
          

   
  

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO SVAŘOVÁNÍ V JE 

 
Ing. Jan Veverka, OMNITECH spol. s r.o.  

 
1  Úvod  

      

  Použití PM v jaderné energetice podléhá poměrně přísným pravidlům jak při schvalování 

náhrad původních přídavných materiálů ,tak pak při realizaci dodávek nákupu už 

schválených náhrad PM.Realizace dodávky-obchodního případu je poměrně složitý a 

zdlouhavý proces, který je kontrolován už při jeho vzniku. 

   
 

2  Schválení osvědčení dodavatele PM-dodavatelský audit pro dodavatele provozovatele 

jaderných zařízení ČEZ.  

  

Společnost ČEZ jakožto provozovatel jaderných zařízení v pravidelných časových periodách 

provádí u svých dodavatele interní-dodavatelský audit. Dochází tomu jednou za tři roky. 

Účelem tohoto auditu je prověření dodavatelů zda jsou schopni naplnit podmínky vyhlášek 

309/2005 Sb. a 132/2008 Sb., kterými se řídí provoz a opravy jaderného zařízení. To se tyká   

i dodávek jednotlivých služeb, technologických celků  a v neposlední řadě pak PM. Naše 

společnost v letošním roce absolvovala už třetí audit. Výstupem je osvědčení 

kvalifikovaných dodavatelů viz Příloha č.1 [1]. Splněním podmínek je společnost nebo-li 

dodavatel zařazen do seznamu schválených dodavatelů společnosti ČEZ. 

 

 

3  Realizace obchodního případu dodávky PM dle vyhlášky 309/2005 Sb. a 132/2008 Sb. 

pro použití v jaderné energetice. 

 

Obchodní případ začíná už ve fázi poptávky, kterou odběratel osloví dodavatele, kde je 

specifikováno o jaký PM má zájem (typ, rozměr, množství) a dále pak jaké požadované 

doklady mají být nedílnou součásti dodávky. Dodavatel pak musí zkalkulovat veškeré 

náklady na požadavky na PM, zejména pak doklady, které jsou zapotřebí k prokázání 

vlastností jednotlivých typů PM, rozměrů a taveb tak, aby byly prokázány hodnoty chemické 

a mechanické vlastnosti svarových kovů které jsou uvedeny v jednotlivých schvalovacích 

listech PM. Po zkalkulování všech nákladů k prokázání již zmíněných vlastností pak 

vypracuje budoucí dodavatel nabídku, která pak zahrnuje veškeré náklady, které jsou pak 

promítnuty v ceně za 1 kg a termín dodání specifikovaných PM. Po akceptování nabídky 

odběratel objedná PM formou objednávky, případně kupní smlouvy. 

 

 

4  Zkoušky potřebné k realizaci obchodního případu dodávky PM dle vyhlášky 

309/2005 Sb. a 132/2008 Sb. pro použití v jaderné energetice. 

 

Po projednání všech podmínek objednávky se zahajuje proces na ověřovací zkoušky 

jednotlivých vzorků PM (jsou stejné tavby jako materiál, který má být dodán), které se 

provádí u zhotovitele zkoušek (zkušební organizace). Tato musí být rovněž prověřena 

z hlediska zajištění těchto zkoušek nezávislou organizací, která je akreditována pro tento 

proces. Tento proces je též velmi náročný na čas. Je nutno předem vybrat tavby, které 

vyhovují všem požadavkům, zejména pak chemickému složení. Tyto pak rezervovat do doby 



          

   
  

než se provedou potřebné zkoušky. Pokud jsou prokázány vlastnosti uvedené ve 

schvalovacích listech je možno materiál použít a dodat.  

 

V případě zjištění menších odchylek je možno zkoušky opakovat než se podaří prokázat  

požadované parametry. Před zahájením zkoušek je sestaven program ověřovacích zkoušek 

viz Příloha č. 2 a plán kontrol zkoušek viz Příloha č. 3. Tyto doklady jsou schváleny všemi 

potřebnými zástupci jednotlivých organizací a je v průběhu zkoušek podle nich postupováno 

(AO, zhotovitel zkoušek, zástupci odběratele-zákazníka a zástupce dodavatele). Po ukončení 

zkoušek pak vystaví AO na základě inspekční zprávy a výsledků zkoušek a pověření 

zástupce výrobce nezávislého na výrobních procesech  Inspekční certifikát dle EN 10204 

typu 3.2. Tento je pak kromě dalších součástí dokladů dodaný společně s PM odběrateli. 

  

 

5  Schválené PM výrobce Air Liquide Weding a VÚZ Bratislava dle vyhlášky 309/2005 

Sb. a 132/2008 Sb. pro použití jaderné energetice. 

 

 

Do současnosti byly již osvědčeny a pro použití v jaderné energetice doporučeny následující 

přídavné materiály: 

 

A) Výrobce firma AIR LIQUIDE WELDING- OERLIKON [2] 

Dráty TIG/WIG 

  

-INERTROD 316 L Si (INERTFIL 19 12 3 nC ) (náhrada PM Sv 04 Ch 19 N11 M 3),  

-INERTROD 318 Si (INERTFIL 19 12 3 Nb) (náhrada PM Sv 08Ch N10 M3) 

-NIROD 625(NIFIL 625)(náhrada PM Sv 10 Ch 16 A 25 A M6) 

-INERTROD 347 Si (náhrada PM Sv-08Ch19N10G2B) 

-INERTROD 309 L (náhrada PM Sv-08Ch25N13) 

-CARBOROD 1(SG2)(náhrada PM Sv-08 GS) 

-NIROD Ni1(NITIG 99)(nový materiál použití pro svařování Ni těsnění rektoru  5-6 mm) 

 

B) Výrobce firma VÚZ Bratislava 

Obalené elektrody  

 

-EB121JE(náhrada PM UONI 13/45A) 

-EB123JE(náhrada PM UONI 13/55) 

 

V současné době probíhá osvědčování následujících přídavných materiálů: 

 

Výrobce firma AIR LIQUIDE WELDING- OERLIKON 

Drát TIG/WIG pro orbitální svařování  

 

-INERTFIL 316 LSi 
 

Přídavný materiál typu INERTFIL 316 LSi viz Příloha č. 4 je v současné době vyžadován 

pro zajištění postupu oprav svařováním, při výměně vadných těles elektroohříváku 

kompenzátoru objemu v JE Dukovany. V rámci validace postupu svařování byly tímto 

materiálem svařeny kontrolní svarové spoje za účelem  ověření, zda vlastnosti montážních 

svarů odpovídají požadavkům příslušné technické dokumentace. Tento kontrolní svarový 

spoj při údržbě a opravách JZ musí být svařen z materiálu stejné jakosti jako svar na 



          

   
  

původním JZ, nebo je možné použít jejich schválené ekvivalenty podle seznamu v NTD 

A.S.I. Sekce II. Pro zmíněné ověření svarového spoje tělesa elektroohříváku byl použit 

zkušební kus z trubky o Ø 114x12 mm jakosti  08Ch18N10T, svařený   metodou orbitálního 

svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu. Požadavky na provedení a vyhodnocení 

kontrolních svarových spojů včetně dozoru byly stanoveny v souladu s dokumentem  NTD 

A.S.I. Sekce I. Proces přípravy  a provedení kontrolního svarového spoje za simulovaných  

podmínek reálného svařování na výrobním bloku zařízení je zobrazen v  Příloze č. 5 [3].                        

Volba a použití přídavného materiálu typu INERTFIL 316 LSi pro daný typ opravy zařízení 

spadajících do působnosti vyhlášky 309/2005 Sb. v  BT1 je podmíněna specifickým 

dozkoušením požadovaných vlastností svarového kovu drátu, které v současné době probíhá.  

 

 

6  Závěr 

 

Tento proces byl již několikrát zopakován v jednotlivých obchodních případech. Výhodou je 

zabezpečení poměrně vysoké úrovně kontroly celého procesu a v současné době,kdy je 

kladen vysoký důraz na bezpečnost provozu jaderných zařízení. Nevýhodou je pak poměrně 

dlouhý časový úsek během kterého je nutno absolvovat celý proces zakončený  následnou 

dodávkou PM. Proto je vhodné při plánování nákupu těchto  PM brát na tyto skutečnosti 

zřetel. 
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Příloha č.2 



          

   
  

 



          

   
  

Příloha č.3 



          

   
  

 



          

   
  

 



          

   
  

 



          

   
  

Příloha č. 4 

 

 
 

 



          

   
  

Příloha č. 5 

 

   
      a - zkušební vzorek (nastehovaný KSS)          b - sestavení KSS na přípravku, kalibrace orb. hlavy 

 

 

   
c - přídavný materiál (INERTFIL 316 LSi)        d - zahájení procesu svařování KSS 

 

 

 

 



          

   
  

   
e - 1. vrstva KSS                                                    f - 2. vrstva KSS 

 

   
g - 3. vrstva KSS     h - 4. vrstva KSS 

 

 

 

 

 



          

   
  

   
i - 5. vrstva KSS      j - 6. vrstva KSS 

 

   
k - 7. vrstva KSS    l - 8. vrstva KSS (hotový svar) 

 

 

 


