního prostoru plynové hubice. Zpravidla nelze 
pouţít automatických čističek hořáku, které se pouţívají u robotizovaných 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List   32 

 

pracovišť. Svařovací automaty většinou mají jen málo stupňů volnosti, takţe 
svařovací hořák nemůţe vţdy zajet do automatické čističky svařovacího 
hořáku. Pokud jsou však svařovací parametry vhodně nastavené a pozice 
svařovacího hořáku vůči svařovanému materiálu je optimální, četnost čištění 
můţe byt minimální. např. 1 krát za hodinu. 

V současné době stále na trhu převládají jednoúčelové svařovací automaty, 
které jsou navrţené a vyrobené pro konkrétní svařenec. Při změnách výrobků 
se pak musí draze upravovat, nebo se musí navrhnout nový jiný svařovací 
automat. Pro zautomatizování svařování lze také pouţit různé strojky a 
svařovací traktory, např. pro lineární vedeni svařovacího hořáku. Avšak jejich 
praktické pouţiti je jen omezené. Řada firem si svařovací traktor koupí, ale jeho 
sloţitost ustaveni a provozní technologická spolehlivost pak donutí uţivatele 
vrátit se opět k ručnímu svařování. 

Je nutné dbát také na bezpečnost práce obsluhy. Hlavními riziky kaţdého 
svařovacího automatu je ohroţení obsluhy pohybem svařence nebo 
svařovacího hořáku a oslnění obsluhy případně celé dílny světlem svařovacího 
oblouku. Proto by kaţdý svařovací automat měl být zakrytován a měl by mít 
aktivní bezpečnostní prvky, aby nebyla obsluha ohroţena pohyblivými 
součástmi svařovacího automatu. Např. jednoduchá optická bezpečnostní 
závora, kryt s bezpečnostním koncovým spínačem apod. Svařovací automat by 
neměl být bez potřebného odsávání zplodin. Proto by bylo vhodné vyčlenit i 
část investičních prostředků do tohoto odsávaní. 

3.3 Robotizované pracoviště 

Nejvyšším stupněm automatizace průmyslových procesů je robotizace. U 
jednoduchých svařenců, kde postačí 1 aţ 4 osy pohybu s hořákem a 
svařencem, je pouţití svařovacích automatů ideální. Ovšem tam, kde je nutné 
provádět sloţitější pohyby svařovacího hořáku při svařování, je nutné počítat se 
zavedením robotizovaného svařování. 

Výrazné sníţení provozních nákladů je důsledkem dvou okolnosti. Tou první 
je zvýšení rychlosti svařování. V řadě případů lze zrychlit rychlost svařování aţ 

o 30 %. Svářeč také můţe svařovat „rychleji“. Pokud nejsou přesně 

předepsané svařovací parametry a je přípustná malá odchylka od těchto 
svařovacích parametrů, je na svařovacím stroji moţné nastavit vyšší amperáţ a 
další s tím související svařovací parametry a svářeč můţe dosáhnout vyšší 
postupové rychlosti. Ovšem svářeč je jen člověk, na toto vyšší tempo svařování 
se musí více soustředit. Po několika minutách se však unaví, začne se méně 
soustředit a vzniknou chyby ve svarech. U robotizovaného svařování robot 
projíţdí své předem naprogramované dráhy s vysokou přesnosti (s přesnosti aţ 
0,08 mm!), proto lze svařovací parametry robota nastavit vyšší a rychlost 
svařování robota bude rychlejší. 

Druhou zásadní okolnosti je zcela jiný poměr času hořeni svařovacího 

oblouku vůči manipulaci a přejezdům – přesunům svařovacího hořáku při 

svařování. Obecně lze říci, ţe pokud svářeči hoří svařovací oblouk z 20 % jeho 
celkového fondu pracovní doby, pak je to svářeč, který skutečně svařuje velmi 
intenzivně, svařuje velmi mnoho. Běţnějším poměrem je spíše hodnota 10 : 90.  
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U robotizovaných pracovišť je tento poměr zcela jiný. Zpravidla je tento 
poměr na úrovni 60 : 40, v mnoha případech i 80 : 20. Ne vţdy je moţné docílit 
toho, aby svým vybavením, upínacími přípravky a technologii svařování byl 
tento poměr svařování na úrovni např. 70 % času, po který hoří svařovacímu 
robotu svařovací oblouk. Pracoviště musí byt vybaveno dvěma pracovními 
místy, aby docílilo tak vysokého poměru času hoření oblouku. Zatímco na 
jednom z nich robot provádí svařování, v mezičase na druhém pracovišti 
obsluha chystá dílce pro svařování. V řadě případů můţe byt robotizované 
pracoviště vybaveno třemi nebo i čtyřmi pracovními místy. 

 

Obr. 3.19 Robotizované pracoviště [5] 

Ze zjištěných zdrojů jsou známé skutečnosti, ţe pokud má uţivatel dobře 

organizovanou výrobu, aby mu nevznikaly prostoje – zejména při zásobovaní 

pracoviště polotovary, pak jedno průměrné robotizované pracoviště nahradí    
4 - 6 svářečů v jedné směně. Pokud tedy budeme uvaţovat s dvousměnným 
provozem a náklady na jednoho svářeče budeme počítat např. 35 tis. Kč 
měsíčně (mzda vč. odvodů a některých reţijních nákladů), pak roční úspora 
nákladů na jednoho svářeče činí 420 000 Kč. Pokud tedy robotizované 
svařovací pracoviště nahradí v jedné směně např. 5 pracovníků, při 
dvousměnném provozu činí celková úspora 4,2 mil. Kč. Návratnost investice 
např. kolem 3,5 mil. Kč za kompletní dodávku robotizovaného pracoviště je pak 
necelý jeden rok. 

Nezanedbatelnou výhodou pouţívání robotizovaných pracovišť je rovněţ 
opakovatelná kvalita svarových spojů. Pokud uţivatel zajistí opakovatelnou 

kvalitní přípravu – výrobu jednotlivých polotovarů, které se na robotizovaném 

pracovišti svařují, robot tyto dílce svaří vţdy stejně. To má velký význam např. 
při svařování dílců pro automobilový průmysl, nebo při svařovaní dílců, kde jsou 
předepsané zkoušky kvality svarů apod. 

Zhodnotil jsem tedy výhody robotizovaného svařování. Abychom však mohli 
těţit z těchto výhod, je nutné dodrţet určité technické a technologické 
podmínky. 

Jedním ze základních úskalí svařování na robotizovaném pracovišti vzniká 
hned zpočátku jeho pořízení. Volba správného modelu robotizovaného 
pracoviště můţe zcela zásadně ovlivnit některé z výhod robotizovaných 
pracovišť. U firem, které jiţ mají zkušenosti s robotizovaným svařováním, se 
zpravidla tento problém nevyskytuje. Ovšem u firem, které s robotizací ve 
výrobě začínají, se musí tyto firmy v podstatě spolehnout na doporučení firmy, 
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která jim toto pracoviště nabízí. Někteří výrobci robotizovaných pracovišť 
soustřeďují svou základní nabídku na dodávky kompletních malých buněk. 
Snaţí se tato pracoviště vyrábět hromadně a nutí své obchodníky a partnery, 

aby tato pracoviště nabízeli všude a za všech okolností. „Jsou to přece 

robotizovaná pracoviště, která jsou mobilní, malá a levná.“ V praxi je moţné 

setkat se dokonce s případem, ţe zákazníkovi bylo nabídnuto toto malé 
robotizované pracoviště, ačkoliv by jej nemohl ani technicky pouţívat. Malé 
buňky robotizovaných pracovišť jsou vhodné pouze pro velkosériovou výrobu, a 
to u dílců jednoho max. dvou typů (tedy od 60 tis. kusů za rok a vice). Vytrácí se 
zde univerzalita. Cenový rozdíl vhodnějšího modelu pro malosériovou výrobu 
není tak velký.  

Podstatně větším úskalím svařování na robotizovaném pracovišti je 
opakovaná přesnost přípravy dílců pro svařování. Je potřeba si představit tu 

skutečnost, ţe robot „nevidí“. Opakuje svůj pohyb svařovacím hořákem vţdy 

stejně po předem naprogramovaných drahách. Programování probíhá tak, ţe 
programátor naprogramuje pohyb robota na prvním kusu upnutého svařence. 
Obsluha pak upne do robotizovaného pracoviště druhy kus a je-li tento druhý 
kus na jiném místě, nebo má svůj tvar nepřesně upravený, robot provede svar v 
jiných podmínkách, neţli tomu bylo na prvním kusu. Takto pak vznikne vada ve 
svaru - zmetek. Proto je velmi důleţité se před pořízením robotizovaného 
pracoviště poradit buď s výrobcem robotizovaných pracovišť, nebo s 
odborníkem, který má s robotizovaným svařováním zkušenosti, zda příprava 

polotovarů – svařovaných dílců před samotným svařováním je z hlediska 

opakované rozměrové tolerance dostatečná a vyhovující. Chyba je ve většině 
případů na straně dodavatele, ţe budoucího uţivatele neupozornil na moţná 
úskalí a potřebnost přesné přípravy svařovaných dílců. Stává se také, ţe 
obchodník, který robotizované pracoviště nabízí, svařovaní vůbec nerozumí. 
Pak je jeho nabídka vţdy plátna jen teoreticky. Aţ při realizaci, kdyţ vzniknou 

problémy, tento „prodavač robotů“ dává zpravidla od tohoto problému ruce 

pryč. 
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4  NÁVRH SVAŘOVACÍHO POSTUPU KONZOLY 

Diplomová práce řeší podsestavu loţiskové konzoly, která je součástí 
soustavy velkorozměrových svařenců slouţící k vedení ocelového lana či řetězu 
z ropné plošiny ke kotvě.  

S ohledem na zadaný úkol byl po konzultaci s vedoucím práce 
doc. Ing. Ladislavem Daňkem CSc. zvolen následující postup: 

 seznámení se s konstrukčním návrhem svařence, coţ znamená důkladně 
prostudovat veškerou výkresovou dokumentaci; 

 chemické sloţení určeného materiálu a posouzení svařitelnosti Cekv, Tp; 

 určení typu svarů a návrh způsobu svařování, výběr přídavného materiálu 
a ochranné atmosféry; 

 vyuţití technického vybavení společnosti Elfe s.r.o.; 

 vypočet spotřeby materiálu a stanovení časů; 

 hodnocení jakosti a případnou korekci k eliminaci vad.  

4.1 Dokumentace k svařované součásti 

Před vlastním svařováním je třeba se důkladně seznámit s veškerými 
skutečnostmi, které souvisejí s loţiskovou konzoly. Pro zpracování výrobní 
dokumentace loţiskové konzoly  byl ve společnosti Elfe s.r.o. zvolen osvědčený 
3D software Advance Steel a AutoCAD. Zadavatelem byly stanoveny přísné 
poţadavky jakost svařované součásti.  

Konzola je nedílnou součástí ropné plošiny, která tvoří v porovnání s 
celkovou plošinou jen nepatrnou část asi 0,1 %. Obrobek bude svařen z oceli 
NVE 36 o celkové hmotnosti 1091 kilogramů. 

Přesné technické informace a rozměry jsou uvedeny ve výkresové 
dokumentaci v přílohách č. 11 a 12, ze které diplomová práce vychází. 

Do loţiskové konzoly je vloţena další soustava svařenců, která slouţí k 
ukotvení ropné plošiny k mořskému dnu pomocí ocelových lan, nebo řetězů. 
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Obr. 4.20 Umístění svařence na ropné plošině 

4.2 Postup svařování – WPS 

Předepsaný sled činností při zhotovování svarů, včetně odkazů na materiály, 
přípravu, předehřev, způsob a kontrolu svařování, tepelného zpracování a 
potřebná svařovací zařízení. 

4.2.1 Posouzení svařitelnosti 

Při posuzování svařitelnosti uhlíkových ocelí je nutné znát tzv. uhlíkový 
ekvivalent Cekv. Ten vychází z hodnot hmotnostního procenta jednotlivých prvků 
obsaţené v pouţité oceli, který je v příloze 1. 

Tabulka 4.1 – Chemické sloţení oceli NVE 36 

C Mn Cr Mo V Cu Ni Cekv 

0,171 1,50 0,06 0,004 0,044 0,021 0,30 0,464 

1556

NiCuVMoCrMn
CCekv

 

Cekv = 0,464 hm.% 

(4.1) 

Je-li Cekv ≤ 0,45 hm.% a zároveň platí, ţe C ≤ 0,20 hm.% a svařovaná 
tloušťka s ≤ 25 mm, nejsou nutná při svařování ţádná zvláštní opatření.  
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V mém případě nebyla splněna ţádná s těchto dvou podmínek, a proto 
musím pouţít zvláštní opatření, abych zamezil vzniku trhlin. 

Jedním z důleţitých aspektů při svařování uhlíkových ocelí je rychlost 
ochlazování v tepelně ovlivněné oblasti, která mimo jiné závisí na mnoţství 
dodaného tepla. Proto je u těchto ocelí mnohdy nutné pouţít předehřev ke 
zpomalení ochlazování. Předehřev je nutné pouţít pokud svařovaná tloušťka 
s > 25 mm, nebo C > 0,20 hm.%, nebo Cekv > 0,45 hm.%.  

Vycházím ze svařované tloušťky oceli, která je dle výkresové dokumentace 
s = 100 mm a hodnot hmotnostního procenta jednotlivých prvků obsaţených v 
oceli. 

 

)25,0(350 pp CT  

Tp = 138 °C 

(4.2) 

 

ccp CsCC 005,0  (4.3) 

 

360

2820)(40360 MoNiCrMnC
Cc

 
(4.4) 

Vzhledem k rozměrům a chemickému sloţení svařované části je nutný 
předehřev na 138 °C, který budeme dělat pomocí plamene a kontrolu výšky 
teploty budeme provádět termokřídami. 

4.2.2 Výběr přídavného materiálu 

Při výběru přídavného materiálu jsem dbal na doporučení firmy ESAB, se 
kterou firma Elfe s.r.o. má velmi dobré zkušenosti, příloha č. 2. 

Nepoměděný svařovací drát nové generace je určený pro svařování většiny 
běţných nelegovaných konstrukčních ocelí především tam, kde jsou 
vyţadovány vysoké svařovací parametry a nejvyšší podávací rychlosti drátu, tj. 
na mechanizovaných a robotizovaných pracovištích, např. pro výrobu ocelových 
konstrukcí, tlakových nádob, transportních zařízení apod.; je vhodný i pro 
svařování jemnozrnných ocelí. 

4.2.3 Specifikace svařovacího postupu 

Ke zpracování specifikace postupu svařování WPS je nutné zajištění 
podkladů k plánování svářečských operací, tj. pro výrobu a řízení jakosti 
(kvality) při svařování výrobku i pro jeho opravy, na který se vztahují poţadavky:  

 bezpečně odolávat v provozních podmínkách statickému, 
dynamickému, dilatačnímu, eventuálně termodynamickému zatíţení 
(namáhání); 

 opotřebení korozí, abrazí, erozí; 

 degradaci radiačním zářením; 

 těsnosti svarových spojů. 
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Protokoly WPS na základě všech potřebných dat a rozhodnutí pro svaření 
loţiskové konzoly byly vypracovány pro koutový svar – příloha 4 a      ½  ypsilon 
svar uveden v příloze 3. Informace obsaţené ve WPS zjednodušeně specifikují 
postup svařování tak, aby byl vhodný k pouţití přímo v dílně.  

4.2.4 Zhotovení manipulačního postupu 

Svařování loţiskové konzoly bylo provedeno dne 17.4.2009 ve svařovně 
technické budovy A1 společnosti Elfe s.r.o. Svařování se účastnili, hlavní 
inţenýr pro svařování Ing. Dvořák Petr, svářeč Ţila Milan a obsluha 
robotizovaného pracoviště Cloos. Blíţe specifikované je tohle pracoviště 
v příloze 12, kde je zřetelně vidět rozsah pohybu polohovadel a moţnosti 
upnutí.  

Loţisková konzola se svařovala jak na ručním, tak i na nově zaváděném 
robotizovaném pracovišti, které je blíţe uvedeno v příloze 5. Průvodní list je 
nedílnou součástí dokumentu WPS, kde je obsaţen kusovník a operace 
vyráběného dílu, které přímo i nepřímo ovlivňují svařovací proces. Hlavně určují 
svářeči časy určené k samotnému svařování a hmotnost pouţitého materiálu na 
celkovou zakázku. Průvodní list jsem zhotovil jen pro ruční svařování v příloze 
6., protoţe druhé svařovací (robotizované) pracoviště je v etapě zkoušení a 
zavádění do provozu.  

4.3 Identifikace vad 

Kontrola svarů probíhala také ve společnosti Elfe s.r.o. pomocí vizuální a 
magnetické zkoušky pod vedením pana Petra Novotného. Zkoušky byly 
prováděny jak u ručně tak i u robotem svařené součásti, výsledky jsou uvedené 
v přílohách 7. a 8. 

Výsledky svařování z hlediska kvality, které poţadoval zadavatel nebyly 
uspokojivé a musela se provést u obou metod (ruční a robotizované) oprava 
defektů. Místo vady bylo označeno hlavním kontrolorem a hlavní technolog určil 
postup metody opravy, která v převáţné většině probíhala vybroušením svarů a 
znovu svařením. 

Společnost Elfe s.r.o. velmi dbá na jakost výrobku, a proto přistupuje ke 
kaţdému výrobku s pečlivostí, a pokud nesplňuje na 100 % poţadavkům, není 
podstoupen dalšímu procesu výroby.  
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ZÁVĚR 

Znalost poţadavků systému jakosti podle normy ČSN ISO 9001/2000 a 
návazných poţadavků na systém jakosti při svařování podle norem 
ČSN EN 729 umoţňuje získat potřebné údaje o výrobci a jeho výrobku. Ucelený 
systém vzdělávání pracovníků pak poskytne zákazníkům záruky, ţe dostávají 
výrobek kvalitní. Změna filozofie zodpovědnosti bude nutit výrobce, aby si 
vytvořili takový systém záruk, který bude do značné míry eliminovat eventuální 
nepříznivé dopady zákona č. 22/1997 Sb., případně dalších zákonů, plně 
přenášejících zodpovědnost za výrobek na výrobce. 

Z hlediska důleţitých procesů výroby jsem došel k závěru, ţe produktivita 
práce má své velké opodstatnění, odvíjející se od technického zázemí 
společnosti nebo svářečské dílny a v neposlední řadě na dostatečné kvalifikaci 
všech pracovníků. 

V ručním svařování je nutné organizačně upravit reţim práce svářeče tak, 
aby jeho poměr svařování vůči ostatním činnostem byl co nejvyšší. Zvyšování 
produktivity práce je zřetelně znatelné na čase stráveném nad svařováním 
jedné loţiskové konzoly, pokud se optimalizuje výrobní postup a vyuţívá se 
všech moţností trhu, který nabízí produktivní ochranné plyny, velkoobjemové 
balení drátů, plněné elektrody a svařovací polohovadla.  

Všechny tyto aspekty jsem bral v úvahu a po schválení společnosti Elfe s.r.o. 
je pouţil při zpracování „Specifikace postupu svařování a Průvodního listu“. 
Tyto dokumenty vycházejí z podkladů, které zmiňuji v diplomové práci např. 
výpočet uhlíkového ekvivalentu a teploty předehřevu. Přesně určují nutný 
předehřev, přídavný materiál, zvolenou atmosféru a další potřebné náleţitosti. 

Lidský faktor, který se výrazně promítl do obou svařovacích metod a hlavně 
ovlivnil výskyt vzniklých defektů ve svaru, kde u ručně svařované konzoly to 
bylo zapřičiněno časovou náročností na maximální soustředění. Pro svářeče je 
to dlouhé svařování. V současné době je firma v etapě zavádění 
robotizovaného pracoviště do výroby a i výsledky svařování z hlediska kvality 
nebyly bezchybné. Pracovník školící se na obsluhování robota, ještě neprošel 
nejvyšším stupněm vyškolení a také scházely zkušenosti s upnutím výrobku na 
polohovadla. Při porovnání obou pracovišť je zatím ruční pracoviště lepší, ale 
po naplnění podmínek pro zlepšení se situace změní, a to výrazně. Usuzuji, ţe 
na takových faktorech, jako je čas svařování, kvalita svarové housenky a 
v neposlední řadě bezpečnost práce velmi záleţí.  

Doufejme, ţe světová krize bude strojírenskému odvětví v něčem prospěšná 
a firmy zabývající se tímhle odvětvím začnou dbát na kvalitu a efektivitu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

ANB 
ATB 

 Česká svářečská společnost 
Schválená výuková organizace 

Cekv hm.% oceli Uhlíkový ekvivalent 
ČIA  Český institut svářečský  
ČSN  Česká státní norma 
EWF  Evropská svářečská federace 
MAG/135  Obloukové svařování tavící se 

elektrodou v aktivním plynu 
MIG/131  Obloukové svařování tavící se 

elektrodou v inertním plynu 
pWPS  Předběţná specifikace postupu 

svařování 
Qs kJ.mm

-1
 Měrné vnesené teplo 

Tp °C Teplota předehřevu 
TOO  Tepelně ovlivněná oblast 
ISO  Mezinárodní organizace pro 

normalizaci 
vs mm.s

-1
 Rychlost svařování 

WPAR  Záznam o schválení postupu svařování 
WPS  Specifikace postupu svařování 
η 0,75 Koeficient metody svařování MIG/MAG 
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Příloha 1 

 

 

 



 



 



Příloha 2 

 
Výběr přidaného materiálu - OK AristoRod 12.50 
 
 

Typické chemické složení drátu: 

C 0,09 % 
Si 0,9 % 
Mn 1,5 % 

 

Klasifikace svarového kovu: 

EN 440 G 38 2 C G3Si1 

EN 440 G 42 4 M G3Si1 

 
Svařovací proud: =(+) 

Ochranný plyn (EN 439): C1, M21 

 

Klasifikace, certifikace: 

ABS 3SA, 3YSA 

BV SA3YM 

CE EN 13479 

DB 42.039.29 

DNV III YMS 

GL 3YS 

LRS 3, 3YS 

TÜV 10052 

další CWB 

SFA/AWS A 5.18 ER70S-6 

EN 440 G3Si1 

W.Nr. 1.5125 

  
 

 
Balení 

 
průměr (mm) cívka hmotnost (kg) 

0,8 69-0/93-0 15/200 

1,0 69-1/93-2/94-0 18/250/475 

1,2 69-1/93-2/94-0 18/250/475 

 
Typické mechanické hodnoty čistého svarového kovu: 

 

dle stav 
ochr. 
plyn 

ReL 
(Rp0,2)(MPa) 

Rm 
(MPa) 

A5(A4)(%) 

KV (J)/°C 

+20 
-

20 
-29 

-
30 

-
40 

AWS TZ0 C1 (>400) >480 (>22)   >27   

EN TZ0 M21 470 560 26 130 90  70 60 

EN TZ0 C1 440 540 25 110 70    

EN TZ1 M21 370 495 28 120 90    

 
TZ0 – stav po svařování, TZ1 – stav po ţíhání 620 °C/15 h 
 
Celkový rozsah svařovacích parametrů: 

 
průměr (mm) W S H V (m/min) U (V) proud (A) 

0,8 14 95 0,8 – 2,5 3,2 – 10,0 18 – 24 60 – 200 

1,0 16 96 1,0 – 5,5 2,7 – 15,0 18 – 32 80 – 300 

1,2 18 97 1,3 – 8,0 2,5 – 15,0 18 – 35 120 – 380 

 



Příloha 3 

 
Welding procedure specification, 
(WPS) according to EN 15609-1 

Reference No.: 

WPS svar 1, 2 

   Revision: 0 
    
Manufacturer: ELFE, s.r.o. Examiner or test body: Det Norske Veritas 

WPQR No.: 282 6 0484/2 Preperat. method of groove: milled or flame cut, grinded  

Welding process: 135 Materiál thickness: 20 ÷ 50 mm 

Joint type: BW – Y, 1/2Y Outside diameter: min. 500 mm 

 T – 1/2Y Welding position: PG(PC) 

  Parent material specification: Plate, Grade NVE36 (ISO 15608 – 1.2) 

Weld Preparation (Sketch) *) 

 
Joint design Welding sequences 

 
Welding conditions 
 

Weld 
layer 

Process 
acc. to 

EN24063 

Filled mat. 
diameter 

(mm) 

Current 
range (A) 

Voltage range 
(V) 

Current type 
/ Polarity 

Wire feed 
speed 

(m/min) 

Travel 
speed 
(mm/s) 

Heat input 
(kJ/mm) 

1 135 1,2 120 ÷ 125 15 ÷ 17,2 DC / + 3 ÷ 8 2,67 ÷ 3,5 0,65 

2 135 1,2 180 ÷ 200 17,5 ÷ 19,3 DC / + 6 ÷ 12 5,45 ÷ 8 0,57 

3÷n 135 1,2 220 ÷ 245 18 ÷ 22 DC / + 6 ÷ 12 5,75 ÷ 8,5 0,75 

 
Filler material EN 440: G3Sil Other informations  

    
Clasification; Trade name: ISAF, IS-10 Max. width of layer: 15 mm 

Flux: - Amplitude: - 

Special Baking or drying: - Frequency: - 

Shielding gas: EN439 M24; 82,5%Ar+15%CO2+2,5%O2 Dwell time: - 

Gas flow rate: 14 ÷ 18 l/min Pulse welding: - 

Backing: ss mb Wire extension: 12 ÷ 15 mm 

Gas flow rate: - Plasma welding: - 

Tungsten electrode Type / Size: - Torch angle: - 

Details of back gouging / Backing: -   

    
Preheat temperature: 138 °C   

Interpass temperature: 220 °C   

Post weld heat treatment: -   

Time; Temperature; Method: -   

Heating and Cooling rate: -   

 
Manufacturer  Examiner or test body  
    
Bc. Aleš Houdek, 15.4.2009    
-----------------------------------------  -----------------------------------------  
Name; Date; Signature  Name; Date; Signature  
    

 

 

 n 

n 

 n 

1 

20 ÷ 50 x 45° 



Příloha 4 

 
Welding procedure specification, 
(WPS) according to EN 15609-1 

Reference No.: 

WPS svar 3, 4, 5 

   Revision: 0 
    
Manufacturer: ELFE, s.r.o. Examiner or test body: Det Norske Veritas 

WPQR No.: 282 6 0484/2 Preperat. method of groove: milled or flame cut, grinded  

Welding process: 135 Materiál thickness: 20 ÷ 50 mm 

Joint type: FW Outside diameter: min. 500 mm 

  Welding position: PG(PB) 

  Parent material specification: Plate, Grade NVE36 (ISO 15608 – 1.2) 

Weld Preparation (Sketch) *) 

 
Joint design Welding sequences 

                 
 
Welding conditions 
 

Weld 
layer 

Process 
acc. to 

EN24063 

Filled mat. 
diameter 

(mm) 

Current 
range (A) 

Voltage range 
(V) 

Current type 
/ Polarity 

Wire feed 
speed 

(m/min) 

Travel 
speed 
(mm/s) 

Heat input 
(kJ/mm) 

1 135 1,2 120 ÷ 125 15 ÷ 17,2 DC / + 3 ÷ 8 2,67 ÷ 3,5 0,65 

2 135 1,2 180 ÷ 200 17,5 ÷ 19,3 DC / + 6 ÷ 12 5,45 ÷ 8 0,57 

3÷n 135 1,2 220 ÷ 245 18 ÷ 22 DC / + 6 ÷ 12 5,75 ÷ 8,5 0,75 

 
Filler material EN 440: G3Sil Other informations  

    
Clasification; Trade name: ISAF, IS-10 Max. width of layer: 15 mm 

Flux: - Amplitude: - 

Special Baking or drying: - Frequency: - 

Shielding gas: EN439 M24; 82,5%Ar+15%CO2+2,5%O2 Dwell time: - 

Gas flow rate: 14 ÷ 18 l/min Pulse welding: - 

Backing: - Wire extension: 12 ÷ 15 mm 

Gas flow rate: - Plasma welding: - 

Tungsten electrode Type / Size: - Torch angle: - 

Details of back gouging / Backing: -   

    
Preheat temperature: 138 °C   

Interpass temperature: 220 °C   

Post weld heat treatment: -   

Time; Temperature; Method: -   

Heating and Cooling rate: -   

 
Manufacturer  Examiner or test body  
    
Bc. Aleš Houdek, 15.4.2009    
-----------------------------------------  -----------------------------------------  
Name; Date; Signature  Name; Date; Signature  
    

 

 

 



Příloha 5 

Použité robotizované pracoviště - ROMAT® 350 

Robotické rameno má tyto přednosti: optimální dynamika při vysoké 
přesnosti, mimořádná kvalita opracování také při vysoké oběţné rychlosti, 
vysoká produktivita díky vysoké rychlosti posuvu, robustní konstrukce, obrovská 
vyuţitelnost robotického zařízení díky dlouhé ţivotnosti při dlouhých intervalech 
údrţby, rozsáhlý pracovní prostor s charakteristikou překlopení, nízké investiční 
náklady, flexibilní montáţ robota, optimální integrace robota do výrobního 
zařízení díky moţnosti montáţe na podlahu, stěnu nebo nad hlavu, štíhlá a 
kompaktní konstrukce, snadná integrace mechaniky do výrobních zařízení díky 
malé ploše, na které robot stojí, a díky malé hmotnosti, optimální přístupnost 
k obrobku. 

 

        

Průmyslové roboty ROMAT®, montáţ na stojato, montáţ nad hlavou 

 

 

Technické údaje ROMAT® 350 

Počet os 6 

Pohon Elektronicky řízené AC  
servomotory 

Uţitné zatíţení 15 kg 

Přesnost < + 0,1 mm 

Pracovní rozsah kulový 

Průměr ca. Ø 4430 mm 

Výška 2605 mm 

 

 



Příloha 6 

 

Průvodka 
15.4.2009 
10:06:08 

 

 

Vyráběný díl 
 

Číslo výkresu dílu 19596 Brearing bracket  Mnoţství 1,00 ks 

 
Položka zakázky 
 

Číslo výkresu výrobku 19596 Brearing bracket      Datum dodání 8.3.2009 

Poznámka ruční svařování           Mnoţství 1,00 ks 

 

Sestava vyšší 
 

Číslo výkresu vyšší 110674 Main assembly drawing fairlead Mnoţství vyšší 1,00 ks 

 

Kusovník vyráběného dílu 
 

Pozice Kód produktu Název produktu 
Rozměr 
1 

Rozměr 
2 

Rozměr 
3 

Množství 

1 425308NVE360090 plech 90/2000/6000 NVE 36 90   205,00 kg 

2 425308NVE360090 plech 90/2000/6000 NVE 36 90   758,00 kg 

3 425308NVE360060 plech 60/2000/6000 NVE 36 60   75,00 kg 

4 425308NVE360060 plech 60/2000/6000 NVE 36 60   46,00 kg 

5 10NHInterzone 964 HH Interzone 964    9,00 l 

6 10GTA220 Ředidlo GTA 220    1,00 l 

7 09OK.AristoRod.12.50 
svař.drát G3Si1 EN 440 ER 706-6 
1,2mm 

1   7,8 kg 

 

Operace vyráběného dílu 
 

Pořadí Středisko Technologie Název operace Tarif Množství Čas přípravy Čas MJ 

110 2000 02866 Sco2 700 1 30,00 30,00 min 

ustaví a stehuje dle výkresu pos 1,2,3,4 

118  02866 Sco2 700 1  15,00 min 

č.1+2+3+4+5+6+7 

120 2000 02866 Sco2 700 1 15,00 360,00 min 

svaří dle výkresu, řídí se WPS 

130 2000 34822 WH10 700 1 60,00 82,00 min 

Upne k úhelníku , vyrovná na osu hrubuje otvor 285 H7 na 
prům. 277 na L =100 od čela- pro kontrolu sváru -plnost 

140 2000 09892 Tech. kontrola 0000 1 0,00 0,00 min 

Kontrola sváru 1,2,3,4,5 MT 100% 



Příloha 7 

      Záznam o zkoušce magnetické/ 

      Magnetic Particle Test Certificate 

       

    číslo/no.: 01 - ruční svařování 

      list/list: 1/2 

Zákazník/Purchaser:  Zakázka/Order no.: diplomová práce 

Výrobce/Manufacturer: ELFE, s.r.o. 
Místo zkoušky/Place of 
testing: Krnov 

Objednávka IPH / IPH order 
nr.:   Metoda svař./Welding proc.: 131/135 

Výrobek/Product: Bearing Bracket Výkres č./Drawing no.: 19 596 

  1 pieces     

Typ svaru/Weld type: L, 1/2V Materiál/Material: NVE 36 

Test requirements: 100% MT control of welds no.: 1,2,3,4,5  
  

        

Test conditions:     

Test object Surface condition In time Other conditions 

[  ]  base material [x]  general [x]  after welding []  innerside testing 

[x]  weld [  ]  blasted [  ]  before heat treatement [x]  outside testing 

[x]  butt weld [  ]  smooth [  ]  after heat treatement [  ]  defect repaired 

[x]  fillet weld [  ]  fine [  ]  before pressure test [x]  scope of testing 100% 

[  ]  weld root [  ]  machined [  ]  after pressure test 
[x]  temperature of testing 
21°C 

Technical dates of testing instruments:   

Method Instrument Other conditions Testing resources 

[x]  magnetizing Yoke [x]  producer ATG s.r.o. [x]  method coloured [  ]  fluorescent 

[x]  intensity > 2 kA/m [x]  type REM 230 [x]  lighting  800 Lx [x]  coloured 

[x]  flux indicator Berthold [x]  serial number 4808.10487 [  ]  UV light [x]  producer: Chemetall 

[x]  pole distance 130mm [x]  calibration date:29.4.2008 [  ]  background light [x]  charge: 0900023859 

Finded indications:     

  See indication report   

      

Examination result:    

  Not acceptable    

      

Notes:     

      

Executed:          Novotný Petr, Aleš Houdek Signature:   

Certificate no.:   101-01274,    Level  II.     

Date:                 25.4.2009 

    
  



 Záznam o zkoušce magnetické / Magnetic particle test certificate
Záznamový list indikací / Indication report

Číslo: / Nr.: 01 - ruční svařování
List: / List: 2/2

Fairlead nr.: 1 2 3 4 5 6 7 8

Date - first examination 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009

Date - examination after repairs 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009 25.4.2009

Welds nr.:

1 C-2, U-1 C-1 C-2, U-1 C-1

3

5

Legenda / Key: C = trhlina S = povrchová pórovitost Všechny svary po opravě bez indikací.

I = studený spoj/neuplný průval U = zápal, vrub All welds without indications after repair.



Příloha 8 

      Záznam o zkoušce magnetické/ 

      Magnetic Particle Test Certificate 

       

    číslo/no.: 02 - robotizované svařování 

      list/list: 1/2 

Zákazník/Purchaser:  Zakázka/Order no.: diplomová práce 

Výrobce/Manufacturer: ELFE, s.r.o. 
Místo zkoušky/Place of 
testing: Krnov 

Objednávka IPH / IPH order 
nr.:   Metoda svař./Welding proc.: 131/135 

Výrobek/Product: Bearing Bracket Výkres č./Drawing no.: 19 596 

  1 pieces     

Typ svaru/Weld type: L, 1/2V Materiál/Material: NVE 36 

Test requirements: 100% MT control of welds no.: 1,2,3,4,5  
  

        

Test conditions:     

Test object Surface condition In time Other conditions 

[  ]  base material [x]  general [x]  after welding [x]  innerside testing 

[x]  weld [  ]  blasted [  ]  before heat treatement [x]  outside testing 

[x]  butt weld [  ]  smooth [  ]  after heat treatement [  ]  defect repaired 

[  ]  fillet weld [  ]  fine [  ]  before pressure test [x]  scope of testing 100% 

[  ]  weld root [  ]  machined [  ]  after pressure test 
[x]  temperature of testing 
22°C 

Technical dates of testing instruments:   

Method Instrument Other conditions Testing resources 

[x]  magnetizing Yoke [x]  producer ATG s.r.o. [x]  method coloured [  ]  fluorescent 

[x]  intensity > 2 kA/m [x]  type REM 230 [x]  lighting  800 Lx [x]  coloured 

[x]  flux indicator Berthold [x]  serial number 4808.10487 [  ]  UV light [x]  producer: Chemetall 

[x]  pole distance 130mm [x]  calibration date:29.4.2008 [  ]  background light [x]  charge: 0900023859 

Finded indications:     

  See indication report   

      

Examination result:    

  Not acceptable    

      

Notes:     

      

Executed:          Novotný Petr, Aleš Houdek Signature:   

Certificate no.:   101-01274,    Level  II.     

Date:                 
24.4.2009 

  
  

  



List: / List: 2/2
Fairlead nr.: 1 2 3 4 5 6 7 8

Date - first examination 24.4.2009 24.4.2009 24.4.2009 24.4.2009 24.4.2009 24.4.2009 24.4.2009 24.4.2009

Date - examination after repairs 24.4.2009 24.4.2009 24.4.2009 24.4.2009 24.4.2009 24.4.2009 24.4.2009 24.4.2009

Welds nr.:

1 5xC, 1xS 3xC 1xC 2xI 3xC 2xC, 1xI 1xC 2xI, 1xU

3 1xC 1xI 2xC

5 2xC 2xC 1xC 2xC

Fairlead nr.: 1 2 3 4 5 6 7 8

Date - first examination 24.4.2009 24.4.2009 24.4.2009 24.4.2009 24.4.2009 24.4.2009 24.4.2009 24.4.2009

Date - examination after repairs

Welds nr.:

2

4

Legenda / Key: C = trhlina S = povrchová pórovitost Všechny svary po opravě bez indikací.

I = studený spoj/neuplný průval U = zápal, vrub All welds without indications after repair.
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