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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na experiment svařování vysokopevnostní ocelí pomocí   

Yb-YAG laseru. Experiment je zaloţen na zkoušení svarů kombinace oceli 11321              

a vysokopevnostních ocelí Domex420MC, Domex720MC a QSE380TM.V teoretické části 

práce jsou popsány laserové technologie svařování, svarové vady, oceli vyšších pevností, 

kontroly svarových spojů. V experimentální části jsou navrţené a vyhodnocené 

mechanické zkoušky svaru a to zkouška v příčném ohybu, tahová zkouška, zkouška 

hloubením podle Erichsena, zkouška tvrdosti podle Vickrse a zkouška mikrostruktrury       

a makrostruktury svarů. V závěrečné části práce byl proveden rozbor výsledků 

experimentu. 

 

Klíčová slova 

laserové svařování, laser, hlubokotaţná ocel, vysoko pevností ocel, tailored blanks.  

 

 

ABSTRACT  

Diploma theses is focused on welding experiment of maraging steel by use Yb-YAG laser. 

Experimet is based on testing of combination  steel 11321 and maraging steel. 

Domex420MC, Domex720MC a QSE380. In theoretical part there are described laser 

technology of welding, weld defect,  maraging steel and inspection of welded joints. In 

experimental part  there are porposed test and made mechanical test of weld  as transverse 

tensile test, bend tests, Erichsen cupping test, Vickers hardness test and makroscopic and 

microscopic examination of welds. In conclusion there are analysis of the experiment 

results.  
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ÚVOD 

Laserové technologie se ve stále větší míře uplatňují v průmyslové výrobě, a to zejména  při 

dělení a svařování materiálů. Tento rozvoj vede k stále většímu nahrazovaní konvenčních 

technologii jako je svařování metodou MIG, svařováním pomocí laserového paprsku. 

Cílem diplomové práce je ověřit vhodnost   laserového svařování při  spojování plechů  oceli 

11321 s vysokopevnostními ocelemi (Domex420MC,  Domex700MC a QSTE380TM. 

Vzorky pro experiment budou poskytnuty a  rozřezány firmou Dendra a.s.. V rámci 

experimentální části práce jsou nastíněny  počátky laserové technologie, druhy pouţívaných 

laserů a způsoby vyuţití  laserových technologii v průmyslu. Také  jsou  popsány zkoušky 

pro ověření kvality svarových spojů. V rámci experimentální části budou provedeny svarové 

spoje pomocí  vláknového  Yb-YAG laseru na pracovišti Aplikační a vývojové laboratoře 

pokročilých mikrotechnologií a nanotechnologií  akademie věd.   Následně budou  vzorky 

podrobeny  destruktivním zkouškám  v laboratořích  fakulty strojní.  Na vzorcích bude 

provedena zkouška v příčném tahu, zkouška ohybem, zkouška  hloubením podle Erichsena,  

zkouška tvrdosti podle Vickrse,  analýza mikrostruktury a makrostruktury svarového spoje. 

V závěru diplomové práce budou výsledky jednotlivých zkoušek vyhodnoceny a bude 

povedeno hodnocení vhodnosti  laserového svařování pro zvolené materiály. 
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1 LASEROVÁ TECHOLOGIE 

1.1 Historie laseru 

Počátky vývoje laseru sahají, aţ do konce devatenáctého století, kdy J. C. Maxwell 

prokázal spojitost mezi elektromagnetickým polem hmot. V roce 1900 formuloval Max 

Planck základy kvantové fyziky, ve kterých popisoval světlo jako malé částice energie 

takzvané „kvanty“. Kvanty se skládají z molekul, atomů a iontů. Vnitřní energie atomu a 

iontů se nemůţe měnit spojitě ale v určitých kvantech, tak částice mění své energetické 

stavy. Albert Einstein v roce 1916 popsal princip vynucené emise. Vynucená emise je jev, 

kdy dochází k činnosti kvantových generátorů, jako jsou lasery.  Mezníkem ve vývoji 

laseru byl roce 1939 návrh metody pro produkci populační inverze, která je základem pro 

vznikl laseru. Dalším mezníkem ve vývoji laseru bylo sestavení MASERU (prvního 

kvantového generátoru  pro mikrovlnné  záření) v roce 1954  Charlesem Townesem a J.P. 

Gordonem. Rok poté  bylo N.G. Brasovem a A. M. Prochovem navrţeno optické buzení a 

prostředky pro dosaţení populační inverze.  V roce 1960 byl vytvořen první nedokonalý 

rubínový laser T. Mimanem. První polovodičový laser byl sestaven R. Hallem v roce 1962. 

Postupně docházelo k vývoji laseru a to zejména aktivního prostředí. V roce 1964 byl 

sestaven první CO2 laser K. Patelamem a první Nd:YAG laser J. F. Geusicem a R. G. 

Smithem. První polovodičový laser byl sestrojen I. Hayashim a M. Panishem v roce 1971. 

V České republice byl první laser pouţit v roce 1963. 

 

1.2 Podstata laseru  

Laser je optický zesilovač, který je schopen generovat elektromagnetické záření pomocí 

simulované emise fotonů.  Atomy obsaţené v aktivním prostředí se mohou nacházet 

v základním stavu s niţší energií nebo ve stavu vybuzeném s vyšší energií. Při přechodu 

atomu z vyšší energetické hladiny do niţší dochází k vyzáření fotonu. Tento děj se děje 

spontánně nebo se atom snaţí zaujmout niţší energetickou hladinu. Při dodání energie do 

aktivního prostředí dochází k přechodu atomu do vyšší energetické hladiny. Tento stav 

atomů se nazývá inverze populace. Po převedení atomu na vyšší hladinu a dodávání 

energie aktivnímu prostředí je moţné tuto energii přeměnit na laserový paprsek, pomocí 

procesu stimulované emise viz obr.1.2b.  Dopadající fotony na vybuzený atom způsobí 

přechod atomu do vyšší energetické hladiny a současně dojde k emisi dalšího fotonu.  Díky 

odrazům fotonů od zrcadel rezonátoru dochází k masivní simulované emisi a ta vede 

k uvolnění energie v podobě laserového paprsku (proudu fotonů). [1] 

Základní schéma laseru je zobrazeno na obrázku obr.1.2a. 

 

Obr. 1.2a  Schéma laseru 



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 14 

 

Obr. 1.2b Schéma simulované emise[2] 

 

Sloţení laserového zařízení 

 aktivní prostřední  - prostředí, ve kterém dochází k simulované emisi (krystal, směs 

plynů, diodový přechod, kapalina) 

 čerpací zařízení - zařízení, které dodává aktivnímu prostředí energii (pomocí 

elektrického výboje, chemické reakce, optického záření) 

 optický rezonátor - zařízení pro akumulaci energie, které slouţí také jako frekvenční 

filtr (nejčastěji soustava zrcadel, nepropustného a částečně 

propustného) 

 vedení svazku - přenos laserového paprsku na místo určení (soustava zrcadel, 

optické vlákno) 

 řídící jednotka - slouţí k nastavení volitelných parametrů laseru, otevírá a uzavírá 

laserové uzávěrky, řídí pohyb pracovní hlavy a stolu 

 chladicí systém - slouţí k chlazení rezonátoru, aktivního prostředí a optických 

prvků 

 

1.3 Dělení laseru  

Lasery lze na základě různých hledisek rozdělit. Všechny lasery  mají sice stejný princip,  

ale liší se pole pouţití, druhu aktivního prostředí, vlnové délky, výkonu, a způsobu 

generování záření.  [3] 

Zařízení lze dělit: 

 a) podle vlnové délky dělíme lasery na: 

 -  infračervené  

 -  ultrafialové  

 -  rentgenové  

 -  lasery viditelného pásma 
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b) podle aktivního prostředí dělíme lasery na:  

 - plynové  lasery (iontové, molekulární, atomární) 

 -  kapalinové lasery 

 -  pevnolátkové  lasery (Yb:YAG, Nd:YAG, rubín) 

- polovodičové 

- diskové  

- vláknové 

- tyčové 

 

c) podle způsobu generovaného impulsu dělíme lasery na: 

- pulzní  

            - kontinuální 

 

Obr.1.3: Vlnové délky laserových paprsků [4] 

 

Pro vedení laserového paprsku na místo pouţití se pouţívají: 

 optická vlákna  - vyuţívají se u pevnolátkových laserů s vlnovou délkou svazku  

                         1,064m (zejména při robotizaci) 

 laserové pracovní hlavy -  vyuţívají se u CO2 laserů spolu se soustavou zrcadel  

                                          umoţňující přenos laserového svazku, jehoţ vlnová  

                                          délka je 10,6m 

 

 Vlastnosti laserového paprsku: 

 monochromatický - záření má jednu vlnovou délku 

 vysoká vstupní intenzita záření  
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 kvalita paprsku - kvalitu určuje faktor M
2 

(udává podíl geometrických  

     vlastností reálného a ideálního gaussovského svazku o stejné    

     vlnové délce) 

 koherentní - částice světelné vlny mají stejnou fázi a to jak v rovině šíření vlnění 

tak i v rovině kolmé 

 minimální divergence - malá rozbíhavost paprsku 

 struktura módu - po průchodu rezonátorem paprsek světla vytváří stopu a to jak  

                           příčnou tak podélnou [1]: 

 

1.4  Interakce laserového paprsku s povrchem 

Při všech procesech ve kterých je laser vyuţíván k obrábění  je důleţitá dobrá interakce 

povrchu paprsku s obráběným materiálem. Laserový paprsek je vyuţíván jako nositel 

energie. Paprsek při dopadu na povrch materiálu je částečně absorbován, částečně prochází 

a částečné je odraţen od povrchu viz obr. 1.4. U neprůhledných materiálů jako jsou kovy, 

k průchodu paprsku nedochází. Při kontaktu s povrchem dochází k interakci. V důsledku 

interakce dochází k rychlému zahřívání povrchu materiálu. 

Vliv na interakci má  jak laserový paprsek, tak i obráběný materiál.  U paprsku má velký 

vliv na jeho absorpci povrchem jeho vlnová délka, čím je vlnová délka kratší, tím větší je 

součinitel absorpce. Se zvyšující se teplotou obráběného materiálu klesá odrazivost a 

zvyšuje se koeficient absorpce. Významný vliv na pohltivost paprsku má drsnot povrchu.  

U drsných povrchů dochází vlivem odraţení paprsku od nerovnosti k vyšší pohltivosti 

paprsku. U hladkých povrchů je nízká absorpce energie paprsku v důsledku odrazivosti 

paprsku do povrchu materiálu. U povrchu, kde je vysoká odrazivost, jsou aplikovány 

speciální povlaky pro sníţení odrazivosti.  

 

Obr.1.4: Interakce s povrchem materiálu 

 

1.5 Druhy laserů pouţívaných v průmyslu  

1.5.1 CO2 lasery 

 Jsou to nejvýznamnějšími typy plynových laserů, které mají plynné aktivní prostředí 

tvořené oxidem uhličitým. Jsou buzené elektrickým výbojem. Záření generované CO2 

lasery se nachází v infračervené oblasti a jeho vlnová délka je nejčastěji 10,6 m. Účinnost 
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těchto laserů je do 10%.  Výkon generovaného paprsku je 1-30kW. CO2 lasery vynikají 

vysokým výkonem a dobrou kvalitou laserového paprsku.  Nevýhodami těchto laserů je, ţe 

díky vlnové délce výstupního paprsku není moţné převést paprsek do místa určení pomocí 

optických vláken ale pouze pomoci systému zrcadel. Objemová hustota výkonu klasických 

CO2 laserů je malá. Vysoko výkonové lasery se vyznačují velkou hmotnosti a velikostí 

zařízení. Pro provoz takových zařízení je nutná dodávka chladicí kapaliny a pracovních 

plynů (dusíku, helia a oxidu uhličitého). Zařízení je velmi sloţité a náročné na údrţbu. Přes 

tyto nevýhody jsou  CO2 lasery jedny z nejpouţívanějších laserů v průmyslu. Vyuţívají se 

zejména při svařování a řezání kovových plechů vyšších tloušťek. [1,5] 

 

1.5.2 Nd-YAG laser 

Nd-YAG laser je laser s pevnolátkovým aktivním prostředím. Aktivní prostředí je  Nd-

YAG krystal (ytrium-aluminium granát dopovaný neodymem Nd
3+

). Krystal je opticky 

čerpán. Laser pracuje v kontinuálním i v pulzním reţimu. Výstupní paprsek je o vlnové 

délce 1,06 m. Při pouţití nelineární optiky je moţné dosáhnout výstupního paprsku o 

vlnové délce 0,532 m. Maximální výkon laseru při vlnové délce 1,06 aţ 200kW.  

Výhodou těchto laserů je jejich velmi stabilní aktivní prostředí, má moţnost generovat 

krátké pulzy o vysokém výkonu a výstupní paprsek má vysokou hustotu energie.  Účinnost 

laseru je do 3%.  Při pouţití čerpání pomocí polovodičových diod je účinnost aţ 20%. U 

vysoko výkonných systému je nutné vodní chlazení systému. Díky krátké vlnové délce je 

moţno laserový paprsek dopravovat na místo určení pomocí optických vláken. Nd-YAG 

lasery se vyuţívají k laserovému obrábění, vrtání a svařování. Schéma Nd-YAG laseru je 

znázorněno na obrázku obr. 1.5.2. [1,5] 

 

Obr. 1.5.2: Schéma Nd-YAG laseru [5] 

 

1.5.3 Vláknový laser 

U vláknových laserů je aktivní prostředí tvořeno křemennými vlákny, která jsou 

dopována prvky vzácných zemin (neodym, erbium, ytterbium). Pracovní reţim 

vláknových laserů je kontinuální. Vystupující paprsek má vlnovou délku v rozmezí 1- 

1,5m.  Vláknové lasery se často dopují pomocí nízko výkonných laserových diod. Tyto 

diody mají malý výkon, nízkou cenu ale velkou ţivotnost a účinnost.  Výkony paprsků o 

malém výkonu se často paralelně spřahují a vytváří systémy, které mají výkon aţ desítky 

kW.  Mezi hlavní výhody vláknových laserů patří jejich nízká energetická náročnost a 

malá hmotnost zařízení. Dalšími výhodami vláknových laserů je kvalita generovaného  
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paprsku, vysoká spolehlivost. Zařízení pro generování vláknového laseru jsou 

v porovnání se zařízeními pro generování CO2 laseru jednodušší. Laserový paprsek 

vláknového laseru je moţné díky jeho vlnové délce dostat na místo určení pomocí 

optického vlákna. Toho se vyuţívá zejména při procesech řezání a svařování u 

robotických linek. Výkon vláknových laserů se v průběhu posledního desetiletí 

zdesetinásobil. [1,5] 

 

Obr.1.5.3: Schéma vláknového laseru [5] 

 

1.5.4 Polovodičové lasery                                                                                                              

Polovodičové lasery mají aktivní prostředí, které není tvořeno přechodem elektronu mezi 

diskrétními hladinami ale přechodem mezi vodivostním a valenčním pásem polovodiče. 

Polovodičové lasery se vyznačují malými rozměry zařízení, jejich účinnost je aţ 50%.  

Mezi nevýhody patří větší divergence výstupního paprsku v porovnání s ostatními druhy 

laseru a velká citlivost při změně teploty prostředí. Tento druh laserů se vyuţívá zejména 

ve výpočetní technice, ale stále častěji se v dnešní době uplatňují jako čerpací zařízení pro 

pevnolátkové lasery. V této kombinaci tvoří vysokovýkonné miniaturní laserové 

generátory [1,5]. 

 

1.6 Průmyslové aplikace laseru 

Lasery se díky svým vlastnostem pouţívají zejména ve strojírenském průmyslu. Lasery se 

také v široké míře pouţívají u výrobních stojů ke kontrole polohy odměřování. Díky 

zvyšování výkonu laserového paprsku a díky sniţující se ceně vedoucí k dostupnosti 

laserových technologií dochází v posledním desetiletí k významnému nárůstu vyuţívaní 

laseru zejména v průmyslové výrobě.  Mezi hlavní technologické operace, ve kterých je 

laser vyuţíván, patří svařování, vrtání, dělení materiálu a kalení materiálu. [1,5] 

 

1.6.1 Vrtání laserem 

Vrtání pomocí laserového paprsku je zaloţeno na koncentraci laserového paprsku na 

povrch materiálu. Posupně dochází v místě styku svazku s povrchem materiálu k jeho 

zahřívaní aţ na teplotu varu a materiál se začne odpařovat. Výsledkem odpařování je 

dutina, která má charakteristický tvar. Pole tvaru se nazývá „keyhole“.  V dutině dochází 

k odrazům laserového paprsku a tím dochází k prohlubování dutiny. Pro laserové vrtání se 

v současné době pouţívají pulzní lasery. 
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1.6.2 Dělení laserem  

Laseru se v poslední době vyuţívá zejména při dělení materiálu. Pouţívají se tři způsoby 

dělení materiálu. 

 

1.6.2.1 Sublimační řezání  

U sublimační metody řezání se materiál při působení laserového paprsku odpařuje. Při 

řezání je v důsledku sublimujícího materiálu vytvářen v řezné dutině tlak, který vytlačuje 

taveninu nahoru a dolů. Řezání je prováděno v atmosféře procesním plynem, který izoluje 

místo řezu od okolí a zabraňuje oxidaci v místě řezu. Tento způsob řezání vyţaduje vyšší 

výkony laseru a je pomalejší neţ jiné řezací metody.  Tato technologie se vyuţívá zejména 

kde je zapotřebí vysoce kvalitní řez. [23] 

 

1.6.2.2 Tavné řezání  

Při této technologii je matriál v místě řezu nataven pomocí laseru. Vzniká tavenina je od 

základního materiálu oddělena pomocí proudu inertního plynu (1-2MPa), který je přiváděn 

do místa řezu. Plyn se na vlastním řezání nepodílí. Při tomto způsobu řezání je absorpce 

laserového paprsku povrchem řezaného materiálu velmi malá. Technologie se vyuţívá 

zejména k vytváření nezoxidovaných řezů kovových materiálů. [23] 

 

1.6.2.3  Oxidační řezání  

Technologie oxidačního řezání je velmi podobá technologii tavného řezání. Místo 

inertního plynu je pouţíván kyslík jako řezný plyn. Působením kyslíku na roztavený 

povrch materiálu kovu vzniká exotermická reakce, která dále ohřívá materiál. Díky tomu je 

moţné u vybraných typů oceli dosahovat vysokých řezných rychlostí, kvalita řezu je ale 

niţší. Pro zvýšení kvality řezu se u této metody vyuţívá pulzního provozu laseru a regulace 

výkonu laseru s ohledem na tloušťku řezaného materiálu. [23] 

 

1.6.3 Čištění povrchu laserem  

Při úpravě povrchů je často vyuţíváno pulzního laserového paprsku. Laserový paprsek 

působí na povrch nečistot a ty se v důsledku rychlého nahromadění tepelné energie 

odpaří z čištěného povrchu. Výhodou této metody je, ţe je ekologická, nepoškozuje 

povrch čištěného materiálu. Často se tato technologie vyuţívá při odstraňování oxidů, 

polymerů a nátěrů. [6]  

 

1.6.4 Značení pomocí laseru  

Označování pomocí laseru se v současné době stále častěji vyuţívá. Výhodou technologie 

je, ţe můţe být aplikována na běţně pouţívané materiály.  Popis vzniká v jednom kroku, 

kdy laser působí na povrch materiálu.  Technologie je rychlejší a jednodušší s porovnáním 

s ostatními technologiemi označování výrobků. Často se zavádí přímo do výrobních linek. 

[6] 
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1.6.5 Laserové kalení  

Technologie laserového kalení je zaloţena na rychlém střídání cyklů, velmi rychlého 

ohřívaní a chladnutí povrchových vrstev kaleného materiálu. U ocelí dochází při ohřívání 

k autentizaci a při rychlém ochlazování k martenzitické transformaci. Zvýšená tvrdost 

martenzitické struktury zlepšuje odolnost proti opotřebení. [6] 

 

1.6.6 Svařování laserem 

1.6.6.1  Kondukční svařování  

Tímto způsobem svařování je energie dodávaná do obrobku pomocí kondukce tepla.  

Hloubka svaru je jen několik desetin mm aţ 1mm. Maximální hloubka svaru je ovlivněna 

tepelnou vodivostí svařovaného materiálu.  Při této technologii je šířka svaru větší neţ jeho 

hloubka. Výsledkem je hladký svar. Tento způsob svařování se vyţívá při spojování 

tenkostěnných součástí a v elektrotechnice.  Pro kondukční svařování se nejčastěji 

pouţívají pevnolátkové lasery s kontinuálním i pulzním provozem. Schéma kondukčního 

svařování  je znázorněno na obr. 1.6.6.1. [7] 

 

1.6.6.2 Penetrační  svařování   

Technologie penetračního svařovaní vyţaduje vysoké výkony aţ  1MW/cm
2 
a tím se zásadně 

liší od kondukčního svařování.  Kov se působením laserového paprsku taví a odpařuje se. 

Pára vytváří částečný tlak na kapalinu a ta se vypuzuje, dochází k natavování svařovaných 

dílů. Vytvoří se hluboká a úzká dutina, která je naplněna párou. Tato dutina se často 

označuje jako klíčová dírka (z anglického keyhole).  Roztavený kov obtéká dutinu a na jejím 

konci tuhne.  Výsledkem je úzký, ale hluboký svar. Svar je desetkrát vyšší, neţ je jeho šířka. 

Důsledkem toho, ţe se laserový paprsek v dutině odráţí a tavenina jej dobře pohlcuje, je 

účinnost procesu svařování vysoká. Je moţné provádět svary s hloubkou aţ 25mm. Schéma 

kondukčního svařování  je znázorněno na obr. 1.6.6.2. [7] 

 

 

  

Obr 1.6.6.1: Kondukční svařování Obr 1.6.6.2: Penetrační svařování 
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2 TECHNOLOGIE LASEROVÉHO SVAŘOVÁNÍ  

2.1 Reţimy svařování 

Při svařování pomocí laseru rozlišujeme dva reţimy kontinuální a pulzní. Kaţdý z těchto 

reţimů má jiné výkonové parametry a jiné pouţití. [7,8] 

 

2.1.1 Kontinuální  reţim 

  Při kontinuálním reţimu  jsou základními parametry: 

- parametry zaostřovacího systému 

- rychlost svařování  v [m. min
-1

] 

- výkon laseru P [W] 

 

2.1.2 Pulzní  reţim 

Při kontinuálním reţimu  jsou základními parametry: 

- délka pulzu τ [s] 

- rychlost svařování v [m.min
-1

] 

- frekvence pulsů f [Hz] 

- energie  pulsu  E [j] 

- vzdálenost ohniska od povrchu materiálu f [mm] 

- průměr zaostřeného laserového paprsku doh [mm] 

 

 

 
 

Obr. 2.1a Výkon laseru při kontinuálním 

reţimu 

Obr 2.1b Výkon laseru při pulzním reţimu 

(p - prodleva, t- délka pulzu) 
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2.2 Faktory ovlivňující svařování 

Kvalitní provedení svarového spoje je ovlivněno několika faktory. Mezi hlavni ovlivňující 

faktory patří chemické sloţení materiálu, materiálová struktura, kvalita povrchu 

svařovaného materiálu, rychlost svařování tloušťka svařovaného materiálu, ochranná 

atmosféra, výkon laserového paprsku, typ svaru a vlnová délka laserového paprsku. 

 

2.2.1 Výkon laseru 

U všech operací, při kterých je laser vyuţíván, je výkon laseru jeho základním parametrem. 

Při procesu svařování  výkon laseru zásadně ovlivňuje  tloušťku svařovaného materiálu.  

Výkon laseru se uvádí ve watech. 

 

2.2.2  Rychlost svařování 

Rychlost laserového svařování je ovlivněno geometrií svaru, materiálovou strukturou a 

také chemickým sloţením svařovaných materiálů. Rychlost svařování udává dráhu, kterou 

projede tepelný zdroj dotýkající se materiálu za časovou jednotku.   

 

2.2.3 Zaostřování paprsku  

Zaostření laserového paprsku  ovlivňují zejména tyto faktory: 

- divergence paprsku 

- poloha ohniska  od povrchu materiálu 

- sloţení objektivu 

- průměr zaostřeného paprsku 

 

 

Graf 2.2a: Závislosti rychlost svařování a hloubky svaru v závislosti na ohniskové vzdálenosti (v- 

rychlost svařování, b - hloubka svaru) [7] 
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Graf 2.2b: Závislosti rychlost svařování a hloubky svaru v závislosti na výkonu laseru (v- rychlost 

svařování, b - hloubka svaru) [7] 

 

2.2.4 Energie pulzu  

Je to energie jaká působí na povrch materiálu  v průběhu jednoho pulsu.  Má zásadní vliv 

na mnoţství vneseného tepla do materiálu. 

 

2.2.5 Délka pulzu  

Je to délka působení  laserového paprsku na povrch materiálu a ovlivňuje jeho ohřev a 

chladnutí. Optimální délka pulzu je pro kaţdý materiál jiná je ovlivněna  chemickým 

sloţením  materiálu a jeho tloušťkou. 

 

2.2.6 Další parametry svařování  

- ochranná atmosféra (mnoţství plynu, druh plynu) 

- vnesené teplo - energie  pouţitá na jednotce délky Q = P / v [J.m
-1

] 

- hustota výkonu - výkon paprsku na jednotku plochy I [W.mm
-2

] 

 

2.3 Příprava svařovaného povrchu 

 Při laserovém svařování je velmi důleţitá kvalita svařovaných povrchů a vzájemné uloţení 

svařovaných dílů.   Laserové svařování je zaloţeno na absorpci laserového paprsku 

povrchem materiálu a jeho následném  ohřátí.   

U tupého svaru je nutné, aby svarové plochy  jednotlivých materiálu byly v těsném 

kontaktu a ve stejné výšce, aby došlo k rovnoměrnému  ohřátí  jednotlivých materiálů. 

Při standardní kvalitě svaru nejsou kladeny  zvláštní poţadavky na povrch svarových 

materiálů. Povrch by měl absorbovat větší část laserového paprsku. Zvýšení absorpce 

dosahujeme zdrsněním povrchu nebo pouţitím vhodného absorpčního  povlaku.    
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Při svařování speciálních materiálů a vysokých poţadavcích na jakost svaru je nutné  

zbavit svarové povrchy oxidů a nečistot. 

 

2.4 Výhody a nevýhody svařování laserem v porovnání s konvenčními 

technologiemi  

 Výhody laserového svařování 

- čistota svaru (nepoţívá se přídavný materiál) 

- vysoká produktivita  svařovacího procesu 

- malá setrvačnost  laserového paprsku 

- úzké  a hluboké svary  

- úzká tepelně ovlivněná oblast 

- malé zbytkové napětí ve svaru 

- svařování je moţné na vzduchu pouze s pouţitím ochranné atmosféry 

- nízké náklady na dokončovací operace 

- bezkontaktní svařování 

- nízké náklady na přípravné práce 

- vhodnost technologie pro automatizaci procesu 

- snadná regulace svařovacích parametrů 

- vysoká jakost spoje 

 

Nevýhody laserového svařování: 

- vysoké  pořizovací náklady na svařovací zařízení  

- nízká účinnost proti vstupnímu příkonu  zařízení 

- vysoké nároky na bezpečnost procesu 

 

Tab. 2.4 Porovnání laserového svařování s konvenčními metodami [9] 

 

Metoda 
Hustota energie 

[W/cm
2
] 

Hloubka průvaru  

[mm] 

Šířka/hloubka 

svaru 

Svařovací 

rychlost [m/min] 

Laser 10
7
 - 10

9
 25 0,1 - 0,5 aţ 10m/min 

Plamen 10
3
 3 3 0,01 

El. oblouk 10
4
 4 2 0,5 - 3 

Plasma 10
6
 aţ 12 1 0,5 - 5 

El. paprsek 10
8
 200 0,03 0,5 -5 
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2.5 Nejčastěji pouţívané typy svarů  

Pomocí laserového svařování je moţné provést téměř všechny  typy svarů.  Provedení 

svaru je však limitováno moţností dopravení laserového paprsku do místa budoucího svaru 

a to zejména rozměrností svařovací hlavy. Laserové svary se provádí bez přídavného 

materiálu. V současnosti se vyuţitá i kombinace laserového svařování s ostatními 

svařovacími metodami jako je Laser-hybrid svařování,  které spojuje techniku laserového 

svařování s technikou  MIG/MAG nebo s TIG. Nejčastější typy svarů prováděných pomocí 

laseru jsou znázorněny na obr. 2.5. [7] 

 

 Technologií laserového svařování je moţné také provádět speciální svary, jako jsou 

průvanové svary. Při těchto svarech je moţné spojit dva přeplátované ocelové materiály, 

aniţ by došlo k potaţení spodního materiálu.  Tento typ svaru je mnoţné provést jedině 

laserem nebo pomocí elektronového svazku. [24]  

 

Obr. 2.5: Nejčastěji pouţívané typy svarů při pouţití laserové technologie svařování 

Tupý svar Tupý svar 

  

Axiální kruhový svar Průvarový svar 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://homen.vsb.cz/~hla80/2009Svarovani/2-04.pdf
http://homen.vsb.cz/~hla80/2009Svarovani/2-04.pdf
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3 OCELI VYŠŠÍCH PEVNOSTÍ  

Pojmem vysokopevnostní oceli, označujeme oceli, které mají mez kluzu  vyšší  neţ       

300 MPa.  Podstatou zvýšené pevnosti  je jejich chemické sloţení, jemnozrnná struktura,  

způsob jejich výroby a následné tepelně mechanické zpracování. 

Tyto oceli jsou vyuţívány ve stále větší míře a to  zejména u velkorozměrových konstrukcí 

jakou jsou  haly s velkým rozpětím, mostové konstrukce, konstrukce těţebních strojů a v 

automobilovém průmyslu. 

 

3.1  Fyzikálně metalurgická podstata zvýšení pevnosti  

Zvyšování odporu proti vzniku a pohybu dislokací vede ke zpevňování materiálu. Aby 

byla uskutečněna plastická deformace, je zapotřebí překonání napětí, jehoţ velikost závisí 

na typu a mnoţství překáţek bránící v  pohybu dislokací. Jako překáţky povaţujeme 

dislokační sítě, hranové dislokační smyčky, atomy příměsí a hranice zrn. Vzájemné 

působení dislokací je podstatou zpevňovacích mechanizmů. Mezi základní zpevňovací 

mechanizmy pro ocel vyšší pevnosti patří zpevnění legováním (substituční, precipitační a 

insterticialní), zpevnění hranic zrn a subzrn spolu s dislokačním zpevněním. Mezi 

významné činitele ovlivňující výslednou pevnost materiálu patří struktura matrice[10] 

 

3.1.1 Precipitační zpevnění  

O precipitačním zpevnění hovoříme v případě, kdy dojde na základě plastické deformace k 

interakci jemného  precipitátu, který je v základní kovové matrici vyloučen  s pohybujícími 

se dislokacemi. Rozlišujeme dva případy. Nemají-li částice vzniklé z rozpadu tuhého 

roztoku koherentní mříţku s matricí jedná se o tvrdé  částice. Při překonávaní těchto části  

dislokacemi  dochází k owanovu mechanizmu  Je-li  mříţka precipitátu koherentní nebo 

semikoherentní s matricí  jedná se o křehké částice.  Dislokace při svém pohybu tyto 

částice protínají.  Při pohybu se uplatňuje Friedlův mechanizmus. [11] 

 

Obr. 3.1.1Schéma interakce diskolací s částicemi[11] 
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3.1.2 Zpevnění hranic zrn a subrzn  

Pohybu dislokací brání hranice zrn a subrzn, zejména hranice svírající velký úhel. 

Dislokace jsou kumulovány ve skluzných rovinách na hranicích zrn. Při plastické 

deformaci dochází k růstu nahromaděných dislokací a současně roste velikost napěťového 

pole a jeho smyková sloţka τ2 proti napětí τ1. Dochází k aktivaci Frankova–Readova 

zdroje dislokaci FRZ1. Jsou-li obě napětí τ2 a τ1 stejně velká, činnost zdroje se zataví. 

Dislokacemi způsobené napěťovým polem zasahuje i do sousedních zrn, při určité 

velikostí můţe jeho smyková sloţka aktivovat další zdroj dislokací FRZ2. Velikost zrna je 

ovlivněna několika faktory, jako je finální struktura, deformační stav materiálu a legury. S 

klesající velikostí zrna t roste pevnost a klesá přechodová teplota. [10,11] 

𝑅𝑒 = 𝜎0 + 𝐾𝑧 ∗ 𝑑𝑧
−1/2

 

dz - střední velikost zrna 

σ0 - třecí napětí mříţky  

Kz - konstanta zahrnující vliv hranic zrn a indukovaní skluzový proces v nedeformovaných 

zrnech 

Obr 3.1.2: Schéma dislokací u hranic zrn [11] 

 

3.1.3 Vliv struktury matrice  

Konečné vlastnosti oceli jsou zásadně ovlivněny strukturou matrice. Ta bývá nejčastěji 

feriticko-perlitická, bainitická, ferito-bainitická, ferito-martenzitická. Vlivem perlitu           

u feritocko-perlitických ocelí se zvyšuje mez pevnosti a mez kluzu,  zároveň také dochází 

k poklesu vrubové houţevnatosti a růstu přechodové teploty. To je důvodem, proč se 

perlitu ke zvýšení pevnosti nevyuţívá.  Vyrábějí se oceli obsahující niţší obsah uhlíku po 

0,1% s nerovnoosím ferritem, ten díky jemnosti zrna a vysokému obsahu mobilních 

dislokací zlepšuje houţevnatost. Pevnost feritu je příznivě ovlivněna zbytkovým 

mikroskopickým napětím a také precipitací karbidů mikrolegur. Bainitická struktura má 

vysoké pevnosti  a dobré rázové vlastnosti.  Vysoká pevnost je výsledkem jemnozrnného 

zpevnění, nebo jemnými feritickými latěmi o vysoké hustotě bainitu. Výhodnou kombinaci 

pevností a rázových vlastností jsou dvoufázové oceli feriticko-martenzitické a feriticko-

bainitické, které mají vysoký koeficient deformačního zpevnění. [10,11] 

 

3.1.4 Dislokační zpevnění  

Pevnost kovu je moţné popsat jako odpor struktury proti pohybu pohyblivých dislokací. 

Záleţí na překáţkách a jejich mnoţství, které ovlivňují pohyb dislokací v matrici. Za 

překáţky povaţujeme i nepohyblivé dislokace, které jsou obsaţeny v matrici. Dislokační 
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zpevnění je zpevnění, které je způsobeno dislokační strukturou. Dislokační struktura  

zahrnuje hranice zrn subzrn a uspořádání dislokací uvnitř zrn ať s vzniká plastickou 

deformací nebo fázovou transformací. Velikost dislokačního zpevnění σD je závislá na 

energii potřebné k protlačení dislokace dislokačními sítěmi. Pro kvalifikaci dislokačních 

sítí se pouţívá označení hustota dislokací ρ, která je parametrem, který charakterizuje 

dislokační struktury. Vztah pro příspěvek dislokačního zpevnění viz níţe. [13] 

𝜎𝐷 =
𝛼 ∗ 𝐺 ∗ 𝜌

2
 

α - konstanta zahrnující míru zpevnění vazby dislokační sítě  

ρ - hustota dislokací  

G - modul pruţnosti ve střihu 

  

3.1.5  Zpevnění substituční a intersticiální  

Pomocí legujích prvku, které tvoří se ţelezem tuhý roztok, je moţné dosáhnout zvýšení  

meze kluzu za předpokladu, ţe atomy  rozpuštěných legur  způsobují distrozi mříţky 

ţeleza. Pohyb dislokací je brzděn substitučně rozpuštěnými atomy v důsledku interakce 

napěťového pole zapříčiněného distorzí mříţky s napěťovým polem dislokace. Je-li 

velikost atomů legujících prvků a prvků základního materiálu stejná a atomy mají rozdílný 

modul pruţnosti ve smyku nedochází k distorzi mříţky, ale ke stiţení pohybu dislokací.  

Přírůstek zpevnění vlivem legujícího prvku je moţné vyjádřit pomocí vzorce viz níţe. 

[10,11] 

∆𝜎𝐿~𝑐
1
2 

c - koncentrace legujícího prvku v tuhém roztoku (%) 

∆σL – přírůstek zpevnění legováním 

 

3.1.6 Legování a mikrolegování  

Chemické sloţení značně ovlivňuje mez kluzu a také vlastnosti jako svařitelnost a 

křehkolomové chování. Proto je důleţité uváţit přidání legujícího prvku. Jednotlivé prvky 

mohou zlepšovat poţadované vlastnosti ale zároveň některé vlastnosti zhoršovat. 

Vliv intersticiálních prvků jako je uhlík a dusík se překrývá s účinky legujících prvků. 

Zpevnění feritu uhlíku a dusíku je nepouţitelné z důvodu sníţení přechodové teploty a 

zhoršení svařitelnosti materiálu.  Důleţité je aby obsah uhlíku byl pod 0,2%. 

Mikrolegované prvky se často obohacují nitrido, karbido, nebo karbidonitridotvornými 

prvky. Jejich celkový obsah bývá do 0,15%. Mikrolegování se vyuţívá pro precipitační 

zpevnění feritické matrice, nitridy, karbidy nebo karbidonitridy legujících prvků. Tyto 

nitridové fáze blokují  růst austenitického zrna a přispívají tak ke kovově jemnozrnné 

sekundární struktuře. Precipitační zpevnění pomocí těchto prvků vede ke sniţování 

tranzitní teploty. Při pouţití mikrolegování  je nutná ekonomická úvaha do jaké míry 

intenzita legur  zlepšuje mechanické vlastnosti a jaká je cena legur. Mezi nejvýhodnější 

mikrolegury patří Ti a jeho kombinace s ostatními legujícími prvky. Nejčastější legující 

prvky viz tab. 3.2.6. [10] 
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Tab. č. 3.1.6.Nejpouţívanější mikrolegující prvky. 

Mikrolegující prvek Al [%] Ti [%] Nb [%] V [%] Zr [%] 

Obvyklý obsah [%] 0,02- 0,08 0,02-0,15 0,01-0,06 0,01-0,12 >0,15 

 

3.2 Způsoby zvyšování pevnosti oceli  

Velký rozmach studování podstaty pevnosti kovových materiálů probíhal v 60 letech 20 

století. V této době došlo k identifikaci několika mechanizmů zpevňování, které různou 

měrou přispívají k výsledné pevnosti. Nejedná se jen o dosaţení vysoké pevnosti, ale také 

dostatečné houţevnatosti. K tomu slouţí technologické způsoby ovlivňující strukturu 

materiálu. Mezi hlavní mechanizmy patří zjemňování zrna, často se však vyuţívá 

kombinace zpevňujících mechanizmů. [13] 

 

3.2.1 Tepelně mechanické zpracování  

Při tomto způsobu zpracování se kombinuje deformace a fázové přeměny, s cílem zvýšení 

pevnosti při zachování přijatelné plasticity. Výsledkem těchto způsobů zpracování je 

precipitace uhlíku v průběhu deformace, změna morfologie a struktury martenzitu a 

zjemnění austenitického zrna. [10] 

 Způsoby tepelně mechanického zpracování: 

 řízené válcování a ochlazování 

 izoforming 

 zerolling 

 vysokoteplotní tepelně mechanické zpracování (VTNZ) 

 nízkoteplotní tepelně mechanické zpracování (NTMZ) 

 

3.2.2 Řízené válcování a ochlazování 

Technologie se vyuţívá pro zpracování mikrolegovaných a nízkolegovaných ocelí.  

Deformace se provádí v oblasti stabilního austenitu nad A3. Nejprve je ocel ohřívána na 

teplotu stabilního austenitu, poté je  opakovaně vystavována deformacím  aţ do fáze  úplné 

rekrystalizace austenitu. Austenitické zrno se v průběhu zpracování několikrát zjemní. 

V poslední fázi zpracování je jiţ rekrystalizace austenitu potlačena. Při zpracování 

mikrolegovaných ocelí touto technologií dochází navíc během ochlazování k precipitaci 

jemných karbidů, která má významný vliv na zpevnění. Touto technologií zvyšujeme u 

ocelí mez kluzu. Diagram teploty a času tohoto procesu je zobrazen na obr. 3.2.2. [12] 

 

3.2.3 Vysokoteplotní tepelně mechanické zpracování  

Technologie zpracování je zaloţena na deformaci v oblasti stabilního martenzitu, po které 

následuje ochlazení, které vede k martenzitické transformaci. Touto technologií se 

zpracovávají oceli s obsahem uhlíku do 0,6% nejčastěji se pouţívají legované oceli. Při 

provádění nesmí dojít k vyčerpání plasticity austenitu, to se zajišťuje vhodnou volbou 

rychlosti a velikosti deformace (závislá na způsobu tváření) spolu s vhodnou teplotou. Aby 

http://tzs.kmm.zcu.cz/TZSprcelk.pdf
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nedošlo ke ztrátě deformačního zpevnění, nesmí dojít k úplné rekrystalizaci. Tento způsob 

upravování patří v současné době k nejvíce pouţívaným, zvyšuje se pevnost, vrubová 

houţevnatost a odolnost proti únavovému porušení. Diagram teploty a času tohoto procesu 

je zobrazen na obr. 3.2.3. [12] 

 

3.2.4 Izoforming  

Při této technologii tepelně mechanického zpracování po ohřevu na oblast stabilního 

austenitu následuje rychle ochlazení na teplotu perlitické přeměny (600-700°C). Ocel je při 

této teplotě intenzivně tvářena, při tváření se uplatňuje také transformace. Poté následuje 

ochlazování na vzduchu. Touto technologií zpracování se dosahuje zvýšení houţevnatosti 

a zvýšení odolnosti proti rázovému zatíţení. Diagram teploty a času tohoto procesu je 

zobrazen na obr. 3.2.4. [12] 

 

 

Obr. 3.2.4: ARA diagram izoformningu 

podeutektoidní oceli  [12]  

Obr. 3.2.3: ARA diagram VTMZ 

podeutektoidní oceli [12] 

  

Obr. 3.3.2: Řízené válcování a ochlazování  [12]  Obr. 3.2.6: ARA diagram NTMZ 

podeutektoidní oceli [10] 

3.2.5 Zerolling  

 Tato technologie tepelně mechanického zpracování se pouţívá u vysokolegovaných ocelí, 

které mají strukturu nestabilního austenitu.  Teplota MS se nachází v oblasti záporných 

teplot. Při plastické deformaci austenitu dochází k usnadnění vzniku martenzitických 

zárodků, to se projeví zvýšením tepoty počátku martenzitické přeměny na teplotu Mf. Je-li 

teplota v intervalu Mf-Ms je plastická deformace vyuţívaná k přeměně austenitu na 

martenzit. Přeměna austenitu na martenzit má za následek zvýšení meze kluzu při malé 

ztrátě houţevnatosti a vede ke značnému zvýšení plasticity. [10] 

http://tzs.kmm.zcu.cz/TZSprcelk.pdf
http://tzs.kmm.zcu.cz/TZSprcelk.pdf
http://tzs.kmm.zcu.cz/TZSprcelk.pdf
http://tzs.kmm.zcu.cz/TZSprcelk.pdf
http://tzs.kmm.zcu.cz/TZSprcelk.pdf
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3.2.6 Nízkoteplotní tepelně mechanické zpracování  

Při tomto způsobu zpracování je ocel zahřívána na teplotu stabilního austenitu. Po zahřátí 

je ocel prudce ohlazena na teplotu v rozmezí 500-600°, kde je ocel vystavena intenzivní 

deformaci. Deformace bývá vyšší neţ v případě technologie vysokoteplotního tepelného 

zpracování. Poté je ocel kalena a nízkoteplotně popouštěna. Tento postup je moţné pouţít 

jen u ocelí s dobrou prokalitelností. Při zpracování nesmí být vyčerpána plasticita 

austenitu, proto musí být vhodně zvolena teplota, způsob deformace její rychlost. Touto 

technologií je zvyšována pevnost aţ na 3000MPa a také dochází ke zvyšování vrubové 

houţevnatosti. Diagram teploty a času tohoto procesu je zobrazen na obr. 3.2.6. [10,13] 

 

3.3 Druhy ocelí vyšších pevností  

Oceli vyšších pevností je moţné dělit podle několika hledisek, jako je jejich chemické 

sloţení, způsob výroby, vhodnost pro určité pouţití. Základním hlediskem pro dělení ocelí 

vyšších pevnosti je mez kluzu.  Pro tyto oceli je mez kluzu nad hranicí 300 MPa. 

Oceli s vysokou pevnostní oceli se dají dělit podle několika hledisek jako jejich chemické 

sloţení, způsob výroby, nebo vhodnosti pro dané pouţití, nejčastěji se však oceli dělí podle 

meze kluzu. Mez kluzu se u vysokopevnostních ocelí pohybuje v intervalu od 300 MPa aţ 

1200 MPa.  Rozdělení ocelí a jejich mez pevnosti je zobrazeno na obr. 3.3. 

Často se v zahraničích literaturách setkáváme z označením vysokopevnostích ocelí jako 

HSS – oceli s vysokou pevnosti a AHSS oceli z velmi vysokou pevností. [14] 

 

Obr. 3.3: Rozdělení vysokopevnostních ocelí [14] 

HSS (High Strenfth Steel): standardní vysokopevnostní oceli. 

IF –HS (High Strenght Steel): oceli obsahující malé mnoţství C, vyznačují se vysokým 

deformačním zpevněním. 

IS (Interstitial-free steel): ocel s velmi malým obsahem uhlíku a dusíku, s malým 

mnoţstvím Ti a Nb, aby bylo zabráněno  neţádoucímu zpevnění způsobeného zbytkovým 

mnoţství C a N interestiticky rozpuštěného ve struktuře. 

BH (Bake Hadened steel): vysokopevnostní ocel u které je zvýšení pevnosti způsobeno 

kombinací deformace a stárnutí. 

AHSS (Advance High Strengh Steel): pokročile vysokopevnostních oceli 

http://mwiki.nml.in/category/material/interstitial-free-if-steel
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DP ( Dual Phase steel): ocel sloţená z feriické matrice, obsahující   druhou tvrdou fází ve 

formě ostrůvků. 

CP (Complex-phase steel): vícefázová ocel mající velmi jemnou feritickou strukturu 

obsahující vysoký podíl tvrdých fází, které jsou dále zpevněny jemnými precipitáty 

HSLA (High Strenhtr Low Alloy) nízko nebo mikrolegované oceli. Obsah legur 0,01-01% 

(Mn, Cr, Mi, No, V, Ti), kombinace zpevnění zrna precipitačního zpevnění.  

TRIP (Transformation Inglude Plasticity): ocel mající multifázovou strukturu, která 

obsahuje 50-60% feritu, 5-15% zbytkového austenitu a 25-40% bainitu. Zbytkový austenit 

je při teplotě 20°C nestabilní a můţe se při deformaci transformovat na martenzit. 

MS (Martensitic Steel): oceli které mají strukturu v důsledku zpracování přeměnou na 

martenzit.  

TWIP (Twinning Inducet Plasticity): skupina uhlíkových ocelí na bázi FeMnAlC          

(0,5-0,7% C, 17-24% Mn, 9% Al), oceli mají austenitickou strukturu při všech teplotách, 

ve které je základním deformačním mechanizmem dvojčatění. 

 

3.4 Svařování vysokopevnostních ocelí  

 Vysokopevnostní oceli jsou  většinou jemnozrnné  s nízkým obsahem  uhlíku. Jsou proto 

snadno svařitelné   při pouţití  standardních metod. Obsah uhlíku značně ovlivňuje 

svařitelnost, čím je obsah uhlíku vyšší, tím je svařitelnost horší a musí se při svařování  

přistoupit k zvláštním opatřením (předehřev), abychom zabránili vzniku  trhlin ve 

svarovém spoji.  Proto, abychom zjistili, zda je potřeba  pouţít speciálních opatření při 

svařování nám souţí tzv. "uhlíkový ekvivalent". 

Uhlíkoví ekvivalent  zohledňuje  mnoţství legujících prvků a uhlíku obsaţeného  ve 

svařovaném materiálu.  Pro výpočet  uhlíkového ekvivalentu jsou pouţívaný dva vzorce.  

Do vzorců se  dosazují hmotnostní  procenta jednotlivých prvků,  které jsou v oceli 

obsaţeny. 

 

CVE = C +
𝑀𝑛

6
+
𝐶𝑟 +𝑀𝑜 + 𝑉

5
+
𝐶𝑢 + 𝑁𝑖

15
 

CTE = C +
𝑀𝑛 +𝑀𝑜

10
+
𝐶𝑟 + 𝐶𝑢

20
+
𝑁𝑖

40
 

 

CVE klade vyšší důraz na  chemické sloţení, CET klade vyšší důraz na mnoţství uhlíku. 

Při výpočtu CEV a CET dostaneme rozdílné výsledky.  Je tedy nutné vţdy porovnávat  

stejné uhlíkové ekvivalenty. 

CVE≤ 0,45hm.%, C ≤ 0,45hm.%, tloušťka svávaného materiálu s≤ 25mm  

Jsou-li výše uvedené podmínky splněny, není nutné přistupovat při sváření ke zvláštním 

opatřením. [27,28] 
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4 TAILORED BLANKS  

 Tímto pojmem se označují svařené přístřihy plechů různých vlastností, které jsou po 

svaření tvářeny v lisu do finálního tvaru.  Při této technologii výroby jsou pouţívány často 

vysokopenostní oceli v kombinaci s ocelemi s niţší pevností, coţ vede k úspoře materiálu a 

sniţování hmotnosti vyrobeného dílu. Výsledné segmenty se nejvíce uplatňují 

v automobilovém průmyslu při výrobě karoserií.  

Počátky technologie TB sahají do roku 1965, kdy byl touto technologií vyroben boční díl 

karoserie.  Postupně se segmenty vyrobené touto technologií začali uplatňovat  také u  

panelů podlahy.  Rozvoj této technologie nastal v roce 1991, kdy se největší výrobci oceli 

sdruţili do projektu ULSAB (Ultra Light Steel Auto Bod). Cílem projektu bylo  vyrobit 

karoserii, která bude  lehčí, bezpečnější a ekonomičtější na výrobu. Segmenty vyrobené z 

„TB“ jsou v současné době pouţívány na téměř všechny díly karoserie osobních 

automobilů.  

V počátcích byly jednotlivé plechové díly svařovány pomocí technologie TIG. V současné 

době se vyţívá zejména laserové technologie svařování a technologie svařování plasmou. 

Nejčastěji je při svařování jednotlivých plechů pouţívána laserová technologie a to díky 

niţším  nákladům na úpravu svaru, malé šířce svaru a  malé tepelně ovlivněné oblasti. [15, 

16,25] 

Přístřihy vyráběné na míru jsou vyrobeny z plechů různých vlastností. Jednotlivé plechy 

mohou mít stejné nebo rozdílné tloušťky a také různé mechanické vlastnosti a to zejména 

pevnost. Při této technologii se pouţívají vysoko pevností oceli. 

Zavedení této technologie v automobilovém průmyslu vedlo ke zvyšování bezpečnosti 

pasaţérů, sniţování hmotnosti karoserie a sniţování nákladů na výrobu karoserie. 

  

  

Obr 4a: Příklady svařovaných dílců  u technologie tailored blanks [15] 

Při následném tváření se vyuţívají jak konvenční stroje, tak i speciální stroje. Konvenční 

stroje se pouţívají jen v omezené míře v důsledku různých tloušťek a různých 

mechanických vlastností svařených plechů. Konvenční stroje jsou pro pouţití technologie 

tailored blanks upravovány ale při výrobě dílů dochází často k lomům a zvlnění. Při pouţití 

speciálních strojů k takovým vadám nedochází. Tyto stoje jsou oproti konvenčním strojům 

značně sloţitější. Speciální stoje jsou vybaveny  speciálním přidrţovačem nebo děleným 
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přidrţovačem.  Tyto stoje jsou v porovnání konvenčními stroji  draţší. Z toho důvodu se 

konvenční stroje pouţívají jen na  jednodušších výrobní operace.  

Obr 4b: Postup výroby segmentu [41] 

 

Výhody a nevýhody technologie tailored blanks [16] 

 Výhody technologie  tailored blanks 

- kombinace materiálů s různými vlastnostmi 

- niţší hmotnost finálního dílů 

- niţší materiálové náklady 

- kratší proces výroby dílů 

- sníţení počtu dílů pro výrobu segmentu 

 

  Nevýhody technologie  tailored blanks 

- nutnost speciálních nástrojů, vysoká pořizovací cena  

- vysoké nároky na technologické znalosti 

- cenově náročný provoz laserového svařování 

- vyšší nároky na výrobní stroje 

 
 

 

 
segment před lisováním segment po lisování 

Obr. 4 c: Technologie tailored blanks  v praxi  [17] 

 

stříhání materiálu svařování proces tváření 
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5 SVAROVÉ SPOJE A JEJICH KONTROLA  

5.1 Vady svarových spojů  

Při konvenční výrobě kovových materiálů není moţné docílit vyrobený kovový materiál 

bez vad.  Materiál bez výrobních vad je moţné vyrobit jen při dodrţení laboratorních 

podmínek, tyto podmínky však není moţné dodrţet při velkovýrobě. To je důvodem, proč 

kaţdý kovový materiál má jiţ z výroby velké mnoţství makroskopických vad. Jsou to vady 

na úrovni krystalových mříţek, zrn a atomů. Tyto vady osahuje kaţdý technicky vyrobený 

produkt. Tyto vady jsou těţko zjistitelné, proto se při zkoumání věnujeme vadám 

makroskopickým. Tyto vady jsou snáze zjistitelné pomocí ultrazvuku, vizuálně, atd. Tyto 

vady podstatně ovlivňují uţitné vlastnosti, které mohou ovlivnit, správnou technologii 

výroby svaru. [18] 

Vadou výrobku rozumíme kaţdou odchylku od předepsaných vlastností. Nejčastěji od 

normových vlastností, nebo s předepsaným vzorkem.  

 

Vady můţeme rozdělit na: 

- zjevné (jsou zjistitelně pouhým okem nebo pomocí jednoduchých pomůcek)  

- skryté (dají se zjistit pomocí laboratorních zkoušek). 

 

Dále dělíme vady na:  

- přípustné (tyto vady není nutné odstraňovat  - jsou normami nebo předpisy dovoleny)  

- nepřípustné (tyto vady neodpovídají povoleným hodnotám). 

 

Vady nepřípustné mohou být opravitelné nebo neopravitelné. Největším problémem při 

svařovaní je necelistvost. Vady svarových spojů dělíme na dvě skupiny a to na vady plošné 

(trhliny, neprůvary, studený spoj) a na vady objemové (bubliny, póry, vměstky, vrub, 

nesprávný rozměr a povrch svaru). [18] 

 

5.2 Dělení svarových vad 

 Podle polohy 

- povrchové vady (nachází se na povrchu svaru) 

- vnitřní vady (vady se nenachází na povrchu svaru) 

 

 Podle normy ČSN EN ISO 6520-1  se vady podle charakteru rozdělují a číslují: 

- trhliny (dělíme na příčné, podélné, rozvětvené, kráterové, atd.) 

- vměstky (kovové, tavidlové, oxidické, struskové atd.) 

- dutiny (bubliny, staţeniny, póry atd.) 



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 36 

- vady tvaru a rozměru (vruby mezi jednotlivými housenkami, nadměrné zvýšení 

svaru, zápaly, vruby v kořeni, lineární přetaţení, neúplné vyplnění svaru, vadné 

napojení, nepravidelná šířka svaru, atd.) 

- studený spoj (nevznikne kovová vazba, materiál není nataven, ale je pouze „ 

nalepen“) 

- různé vady (rozstřik, vytrţený povrch, stopa po hoření oblouku)[29] 

 

5.3 Hodnocení vad svaru 

Základním kritériem pro hodnocení svarového spoje je jeho vhodnost pro daný účel. To 

znamená, jestli případná vada je náchylná na porušení křehkým lomem nebo na únavové 

porušení.  Při hodnocení přípustnosti vad se vychází z teorie lomové mechaniky. Mezi 

důleţité faktory mající vliv na přípustnost vad je geometrie svařované konstrukce a její 

stav napjatosti, dále velikost a orientace vady. Mezi další ovlivňující faktory patří 

mechanické namáhání konstrukce a prostředí v jakém bude konstrukce umístěna.  

 

5.4 Kontrola svaru 

Zkoušky svaru rozeznáváme podle toho, jaký mají vliv na svarový spoj. Jedná se o 

zkoušky destruktivní (dochází k porušení svaru) a nedestruktivní (svar není při zkoušce 

porušen). 

 

5.4.1  Nedestruktivní zkoušky svarového spoje 

Nedestruktivní zkoušky mají tu výhodu, ţe výrobky je moţné po zkoušce   pouţít. Těmito 

zkouškami není moţné ověřovat prokazatelně všechny vlastnosti svarových spojů jako je 

pevnost svarového spoje, odolnost vůči cyklickému namáhání a plastické vlastnosti svaru. 

Lze tedy říci, ţe pomocí nedestruktivních zkoušek  prokazujeme  pouze částečně dosaţené 

uţitné vlastnosti svarového spoje. [18,26] 

Zkoušky se dělí podle toho, zda zkoumáme vady na povrchu svaru nebo uvnitř svaru: 

 na povrchu svaru  - vizuální  

                              - kapilární (penetrační) 

                              - magnetická prášková 

 uvnitř svaru  - ultrazvukem 

                      - prozařováním 

 

Tyto zkoušky se vyuţívají zejména při zjišťování jakosti v jednotlivých etapách výroby, 

při kontrole technické způsobilosti a funkční bezpečnosti svarových spojů. 
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5.4.1.1 Vizuální zkouška 

Vizuální zkouška je jedna z nejpouţívanějších zkoušek kontroly svaru.  Kontrola se 

provádí pomocí zraku nebo pomocí jednoduchých optických přístrojů. Vizuální zkoušku 

můţeme rozdělit na přímou (zkouška je prováděna pouhým okem nebo pomocí 

jednoduchých optických přístrojů například lupy) a nepřímou (vyuţívají se sloţitější 

optické přístroje například endoskopy).  Pro tuto zkoušku je zapotřebí očištěný povrch 

svaru. Postup provádění vizuální kontroly předepisuje norma ČSN EN ISO 17637. [18,30] 

 

5.4.1.2 Penetrační - kapilární zkouška 

Tato zkouška se pouţívá  k citlivému zjišťování povrchových vad.  Zkouška je zaloţena na 

vzlínavosti kapaliny, proto je pro zjišťování vady zapotřebí, aby byly povrchové vady 

zjistitelné pomocí této zkoušky otevřené, aby do těchto dutin mohla kapalina proniknout. 

Při provádění této zkoušky je zkoušený povrch omyt, odmaštěn a následně je nanesena 

zkušební kapalina. Kapalina se nechá působit po dobu 10-30 minut a následně se povrch 

vzorku opět umyje. Následně se provede vizuální zkoumání povrchu. Podle detekčních 

prostředků rozeznáváme metodu barevné indikace (vada se projeví vznikem kontrastní 

indikace) a metodu fluorescenční (vada se projeví po ozáření ultrafialovým světlem 

světélkující indikací). Provádění zkoušky a vyhodnocení vad předepisují normy ČSN EN 

571-1. [18,26,32] 

 

Obr. 5.4.1.2: Penetrační zkouška svaru [19] 

 

5.4.1.3 Zkouška magnetická prášková 

Tato zkouška se vyuţívá k detekci povrchových a podpovrchových vad (do hloubky do 

3mm pod povrchem). Metoda je zaloţena na zjišťování rozptylu magnetického toku. Tento 

tok vzniká na zmagnetizovaném feromagnetickém materiálu. V místech trhlin nebo 

defektů dochází k vychýlení siločar. Pro zviditelnění magnetických siločar se vyuţívá 

ţelezný prach. U svarů s austenitickými oblastmi se musí počítat s výskytem nepravých 

indikací na rozhraní mezi feromagnetickým a nemagnetickým materiálem. Zkušební 

metoda je popsána v normě ČSN EN ISO 23278. [18,34] 
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Obr. 5.4.1.3: Zkouška magnetická prášková  [20] 

 

5.4.1.4 Zkouška ultrazvuková 

Ultrazvuková zkouška se vyuţívá k zjišťování skrytých vad. Zkouška spočívá v měření 

rychlosti průchodu ultrazvukového impulzu zkoušeným materiálem.  Rychlost síření 

ultrazvuku je v kaţdém materiálu jiná.   Je-li  materiál celistvý, je rychlost šíření závislá na 

frekvenci vlnění a na druhu prostředí. Zkušební sondy slouţí při měření jednak jako 

vysílač ultrazvukového signálu a druhá jako přijímač ultrazvukového signálu. Pro 

vyhodnocování slouţí obrazovka, na které se zobrazují vyslané a přijaté impulsy.  Na 

obrazovce se objeví vysílací impuls a přijatý impuls. Jsou-li detekovány i jiné impulsy ty 

signalizují přítomnost defektu. Podle způsobu měření rozeznáváme metodu přímého 

prozvučování a metodu úhlového prozvučování. [18,26] 

 

Obr. 5.4.1.4: Zkouška ultrazvuková [21] 

 

5.4.1.5 Zkouška prozáření (RTG) 

Zkouška prozařování pomocí RTG patří k nejstarším nedestruktivním metodám. Metoda je 

zaloţena na absorpci ionizačního záření.  Kontrolovaný svar je z jedné strany prozařován 

ionizačním zářením, prošlé záření je na druhé straně zkoušeného svaru zachycováno na 

radiografický film. V místech, kde je záření méně pohlcováno, se nacházejí dutiny a póry.    

Tato zkušební metoda je vhodná pro detekci vnitřních vad. Často se kombinuje 

s ultrazvukovou metodou. Provádění této zkušební metody popisuje norma ČSN EN 1435. 

[18,35]    
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Obr. 5.4.1.5: Zkouška prozáření pomocí RTG [22] 

 

5.4.2 Destruktivní zkoušky 

Pomocí destruktivních zkoušek zjišťujeme mechanické vlastnosti svarového spoje. Tyto 

zkoušky jsou prováděny na zvláštních zkušebních vzorcích. [26] 

Nejčastěji pouţívané destruktivní zkoušky jsou: 

- příčná zkouška tahem (ČSN EN ISO 4136) 

- zkouška ohybem (ČSN EN ISO 5173) 

- zkouška rozlomením (ČSN EN 1320) 

- zkouška hloubením podle Erichsena (ČSN EN ISO 20482) 

- zkouška tvrdosti podle Vickerse (ČSN EN ISO 6507-1) 

- zkouška makroskopická a mikroskopická (ČSN EN 1321) 

 

5.4.2.1 Příčná zkouška tahem 

Příčná zkouška tahem spočívá na plynulém zatěţování zkušebního tělesa aţ do jeho 

přetrţení. Těleso je odebráno napříč svarovým spojem. Pomocí této zkoušky zjišťujeme 

mechanické vlastnosti Re [MPa] mez kluzu, 

Rm [MPa] mez pevnosti, A [%] taţnost a 

následně Z [%] kontrakci. [40] 
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5.4.2.2 Zkouška ohybem 

Při této zkoušce je vzorek se svarovým spojem plasticky deformován jednosměrným 

ohybem.   Vzorek pro příčnou zkoušku ohybem  je  odebrán napříč svarem.  Vzorek se 

umístí do zkušebního zařízení tak aby síla působila v ose svaru. Jedna strana zkušebního 

vzorku je namáhána tahem a druhá tlakem. Rozlišujeme zatěţování kořene a líce svaru.    

U zkoušky  vyhodnocujeme  úhel ohybu a druh vady. Podmínky a způsob provedení 

zkoušky popisuje norma ČSN EN ISO 5173. [26,32] 

 

 
 
 
 

 

 

Obr 5.4.2 2:  Schéma příčné zkoušky ohybem [26,32] 

5.4.2.3 Zkouška rozlomením 

 Tato zkouška je zaloţena na rozlomení svarového spoje takovým způsobem, aby bylo 

moţné zkoumat svarovou plochu.  Lom můţe vzniknout působením krutu, dynamického 

ohybu nebo statickým zatíţením.  Vznik lomu ovlivňuje teplota a tvar vrubu. Tato zkouška 

slouţí pro zjištění typů, rozměrů a rozmístění vad (neprůvarů, dutin, trhlin) v lomové 

rovině. Zkoušený svar je rozdělen na několik zkušebních míst. Ve zkušebním místě je 

proveden vrub, aby byl zajištěn průchod lomové roviny svarem. Postup provádění zkoušky 

je popsán normou ČSN EN 1320.[26,36] 

 

5.4.2.4 Zkouška hloubením podle Erichsena 

Zkouškou se stanovuje schopnost kovových plechů se plasticky deformovat. Zkušební 

těleso o normovaných rozměrech se v místě styku s razníkem a raznicí natře grafitovým 

mazivem. Následně je těleso v přístroji upnuto a v místě svaru se nechá dosednout 

razník. Upnutí vzorku přidrţovačem je silou 10 kN. Razník je zatlačován do zkušebního 

vzorku rychlostí v rozmezí 5-10mm/mim. Pohyb razníku je ukončen, kdyţ se objeví 

trhlina, která prochází přes celou tloušťku materiálu. Následně se provede odečtení 

hloubky vniknutí razníku. Postup provádění zkoušky je popsán normou ČSN EN ISO 

20482.[26,37] 
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Obr 5.4.2.4: Schéma zkoušky hloubením podle Erichsena 

 

5.4.2.5 Zkouška tvrdosti pole Vickerse 

Zkouška tvrdosti podle Vickerse je zaloţena na vnikání diamantového tělesa  tvaru 

pravidelného jehlanu, který má čtvercovou základnu a předepsaný vrcholový úhel mezi 

protilehlými stranami do povrchu zkušebního vzorku.  Při zkoušce se měří délka  

úhlopříčky po vtisku, který zůstane po odlehčení zkušebního tělesa po předepsaném 

zatíţení silou F. Postup zkoušky předepisuje norma ČSN EN ISO 6507-1.[38] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 5.4.2.5: Schéma zkoušky tvrdosti podle Vickerse 

 

5.4.2.6 Zkouška makroskopická a mikroskopická 

Makroskopická zkouška stanovuje charakter svarového spoje. Provádí se na zkušebním 

vzorku. Vzorek je vyhotoven tak, aby bylo moţné provést prohlídku příčného řezu svaru a 

to jak tepelně ovlivněné oblasti tak samotného svaru.  Zkoumaná oblast je před zkouškou 

vyleštěna.  Zkoumaná oblast je osvětlena a kontrolována pouhým okem nebo při malém 

zvětšení v naleptaném nebo nenaleptaném stavu. Zkouškou se zjišťují vady, jako jsou 

dutiny a trhliny. 

Mikroskopická zkouška se provádí podobně jako makroskopická zkouška. Příčný řez svaru 

je zkoumám pod mikroskopem při zvětšení 50 aţ 500x. Provádí se na vzorku v 

nenaleptaném nebo naleptaném stavu. Při mikroskopické zkoušce se zkoumají hranice zrn 

a struktura tuhého roztoku.  Provádění mikroskopické a makroskopické zkoušky popisuje 

norma ČSN EN 1321. [39] 
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6 PŘÍPRAVA EXPERIMETNU 

6.1 Návrh experimentu 

Experiment je zaloţen na posouzení výsledků destruktivních zkoušek svarového spoje 

dvou různých vysokopevnostních ocelí. Svařování bylo provedeno pomocí  laserového 

paprsku.  

 

 Pro zjištění kvality svarového spoje byly navrţeny tyto destruktivní zkoušky 

- příčná zkouška tahem (ČSN EN ISO 4136) 

- zkouška ohybem (ČSN EN ISO 5173) 

- zkouška hloubením podle Erichsena (ČSN EN ISO 20482) 

- zkouška tvrdosti podle Vickerse (ČSN EN ISO 6507-1) 

- zkouška makroskopická a mikroskopická (ČSN EN 1321) 

 

6.2 Volba materiálu 

Materiál pro zkušební vzorky byl dodán firmou Dendera a.s., firma se specializuje na 

řezání plechu pomocí laseru. Pro experiment byly zvoleny materiály  Domex420MC, 

Domex700MC, ocel 11 321 a ocel QSTE 380. Tyto materiály byly zvoleny  z ohledem na 

jejich rozdílné meze kluzu s moţností vyuţití kombinace těchto plechů jako TB plechy pro  

moţnou výrobu části automobilových dílů. 

 

6.2.1 Vlastnosti ocelí pro vzorky 

Ocel Domex420MC a Domex700MC 

Tato ocel je produktem švédské firmy SSAB Tunnplat. Jedná se o jemnozrnnou 

vysokopevnostní ocel, válcovanou za tepla, s řízeným válcováním a ochlazováním. Oceli 

obsahují malé mnoţství uhlíku a jsou legovány vanadem, titanem a niobem. Chemické 

sloţení viz tab. 6.2.1b. Oceli MC je pro tváření za studena a je zaručeně svařitelná. 

Domex420MC se pouţívá zejména v automobilovém průmysl. Domex700MC se pouţívá 

u konstrukcí jeřábů, zemních strojů a nákladních automobilů.  

 

Ocel 11321 

Jedná se o jakostní nelegovanou ocel, válcovanou za studena. Chemické sloţení viz tab. 

6.2.1b.Ocel je vhodná pro tváření za studena a má zaručenou svařitelnost 

 

QSTE 380 TM 

Tato ocel je jemnozrnná, válcovaná za tepla, je mikrolegovaná titanem, niobem. Chemické 

sloţení viz tab. 6.2.1b. 

Ocel je vhodná pro konstrukční účely, výrobu ohýbaných profilů, pro tváření za studena a 

je vhodná pro svařování. Vyuţívá se zejména v automobilovém průmyslu. 
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Tab. 6.2.1a: Mechanické vlastnosti dle výrobců: 

Materiál Mez kluzu 

Re [MPa] min. 

Mez pevnosti 

Rm [MPa] min. 

Taţnost [%] 

A80  < 3mm 

Taţnost [%] 

A5  ≥3mm 

11321 235 280 29 - 

Domex420MC 420 480 16 20 

Domex700MC 700 750 10 - 

QSTE 380 TM 355 430 - 23 

 

Tab. 6.2.1b: Chemické sloţení pouţitých ocelí podle výrobců: 

Ocel 
C % 

max. 

Si % 

max. 

Mn % 

max. 

P % 

max. 

S % 

max. 

Al % 

max. 

Nb % 

max. 

V % 

max. 

Ti % 

max. 

Domex420MC 

tl.2mm 
0,07 0,01 0,57 0,006 0,004 0,047 0,051

 
- - 

Domex700MC 

tl.2mm 
0,08 0,26 1,64 0,012 0,004 0,052 0,062 0,01 0,13 

Ocel 11 121 

tl.2mm 
0,04 0,01 0,35 0,01 - - - 0,009 - 

Ocel 11 121 

tl.3mm 
0,06 0,008 0,38 0,01 0,006 0,037 0,001 0,001 0,001 

QSTE 380 TM 

tl.3mm 
0,12 0,50 0,15 0,025 0,02 0,015 0,09 0,2 0,15 

Podrobnější popis sloţení jednotlivých ocelí viz příloha 1-5. 

 

6.2.2 Výpočet uhlíkového ekvivalentu v  závislosti na druhu a tloušťce svařovaných 

materiálů 

CVE = C +
𝑀𝑛

6
+
𝐶𝑟 +𝑀𝑜 + 𝑉

5
+
𝐶𝑢 + 𝑁𝑖

15
 

 

Domex420MC tloušťka plechu 2mm 

CVE = 0,07 +
0,57

6
+
0,02 + 0 + 0

5
+
0,01 + 0,03

15
= 𝟎,𝟏𝟕 

 

Domex700MC tloušťka plechu 2mm 

CVE = 0,08 +
1,64

6
+
0,02 + 0 + 0

5
+
0,15 + 0,04

15
= 𝟎,𝟑𝟔 

 

Ocel 11 121 tloušťka plechu 2mm 

CVE = 0,04 +
0,35

6
+
0 + 0 + 0,009

5
+
0 + 0

15
= 𝟎,𝟏𝟎 
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Ocel 11 121 tloušťka plechu 3mm 

CVE = 0,04 +
0,35

6
+
0,02 + 0,002 + 0,001

5
+
0 + 0 + 0,009

15
= 𝟎,𝟏𝟎 

 

QSTE 380 TM  tloušťka plechu 3mm 

CVE = 0,12 +
0,15

6
+
0 + 0 + 0,2

5
+
0 + 0

15
= 𝟎,𝟏𝟗 

Není-li uhlíkový ekvivalent větší neţ 0,45% hmotnosti a obsah uhlíku C<0,35% hmotnosti 

při tloušťce materiálu  do 25mm,  lze ocel svařovat bez předehřevu. Při splnění těchto 

podmínek   říkáme, ţe materiál má zaručenou svařitelnost. Na základě výpočtu můţeme 

konstatovat, ţe výše popsané oceli mají zaručenou svařitelnost. 

 

6.3 Volba počtu vzorků 

V rámci experimentu budou zkoušeny tři druhy oceli Domex420MC, 11 321 a 

Domex700MC o tloušťce 2mm a dva druhy oceli  Domex700MC a QSTE 380TM o 

tloušťce plechu 3mm. Vzorky byly svařeny pomocí laseru.  

 

 Vzorky pro příčnou zkoušku tahem 

3x 11321-11321  tloušťka plechu 2 mm 

3x Domex420MC - 11321 tloušťka plechu 2 mm 

3x Domex700MC - 11321 tloušťka plechu 2 mm 

3x QSTE 380 TM - 11321 tloušťka plechu 3 mm 

Celkem pro příčnou zkoušku tahem 12 vzorků. 

 

 Vzorky pro zkoušku ohybem 

3x 11321 -1321 tloušťka plechu 2 mm 

2x Domex420MC - 1321 tloušťka plechu 2 mm 

3x Domex700MC - 1321 tloušťka plechu 2 mm 

3x QSTE 380 TM - 11321 tloušťka plechu 3 mm 

Celkem pro příčnou zkoušku tahem 11 vzorků. 

 

 Vzorky pro zkoušku hloubením podle Erichsena 

1x 11321 - 1321 tloušťka plechu 2 mm 

1x Domex420MC - 1321 tloušťka plechu 2 mm 

Celkem pro zkoušku hloubením 2 vzorky. 
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Pro tuto zkoušku byly zvoleny jen dvě kombinace po jednom vzorku z důvodu 

měřících schopností přístroje. Měřící přístroj ERICHSEN F4  by nebyl schopen změřit  

plechy tloušťky 2 mm s vysoko pevnostní oceli. 

  

 Vzorky pro makro a makroskopickou zkoušku 

1x 11321 - 1321 tloušťka plechu 2 mm 

1x Domex420MC - 1321 tloušťka plechu 2 mm 

1x Domex700MC - 11321 tloušťka plechu 2 mm 

1x QSTE 380TM - 11321 tloušťka plechu 3 mm 

Celkem pro makro a mikroskopickou 4 vzorky. 

 

 Vzorky pro zkoušku tvrdosti podle Vickerse 

Pro tuto zkoušku budou pouţity vzorky pro makroskopickou a mikroskopickou 

zkoušku. 

 

6.4 Příprava a realizace svařovacího procesu 

6.4.1 Příprava svařovaných plechů 

Jednotlivé svarové plechy byly před svařováním odmaštěny a byla provedena úprava 

svarových ploch  zdrsněním  pomocí smirkového papíru a následně byly plechy zbaveny 

mechanických nečistot.  

 

6.4.2 Svařovací proces 

Volba svařovacích parametrů byla zvolena  podle doporučení pro provedení laserových 

svarů v ochranné atmosféře argonu.  Pouţité parametry pro jednotlivé tloušťky materiálu 

jsou popsány v tab. 6.4.2. 

 Parametry svařování: 

- svařovací zařízení : vláknový Yb-YAG laser firmy IPG o výkonu 2 kW 

- reţim svařování : CW- kontinuální 

- vzdálenost ohniska od  svařovaného povrchu :  0mm  

 

Tab. 6.4.2.Zvolené  parametry svařování 

Tloušťka plechů 

[mm] 

Ochranný 

plyn 

Objem 

plynu 

[l/min] 

Výkon 

[W] 

Vzdálenost ohniska  od 

povrhu vzorku [mm] 

Svařovací rychlost 

[m/min] 

2 Ar 12 1400 0 1,2 

3 Ar 12 1800 0 1,2 

Čistota plynu  99.98% 
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Obr.6.4.2a: Upnutí svařovaných plechů a trasování dráhy laseru 

 

Obr.6.4.2b: Proces svařovaní  

 

Obr.6.4.2c: Svar oceli 1121 a QSTE  tloušťka plechu 3 mm 
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6.5 Výroba vzorků pro zkoušky svaru 

Vzorky pro potřeby zkoušek byly vyřezány ze svařených plechů na poţadované rozměry 

pomocí CO2 laseru ve firmě Dendera a.s na stroji  AMADA FO 3015. 

 

6.5.1 Vzorky pro zkoušku příčného tahu 

Pro zkoušku svaru v příčném tahu byly vyrobeny vzorky podle normy ČSN EN ISO 4136. 

Při volbě rozměru vzorků byla zohledněna tloušťka svařovaných plechů. Zvolené rozměry 

pro jednotlivé tloušťky plechu jsou znázorněny na obr. 6.5.1a a 6.5.1b 

 

 

Obr. 6.5.1a Rozměr vzorku pro zkoušku příčným tahem pro plech tloušťky  2mm 

 

 

Obr. 6.5.1b Rozměr vzorku pro zkoušku příčným tahem pro plech tloušťky  2mm 

 

6.5.2  Vzorky pro zkoušku ohybem 

Pro ohybovou zkoušku byly vyrobeny vzorky o rozměrech předepisující normou ČSN EN 

ISO 5173. Rozměry vzorků jsou pro tloušťku plechu 2mm a 3mm stejné. 

 

Obr. 6.5.2 Rozměr vzorku pro zkoušku ohybem 
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6.5.3 Vzorky pro zkoušku mikrostruktury a makrostruktury svaru 

Pro zkoušku mikrostruktury a makrostruktury byly vyhotoveny čtyři vzorky.  Pro kaţdou 

materiálovou kombinaci jeden vzorek o rozměrech 22x10x tloušťka plechu. Po vyřezání 

byly vzorky zality a následně bylo provedeno broušení a leštění jejich povrchu. Pomoci 

stereomikroskopu byla zkoumána struktura základních materiálů a svarového kovu.  

 

Obr. 6.5.3 Vzorky pro Zkouška mikrostruktury a makrostruktury svaru 

 

6.5.4 Vzorky pro zkoušku hloubením podle Erichsena 

Pro zkoušku hloubením podle Erichsena byly vyrobeny pouze dva vzorky z plechu o 

tloušťce 2mm a kombinaci oceli Domex420MC - 11321 a 11321 - 11321. Vzorky o větší 

tloušťce by nebylo moţné testovat z důvodu omezeného měřicího rozsahu  pouţitého 

přístroje. 

Obr. 6.5.4 Rozměr vzorku pro zkoušu hloubení podle Erichsena  

 

 

QSTE380TM - 

tl. 3mm 

11321 -11321 tl. 2mm 

Domex400MC -11321 tl. 2mm 

Domex420MC -11321 tl. 2mm 
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7 REALIZACE EXPERIMETU 

7.1 Zkouška tahem 

Zkouška v příčném tahu byla provedena na hydraulické zkušebním stroji ZD40 /400kN. 

Technické parametry stroje viz příloha č.9. Vzorky byly ve zkušebním  stroji upnuty 

pomocí kleštin, vliv upnutí je patrný v prokluzu u tahových diagramů. Rychlost zatěţování 

byla zvolena 500kN/min. 

  

 

Obr. 7.1b: Zkušební těleso pro zkoušku tahem 

 

Tloušťka plechu  2mm 

 Kombinace 11321-11321   

 U všech vzorků došlo k porušení mimo svar, to svědčí o kvalitním provedení svaru. 

Naměřené hodnoty jsou tedy hodnotami meze kluzu základního materiálu. 

 

Tab. 7.1a Naměřené hodnoty kombinace 11 321 - 11 321 tl . plechu 2mm 

  

Obr. 7.1c: Tahový diagram kombinace 11 321 - 11 321 tl . plechu 2mm 

číslo vz. a[mm] b[mm] S0[mm
2
] Fm[N] Rp2[MPa] Rm[MPa] A[%] 

1 2 12,00 24,0 8492,4 217,74 352,38 32,50 

2 2 11,95 23,9 8454,8 214,62 350,82 31,25 

3 2 12,05 24,1 8520,4 215,02 353,54 33,75 
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 Kombinace Domex420CM - 11 321 

U všech vzorků došlo o k porušení mimo svar, to svědčí o kvalitním provedení svaru. 

K poruše došlo v oblasti niţší meze kluzu, tedy u oceli 11321, coţ poukazuje na kvalitní 

provedení svaru. Naměřené hodnoty korespondují s mezí kluzu materiálu v místě porušení. 

 

Tab. 7.1b:  Naměřené hodnoty kombinace Domex420CM - 11 321 tl . plechu 2mm 

 

Obr. 7.1d: Tahový diagram kombinace Domex420MC - 11 321 tl . plechu 2mm 

 

 Kombinace Domex700MC - 11 321 

U všech vzorků došlo k porušení mimo svar, to svědčí o kvalitním provedení svaru. 

K poruše došlo v oblasti niţší meze kluzu, tedy u oceli 11321 coţ poukazuje na 

kvalitní provedení svaru. Naměřené hodnoty korespondují s mezí kluzu materiálu 

v místě porušení. 

 

Tab. 7.1c:  Naměřené hodnoty kombinace Domex700MC - 11 321 tl . plechu 2mm 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

0,00 3,60 7,20 10,80 14,40 18,00 21,60 25,20 28,80

F[
kN

]

s[mm]

Vzorek 1

Vzorek 2

Vzorek 3

číslo vz. a[mm] b[mm] S0[mm
2
] Fm[N] Rp2[MPa] Rm[MPa] A[%] 

1 2 12,00 24,0 8548,8 244,51 356,20 18,75 

2 2 12,00 24,0 8548,8 234,92 354,72 18,75 

3 2 12,05 24,1 8586,4 240,00 356,28 18,75 

číslo vz. a[mm] b[mm] S0[mm
2
] Fm[N] Rp2[MPa] Rm[MPa] A[%] 

1 2 12,00 24,0 8539,2 247,65 355,80 20 

2 2 12,00 24,0 8586,4 244,91 357,76 20 

3 2 12,00 24,0 8567,6 246,48 356,98 20 
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Obr 7.1e: Tahový diagram kombinace Domex700MC - 11 321 tl . plechu 2mm 

 

Tloušťka plechu  3mm 

 Kombinace 11321 - QSTE 380 TM 

U všech vzorků došlo o k porušení mimo svar, to svědčí o kvalitním provedení 

svaru. K poruše došlo v oblasti niţší meze kluzu, tedy u oceli QSTE 380 TM coţ 

poukazuje na kvalitní provedení svaru. Naměřené hodnoty korespondují s mezí 

kluzu materiálu v místě porušení. 

 
Tab. 7.1d Naměřené hodnoty kombinace 11321- QSTE 380 TM tl . plechu 3mm 

 

 

Obr. 7.1g: Tahový diagram kombinace 11321 - QSTE380TM tl . plechu 3mm 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

0,00 3,60 7,20 10,80 14,40 18,00 21,60

F[
kN

]

s[mm]

Vzorek 1

Vzorek 2

Vzorek 3

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

0,00 3,60 7,20 10,80 14,40 18,00 21,60 25,20 28,80 32,40 36,00

F[
]k
N
]

s[mm]

Vzorek 1

Vzorek 2

Vzorek 3

číslo vz. a[mm] b[mm] S0[mm
2
] Fm[N] Rp2[MPa] Rm[MPa] A[%] 

1 3 25,00 75,00 27573,6 281,63 367,64 23,75 

2 3 25,05 75,15 27648,8 287,20 367,91 23,75 

3 3 24,95 74,85 27573,6 284,95 368,38 22,5 
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Zhodnocení zkoušky příčným tahem  

Při zkoušce v příčném tahu nedošlo ani v jednom případě k lomu ve svarovém spoji  ani v 

tepelně ovlivněné oblasti svaru. Z výsledků zkoušek je zřejmé ţe k porušení došlo  u 

materiálu s niţší mezí kluzu a to mimo tepelně ovlivněnou oblast. Laserový svar má tedy 

poţadovanou pevnost a kvalitu. 

 

7.2 Zkouška ohybem 

Zkouška ohybem byla provedena na hydraulickém zkušebním stroji ZD40 /400kN. 

Technické parametry stroje viz příloha č. 9. Zkouška byla povedena na zkušebních 

vzorcích odebraných z tupých svarových spojů. Všechny zkušební vzorky byly zkoušeny 

ze strany líce svaru. Geometrie ohýbání byla provedena podle normy  ČSN EN ISO 5173. 

Stroj pro zkoušení nebyl vybaven kladkou, která by zkušební vzorek  přidrţovala  ve 

výchozí poloze v průběhu zatěţování. 

 

Obr.7.2 Geometrie  zařízení pro ohybovou zkoušku stroje ZD 400 

Tab .7.2.1  Naměřené hodnoty příčné zkoušky v ohybu 

Tl plechu  = 2 mm 

Materiál Vzorek a[mm] b[mm] S0[mm2] Fm[N] Ůhel[°] 

11321-11321 
1 2 30 60 705,6 132,5 

2 2 30 60 630,4 132,0 

11321-Domex420MC 
1 2 30 60 733,6 132,0 

2 2 30 60 790,0 131,5 

11321-Domex700MC 

1 2 30 60 743,2 133,0 

2 2 30 60 893,6 131,0 

3 2 30 60 799,6 132,0 

Tl. plechu = 3 mm 

11321-QSTE380TM 

1 3 30 90 1975,2 142,0 

2 3 30 90 2144,4 142,0 

3 3 30 90 2144,4 141,0 
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Vyhodnocení zkoušky ohybem 

Při zkoušce ohybem nedošlo při zvolených podmínkách ani u jednoho zkušebního tělesa k 

přetrţení ve svaru nebo v tepelně ovlivněné oblasti. V důsledku zvolené  geometrie 

zatěţování, která není nevhodnější pro materiály s rozdílnou mezí kluzu došlo při 

zatěţování  k posunutí  osy svaru na stranu materiálu s niţší taţností. Posunutí nenastalo 

jen u vzorku sloţeného jen z jednoho druhu oceli 11321. 

 

7.3 Zkouška hloubení podle Erichsena 

Zkouška hloubení podle Erichsena byla provedena na přístroji ERICHSEN F4  doplněného 

o snímací jednotku HEIDENHAIN. Zkouška byla provedena na dvou zkušebních vzorcích 

V1 a V2. Byly voleny vzorky s kombinací oceli s niţší mezí kluzu. Vzorky zhotovené 

z ocelí o vyšší mezi kluzu nebylo moţné díky technickým parametrům stroje zkoušet.  

 
Tab .7.2.1  Naměřené hodnoty zkoušky hloubení pole Erichsena 

Vzorek Svařované materiály tl. plechu [mm] IE [mm] Vznik trhliny 

V1 Ocel 11321- Ocel 11321 2 14 ano 

V2 DOMEX 420MC - Ocel 11321 2 9 ne 

 

  

Obr.7.3a: Vzorek V1 po Erichsenově 

zkoušce 

Obr. 7.3a: Vzorek V2 po Erichsenově 

zkoušce 

 

Zhodnocení zkoušky podle Erichsena 

Vzorek V1 (ocel 11321 - 11321) 

U vzorku V1  zhotoveného z hlubokotaţné oceli  vznikla v průběhu zkoušení radiální 

trhlina šířky 0,1 mm  o délce 1,8mm,  následně vznikla půlkruhová trhlina šířky 1,75 mm 

na oblouku 180°. Trhlina se objevila v hloubce 13,5mm zkouška hloubením byla ukončena 

v maximální hloubce EI = 14mm.  Při zkoušce došlo k porušení svařovaného materiálu, 

pevnost svaru však zůstala zachována.   
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Vzorek V2 (DOMEX420MC - Ocel 11321) 

U vzorku V2 nevznikla průběhu zkoušky ţádná trhlina. Zkouška hloubením byla ukončena v 

maximální hloubce EI = 9mm, ne však z důvodu porušení materiálu ale z důvodu 

omezeného zkušebního rozsahu přístroje.  V průběhu zkoušky hloupení došlo v důsledku 

rozdílných hodnot taţnosti jednotlivých svařených materiálu k posunutí linie svaru  na 

prohlubni o 1mm  u materiálu s vyšší pevností na úkor vysokopevnostní oceli s niţší 

pevností. 

 

7.4 Zkouška tvrdosti  Vickerse 

Na vzorcích vyrobených pro zkoušku mikrostruktury a makro struktury byla provedena 

zkouška tvrdosti podle Vickerse. Tvrdost byla měřena v základních materiálech a ve 

svarovém kovu. Výsledky naměřených tvrdostí znázorňuje tab. 7.4. 

Tab. 7.4. Naměřené hodnoty tvrdosti 

 

Zhodnocení zkoušky tvrdosti podle Vickerse 

Na základě změřených tvrdostí základních materiálů a  svarového kovu můţeme 

konstatovat  ţe  svarový kov má v porovnání s výchozími materiály vyšší tvrdost v 

důsledku  změn struktury vyvolané svařovacím procesem. 

 

7.5 Zkouška mikrostruktury a makrostruktury 

7.5.1 Zkouška makro struktury 

Pomocí stereomikroskopu s kamerou byly provedeny snímky jednotlivých svarových 

spojů. Následně  byla pomocí  programu autocad změřena tepelně ovlivněná oblast a šířka 

svaru. Odečet  šířek jednotlivých oblastí je zobrazen  na obr. 7.5.1a-d a zjištěné hodnoty 

jsou zobrazeny v tab. 7.5.1. 

 

Tl. plechu = 2 mm 

Vzorek 
Základní 

materiál 1 

HV1 základního 

materiálu 1 

Základní 

materiál 2 

HV1 základního 

materiálu 2 

HV1 svarového 

kovu 

1 11321 102,0 11321 102,0 191,0 

2 11321 102,0 Domex420MC 122,6 226,7 

3 11321 102,0 Domex700MC 109,2 276,1 

Tl. plechu = 3 mm 

4 11321 102,0 QSTE380TM 162,3 180,0 
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Obr .7.5.1a  Odměření tepelně ovlivněné oblasti u vzorku 1 a 2  

 

Obr .7.5.1a  Odměření tepelně ovlivněné oblasti u vzorku 3 a 4 
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Tab .7.5.1  Odměřené velikosti tepelně ovlivněných oblastí a šířky svaru 

Tl. plechu = 2 mm 

Vzorek 1 

Základní materiál 
Šířka TOO v základním 

materiálu  [mm] 

Šířka svaru             

[mm] 

Šířka svaru s TOO 

[mm] 

11321 0,34 
1,70 2,35 

11321 0,31 

Vzorek 2 

Základní materiál 
Šířka TOO v základním 

materiálu  [mm] 

Šířka svaru             

[mm] 

Šířka svaru s TOO 

[mm] 

11321 0, 28 
2,09 2,67 

Domex420MC 0, 30 

Vzorek 3 

Základní materiál 
Šířka TOO v základním 

materiálu  [mm] 

Šířka svaru             

[mm] 

Šířka svaru s TOO 

[mm] 

11321 0,51 
1,69 2,69 

Domex700MC 0,49 

Tl. plechu = 3 mm 

Vzorek 4 

Základní materiál 
Šířka TOO v základním 

materiálu  [mm] 

Šířka svaru             

[mm] 

Šířka svaru s TOO 

[mm] 

11321 0,29 
1,19 1,74 

QSTE380TM 0,26 

 

Zhodnocení zkoušky makro struktury 

Na základě odměřených hodnot můţeme konstatovat, ţe při svařovaní pomocí laserového 

paprsku  pod ochrannou atmosférou argonu je tepelně ovlivněná oblast velmi malá a svar 

je úzký s porovnáním s konvenčními technologiemi svařování. 

 

7.5.2 Zkouška mikrostruktury 

Z pořízených snímků  základních materiálů a svarového kovu je zřejmé, ţe základní 

materiály mají jemnozrnnou strukturu. Na hranici přechodových oblastí základních 

materiálů a svarového kovu dochází k zhrubnutí zrn. 

V průběhu zkoušky byl u kaţdého vzorku zkoumán svarový kov a základní materiál s 

tepelně ovlivněnou oblastí. 
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Vzorek 1  (ocel 11321 - Domex420MC) 

Obr. 7.5.2a  Rozbor makrostruktury  vzorku 1 

 

Popis struktur 

Ocel 11321 - feritická struktura  (ferit + cementit) 

Svarový kov - feriticko - cementitická směs s místním výskytem bainitu 

 

Podrobnější náhled na tepelně ovlivněné oblasti a svarový kov viz obr. 7.5.2.b-c. 

 
 

 

 

SVAROVÝ KOV 11321 

TOO 11321 
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Obr. 7.5.2b: Mikrostruktura tepelně ovlivněné oblasti u materiálu 11321 

 

Obr. 7.5.2c: Mikrostruktura svaru  materiálů 11 321 a 11321   
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Vzorek 2  (ocel 11321 - Domex420MC)   

  

 

 

  

Obr. 7.5.2d  Rozbor makrostruktury  vzorku 2 

 

Popis struktur 

Domex420MC - velmi jemná feriticko- cementitická struktura  

Svarový kov -  feriticko - cementitická struktura (ferit + bainit) 

Ocel 11321 - feritická struktura (ferit + cementit) 

 

Podrobnější náhled na tepelně ovlivněné oblasti a svarový kov viz obr. 7.5.2e-g. 

 

 

TOO Domex420MC TOO 11321 

11321 

SVAROVÝ KOV 

Domex420MC 
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Obr. 7.5.2e : Mikrostruktura tepelně ovlivněné oblasti u materiálu Domex420MC 

 

Obr.7.5.2f: Mikrostruktura svaru  materiálů Domex420MC a 11321 

 

Obr. 7.5.2g: Mikrostruktura tepelně ovlivněné oblasti u materiálu 11321  
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Vzorek 3  ocel 11321 - Domex700MC  tl. 2mm 

  

 

 

  

Obr. 7.5.2h  Rozbor makrostruktury  vzorku 3 

 

Popis struktur 

Ocel 11321 - feritická struktura (ferit + cementit) 

Svarový kov -  feriticko - cementitická  (ferit + bainit) 

Domex700MC - velmi jemná feriticko - cementitická  struktura 

 

Podrobnější náhled na  tepelně ovlivněné oblasti a svarový kov viz obr. 7.5.2i-k.   

 

 

TOO 11321 

TOO Domex700MC 

11321 

SVAROVÝ KOV 

Domex700MC 
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Obr. 7.5.2i: Mikrostruktura tepelně ovlivněné oblasti u materiálu 11321 

 

Obr. 7.5.2j: Mikrostruktura svaru  materiálů 11321 a Domex700MC 

 

Obr. 7.5.2k:  Mikrostruktura tepelně ovlivněné oblasti u materiáluDomex700MC 
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 Vzorek 4 (ocel QSTE380 - ocel 11321)  

Obr. 7.5.2l  Rozbor makrostruktury  vzorku 4 

 

Popis struktur 

Ocel 11321 - feritická struktura (ferit + cementit) 

Svarový kov -  feriticko - cementitická směs (lokálně bainit)   

QSTE380 - feriticko - perlitická struktura - mikrolegováná ocel 

 

Podrobnější náhled na  tepelně ovlivněné oblasti a svarový kov viz obr. 7.5.2m-o.   

 

  

 

 

  

QSTE 380TM 11321 

SVAROVÝ KOV 

TOO QSTE 380TM TOO 11321 
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Obr. 7.5.2m: Mikrostruktura tepelně ovlivněné oblasti u materiálu QSTE380 

 

Obr. 7.5.2n: Mikrostruktura svaru  materiálů 11 321 a QSTM380 

 

Obr. 7.5.2o: Mikrostruktura tepelně ovlivněné oblasti u materiálu 11321 
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8 ZÁVĚR  

Cílem diplomové práce bylo provedení experimentu  svařování  vysokopevnostních ocelí v 

kombinací s ocelí 11321.  Jako materiály reprezentující vysokopevnostní oceli byly 

zvoleny jemnozrnné oceli Domex420MC, Domex700MC a Ocel QSTE 380TM. Tyto oceli 

se vyznačují jemnozrnnou strukturou, nízkým obsahem uhlíku, vysokou mezí kluzu, 

zaručenou svařitelností a vhodností tváření za studena. Svary kombinace ocelí byly 

provedeny pomocí vláknového Yb-YAG laseru. Při svařování nebyl pouţit přídavný 

materiál. Diplomová práce se zabývala kombinací  svarů dvou ocelí s různými mezemi  

kluzu svařených laserovým paprskem v ochranné atmosféře argonu. 

U příčné zkoušky tahem  nedošlo  v průběhu zkoušky  k roztrţení vzorků ve svarovém 

spoji.   K přetrţení vzorků došlo vţdy v základním materiálu mimo tepelně ovlivněnou 

oblasti  oceli 11321.  Naměřené hodnoty korespondují s hodnotami základního materiálu, 

to svědčí o  s dobré kvalitě svaru. 

Při provádění příčné zkoušky ohybem byl vzorky zatěţovány ze strany líce svaru. Zkouška  

neprobíhala podle normy, neboť zkušební přístroj nebyl vybaven kladkou ani 

přidrţovačem. V průběhu experimentu nedošlo u ţádného zkušebního vzorku k porušení v 

místě svaru ani ke vzniku trhlinek ve svaru.  Zkušební vzorky o tloušťce 2mm  dosáhly 

úhlu ohybu 132° a vzorky o tloušťce 3mm dosáhly úhlu ohybu 142°. V průběhu zatěţování 

došlo k posunutí působící síly o 10 mm  na stranu oceli s niţší mezí kluzu. Větších  úhlů 

ohybu nebylo moţno dosáhnout na zvoleném přístroji. Výsledkem zkoušky v příčném 

ohybu je  konstatování, ţe provedené svary vykazuji dobrou kvalitu. 

U zkoušky  hloubení podle Erichsena byly zkoušeny pouze dva vzorky a to kombinace 

ocelí 11311-11321 a Domex420MC - 11321. Při zkoušení dalších kombinací by mohlo 

dojít k přetíţení měřícího přístroje. U první kombinace došlo v průběhu experimentu k 

trhlině mimo svarový spoj a následně při zvyšujícím se zatíţení ke vzniku radiální trhliny 

trhliny šířky 0,1 mm  o délce 1,8mm,  následně vznikal půlkruhová trhlina šířky 1,75 mm 

na oblouku 180°. Trhlina se objevila v hloubce 13,5mm zkouška hloubením byla ukončena 

v maximální hloubce EI = 14mm pevnost svaru však zůstala zachována. U druhé 

kombinace  nedošli v průběhu zatěţování ke vzniku trhliny aţ do naměřené hloubky EI = 

9mm,  ale došlo k posunutí  roviny svaru o 1mm směrem k materiálu  s vyšší mezí kluzu. 

Výsledky dokazují dobrou kvalitu svaru. 

Zkouška tvrdosti  podle Vickrese  prokázala, ţe došlo vlivem svařovacího procesu  ke 

změně struktury,  coţ vedlo ke zvýšení tvrdosti svarového kovu porovnáním s tvrdostmi  

základních materiálů.  

Závěrečnou zkouškou byla zkouška makro makrostruktury  a mikrostruktury svaru. Při této 

zkoušce byla změřena velmi malá šířka svaru a relativně malá tepelně ovlivněná oblast.  

Při hodnocení mikrostruktury základních materiálů byla konstatována jemnozrnná 

struktura nejčastěji feritická a  u svarového kovu byla zjištěna struktura feritcko-

cementitická struktura. 

Při zhodnocení  všech provedených zkoušek můţeme konstatovat, ţe při svařování  

kombinace námi zvolených  plechů stejné tloušťky pomocí laserové technologie je v 

relativně krátkém čase moţné provést vysoce kvalitní svar bez přídavného materiálu, který 

není nutné následně opracovávat. Jedinou nevýhodou jsou vysoké náklady na laserovou 

technologii.
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SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK  

Symbol  Popis  Jednotka 

∆E  energetický rozdíl mezi hladinami  [J] 

∆σL  přírůstek napětí zpevnění legováním  [MPa] 

A  taţnost  [%] 

a  tloušťka zkušebního plechu  [mm] 

b  šířka zkušebního plechu  [mm] 

b  hloubka svaru  [mm] 

c  koncentrace  [%] 

c  koncentrace legujících prvků v roztoku  [%] 

d  střední průměr zrna  [mm] 

d  průměr ohýbacího trnu  [mm] 

d1, d2  délky hrany vpichu u zkoušky tvrdosti pole vickrse  [mm] 

doh  průměr zaostřeného laserového paprsku   [mm] 

dz  střední velikost zrna  [mm] 

E1  energie na základní hladině  [J] 

E2  energie na excitované hladině  [J] 

F  síla  [kN] 

f  vzdálenost ohniska od povrchu svařovaného materiálu  [mm] 

Fm  síla na mezi porušení v tahu  [kN] 

G  modul pruţnosti ve střihu  [MPa] 

I  intenzita záření v paprsku   [W.mm
-2

] 

kz  materiálová konstanta  [N.mm
-3/2

] 

l  vlnová délka záření  [mm] 

l  vzdálenost podpor  [mm] 

P  výkon laseru  [W] 

Q  specifické vnesené teplo při svařování  [J.m
-1

] 

R  poloměr podpor  [mm] 

Re  mez kluzu  [MPa] 

Rm  mez pevnosti v tahu  [MPa] 

Rp0,2  smluvní mez kluzu  [MPa] 

S0  průřez plechu  [mm
2
] 

t  délka pulsu  [s] 

ts  tloušťka  vzorku pro zkoušku ohybem  [mm] 

ts  tloušťka plechu  [mm] 

vs  rychlost svařování   [m.s
-1

] 

  hustota energie  [W.cm
-2

] 

Z  kontrakce  [%] 

α  úhel ohybu  [°] 

ε  prodlouţení  [mm] 

ρ  hustota  [kg.m
-3

] 
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Příloha č.1 Atest oceli 11321 (plech tloušťky 2 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č.2 Atest oceli 11321 (plech tloušťky 3 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č.3 Atest oceli Domex420MC (plech tloušťky 2 mm) 

 



 

Příloha č.4 Atest oceli Domex700MC (plech tloušťky 2 mm) 

 

 



 

Příloha č.5 Atest oceli QSTE 380TM (plech tloušťky 3 mm) 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 6 Fotodokumentace vzorků po zkoušce tahem 

Tloušťka plechu 2 mm 

 

 



 

Příloha č. 6 Fotodokumentace vzorků po zkoušce tahem - pokračování 

Tloušťka plechu 3 a 2 mm 

 

 



 

Příloha č. 7 Fotodokumentace vzorků po zkoušce ohybem  

Tloušťka plechu 2 mm 

 

 

 



 

Příloha č. 7 Fotodokumentace vzorků po zkoušce ohybem - pokračování 

Tloušťka plechu 3 mm 

 

 

 



 

Příloha č. 8 Fotodokumentace vzorků po zkoušce hloubení podle Erichsena 

Tloušťka plechu 2 mm 

 

V1 

 

 

 

V2 

 

 

 



 

Příloha č. 9 Hydraulický zkušební stroj ZD40 /400kN  

Stroj umoţňuje provádět tahové, tlakové a ohybové 

zkoušky materiálů do 400 KN s řízením rychlosti 

zatěţování a programovým zpracováním zkoušek. Je 

vybaven vestavěným inkrementálním délkovým snímačem 

polohy příčníku s rozlišením 0,01 mm a snímačem síly s 

řídící jednotkou EDC 60. 

Řídící jednotka EDC 60 je vysoce precizní elektronické 

zařízení speciálně konstruované pro řízení servo-

hydraulických zkušebních strojů. Je vyráběna speciálně 

pro aplikace řízení zkušebních strojů a vyuţívají ji přední 

evropští výrobci universálních zkušebních strojů. Jednotka 

je opatřena programem pro zkoušky kovů s moţností 

provádět zkoušky bez PC u jednoduchých aplikací bez 

pouţití průtahoměru. 

Technické parametry: 

- Výrobce: HBM /SRN/ 

- Měřící rozsah: 8 - 400 kN 

- Chyba měření síly: 1/100 jmenovitého rozsahu síly, 

tj. ± 1 % odpovídá třídě přesnosti 1 

- Měřící rozsah měření dráhy: 0 -f 280 mm 

- Sériové rozhraní RS 232 pro komunikaci s nadřazeným PC COM1    

- Pro PC s FIFO s maximální rychlostí 115 KB - inkrementální vstup pro napojení 

snímače dráhy. 

 

Počítač je vybaven programem M-TEST v.1.7 pro tahovou, tlakovou a ohybovou zkoušku 

kovových materiálů dle EN 10001-2 s vyhodnocením výsledků, grafickým zpracováním 

 

 

 

 

 

 

 

Řídící jednotka EDC 60 

 

 

 

 



 

Příloha č. 10 Pracoviště pokročilých laserových technologii  

Technické parametry: 

- vláknový Yb-YAG laser firmy IPG o výkonu 2 kW 

- 6-ti osý robot IRB 2400  od firmy ABB (rozsah pohybu cca 1600x1000x600mm, 

opakovaná přesnost polohování 0,1 mm) 

- rotační 2-osý manipulátor IRBP250 opět ABB vybavený samostředícím univerzálním 

sklíčidlem, nosnost 200kg 

- laserovou svařovací hlavou Precitec YW30 

- laserovou dělící hlavou Precitec YRC vybavené nezávislou řízenou osou (pro 

konstantní odstup od povrchu) 

- univerzálním přípravkovacím stolem Demmeler o rozměru 1000x1000mm 

Technologické moţnosti pracoviště: 

- svary materiálů aţ do síly 6 mm  

- dělení kovů tavnou i oxidační metodou (nerezy, barevné kovy) do tloušťky 5mm  

- lokální povrchové kalení s šířkou cca 3 mm a hloubkou do 1 mm 

- rozměry výrobků cca 1600x1000x500 mm 

 

  

           Robotické rameno s laserovou svařovací hlavou Laserová jednotka 

 

 



 

Příloha č. 11 Pracoviště tváření plechu a mechanických zkoušek 

Pracoviště  je vybaveno zkušebním zařízením pro zkoušku hlubokotaţnosti plechů a pásů 

ERICHSEN F4 se snímací jednotkou HEIDENHAIN s přesností stanovení prohloubení v 

0,001 mm a zařízením Surtronic 3+1 pro měření a vyhodnocení struktury povrchu a vlnitosti 

plechu s výsledky měření na LCD panelu, které mohou být také převedeny na připojenou 

tiskárnu nebo počítač k dalšímu vyhodnocení. 

- typ zařízení: f-4 erichsen v.č. 250 

- jmenovité zatíţení: 10 kn 

- výrobce: zap ostrow wikp 

- dodavatel: labortechs.r.o., 11/2002 

- kalibrační list: ano 

 

 

Zařízení: F-4 ERICHSEN 
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