Vlastnosti programu Nortns v oblasti svařování.
Program Nortns disponuje řadou adaptabilních modulů normování svařování pro všechny běžně
používané metody svařování:

Každý modul potom obsahuje řadu typů svarů (například svar typu V pro metodu 135,136):

Moduly disponují nástroji pro nastavení výchozích podmínek normativů svařování. Je tak možno
nastavit jednotlivé normativy dle potřeb technologie svařování v dané firmě tak, aby bylo dosaženo
úplného souladu mezi parametry skutečně použitého svařovacího procesu a konkrétním
normativem. Lze tak bez problémů dosáhnout shody normativů s parametry svarů určenými např.
předpisy WPS nebo operativně inženýrem či technologem svařování. Přednastavení normativů
provádí uživatel vlastními prostředky a udržuje si je tak neustále aktuální a věrně kopírující stav
technologie v dané firmě.
Skupiny nastavení normativů:

Vlastní parametry svařovacího procesu je možno v daném normativu přednastavit pro každý
rozměr svaru daného typu individuelně na úrovni:
•
•
•
•
•
•

průměr svařovacího drátu
měrná hmotnost svař. drátu
posuv svař. drátu pro 1-20 housenek
proud pro 1-20 housenek
hmotnost svař. drátu pro 1-20 housenek
rozměr svaru u nových rozměrů svarů

K dispozici je maximálně 20 housenek a případně jedna housenka pro podložení.
Níže uvedený příklad možností nastavení platí pro metody 135, 136, 131, 137, 141.

Ke každému rozměru svaru tak může existovat až 99 různých verzí odlišných výše uvedenými
parametry (nejčastěji se liší průměrem drátu, posuvem drátu, počtem housenek).

Z pohledu obsluhy svařovacího procesu lze přednastavit idividuelně pro každý typ svaru (I, II, V,
1/2V atd.) níže uvedené parametry obsluhy:

Každý typ svaru může mít nastaveno až 10 různých variant podle toho, jak se jednotlivé varianty
svaru odlišují rozsahem obsluhy svařovacího procesu.
Pozn.: Veškerá přednastavení programu, jak byla prezentována výše, provádí po zralé úvaze
administrátor programu (určená osoba ve firmě – uživatel). K dispozici má nástroj pro plánování a
realizaci změn v nastavení normativů, který mu umožní příslušné změny přenést jednotným
způsobem všem uživatelům. Běžný uživatel programu při rutinním normování nemůže žádné změny
normativů provádět, může si je ale kdykoliv prohlédnout.

Vlastní rutinní normování svařování pak probíhá (po volbě typu a varianty svaru) v daném
normativu zadáním konkrétního rozměru a délky svaru, výběru verze svaru a případně volby
několika dalších parametrů (všechny hodnoty a volby lze přednastavit předem, nic není nutno
potvrzovat nebo znovu vyplňovat). Obsluha normativů je jednoduchá a umožňuje velmi přesně a s
vynaložením minimální námahy normovat.
Příklad normativu pro metodu 135, 136:

Nutno vyzdvihnout možnost volby svařování více shodných vícehousenkových svarů a to buď po
jednotlivých housenkách nebo po celých svarech. Jedná se o výrazné zpřesnění výpočtu svařování,
protože volbou způsobu svařování se mohou výsledné časy lišit až o desítky procent.

Každý normativ umožňuje během normování v případě potřeby spuštění tzv. detailního výpočtu,
kdy je k dispozici úplný rozbor výpočtu spotřeby času pro aktuální nastavení normativu, včetně
spotřeby svařovacího drátu a spotřeby plynu. Detailní výpočet umožňuje uživatelům mnohem lepší
orientaci v dané problematice a je výbornou pomůckou při řešení případných rozporů mezi
normovačem a svářečem.
Příklad detailního výpočtu při normování:

