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ZÁKLADNÍ POLOHY  SVAŘOVÁNÍ

• PRO TUPÉ SVARY
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ZÁKLADNÍ POLOHY  SVAŘOVÁNÍ

• PRO KOUTOVÉ SVARY
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TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ SVAROVÝCH SPOJŮ

• Cílem je zlepšení užitných vlastností, zejména
– Zvýšení odolnosti proti křehkému a únavovému porušení

– Zvýšení odolnosti proti korozi

– Získání příznivější struktury

– Zlepšení rozměrové stálosti svaru

• TZ se používá pro
– Zmenšení zbytkových napětí

– Zlepšení vlastností svařovaného spoje

– Snížení rizika vzniku trhlin

– Snížení obsahu vodíku ve spoji

– Zajištění rovnoměrné stability svařované konstrukce
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TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ SVAROVÝCH SPOJŮ

• ZPŮSOBY
– Žíhání na snížení vnitřních pnutí

– Normalizační žíhání

– Žíhání s částečnou austenitizací

– Popouštění

– Žíhání na snížení obsahu vodíku

– Mezioperační žíhání

• Parametry TZ jsou dány pracovní
teplotou,výdrží na této teplotě,rychlostí
ohřevu a ochlazování
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TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ SVAROVÝCH SPOJŮ

• ZÁSADY PRO POSTUP PŘI TZ
– Konstrukce se zpracovává vcelku,po částech nebo lokálně

( je-li ohřev celé konstrukce z technologických důvodů
nepřípustný )

– Teplota se řídí chemickým složením a stavem spojovaných 
materiálů

– Nesmí nastat nadměrná oxidace svařované konstrukce

– Konstrukce musí být navržena tak, aby po TZ nedošlo k  její
deformaci

– Při vkládání konstrukce do pece nesmí být její teplota vyšší
než 400 °C

– O průběhu TZ se musí vypracovat záznam

– Účinek TZ se ověřuje měřením tvrdosti
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