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ABSTRAKT 
 
KŘIVAN Miloš: Laserové svařování ocelí. 
 
Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STI Strojní inženýrství je zaměřen 
na problematiku laserového svařování ocelí. Teoretická část projektu se zabývá lasery, 
metodami laserového svařování, vlivy svařovacích parametrů na jakost svaru a svařitelností 
ocelí. V experimentální části byly svařovány plechy z oceli S355J2G3 a S355J2C+N s cílem 
určit takové svařovací parametry, aby svarové spoje splňovaly požadavky na jakost dle normy 
ČSN EN ISO 13919-1 a požadavek na tvrdost menší než 380 HV10 dle normy 
ČSN EN ISO 15614-11. Byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky makrostruktury svarových 
spojů a byla změřena jejich tvrdost. 
 
Klíčová slova: laserové svařování, svařitelnost, ocel S355J2G3, ocel S355J2C+N 
 
 
ABSTRACT 
 
KŘIVAN Miloš: Laser welding of steels. 
 
The project elaborated within the bachelor‘s degree field of B-STI Mechanical Engineering is 
focused on the problems of laser welding of steels. The theoretical part of this project deals 
with lasers, methods of laser welding, effects of welding parameters on weld quality and the 
weldability of steels. In the practical part sheets that were made of S355J2G3 and S355J2C+N 
steels were butt welded. The aim of the practical part was a determination of such welding 
parameters as the welded joints meeting the quality requirements according to 
ČSN EN ISO 13919-1 standard and the hardness requirement less than 380 HV10 
according to ČSN EN ISO 15614-11 standard. The tests of the macrostructure of the welded 
joints were conducted and assessed and the hardness of the welded joints was measured. 
 
Keywords: laser welding, weldability, steel S355J2G3, steel S355J2C+N 
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1 ÚVOD [1], [14], [16], [20] 
Laserové svařování je jedna z nejmodernějších metod spojování materiálu. 

Oproti klasickým metodám se vyznačuje vysokými svařovacími rychlostmi, úzkými 
a hlubokými svary (obr. 1.1), malou tepelně ovlivněnou oblastí, malými deformacemi 
spojovaných materiálů a lepším povrchovým vzhledem. Další výhodou je snadná 
automatizace a robotizace výroby (obr. 1.2). Laserové svařování se uplatňuje především 
v automobilovém (obr. 1.2), lodním, leteckém a drážním průmyslu. Jak se zvyšuje uplatnění 
laserového svařování, můžeme pozorovat na automobilu VW GOLF. Při výrobě karoserie 
jeho čtvrté generace bylo laserem svařeno 6 m svarů a při výrobě karoserie jeho páté generace 
to již bylo 72 m svarů.  

Bakalářská práce se zabývá teoretickým rozborem laserů, principu laserového 
svařování, vlivu svařovacích parametrů na jakost svarového spoje a svařitelností ocelí. 
Experimentální část se zabývá laserovým svařováním plechů z ocelí S355J2G3 a S355J2C+N 
a byla vypracována ve spolupráci se společností BAST s.r.o. se sídlem v Moravských 
Budějovicích. Tato firma byla založena v roce 1991 a zabývá se komplexním zpracováním 
plechů a výrobou plechových dílů. Od roku 1996 se ve společnosti uplatňuje systém řízení 
jakosti ISO 9001 a v roce 2000 získala firma certifikát DIN 6700-2/C2 (od roku 2009 
EN 15085), díky kterému je oprávněna vyrábět dílce a skříně pro kolejová vozidla. Jejími 
zákazníky se postupem času staly firmy SIEMENS, ALSTOM, BOMBARDIER, KNORR 
BREMSE a další. Kromě výroby pro tyto firmy, produkuje společnost BAST s.r.o. i další 
výrobky nepodléhající výrobkovým normám. Laserového svařování chce firma v první fázi 
využívat při výrobě těchto výrobků, ale uvažují i o budoucím využití laseru při výrobě 
pro kolejová vozidla, a proto potřebují ověřit, že svarové spoje vytvořené laserem budou 
splňovat požadavky na jakost dle normy ČSN EN ISO 13919-1 a požadavek na tvrdost 
dle normy ČSN EN ISO 15614-11. Proto cíl experimentální části je stanovit takové svařovací 
parametry, aby výsledná tvrdost svarového spoje byla menší než 380 HV10. 

      

 

Obr. 1.1 Porovnání svaru vytvořeného 
klasickou metodou a svaru zhotoveného 

laserem [20] 

 
Obr. 1.2 Robotizované laserové svařování 

karoserie automobilu [14] 
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2 TECHNOLOGIE LASEROVÉHO SVA ŘOVÁNÍ [15]  
Svařování kovů je metalurgický proces, který se používá k nerozebíratelnému spojení 

materiálů. Spojení nastane po aktivaci kontaktních ploch aktivační energií, tj. energie, kterou 
potřebují povrchové atomy k překonání vazebných sil v krystalové mřížce. Aktivační energie 
může být ve formě termické aktivity nebo radiační aktivity (elektronové, fotonové nebo 
iontové záření) u tavného svařování, mechanické aktivity (pružné a plastické deformace) 
u tlakového svařování nebo se může kombinovat mechanická a termická aktivace. Samotný 
spoj je uskutečňován meziatomovými vazbami přímo mezi svařovanými díly nebo 
prostřednictvím přídavného materiálu. 

Svařovací metody lze rozdělit do dvou základních skupin: 
• metody tavného svařování; 
• metody tlakového svařování. 

Metody tavného svařování jsou 
charakteristické přívodem tepelné energie 
do oblasti svaru a dendritickou 
krystalizací svarového kovu (SK).  
Kolem svarového kovu je oblast, ve které 
v důsledku tepelného ovlivnění došlo 
k překrystalizačním pochodům, a nazývá 
se tepelně ovlivněná oblast (TOO), 
viz obr. 2.1. 

U metod tlakového svařování se 
využívá mechanická energie, která 
způsobuje makro nebo mikrodeformace, 
čímž dochází k přibližování spojovaných 
povrchů na vzdálenost působení 
meziatomových sil a následnému vzniku 
samotného spoje. 

2.1 Fyzikální podstata laseru [8], [15] 
Slovo LASER je zkratka, která vznikla z počátečních písmen anglického popisu 

principu laseru Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, což v překladu 
znamená zesílení světla stimulovanou emisí záření.  

Podle teorie kvantové fyziky se každý atom může nacházet pouze v kvantových 
stavech, kterým odpovídá určitá energie. Při přechodu z jednoho stavu do druhého atom 
absorbuje nebo emituje určité kvantum elektromagnetické energie (foton) fph ν⋅ , které lze 

určit z Bohrova vztahu: 

fphEE ν⋅=− 21                                                       (2.1) 

 kde  ��  je energie výchozího kvantového stavu atomu  [J], 
  �� – energie koncového kvantového stavu atomu  [J], 
  ��  – Planckova konstanta  [J·s] (��=6,62606896 · 10-34 J·s),  
 fν  – frekvence fotonu  [s-1]. 

 
  

    Obr. 2.1 Základní části svarového spoje [22] 
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Laser funguje na základě interakcí záření s hmotou (absorpce, spontánní emise 
a stimulovaná emise), viz obr. 2.2. 

 
Obr. 2.2 Interakce záření s hmotou [10] 

• Absorpce je přechod atomu ze základní energetické hladiny �� na hladinu ��. 
Je vyvolaný elektromagnetickým zářením o frekvenci fν , ze kterého atom čerpá 

energii fph ν⋅  potřebnou k přechodu. Nejjednodušším zdrojem záření může být 

například výbojka. Po absorpci mohou atomy zůstat na energetické hladině 
určitou dobu a pak nastane buď spontánní, nebo stimulovaná emise.  

• Spontánní emise je samovolný přechod excitovaného atomu z energetické 
hladiny �� na hladinu ��, přičemž vyzáří foton o energii fph ν⋅ . Tento děj 

nezávisí na vnějším elektromagnetickém záření. 
• Stimulovaná emise je přechod excitovaného atomu z energetické hladiny 

�� na hladinu ��, který je stimulován fotonem o energii fph ν⋅ . Při tomto procesu 

atom vyzáří další foton o stejné energii fph ν⋅ . Emitovaný foton má totožné 

vlastnosti jako foton stimulující. 

K vytvoření laserového paprsku je nutné, aby počet emitovaných atomů byl větší 
než počet absorbovaných, tzn. počet atomů na vyšší energetické hladině je větší než počet 
atomů na základní energetické hladině. Tento stav se nazývá populační inverze a dosáhneme 
ho, jestliže mezi příslušné energetické hladiny „vložíme“ hladinu třetí tzv. pracovní 
(metastabilní), viz obr. 2.3.  

 
Obr. 2.3 Tříhladinový systém [6] 

Tento systém se nazývá tříhladinový a existují i systémy vícehladinové. Při srážkách 
atomů dochází k jejich přechodu z vyšší energetické hladiny na hladinu pracovní bez vyzáření 
fotonu. Zde se udrží relativně dlouhou dobu a tím získáme populační inverzi. Populační 
inverzí se vytváří aktivní prostředí. Za předpokladu spontánní emise fotonu, při které atom 
přechází z nejvyšší hladiny na hladinu pracovní, dojde ke spuštění stimulované emise dalšího 
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fotonu. Ten vyvolá další emisi fotonů a dochází k řetězové reakci, čímž vznikne laserový 
paprsek. 

Paprsek je dále zesilován pomocí rezonátoru skládajícího se ze dvou zrcadel, z nichž 
jedno je polopropustné a druhé odrazné. Aktivní prostředí je umístěno mezi těmito zrcadly. 
Při dopadu laserového paprsku na polopropustné zrcadlo se část světla odrazí zpět a část 
odchází ven z aktivního prostředí. Odražené světlo stimuluje další emise fotonů a tím zesiluje 
výstupní záření, viz obr. 2.4.   

 
Obr. 2.4 Princip laseru [9] 

2.1.1 Vlastnosti laserového paprsku [8], [14], [25], [30] 
Laserové světlo je elektromagnetické záření charakteristické těmito vlastnostmi: 

• monochromatičnost = všechny vlny záření mají stejnou vlnovou délku, 
tzn. světlo je jednobarevné; 

• koherentnost = všechny vlny záření kmitají se stejnou frekvencí a stejnou fází; 
• směrovost = laserový paprsek má velmi malou rozbíhavost, což je velice důležitá 

vlastnost pro laserové svařování; 
• módová struktura = módová struktura znázorňuje rozložení intenzity záření 

v příčném průřezu výstupního laserového paprsku, které je ovlivněno vzdáleností 
zrcadel v rezonátoru, jejich průměrem a zakřivením. Jedná se o označení vlastních 
kmitů elektromagnetického pole v rezonátoru, které se od sebe liší frekvencí 
a amplitudou. Jednotlivé módy se označují zkratkou TEM (Transverse 
ElectroMagnetic) a mohou být udávány v pravoúhlém souřadnicovém systému 
(TEMmn) nebo ve válcovém souřadnicovém systému (TEMpl). Indexy m, n udávají 
počet minim v rozložení intenzity záření ve svislém a vodorovném směru 
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a indexy p, l počet minim v radiálním a úhlovém rozložení. Na obr. 2.5 můžeme 
vidět příčné řezy paprskem pro některé druhy módů. 

 
Obr. 2.5  Příčné řezy paprskem pro některé druhy módů [30] 

Při svařování se používá laserový paprsek s módem TEM00, který je 
charakteristický Gaussovým rozložení energie v paprsku. Hlavní předností 
takového paprsku je malá divergence a možnost fokusace do velmi malého 
průměru v ohnisku. Obr. 2.6 zobrazuje rozložení energie pro některé druhy módů. 

   
Obr. 2.6 Rozložení intenzity energie pro některé druhy módů [30] 

• zfokusovatelnost = laserový paprsek lze zfokusovat do velmi malého průměru 
v ohnisku a lze dosáhnout intenzity až 10�	 W/cm�. Velikost průměru ohniska je 
ovlivňována použitou zaostřovací čočkou a vlastnostmi paprsku. Průměr paprsku 
v ohnisku lze spočítat z následujícího vzorce: 

0

24

d

fM
D

⋅
⋅⋅⋅=

π
λ

,        (2.2) 

  kde  �    je průměr paprsku v ohnisku  [mm], 
 ��  – faktor módu paprsku [-] (pro TEM00 je �� = 1), 

   �     – ohnisková vzdálenost čočky  [mm], 
  �     – vlnová délka záření  [mm], 
  ��   – průměr čočky  [mm].  
 
Ze vzorce 2.2 vyplývá, že čím kratší je ohnisková vzdálenost čočky a vlnová 
délka záření, tím menší je průměr paprsku v ohnisku. Naopak závislost průměru 
ohniska na průměru zaostřovací čočky je nepřímo úměrná. Na obr. 2.7 je zobrazen 
vliv ohniskové vzdálenosti čočky na délku a průměr ohniska. Čím je ohnisková 
vzdálenost čočky větší, tím delší je ohnisko paprsku. 
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 Obr. 2.7 Schéma paprsku zfokusovaného čočkou [19] 

• neutrální elektrický náboj fotonů = paprsek není ovlivňován magnetickým 
polem a díky tomu lze svařovat ve velmi úzkých mezerách a spárách. Fotony se 
neodpuzují, a proto lze paprsek zfokusovat do velmi malých průměrů. 

2.2 Druhy svařovacích laserů [3], [5], [13], [14], [16], [23], [24]  
V posledních cca 5 letech dochází k nástupu nových typů svařovacích laserů. Stále se 

sice ve velké míře uplatňují plynové CO2  lasery a pevnolátkové Nd: YAG lasery (pulzní 
i kontinuální), popř. modifikace Nd: YAG laserů tzv. diskové lasery, avšak výrazné místo 
zaujímají i lasery vláknové a diodové. Výkonné diodové lasery se používají pro povrchové 
kalení a navařování, méně výkonné diodové lasery nachází své uplatnění při svařování plastů.  

Plynové CO2  lasery  
Aktivní prostředí CO2  laserů je tvořené směsí plynů (He + N2 + CO2) uzavřených 

ve skleněné trubici. Podle směru proudění plynů se lasery rozdělují na následující typy: 
• typy s podélným prouděním, u kterých dochází k buzení molekul doutnavým 

výbojem; 
• typy s příčným prouděním, u kterých dochází k buzení molekul 

vysokofrekvenčním výbojem. 

CO2  lasery  generují záření o vlnové délce 10,6 µm spadající do vzdálené infračervené 
oblasti. Paprsek je do místa sváru veden pomocí systému zrcadel. Tyto lasery mohou pracovat 
jak v kontinuálním, tak i pulzním režimu a jejich průměrný výkon se pohybuje v rozmezí 
od 0,5 do 20 kW. Mohou však dosahovat výkonu až 200 kW. Účinnost bývá v rozmezí 
od 5 % do 20 %. 

V dnešní době jsou tyto lasery velice dobře technicky zvládnuté, a tudíž i jejich provoz 
je ekonomicky přijatelný. Problematické je ovšem vedení laserového paprsku do místa svaru, 
protože systém zrcadel je objemné, mechanicky náročné a dlouhodobě nestabilní řešení. 

Pevnolátkové Nd: YAG lasery  
Nd: YAG lasery získaly své označení podle aktivního prostředí, které je tvořeno 

monokrystalem yttrium aluminium granátu dotovaným neodymem Nd. Emitované záření, 
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které se nachází v blízké infračervené části spektra, má vlnovou délku 1,065 µm a lze ho vést 
do místa svaru pomocí optického vlákna. Pracovní režim může být kontinuální i pulzní. 

V současné době existuje několik generací Nd: YAG laserů. Lasery první generace, 
které využívají k buzení atomů výbojky (obr. 2.8), mají nízkou pořizovací cenu, ale drahý 
provoz (častá výměna výbojek). Průměrný výkon v kontinuálním i pulzním režimu je 
do 10 kW, avšak maximální výkon v pulzním režimu se pohybuje v oblasti megawattů. 
Účinnost těchto laserů je menší než 5 %. 

Nd: YAG lasery nastupující 
generace jsou dražší, ale jejich provoz je 
levnější. Oproti první generaci se liší 
svou konstrukcí (k buzení jsou použity 
diodové lasery, mají diskové uspořádání 
apod.). Průměrný výkon v kontinuálním 
i pulzním režimu je menší než u první 
generace, běžně do 5 kW, ale účinnost je 
větší a pohybuje se v rozmezí 
od 10 % do 20 %. 

Vláknové lasery 
Vláknové (fiber) lasery jsou nejnovějším typem pevnolátkových laserů používaným 

v průmyslové výrobě. Jejich aktivní prostředí je tvořené optickým vláknem dopovaným 
vzácnými zeminami, které zároveň tvoří i rezonátor. K buzení se používají diodové lasery, 
jejichž výkon je přímo navázán do vlákna, viz obr. 2.9. Mohou pracovat v kontinuálním 
i pulzním režimu a generují záření o vlnové délce okolo 1,06 µm, což odpovídá záření 
generovanému Nd: YAG laserem. Výhodou vláknových laserů však je, že stimulovaná emise 
probíhá uvnitř aktivního vlákna rezonátoru, který je díky tomu teplotně stabilnější 
a rozměrově menší. Tyto systémy se vyznačují výbornou kvalitou svazku, výkonem až 50 kW 
a účinností až 25 %. Díky tomu mají menší spotřebu elektrické energie, nižší nároky 
na chladící okruh a malé rozměry celého zařízení. Všechny tyto skutečnosti vedou ke snížení 
provozních nákladů. 

 
Obr. 2.9 Konstrukce vláknového laseru [13] 

Polovodičové lasery  
Polovodičový laser nebo-li laserová dioda (obr. 2.10) patří mezi novější typy laserů 

používané ke svařování. Jeho aktivním prostředím je polovodičový materiál, ve kterém jsou 
volné nosiče náboje = elektrony a díry, které mohou být injektovány. Laserové světla vzniká 

Obr. 2.8 Konstrukce Nd: YAG laseru [24] 
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přeměnou elektrické energie na PN přechodu a podle typu buzení se rozlišují dva typy 
polovodičových laserů: 

• polovodičové lasery buzené svazkem elektronů; 
• injekční polovodičové lasery buzené elektrickým polem. 

Záření generované polovodičovými lasery může mít různé vlnové délky, což lze 
zrealizovat díky možnosti spektrálního přeladění v širokém spektrálním pásmu a výběrem 
aktivního prostředí. Pro svařování se využívají 
vlnové délky 0,8 µm až 0,9 µm a výkon laseru 
se pohybuje v intervalu od 30 W do 6 kW. 
Jejich velkou předností je kompaktnost 
a vysoká účinnost (až 50 %). Nevýhodou je 
však krátká životnost vlastního laseru a velmi 
špatná kvalita svazku, který má obdélníkový 
tvar a neumožňuje dosahovat vysokých hustot 
energie. Proto se využívají hlavně u materiálů 
s nízkou teplotou tavení nebo tam, kde není 
potřeba hluboký průvar, ale naopak široká 
stopa dopadu (navařování).  

2.3 Interakce laserového paprsku s materiálem [14], [17], [23], [30] 
Základem laserového svařování je interakce záření s povrchem kovového materiálu. 

Při dopadu laserového záření se část odrazí, část se absorbuje a velmi malá část prochází, 
viz obr. 2.11.  

Absorpce je ovlivňována 
vlastnostmi laserového záření 
a materiálu. Zlepšuje se s nižší 
vlnovou délkou záření, s rostoucí 
teplotou záření a s rostoucí teplotou 
materiálu (obr. 2.12). Při překročení 
teplot tavení a odpařování materiálu 
dochází ke skokovému nárůstu 
absorpce. Velký vliv má také stav povrchu, protože leštěný povrch má vysokou odrazivost 
a absorpce je velice malá.  

 
Obr. 2.12 Vliv teploty materiálu na absorpci při různých vlnových délkách [30] 

Absorbovaný foton zvyšuje frekvenci vibrace mřížky, tím zvyšuje teplotu materiálu 
a dochází k lokálnímu natavení a odpaření materiálu.  

 Obr. 2.10 Konstrukce polovodičového laseru [24] 

        Obr. 2.11 Interakce záření s materiálem [27] 
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2.4 Způsoby laserového svařování [17] 
Podle toho zda dojde pouze k lokálnímu natavení nebo i k odpaření materiálu 

rozlišujeme následující způsoby laserového svařování: 
• penetrační režim svařování = metoda „klíčové dírky“ (odpaření materiálu); 
• kondukční režim svařování (natavení materiálu). 

Penetrační režim se používá především pro svařování relativně tlustých dílů 
a kondukční režim pro spojování fólií a tenkých plechů. 

2.4.1 Penetrační režim svařování [16], [23], [30] 
Penetrační režim svařování je realizovatelný díky vysokým energetickým hodnotám 

laserového paprsku. Výkonový svařovací laser generuje rovnoběžný svazek, který lze 
zfokusovat do velmi malé oblasti. Nejmenší průměr svazku je v ohnisku, které může být 
lokalizováno nad povrch, přímo na povrch nebo pod povrch svařovaného materiálu. Hustota 
výkonu v něm může dosahovat hodnot až 1012 W/cm2.  

Při dopadu záření na povrch materiálu je rychlost ohřevu větší než rychlost odvodu 
tepla do okolí a tím dochází k lokálnímu ohřevu dané oblasti na teplotu tavení. Materiál je 
postupně taven a odpařován za vzniku paroplynového kanálu = „klíčové dírky“, viz obr. 2.13. 
V paroplynovém kanálu dochází k vícenásobné reflexi laserového paprsku, viz obr. 2.13-e. 

 
Obr. 2.13 Vznik klíčové dírky [27] 

„Klí čová dírka“ má tvar kapiláry a umožňuje přenášet energii přímo dovnitř materiálu 
podél svarových ploch, jenž jsou tvořeny roztaveným kovem. Spojení svařovaných dílů 
nastává při posuvu laserového paprsku ve směru svařování, kdy vlivem povrchového napětí 
roztaveného kovu dochází k jejich opětovnému spojení za „klíčovou dírkou“, viz obr. 2.14. 
Díky tomu lze svařovat tupé svary různých tloušťek bez úpravy svarových ploch, 
bez přídavného materiálu a na jeden průchod. 

 
Obr. 2.14 Princip penetračního režimu svařování [23] 
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Při vzniku „klíčové dírky“ dochází k ionizaci kovových výparů = tvorbě plazmového 
oblaku. Tento typ plazmatu se při laserovém svařování vždy projevuje, může pohlcovat určité 
množství energie laserového paprsku a tím vyvolat znatelné změny šířky a hloubky svaru.  

2.4.2 Kondukční režim svařování [5] 
Kondukční svařování se liší od metody „klíčové dírky“ intenzitou svazku, která bývá 

menší než 106 W/cm2. Svazek 
s takto malou intenzitou nedokáže 
vytvořit „klí čovou dírku“, 
viz obr. 2.15. 

Svařování kondukcí vzniká při 
rozostření nebo oscilaci paprsku 
o nízké intenzitě. Tepelný příkon se 
může šířit v širší oblasti a výsledný 
svar má dvakrát větší šířku než je 
jeho hloubka. Oproti metodě 
„klí čové dírky“ je větší tepelně 
ovlivněná oblast. 

2.5 Parametry laserového svařování [30] 
Parametry svařování mají velký vliv na jakost svaru a podmiňují efektivní využití 

laseru. Především se jedná o časově výkonové, fokusační a další pomocné parametry. 

2.5.1 Parametry kontinuálního režimu svařování [5], [12], [22], [27], [30]  
Při tomto režimu se kontinuálně generuje laserový paprsek s konstantní energií, 

viz obr. 2.16. Základní parametry kontinuálního režimu 
svařování jsou následující: 

• výkon laserového paprsku P [W];  
• rychlost svařování v [mm·s-1]; 
• specifické vnesené teplo QS [J·m-1]; 
• parametry fokusačního systému. 

Výkon laserového svazku 
Tento teplotní parametr vyjadřuje vliv laserového 

paprsku na materiál a musí být přizpůsoben tloušťce 
materiálu. Výkon laserového svazku lze vypočítat 
z následujícího vzorce:  

SIP ⋅= ,           (2.3) 

 kde  �  je svařovací výkon = výkon laserového paprsku  [W], 
   I   – hustota výkonu = intenzita energie  [W·cm-2], 
  S  – plocha průřezu paprsku  [cm2]. 
   
Optimální hodnota výkonu pro určitou hloubku průvaru a určitou rychlost svařování 

není u všech laserů stejná a přechodem od jednoho modelu k druhému se může měnit. Jeho 
nastavení závisí na vlastnostech svazku (mód, divergence, polarizace atd.), které jsou 
u každého laseru různé. 
  

 Obr. 2.15 Porovnání kondukčního režimu svařování (vlevo) 
a penetračního režimu svařování (vpravo) [13] 

 
Obr. 2.16 Časový průběh výkon 

při kontinuálním režimu [27] 
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Rychlost svařování 
Rychlost svařování je definována jako dráha, kterou projde zdroj ohřevu v dotyku 

s materiálem za jednotku času. Společně s výkonem ovlivňuje rozložení teploty v materiálu, 
což má vliv na geometrii svaru, strukturu, vlastnosti a chemické složení materiálu v tepelně 
ovlivněné oblasti. Rychlost svařování při konstantním výkonu charakterizuje množství 
specifického vneseného tepla do materiálu. 

Specifické vnesené teplo 
Specifické vnesené teplo vyjadřuje spotřebovanou energii na jednotku délky svaru. 

U laserového svařování ho lze vypočítat ze vztahu: 

CS QQ ⋅=η ,                                 (2.4) 

  kde SQ  je specifické vnesené teplo  [J·m-1], 

        CQ  – tepelný příkon (vnesené teplo při 100%-ní účinnosti)  [J·m-1], 

         � – účinnost přenosu energie do svaru  [-]. 
 

Tepelný příkon se spočítá ze vztahu: 

v

P
QC ⋅

= −310
 ,                                                            (2.5) 

 kde v   je svařovací rychlost  [mm·s-1]. 
 
Účinnost přenosu energie lze spočítat ze vzorce: 

P

P

Q

Q T==
1

2η
,          (2.6)

 

 kde 2Q   je energie vnesená do svaru  [J], 

  1Q   – energie laserového paprsku  [J], 

  TP   – výkon potřebný k natavení daného objemu taveniny  [W]. 
 
Určení účinnosti je velice složité, protože je zde mnoho vlivů, které ovlivňují přenos 

energie do svaru (absorpce a reflexe záření na povrchu materiálu a v paroplynovém kanálu, 
vlnová délka laserového záření, teplená vodivost materiálu atd.). Nejjednodušší způsob, 
jak přibližně určit účinnost přenosu energie, je spočítat výkon potřebný na natavení daného 
objemu svarového kovu a podělit ho výkonem laserového paprsku. Výkon potřebný 
k natavení daného objemu svarového kovu lze určit z následujícího vzorce: 
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 kde v   je rychlost svařování  [m·s-1], 

      b   – šířka svaru  [m], 

           a   – součinitel teplotní vodivosti  [m2·s-1], 

           h   – hloubka svaru  [m], 

          λ   – součinitel tepelné vodivosti  [W·m-1·K-1], 

          mT  – teplota tavení  [K], 

          0T   – počáteční teplota materiálu  [K], 

          2,1l  
– měrné skupenské teplo tavení  [J·kg-1], 

          c    – měrná tepelná kapacita  [J·kg-1·K-1]. 
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Parametry fokusačního systému 
 Parametry fokusačního systému jsou následující: 

• průměr zfokusovaného paprsku; 
• uspořádáním čoček nebo objektivu; 
• konstrukcí fokusačního systému; 
• divergencí laserového paprsku. 

Výrazný vliv na kvalitu svaru má průměr zfokusovaného paprsku. Optimální se zdá být 
průměr v rozmezí 0,05 až 0,1 mm. Při hodnotě menší jak 0,05 mm je množství dodaného 
tepla příliš velké, dochází k intenzivnímu přetavení kovu a v tuhnoucím svaru se tvoří mnoho 
defektů. Při průměru větším jak 0,1 mm už dochází ke snížení efektivnosti laserového 
svařování. S průměrem zfokusovaného paprsku souvisí i nastavení ohniskové vzdálenosti. 
V praxi se nejčastěji používá ohnisková vzdálenost 100 až 300 mm.  

2.5.2 Parametry pulzního režimu svařování [27], [30] 
U pulzního režimu svařování dochází k přerušovanému (pulznímu) generování 

laserového paprsku, viz obr. 2.17. Základní parametry tohoto režimu svařování jsou 
následující: 

• energie pulzu E [J];  
• délka pulzu τp [ms]; 
• průměr ohniska paprsku D [mm]; 
• poloha ohniska vzhledem k povrchu 

materiálu s [mm]; 
• rychlost svařování v [mm·s-1];  
• frekvence pulzů n [Hz]. 

Energie a délka pulzu 
Energie pulzu je základní parametr mající vliv na množství specifického vneseného 

tepla do oblasti svaru a s ním související charakteristiky.  
 Délka pulzu je časový interval, při kterém dochází k interakci laserového paprsku 

s materiálem. Pro každý materiál a jeho tloušťku existuje optimální interval hodnot délek 
pulzu, při kterém lze dosáhnout kvalitního svaru bez výstřiku. Se zvětšující se energií pulzu se 

zvětšuje i jeho délka. Většího výkonu lze také dosáhnout 
zkrácením pulzu, čímž se zvětší hloubka průvaru a zvýší 
se množství odpařeného kovu. Při zvětšování délky 
pulzu se zlepšuje odstranění plynů z kovu a zmenšuje se 
možnost tvorby pórů po ztuhnutí. 

Optimální průběh energie pulzu v závislosti 
na jeho délce má lichoběžníkový nebo trojúhelníkový 
tvar, viz obr. 2.18. V první fázi, kdy energie postupně 
roste, dochází k tavení materiálu a vzniká „klíčová 
dírka“. V druhé fázi (při postupném klesání energie) se 
zvětšuje podíl tekutého kovu a díky snížení tlaku par 
dochází k zalití kanálu roztaveným kovem. 

Průměr zfokusovaného paprsku 
Průměr zfokusovaného paprsku má vliv na interakci záření s materiálem, na hustotu 

výkonu a tím pádem i na hloubku průvaru. Používané průměry paprsku jsou 0,05 až 0,1 mm. 
Lokalizací ohniska nad povrch nebo pod povrch materiálu se reguluje intenzita záření. 
Umístění ohniska pod povrch může způsobit nežádoucí procesy jako je průhyb svarové 

 
Obr. 2. 17 Časový průběh výkonu 

při pulzním režimu [27] 

 
Obr. 2.18 Průběh pulzu [30] 
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koupele, nárůst hustoty výkonu a intenzivnější vypařování. Proto se tomuto nastavení musí 
věnovat velká pozornost. 

Rychlost svařování 
Rychlost svařování uvažujeme pouze u švového a periodicky pulzního svařování. 

Při pulzním režimu se svár vytváří částečným překrýváním svarových bodů. 

2.5.3  Vliv parametrů na jakost svarového spoje [2], [5], [27], [30] 
Jakost svarového spoje se vyhodnocuje podle určitých kritérií. Ty mohou být různá 

v závislosti na technologických požadavcích. Nejčastěji používaná kriteria jsou: 
• geometrie svaru a velikost tepelně ovlivněné oblasti; 
• struktura svaru; 
• přítomnost vnitřních a povrchových vad; 
• mechanické vlastnosti. 

Vliv parametr ů na jakost svaru při kontinuálním režimu 
Velice důležité kritérium je geometrie svaru, tj. jeho hloubka a šířka. Pro hluboký 

průvar by měl být optimální poměr hloubky k šířce daleko větší než jedna. Tyto rozměrové 
charakteristiky svaru jsou především ovlivněny výkonem laseru, rychlostí svařování 
a průměrem zfokusovaného paprsku. 

Čím vyšší je výkon, tím 
hlubších svarů lze dosáhnout. Naopak 
vyšší rychlosti svařování vedou 
k menším hloubkám průvaru 
a k užším svárům. Malé rychlosti 
způsobují, že výsledná šířka svaru je 
větší než průměr „klí čové dírky“. 
To je způsobené větší spotřebou 
výkonu paprsku na ohřev a tavení 
kovu v důsledku kondukce tepla. Vliv 
výkonu a rychlosti svařování 
na geometrii svaru můžeme vidět 
na obr. 2.19.  

Další parametr ovlivňující 
geometrii svaru je průměr zfokusovaného paprsku, který úzce souvisí i s hustotou výkonu. 

Pokud bude průměr příliš velký, 
hustota výkonu bude malá a režim 
ohřevu přejde v kondukční. Tím se 
zmenší hloubka průvaru a zvětší se 
šířka svaru (obr. 2.20). Průměr stopy 
dopadajícího paprsku je dán umístěním 
ohniska vzhledem k povrchu 
materiálu. Je dokázáno, že při 
konstantních parametrech se dosáhne 
maximálních hloubek průvaru při 
umístění ohniska těsně pod povrch 
(obr. 2.21).  
      Obr. 2.20 Vliv hustoty výkonu na hloubku svaru [27] 

  Obr. 2.19 Vliv rychlosti svařování na hloubku svaru 
při různých svařovacích výkonech [27] 
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Průměr zfokusovaného paprsku, rychlost svařování a hloubka svaru také závisí 
na ohniskové vzdálenosti čočky. Pokud je tato vzdálenost krátká, průměr paprsku v ohnisku je 
malý a díky tomu je v něm vysoká hustota energie. Při těchto parametrech lze dosáhnout 
vysokých svařovacích rychlostí jen při malé hloubce průvaru., viz obr. 2.22.  

Hloubka průvaru se dá také zvětšit oscilací ohniska, kdy dochází ke zvětšení 
efektivnosti přetavení kovu. To je způsobeno zvětšením rychlosti pohybu čela tavení 
a vypařování v přední části paroplynového kanálu, čímž roste hloubka průniku laserového 
paprsku do materiálu. 

Vliv výkonu laseru, svařovací rychlosti a polohy ohniska vzhledem k povrchu materiálu 
na hloubku svaru můžeme vidět na obrázku 2.23 a 2.24. Z těchto vrstevnicových grafů, které 
byly sestrojeny na základě vyhodnocení vzorků svařených CW 1,5 kW CO2 Rofin laserem 
při použití argonu jako ochranného plynu s průtokem 5 l/min, vyplývá, že čím hlouběji 
pod povrch umístíme ohnisko, tím větší musí být výkon, abychom dosáhli požadovaného 
průvaru při stejné rychlosti. 
Pokud už je však použit 
maximální výkon, musíme snížit 
rychlost. Obecně lze říci, 
že s „klesáním“ polohy ohniska 
pod povrch materiálu se musí 
zvětšovat poměr svařovacího 
výkonu ku svařovací 
rychlosti = tepelný příkon. 
Tepelný příkon určuje vnesenou 
energii na jednotku délky a může 
se použít jako základní parametr, 
ze kterého se vychází při ladění 
svařovacích parametrů. Pokud při 
svařování daného materiálu 
dosáhneme kvalitního svaru, 
můžeme při dalším ladění 
upravovat parametry P a v tak, 
aby jejich poměr byl stále stejný. 
Toto lze však provádět pouze 
při zachování polohy ohniska, 
druhu ochranného plynu a jeho 
průtoku.  

  
 Obr. 2.21 Vliv polohy ohniska na hloubku 

svaru [30] 
  Obr. 2.22 Vliv rychlosti svařování hloubku svaru   

při různých ohniskových vzdálenostech [27] 
 

 
  Obr. 2.23 Vliv svařovacího výkonu a rychlosti na hloubku 

svaru, poloha ohniska s = 0 mm [2] 
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Další parametr ovlivňující 
hloubku svaru je polarizace 
paprsku. Jestliže jsou polarizace 
a směr posuvu rovnoběžné, 
potom lze dosáhnout největších 
hloubek svaru. Naopak 
k nejmenším průvarům dochází 
při kolmosti  polarizace a směru 
posuvu. Proto je pro svařování 
nejvhodnější polarizace 
kruhová, která umožňuje 
svařovat ve všech směrech. 
Jak vyplývá z předchozího 
textu, každý parametr svařování 
má jiný vliv na geometrii svaru. 
Proto je důležité tyto parametry 
vhodně zkombinovat, abychom 
dosáhli požadovaných rozměrů 
svaru. 

 

 

Vliv parametr ů na jakost svaru při pulzním režimu 
Geometrie svaru je především ovlivňována energií spotřebovanou na ohřev, časem 

ohřevu a průměrem stopy paprsku na povrchu materiálů. Dále je závislá 
na tepelně-fyzikálních vlastnostech svařovaných materiálů. Všeobecně je však tato závislost 
u různých materiálů podobná, viz obr. 2.25. 

Jak je vidět na obr. 2.25, průběh hloubky svaru má dvě části. V první části dochází 
k tavení materiálu mechanismem kondukce a hloubka roste pomalu. Naopak druhá část je 
charakteristická rychlým růstem hloubky, protože dochází k intenzivnímu vypařování 
z povrchu svarové lázně. Začínají působit faktory zabezpečující růst rychlosti šíření teploty 
ve směru působení laserového paprsku a vzniká „klíčová dírka“. V důsledku nízké energie 
paprsku je jeho intenzita nerovnoměrně rozložena a průměr svaru nedosahuje hodnot průměru 
svazku. Zvýšením energie průměr svaru roste a může překonat hodnotu průměru paprsku 
o 25 až 50 %.  

 
Obr. 2.24 Vliv svařovacího výkonu a rychlosti na hloubku svaru, 

poloha ohniska s = -1,5 mm [2] 

 
Obr. 2.25 Vliv energie pulzu na geometrii svaru pro Ni (1),Cu (2), Mo (3) [30] 
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Průměr laserového paprsku 
a lokalizace ohniska vzhledem 
k povrchu svařovaných materiálů má 
vliv na hustotu výkonu v místě 
interakce, na níž závisí způsob řízení 
přenosu tepla do materiálu. Největších 
hloubek průvaru je dosaženo 
při lokalizaci ohniska těsně pod povrch 
materiálu, viz obr. 2. 26.  

Další parametr, který ovlivňuje 
geometrii a celistvost svaru, je 
frekvence pulzu. Při nízké frekvenci 
má laserový paprsek sklon k vrtání, 
při vyšší frekvencí hraje hlavní roli 
kondukce, která má vliv na tvorbu 
tavné lázně a způsobuje menší hloubku penetrace, viz obr. 2.27.  

Určující je i délka pulzu, 
která musí být dostatečně dlouhá, 
aby došlo k ohřevu a protavení 
matriálu do požadované hloubky. 
Používané hodnoty jsou 2 až 20 ms. 
U materiálů náchylných na tvorbu 
trhlin při rychlém ochlazování je 
důležitý i tvar pulzu, protože jím lze 
regulovat rychlost ochlazování. 
Vhodný je takový tvar pulzu, 
kdy energie postupně klesá po dosažení 
maxima, viz obr. 2.12. 

Jedním z nejdůležitějších kritérií 
jakosti svarového spoje jsou 

mechanické vlastnosti, které jsou úzce spojeny s geometrií svaru. Pevnost svaru závisí na jeho 
hloubce a šířce. Zvětšení energie pulzu má za následek větší hloubku i šířku svaru a tím 
pádem i lepší pevnost. Naopak zmenšení plochy svaru vede ke zmenšení pevnosti. 

2.5.4 Ochranné plyny při laserovém svařování [4], [18], [23], [30]  
Ochranné plyny se používají k ochraně svarové lázně před vstupem okolního vzduchu, 

oxidací kovu a vznikem vnitřních vad (póry, plynové bubliny, atd.). Dále mohou sloužit 
k odsunu zplodin výstřiku a vypařování z osy 
působení laseru a v některých případech 
k potlačení tvorby plazmového oblaku. 
Při výběru ochranného plynu je důležité brát 
v potaz jeho ionizační potenciál, který má 
zásadní vliv na tvorbu plazmatu ochranného 
plynu. Plazma vzniká ionizací plynu při určité 
hodnotě hustoty energie laserového paprsku. 
V závislosti na této hodnotě, typu ochranného 
plynu a jeho množství plazma pohlcuje část 
energie laserového svazku, která potom chybí 
při vzniku „klíčové dírky“ (obr. 2.28), čímž se 
hloubka svaru zmenší a šířka zvětší. Ionizační 

 
   Obr. 2.26 Vliv polohy ohniska na šířku (1) 

a hloubku (2) svaru [30] 

 
Obr. 2.27 Vliv frekvence pulzu na hloubku svaru  [30] 

 Obr. 2.28 Schéma rozložení ionizovaného 
    oblaku plynu a kovových výparů [30] 
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potenciál je energie potřebná pro vznik iontu daného prvku a čím vyšší je jeho hodnota, tím 
méně plazmatu vzniká a tím lépe potlačuje plazma vznikající ionizací kovových výparů. 
U molekulových plynů se k hodnotě ionizačního potenciálu musí přičíst ještě hodnota 
disociační energie, která je potřebná na rozložení molekul. 

Z tab. 2.1 vyplývá a je taktéž 
dokázáno, že nejvhodnější ochranný 
plyn z hlediska vzniku plazmatu 
ochranného plynu a potlačení 
plazmového mraku z kovových výparů 
je helium. Při jeho použití se dosahuje hlubších a užších svarů oproti argonu, což je 
způsobeno vyšší tepelnou vodivostí a vyšší difuzivitou helia. To může mít za následek 
nedostatečné provaření kořene, protože teplo potřebné k správnému provaření je odvedeno 
heliem. Naopak při použití argonu dochází k lepšímu protavení a tím i k větší stabilitě 
„klí čové dírky“, viz obr. 2.29. Tím pádem se nataví větší množství svarového kovu, 
ochlazovací rychlosti jsou menší a vzniká lepší struktura z hlediska pevnostních vlastností. 

 
Obr.2.29 Vliv ochranného plynu na geometrii svaru [4] 

Při svařování CO2 lasery se jako ochranný plyn používá helium nebo směs plynů 
helium/argon, argon/kyslík nebo argon/CO2. Helium je především využíváno pro svařování 
CO2 laserem o vysokém výkonu, protože zde vzniká velký plazmového mrak. Naopak argon, 
který podporuje vznik tohoto mraku, by měl být použit pouze při svařování CO2 laserem 
o výkonu do 3 kW. Na obrázku 2.30 jsou zobrazené plazmové mraky při použití různých 
ochranných plynů. Tento obrázek ukazuje 
tvorbu plazmatu při svařování CO2 laserem 
o výkonu 6 kW, rychlostí 3 m/min a průtokem 
ochranného plynu 10 l/min. Směs plynů 
helium/argon se používá při svařování hliníku 
a jeho slitin.  

Při svařování Nd: YAG lasery je 
nejpoužívanější ochranný plyn argon. Dobrých 
výsledků je také dosaženo při použití dusíku 
a CO2. Helium není nutné a ani vhodné 
používat, protože pro dobrou ochranu je nutný 
vyšší průtok plynu a helium je velmi lehký 
plyn, což má za následek nežádoucí víření 
a odfukování svarové lázně.                                                        

Tab. 2.1 Hodnoty ionizačního potenciálu [23] 
 

He                  Ar                       N2 
Obr. 2.30 Snímky plazmatu při použití různých 

ochranných plynů [23] 
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2.6 Návrh a příprava svarového spoje [5], [31] 
U svařovaných konstrukcí je důležité zajistit, aby všechny spoje byly přístupné. 

Pokud není při svařování použitý ochranný plyn nebo plyn na potlačení plazmy, může se 
využít toho, že paprsek lze zfokusovat do místa sváru z větší vzdálenosti. 

Laserové svařování je velice přesná metoda, která vyžaduje důkladné sestavení 
svarového spoje. Mezera mezi sestavovanými díly by neměla překročit 25 % šířky stopy 
dopadajícího paprsku. Tím se zajistí správná fúze svarových ploch a při svařování 
bez přídavného materiálu se zabrání vzniku vrubů. Pokud je použit přídavný materiál, který je 
buď ve formě drátu přidávaného do svaru, nebo ve formě plnící kovové vložky, lze tolerovat 
větší mezery mezi svařovanými díly. 

Spojované materiály se připravují strojním obráběním nebo řezáním a na výslednou 
jakost svaru má vliv přesnost a čistota svarových ploch. Proto se před svařováním musíme 
zbavit nečistot vznikajících při přípravě (oxidy, oleje, mastnota, chladivo, barva). Způsob 
čištění závisí na druhu materiálu, rozměrech dílu, požadavcích na jakost a na provozních 
okolnostech.  

Používané způsoby zpracování podle normy ČSN EN 1011-6: 
• ruční odmaštění rozpouštědlem; 
• čištění v uzavřené odmašťovací jednotce nebo v ultrazvukové lázni; 
• předběžné čištění párou s malým přídavkem alkalické látky s následujícím sušením; 
• moření v kyselině, oplach destilovanou vodou, sušení, krátkodobé skladování; 
• mechanické čištění broušením, kartáčováním, atd.; 
• základní předvýrobní nátěry a podobné vrstvy na ocelových plechách mohou být 

odstraněny rozostřeným laserovým svazkem pohybujícím se před svařováním v ose 
spoje. Při tomto zpracování se mohou použít velmi vysoké rychlosti, větší 
než 100 mm/s. 

Pokud jsou povrchy spojovaných dílů nauhličené, anodizované, kadmiované, 
nitridované, fosfátované, galvanizované atd., musí se tyto vrstvy v oblasti svarového spoje 
odstranit, přednostně strojním obráběním povrchu. 

Každý vytvořený svar by měl být na začátku a na konci strojně opracován (odstranění 
koncového kráteru). Pokud to konstrukce svařovaných dílů nedovoluje, používají se náběhové 
a výběhové desky, viz obr. 2.31. K pracovnímu kusu se připevňují pomocí svěrky nebo svaru 
a po jejich svaření se odstraňují. Desky také potlačují akumulaci tepla na koncích pracovního 
kusu. 

 
Obr. 2.31 Pracovní kus s náběhovou a výběhovou deskou [5] 

2.6.1 Typy svarů [15] 
Laserovým svařováním lze realizovat prakticky všechny základní typy svarů, které se 

vytvářejí i klasickými metodami, tj. svary tupé, koutové, bodové apod., viz obr. 2.32. Existuje 
však svár, tzv. průvarový, který lze realizovat pouze laserem nebo elektronovým paprskem. 
Využívá se při svařování přeplátovaných materiálů, kdy se provaří dva i více materiálů 
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položených na sobě. Přitom se může jednat o různé materiály různých tloušťek a lze 
dosáhnout toho, že průvar nepronikne celou spodní částí. Tím pádem zůstane spodní strana  
povrchově nepoškozená. 

2.7 Výhody a nevýhody laserového svařování [14], [16], [31] 
Laserové svařování má oproti klasickým metodám mnoho výhod. Mezi nejvýznamnější 

výhody patří: 
• úzký a hluboký svar; 
• tloušťky svařovaných materiálu od několika mikrometrů do 15 mm; 
• svařitelnost různých druhů materiálů; 
• malá tepelně ovlivněná oblast, malé deformace a malá zbytková vnitřní napětí; 
• svařování těžce dostupných míst;  
• vysoká produktivita;  
• snadná automatizace a robotizace procesu; 
• tichý a čistý provoz bez přídavných materiál a odpadů. 

Mezi nevýhody laserového svařování patří:  
•  vysoká pořizovací cena laseru; 
•  drahá instalace zařízení; 
•  větší nároky na kvalifikaci obsluhujícího pracovníka. 

  

                        a)  plechy b)  různé druhy materiálů 

Obr. 2.32 Laserové svary [30] 
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3 SVAŘITELNOST OCELÍ [7], [11] 
Svařitelnost materiálu je charakteristika určující vhodnost materiálu ke svařování 

při zajištění spolehlivosti svařované konstrukce. Svařitelnost lze hodnotit podle chemického 
složení, náchylnosti ke zkřehnutí v tepelně ovlivněné oblasti a náchylnosti k trhlinám 
ve svarovém kovu. 

3.1 Strukturu svaru [12], [30] 
Při svařování dochází k tavení základního materiálu, případně i přídavného, 

a tím vzniká svarový kov (SK) a tepelně ovlivněná oblast (TOO). V TOO dochází ke změně 
mikrostruktury v důsledku působení zdroje tepla od svařování,viz obr. 3.2. Mikrostruktura SK 
i TOO je závislá na chemickém složení materiálu, vneseném teplu a s ním spojeném teplotním 
cyklu.  

Teplotní cyklus popisuje časově průběh teploty v daném bodě svarového spoje během 
svařování, viz obr. 3.1. Lze jej popsat následujícími charakteristikami: 

• rychlostí ohřevu [°C/s] nebo časem ohřevu na maximální teplotu; 
• nejvyšší teplotou teplotního cyklu Tmax [°C]; 
• časem výdrže na dané teplotě; 
• rychlostí ochlazování [°C/s] nebo časem ochlazovaní.  

Výše uvedené charakteristiky jsou závislé na množství vneseného tepla a tloušťce 
materiálu. Při klasických metodách svařování může být rychlost ohřevu 50 až 400 °C/s, 
při laserovém svařování až 1000°C/s. V důsledku takto vysokých rychlostí se teploty A1 a A3 
zvyšují o 50 až 300 °C. Nejvyšší dosažená teplota a doba výdrže na kritických teplotách 
zásadně ovlivňují strukturní změny v materiálu. Ochlazovací rychlost ovlivňuje polymorfní 
přeměny a difuzi vodíku.  

 
     Obr. 3.1 Teplotní cykly v podhousenkové oblasti [12] 
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Při laserovém svařování se teplo šíří ve směru kolmém na směr svařování a teplotní 
pole pro tenké desky lze vypočítat z následujícího vzorce: 
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  kde ( )yT ,τ   je teplota v čase τ ve vzdálenosti y  [K], 

 q  – množství přivedeného tepla  [J·s-1], 
  v  – rychlost svařování  [m·s-1], 
  t  – tloušťka materiálu  [m], 
  pa  – součinitel prostupu tepla  [J·m-2·K-1], 

  τ  – čas  [s], 
  y  – vzdálenost ve směru kolmém na směr svařování  [m], 
  B  – součinitel výměny tepla s okolím  [s-1]. 
 
Výslednou strukturu v tepelně ovlivněné oblasti lze přibližně určit pomocí 

ARA diagramu, viz obr. 3.2. Z času ochlazovaní mezi teplotami 800÷500 °C se sestrojí 
ochlazovací křivka a zakreslí se do ARA diagramu. V některých diagramech bývá i stupnice 
tvrdosti, podle které lze odhadnout výslednou tvrdost. 

       Obr. 3.2 ARA diagram [7] 

Při klasických metodách svařování dochází v tepelně ovlivněné oblasti k hrubnutí zrna, 
což způsobuje zhoršení vrubové a lomové houževnatosti, vzniku Widmannstättenovy 
struktury a zvýšení náchylnosti k praskání. Jednotlivé procesy, které v TOO probíhají jsou 
zobrazené v obr. 3.3 
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 Obr. 3.3 Procesy probíhající v charakteristických pásmech TOO [12] 

Při jednotlivých procesech dochází k následujícím změnám: 
• oblast částečného natavení, která se nachází na přechodu SK do TOO, je 

tzv. hranice ztavení, protože rozdíl mezi teplotou solidu a likvidu je minimální; 
• oblast přehřátí je charakteristická teplotami nad A3, které překračují teplotu 

intenzivního růstu primárních zrn (nelegované oceli: 1050 °C, mikrolegované 
oceli: 1250 °C až 1300 °C). 

• oblast normalizace, která je vyhřátá nad teplotu A3, je charakteristická úplnou 
transformací α → γ → α; 

• oblast částečné rekrystalizace, ve které probíhá neúplná polymorfní přeměna, je 
určena v rozmezí teplot A1 a A3; 

• oblast vyžíhání je charakteristická teplotami pod A1 a dochází v ní 
buď ke změnám v rámci tuhého roztoku αFe, nebo ke změnám substrukturám. 

Při laserovém svařování se v důsledku vysokých svařovacích rychlostí, které jsou 
umožněny vysokou koncentrací 
energie v laserovém paprsku, vnáší 
do materiálu malé množství tepla. 
Čím menší je toto množství a čím 
větší je tloušťka materiálu, tím vyšší 
jsou ochlazovací rychlosti. Při 
vysokých rychlostech vznikají 
bainitické nebo martenzitické 
struktury s vyšší tvrdostí v tepelně 
ovlivněné oblasti, viz obr. 3.2.  

Rychlosti svařovaní nad 
20 mm/s zvyšují technologickou 
pevnost, viz obr. 3.4, a některé 
materiály svařené těmito rychlostmi 
mají větší vrubovou houževnatost než 
základní materiál. To je způsobené 

Obr. 3.4 Vliv rychlosti svařování na pevnost 
svarového spoje [30] 
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zjemněním ovlivněné struktury, které je taktéž doprovázeno zvyšováním tvrdosti.  
Svarový kov vzniká krystalizací v důsledku heterogenní nukleace na svarových 

plochách. Zrna pevné fáze rostou ve směru teplotního gradientu (kolmo na izotermu), jehož 
směr je závislý na rychlosti svařování. Při laserovém svařovaní, kdy se dosahuje vysokých 
svařovací rychlostí, je tento směr téměř kolmý na osu svaru. Mikrostruktura svarového kovu 
může být buď dendritická, nebo celulární. Na strukturu mají především vliv vměstky, 
promísení se základním materiálem, turbulence při tavení, vysoký teplotní gradient 
a dynamický procese tuhnutí v důsledku pohybu teplotního zdroje.  

3.1.1 Trhliny ve svarovém kovu [12], [28], [30] 
Při laserovém svařování se uplatňují především studené trhliny. Výskyt trhlin za tepla 

není tak častý, což je způsobeno tím, že kritická rychlost deformace krystalizujícího 
materiálu, při které trhlina ještě nevzniká, se zvyšuje se svařovací rychlostí. Při svařovacích 
rychlostech větších jak 20 mm/s je náchylnost k tvorbě teplých trhlin menší než u klasických 
metod svařování.  

Studené trhliny vznikají při teplotách pod 200 °C ve strukturách citlivých na přítomnost 
vodíku v důsledku jeho výskytu a dále mohou vznikat v důsledku tahových napětí v kovu, 
která vznikají po jeho tepelném ovlivnění. Nejčastěji se vyskytují v podhousenkové části 
svarového spoje, ale mohou vznikat i v kořenové oblasti, na koncích spojů a ve svarovém 
kovu. Mají buď mezikrystalický, nebo transkrystalický charakter, mohou být podélné i příčné, 
viz obr. 3.5 a jejich povrch je lesklý a neoxidovaný.  

 
Obr. 3.5 Studené trhliny [12] 

Náchylnost na vznik studených trhlin je úzce spjata s prokalitelností. Prokalitelnost 
nebo-li transformační zkřehnutí v TOO je ovlivňováno aplikovaným svařovacím cyklem 
a chemickým složením svařovaného materiálu, a proto lze náchylnost na vnik studených trhlin 
vyjádřit uhlíkovým ekvivalentem.  

Opatření proti vzniku studených trhlin 
Vzniku trhlin za studena se dá předejít použitím předehřevu, dohřevu nebo vyššího 

svařovacího příkonu. Při těchto opatřeních dojde k minimalizování zbytkových tahových 
napětí, zabránění vzniku vad zejména v kořenové oblasti (neprůvar, studený spoj, 
zápaly, atd.), které jsou místy koncentrace napětí a iniciace trhlin. Použitím 
vysokokoncentrovaného zdroje tepla se zvětšuje odolnost proti tvorbě trhlin a také získáme 
výhodnou strukturu ve svaru a v tepelně ovlivněné oblasti.  
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3.2 Svařitelnost uhlíkových ocelí [11], [12] 
Základní vlastnosti uhlíkových ocelí jsou určeny především obsahem uhlíku, 

který u těchto ocelí může být přítomen v intervalu od velice nízkého obsahu až do obsahu 
1,7 hm. % (obsah nad 1,3 hm. % však 
není u technických ocelí moc častý). 
Se zvyšujícím se obsahem uhlíku 
se zvyšuje i pevnost a tvrdost oceli. 
Při svařování ocelí s obsahem uhlíku 
větším jak 0,25 hm %, dochází 
ke vzniku nežádoucí martenzitické 
struktury, která má za následek 
vysokou tvrdost svarového spoje. 
Nejvyšší tvrdost bývá v tepelně 
ovlivněné oblasti z důvodu vysokých 
ochlazovacích rychlostí. Závislost 
podílu martenzitu a jeho tvrdosti 
můžeme vidět na obr. 3.6. 

Na vlastnosti ocelí mají taktéž 
vliv další prvky, které jsou v nich 
obsažené: 

• křemík se uplatňuje 
jako dezoxidační činidlo 

a u nelegovaných uhlíkových ocelí způsobuje zvýšení pevnosti feritu.; 
• mangan se taktéž uplatňuje jako dezoxidační činidlo a zvyšuje mez kluzu i mez 

pevnosti bez snížení plasticity.; 
• fosfor naopak způsobuje snížení plasticity, což má za následek zkřehnutí 

za studena a snížení vrubové houževnatosti. Positivně však ovlivňuje odolnost 
proti atmosférické korozi, mez kluzu i mez pevnosti.; 

• síra zvyšuje náchylnost ke vzniku trhlin za tepla, protože železo a sulfid železnatý 
tvoří nízkotavitelné eutektikum. Ke snížení tohoto vlivu se používá mangan, 
ke kterému má síra vyšší afinitu a teplota tavení sulfidu manganu je podstatně 
vyšší.; 

• dusík tvoří nitridy, které zvyšují mez kluzu, mez pevnosti a tvrdost a zároveň 
snižují tažnost, vrubovou houževnatost a mez únavy. Při svařování dochází 
k vyloučení nitridů v blízkém okolí svaru, což může způsobit úplné rozrušení 
konstrukce při nižších teplotách.; 

• vodík je nežádoucí příměs, která se do slitin železa dostává rozkladem vzdušné 
vlhkosti při tavení (výroba, svařování). Zdrojem vodíku mohou být vlhké 
elektrody a tavidla, vlhký a znečištěný povrch svařovaného materiálu 
a přídavného materiálu. Vodík je v kovu buď rozpuštěn, nebo tvoří hydridy 
s kovy. Ve svarovém kovu se podílí na vzniku pórů, „rybích ok“, oduhličení 
a vzniku prasklin a v tepelně ovlivněné oblasti může způsobit zkřehnutí svarového 
spoje.; 

• hliník  se uplatňuje jako dezoxidační a denitridační činidlo.; 
• měď snižuje rychlost koroze, protože tvoří nepropustnou oxidickou vrstvičku, 

která brání další atmosférické korozi.. 

U nelegovaných ocelí je důležité věnovat pozornost stárnutí a zhrubnutí zrna 
ve svarovém spoji. Stárnutí je způsobeno precipitací nitridů z přesyceného tuhého roztoku 
nebo deformací a zhrubnutí zrna rekrystalizací, která byla vyvolána tvářením za studena. 

   Obr. 3.6 Závislost tvrdosti svarového spoje v TOO 
                          na obsahu uhlíku [11] 
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Uhlíkový ekvivalent 
K posouzení svařitelnosti ocelí se používá uhlíkový ekvivalent, který popisuje vliv 

chemického složení a možnost degradace ocelí v místě svarového spoje v průběhu výroby 
a provozu svařovaných konstrukcí. Oceli s obsahem uhlíku C ≤ 0,22 hm. % se svařují 
bez zvláštních opatření a uhlíkový ekvivalent Ce ≤ 0,50 lze vypočítat z následující rovnice: 
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 kde t  je tloušťka materiálu  [mm]. 
 
 Tento vzorec se využívá pro materiály do obsahu prvků: C=0,22 hm.%, 

Mn=1,6 hm.%, Cr=1 hm.%, Ni=3 hm. %, V=0,14 hm.%, Cu=0,3 hm.%.  
Pro oceli s obsahem uhlíku C>0,18 hm. % určil Mezinárodní svářečský 

institut (IIW/IIS) následující vzorec pro uhlíkový ekvivalent Ce: 
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Pokud je pevnost oceli menší jak 700 MPa a jsou splněny požadavky uvedené 

v tabulce 3.1, potom ji lze svařovat bez zvláštních opatření. 

Tab.3.1 Hodnoty uhlíkového ekvivalentu pro dané tloušťky plechu [12] 

Tloušťka plechu t Obsah uhlíku C Uhlíkový ekvivalent Ce 

[mm] [hm. %] [hm. %] 
≤ 25 < 0,20 < 0,45 
≤ 37 < 0,20 < 0,41 

 
V případě, že je obsah uhlíku v oceli 

C > 0,25 hm. % musí být použít předehřev, 
aby se snížila rychlost ochlazování 
a krystalizace a nedošlo k zakalení svarového 
spoje. Teploty předehřevu pro oceli s různým 
obsahem uhlíku jsou uvedeny v tab. 3.2. 
 
 

3.2.1 Svařitelnost jemnozrnných ocelí [12] 
Jemnozrnné oceli vznikají dolegováním nelegovaných konstrukčních ocelí malými 

obsahy prvků Al (min. 0,015 hm. %), Ti (max. 0,15 hm. %), Nb (max. 0,04 hm. %) 
a V (max. 0,1 hm. %). Tyto mikrolegury vyvolávají vznik jemnozrnné struktury a tvoří 
s uhlíkem a dusíkem karbidy, nitridy nebo karbonitridy. V důsledku vzniku těchto sloučenin 
dochází k precipitačnímu zpevnění materiálu a k zvýšení meze kluzu a meze pevnosti 
při zachování houževnatosti nelegovaných ocelí. Precipitáty o velikosti do cca 50 nm působí 
proti migraci hranic při rekrystalizaci a tím brání hrubnutí zrna. Váží na sebe i část 
intersticiálního dusíku, který tvoří nitridy Fe4N, Fe16N způsobující stárnutí ocelí. Vznikající 
karbidy a karbonitridy na sebe vážou uhlík, čímž snižují uhlíkový ekvivalent a zlepšuje se 
svařitelnost. Vliv mikrolegur se ještě zvyšuje při výrobě polotovarů, která se provádí řízeným 
válcováním v kombinaci s tepelným zpracováním. Při tomto procesu také dochází k potlačení 
růstu zrn. Snížená doválcovací teplota způsobuje, že při teplotě kolem 550 °C se místo feritu 

Tab. 3.2 Teploty předehřevu pro různé  
obsahy uhlíku v oceli [11] 

Obsah uhlíku C Teplota předehřevu T 
[hm. %] [°C] 

0,20 – 0,30 100 – 150 
0,30 – 0,45 150 – 275 
0,45 – 0,80 275 – 425 
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polyedrického vylučuje ferit acikulární, který je charakteristický zvýšenou hustotou dislokací, 
menšími zrny a vyšší pevností. 

Při svařování jemnozrnných mikrolegovaných ocelí dochází v TOO k růstu zrn a tím 
ke zhoršování plastických vlastností svarového spoje. U ocelí mikrolegovaných 
termomechanickým zpracováním se při svařování snižuje tvrdost v TOO v teplotní oblasti 
kolem Ac1. Aby důsledek těchto procesů byl co nejmenší, svařuje se s limitovaným tepelným 
příkonem a bez předehřevu. V případě nutnosti předehřevu se uplatňují teploty 
kolem 100 až 150 °C. 

Mikrolegury v oceli mění složení sulfidické fáze, což má za následek zvýšení 
náchylnosti ke vzniku teplých likvačních trhlin. Proto je maximální obsah síry 0,02 hm. %. 
Niob způsobuje, že při svařování s vysokým stupněm promísení svarového kovu se základním 
materiálem dochází ke zkřehnutí oceli v důsledku precipitačního zpevnění karbonitridy niobu. 

3.3 Degradace vlastností konstrukčních ocelí [29] 
Degradační procesy jsou procesy, které negativně ovlivňují vlastnosti materiálů a tím 

snižují spolehlivost a bezpečnost součásti. Změny, které v materiálech probíhají, mají 
většinou postupný, trvalý a nevratný charakter. 

Degradaci lze rozdělit na výrobní a provozní. Výrobní degradace je závislá na výrobní 
technologii, při které dochází ke zhoršení vlastností materiálu. Provozní degradace nastává 
během provozu součásti, kdy může docházet ke zkřehnutí materiálu, únavovému 
a creepovému poškození, nadměrnému opotřebení, korozi, vodíkové křehkosti a radiačnímu 
poškození. 

Vliv čistoty ocelí na jejich vlastnosti 
Jeden z důležitých faktorů mající vliv na vlastnosti ocelí je jejich čistota, jenž je závislá 

na oxidačním a především dezoxidačním procesu tavby. Čistotu ocelí lze chápat 
jako charakteristiku obsahu doprovodných prvků (Mn, Al, Si, Ca, atd.), škodlivých, 
povrchově aktivních prvků (P, S, Cu, As, Sb, atd.) a plynů (vodík, dusík, kyslík) nebo jako 
množství jednotlivých typů vměstků (oxidy, sulfidy, nitridy atd.). Doprovodné i škodlivé 
prvky se mohou vyskytovat v oceli buď rozpuštěné v matrici, nebo ve formě sekundárních 
fází, mezi které se řadí i endogenní vměstky. Endogenní vměstky jsou sloučeniny, které 
vznikají reakcí nečistot s doprovodnými prvky již v tavenině (např. Al2O3), nebo při tuhnutí 
v oblasti mezi solidem a likvidem (např. MnS, II. typu), anebo precipitací z tuhého roztoku 
(např. MnS, CrS, atd.). Vznik vměstků není závislý pouze na obsahu nečistot a doprovodných 
prvků, ale i na jejich lokální koncentraci. Nejméně vhodná je strukturně usměrněná lokalizace 
vměstků: 

• v mezidendritických prostorech způsobující mezidendritické lomy; 
• na hranicích primárních austenitických zrn způsobující lasturové lomy; 
• na hranicích sekundárních austenitických zrn způsobující kamenité lomy. 

Následkem těchto defektních lomů je snížení houževnatosti a plasticity oceli. Při tváření 
těchto ocelí dochází ke zvýšení anizotropie mechanických vlastností z důvodu usměrnění 
vměstků do řádků. Vměstky mají také vliv na únavové vlastnosti ocelí, protože usnadňují 
iniciaci únavových trhlin. Ta je způsobena koncentrací napětí v okolí vměstku, které se ještě 
sčítá s vnitřními pnutími vznikajícími v důsledku rozdílné teplotní roztažnosti vměstků 
a kovové matrice. Tím pádem se snižuje tvárnost a houževnatost ocelí. 

Negativní vlivy vměstků se dají zmírnit zmenšením obsahu škodlivých prvků, což se 
provádí mimopecním zpracováním, nebo modifikací vměstků. Při modifikaci se přeměňují 
jednotlivé typy škodlivých prvků na typy jiné, které jsou méně škodlivé, a to pomocí 
dezoxidace. 
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Při nízkém obsahu dezoxidačních přísad dochází ke vzniku bodlin a k sekundární 
dezoxidaci. Shluky vměstků vzniklých na bázi dezoxidačních prvků způsobují křehkost 
a lasturové lomy. 

Dendritická segregace a mikrosegregace 
Pojem dendritická segregace znamená nerovnoměrné rozložení legur a doprovodných 

prvků, které je způsobeno nerovnoměrným tuhnutím a vícesložkovými soustavami. Velikost 
dendritické segregace je závislá nejen na vlastnostech materiálů (difuzivita v tuhé fázi, 
kapalné fázi, atd.), ale i na metalurgii a podmínkách tuhnutí. 

U nízkolegovaných ocelí dochází ke vzniku nerovnovážných fází v důsledku 
nerovnoměrného rozdělení příměsí a zvyšování jejich koncentrace v mezidendritických 
prostorech. Ty mají vliv na následné fázové přeměny, což má za následek strukturní 
heterogenitu. Taktéž se dendritická heterogenita uplatňuje při vzniku makroheterogenit 
(vycezeniny, řádkovitost struktury, apod.) a způsobuje snížení tvárnosti a vrubové 
houževnatosti. 

Mikrosegregace znamená, že v matrici kovových materiálů jsou krystalové poruchy 
a strukturní nehomogenity, které jsou potencionálními místy pro segregaci a nacházejí se 
v nich rozpuštěné atomy mající úroveň volné entalpie. Jedná se především o místa jako jsou 
volné povrchy, hranice zrn, mezifázové rozhraní, dislokace, vakance a vrstvené poruchy. 

Mikrosegregace může být rovnoměrná nebo nerovnoměrná. U rovnoměrné segregace se 
stav strukturních nehomogenit s časem nemění, u nerovnoměrné je tomu naopak. 

Segregace škodlivých příměsí a povrchově aktivních prvků má za následek popouštěcí 
křehkost, radiační zkřehnutí, vodíkové zkřehnutí, korozní praskání, atd. I přesto, 
že doprovodné prvky jsou vázány na vměstky nebo jiné minoritní fáze, je malý obsah 
rozpuštěn v matrici, segreguje a podílí se na degradaci vlastností ocelí. 

Degradace svarových spojů 
Degradace vlastností svarových spojů je spojena s nevhodnou konstrukcí a umístěním 

svaru, nevhodnou volbou svařovaného a přídavného materiálu a nesprávnou montáží. 
Další rozhodující faktor jsou svařovací parametry. 

Degradace se nejčastěji uplatňuje v tepelně ovlivněné oblasti, kde dochází ke snížení 
plasticity, houževnatosti a nárůstu křehkosti. Tyto změny jsou způsobeny zhrubnutím 
austenitického zrna, vznikem Widmannstättenovy a martenzitické struktury, precipitací 
sekundárních fází, zvýšením hustoty dislokací a vznikem oduhličených a nauhličených 
oblastí. Znalost těchto degradačních procesů je důležitá pro správné odladění svařovacích 
parametrů. 
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4 EXPERIMENT 
Experiment byl vypracován ve spolupráci s firmou BAST s.r.o. a je zaměřen na laserové 

svařování plechů z ocelí S355J2G3 a S355J2C+N, které se nejčastěji používají při výrobě 
dílců a skříní pro kolejová vozidla. Cíl experimentu je tedy následující: Stanovte svařovací 
parametry (svařovací výkon, svařovací rychlost, polohu ohniska) laserového svařovaní 
oceli S355J2G3 (plech tloušťky t=2 mm) a oceli S355J2C+N (plechy tloušťky t=3 mm 
a t=4 mm) tak, aby byly splněny požadavky na jakost laserového svarového spoje 
dle normy ČSN EN ISO 13919-1 a požadavek na tvrdost menší než 380 HV10 dle normy 
ČSN EN ISO 15614-1. 

4.1 Rozbor postupu experimentu [12] 

Výpočet uhlíkového ekvivalentu u jednotlivých plechů 
Oceli S355J2G3 a S355J2C+N patří mezi nelegované jakostní oceli a jejich chemické 

složení a mechanické vlastnosti jsou uvedeny v atestech jednotlivých plechů, které jsou 
v příloze č. 1, 2 a 3. Obsahy prvků důležitých pro výpočet uhlíkového ekvivalentu jsou 
uvedeny v tab. 4.1, 4.2 a 4.3. K jeho výpočtu použiji vzorec daný Mezinárodním svářečským 
institutem (3.2): 

 

15

%%

5

%%%

6

%
%

CuNiVMoCrMn
CCe

++++++=
.
 

 
Plech t=2 mm (S355J2G3): 
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Plech t=3 mm (S355J2C+N): 
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Plech t=4 mm (S355J2C+N): 
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Obě oceli nemají pevnost větší než 700 MPa, a proto z vypočítaných hodnot uhlíkového 

ekvivalentu a z tab. 3.1 vyplývá, že plechy z těchto materiálů jsou zaručeně svařitelné 
bez zvláštních opatření. 

Tab. 4.1 Obsah důležitých prvků plechu t=2 mm v hm. % 

C  Mn  Cr  Mo  V  Ni  Cu  
0,180 1,050 0,027 0,008 0,001 0,048 0,114 

 

Tab. 4.2 Obsah důležitých prvků plechu t=3 mm v hm. % 

C  Mn  Cr  Mo  V  Ni  Cu  
0,190 1,400 0,020 0,002 0,002 0,010 0,030 

 

Tab. 4.3 Obsah důležitých prvků plechu t=4 mm v hm. % 

C  Mn  Cr  Mo  V  Ni  Cu  
0,190 1,400 0,020 0,004 0,003 0,020 0,040 
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Postup odladění svařovacích parametrů  
Vzorky plechů byly poskytnuty firmou BAST s.r.o. a měly rozměry 350x150 mm dané 

normou ČSN EN ISO 15614-11. Řezání bylo provedeno dusíkem pro zamezení oxidace 
řezaných hran. 

Svařování jednotlivých vzorků plechů bylo prováděno vláknovým laserem 
IPG YLS- 2000 (obr. 4.1) o výkonu 2 kW na Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR.  

           a)  Laserový zdroj       b)  Svařovací robot s laserovou hlavou  

Obr. 4.1 Laserové svařovací centrum 
 Při svařování bude použit jako ochranný plyn Ar, který má oproti He menší ochlazovací 

schopnost a tudíž je výhodnější z hlediska tvrdosti. Proces odladění svařovacích parametrů lze 
rozdělit na dvě časti: 

•  V první časti bylo mým cílem určit svařovací parametry a s nimi spojený tepelný 
příkon potřebný ke kvalitnímu provaření plechů jednotlivých tloušťek 
a vyhodnocení tvrdostí svarového spoje. Všechny průvary byly následně  
obroušeny z lícní strany, aby bylo možné vyhodnotit tvrdosti ve svarovém kovu, 
a kde to bylo možné i v tepelně ovlivněné oblasti. Broušení bylo prováděno velice 
opatrně, aby nedošlo k tepelnému ovlivnění svarového spoje.; 

• V druhé časti experimentu se svařovaly plechy stejné tloušťky tupým svarem. 
Svařovací parametry byly voleny podle výsledků tvrdostí svarového spoje z první 
časti experimentu a to tak, že pokud vyšla tvrdost určitého svarového spoje menší 
než 380 HV10, byly použity parametry, kterými byl tento spoj svařen. Tvrdost 
svarového spoje je dána chemickým složením a rychlostí ochlazování, se kterou 
souvisí množství nataveného kovu. To je dáno vneseným teplem, které je mimo 
jiné závislé i na poloze ohniska. Abychom získali přehled o tom, jaký vliv má 
poloha ohniska na tvrdost a ušetřili jsme čas a materiál, měnila se poloha ohniska 
lineárně během jednoho procesu svařování od s=+3 mm do s=-4 mm vzhledem 
k povrchu materiálu. Jednotlivé svařené vzorky byly následně kontrolovány 
na výskyt vad svarového spoje dle normy 13919-1(zápal, proláklý svar, 
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prohloubený povrch svaru, prohloubený kořen, atd.). Na základě této kontroly 
a na základě polohy ohniska jsme se shodli se svařovacím inženýrem a vedoucím 
útvaru jakosti z firmy BAST s.r.o. panem Ing. Moltašem, že makrovýbrusy 
a následné vyhodnocení tvrdosti se udělá v místě svaru, kde byla poloha ohniska 
s=+2 mm, s=0 mm a s=-2 mm vzhledem k povrchu materiálu. Pro nejlépe 
vycházející vzorky bude u každého plechu spočítané specifické vnesené teplo. 

4.2 Vypracování a výsledky první části experimentu 

Průvary plechu t=2 mm (S355J2G3) 
 Použité svařovací parametry jsou uvedeny v tab. 4.4 a jednotlivé průvary jsou 

zobrazeny na obr. 4.2. Tepelný příkon byl spočítán podle vzorce 2.5. 

 

            a)   Lícní strana             b)   Kořenová strana 
Obr. 4.2 Průvary plechu t=2 mm 

Tab. 4.4 Svařovací parametry průvarů plechu t=2 mm 

Číslo 
průvaru 

Svařovací 
výkon 

Svařovací 
rychlost 

Poloha 
ohniska 

Průtok ochr. 
plynu Ar Stav 

průvaru 

Tepelný 
příkon 

P [W] v [mm·s-1] s [mm] QP [l/min] QC [J·m-1] 
1 1000 10 0 20 Provařeno 100000 
2 1000 20 0 20 Provařeno 50000 
3 1000 30 0 20 Neprovařeno 33333 
4 1200 30 0 20 Provařeno 40000 
5 1200 20 0 20 Provařeno 60000 
6 1000 20 -2 20 Neprovařeno 50000 
7 1200 20 -2 20 Provařeno 60000 



VUT v Brně, FSI  Miloš Křivan 
BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE  LASEROVÉ SVAŘOVÁNÍ OCELÍ 

38 
Brno 2011 

Tvrdost byla změřena u průvarů 
č. 2, 4, 7, protože došlo k provaření 
a při vizuální kontrole splňovaly 
požadavky dané normou 
ČSN EN ISO 13919-1. Výsledky 
tvrdosti jsou uvedeny v tab. 4.5. Protože 
tvrdosti u průvaru č. 2 se pohybují kolem 
380 HV10 a u průvaru č. 7 jsou nižší než 
je tato hodnota, budou při svařování 
tupých svarů uplatněny svařovací 
parametry použité při průvaru č. 2 a 7. 

Průvary plechu t=3 mm (S355J2C+N) 
Použité svařovací parametry jsou uvedeny v tab. 4.6 a jednotlivé průvary jsou 

zobrazeny na obr. 4.3. 

 
 

             a)  Lícní strana               b) Kořenová strana 
Obr. 4.3 Průvary plechu t=3 mm 

Tab. 4.5 Tvrdosti průvarů plechu t=2 mm 

Číslo průvaru Číslo měření SK – HV10 

2 
1 384 
2 384 
3 381 

4 
1 404 
2 394 
3 396 

7 
1 346 
2 343 
3 337 

 

Tab. 4.6 Svařovací parametry průvarů plechu t=3 mm 

Číslo 
průvaru 

Svařovací 
výkon 

Svařovací 
rychlost 

Poloha 
ohniska 

Průtok ochr. 
plynu Ar Stav 

průvaru 

Tepelný 
příkon 

P [W] v [mm·s-1] s [mm] Qp [l/min] QC [J·m-1] 

1 1200 10 0 20 Provařeno 120000 
2 1200 20 0 20 Neprovařeno 60000 
3 1400 20 0 20 Provařeno 70000 
4 1600 30 0 20 Provařeno 53333 
5 1400 20 -2 20 Provařeno 70000 
6 1600 30 -2 20 Provařeno 53333 
7 1800 30 -3 20 Provařeno 60000 
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Tvrdost byla změřena u průvarů č. 3, 
4, 7, protože došlo k provaření 
a při vizuální kontrole splňovaly 
požadavky dané normou 
ČSN EN ISO 13919-1. Výsledky tvrdosti 
jsou uvedeny v tab. 4.7. Protože tvrdost 
u průvaru č. 3 vyšla menší než 380 HV10, 
a aby byla možnost porovnat jakost svaru 
při různých parametrech, budou uplatněny 
svařovací parametry použité při průvaru 
č. 3 a 4. 

Průvary plechu t=4 mm (S355J2C+N) 
Použité svařovací parametry jsou uvedeny v tab. 4.8 a jednotlivé průvary jsou 

zobrazeny na obr. 4.4. 

Tab. 4.7 Tvrdosti průvarů plechu t=3 mm 

Číslo průvaru Číslo měření SK – HV10 

3 
1 330 
2 328 
3 378 

4 
1 407 
2 403 
3 412 

7 
1 414 
2 416 
3 411 

   
 

Tab. 4.8 Svařovací parametry průvarů plechu t=4 mm 

Číslo 
průvaru 

Svařovací 
výkon 

Svařovací 
rychlost 

Poloha 
ohniska 

Průtok ochr. 
plynu Ar Stav 

průvaru 

Tepelný 
příkon 

P [W] v [mm·s-1] s [mm] Qp [l/min] QC [J·m-1] 

1 1600 10 -2 20 Provařeno 160000 
2 1800 20 -2 20 Neprovařeno 90000 
3 2000 20 -2 20 Provařeno 10000 
4 2000 20 -3 20 Provařeno 10000 
5 2000 20 -4 20 Neprovařeno 10000 

                        a)   Lícní strana         b)   Kořenová strana 
Obr. 4.4 Průvary plechu t=4 mm 
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Tvrdost byla změřena u průvarů č. 1, 3, protože došlo k provaření a při vizuální kontrole 
splňovaly požadavky dané normou ČSN EN ISO 13919-1. Průvar č. 2 splňoval všechny 
požadavky normy ČSN EN ISO 13919-1 kromě průvaru, ale jednalo se o hraniční neprůvar, 
a proto byla změřena tvrdost i u něj. Výsledky tvrdosti jsou uvedeny v tab. 4.9. Při svařování 
tupých svarů budou uplatněny parametry použité při průvaru č. 1, 2 a 3, protože jejich tvrdost 
byla menší nebo se pohybovala okolo 380 HV10. 
 

4.3 Vypracování a výsledky druhé části experimentu 
Jak již bylo zmíněno v rozboru svařování, tupé svary byly svařovány s lineární změnou 

ohniska od s=+3 mm do s=-4 mm vzhledem k povrchu materiálu, viz obr. 4.5. Vzorky nebyly 
svařeny po celé délce, protože to neumožňovala úprava svařovacího stolu. Při laserovém 
svařování hraje velkou roli správné sesazení plechů, a proto byly nerovnosti na sesazovaných 
hranách srovnány pomocí brousícího kamene. Taktéž z důvodu správného sesazení po celou 
dobu svařování byly plechy na jejich konci bodově svařeny. Aby nedocházelo k propálení 
svaru na jeho začátku, kdy se ještě nedosahuje dané svařovací rychlosti, byl svařovací výkon 
v počáteční fázi svařování snížen na 400 W. 

 
Obr. 4.5 Tupý svar plechu t=2 mm 

Tab. 4.9 Tvrdosti průvarů plechu t=4 mm 

Číslo průvaru Číslo měření SK – HV10 TOO – HV10 

1 
1 343 311 
2 350 291 
3 346 – 

2 
1 394 – 
2 382 – 
3 346 – 

3 
1 363 360 
2 363 351 
3 335 – 
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Tupý svar plechu t=2 mm (S355J2G3) 
Při prvním svařování plechů tupým svarem jsme zkoušeli na svařování dvou vzorků, 

jak se mění jakost svaru při změně ohniska Poté jsme si však uvědomili, že ohnisko lze měnit 
během jednoho svařování plechu a uplatňovali tuto metodu u všech ostatních svarů. 

Použité svařovací parametry jsou uvedeny v tabulce 4.10. 
 

K vyhotovení makrovýbrusů a následnému změření tvrdosti byl vybrán svar č. 4. 
Ostatní svary nebyly vybrány z následujících důvodů: 

• Svary č. 1, 2 nebyly vybrány, protože odpovídají svaru č. 4. 
• Svar č. 3 nebyl vybrán z důvodu špatného sesazení plechů. 
• Svar č. 5 nebyl vybrán z důvodu předpokladu, že při svařování tupých svarů bude 

větší odvod tepla než při provařovaní a tím pádem bude i vyšší tvrdost. 

Tvrdosti nechala firma BAST s.r.o. vyhodnotit v certifikované laboratoři TÜV NORD 
Czech s.r.o.. Protože výsledky tvrdostí nebudou použité při kvalifikaci WPQR a taktéž 
z finančních důvodů, jsme se dohodli, že se udělá pouze 8 vtisků, viz obr. 4.6. Výsledky 
tvrdostí jsou uvedeny v tab. 4.11. Protokol o zkoušce tvrdosti je v příloze č. 4. 

 
Obr. 4.6 Průběh měření tvrdosti HV10 

 
Označení vzorku P2-4/-2 znamená: P2 = plech tloušťky t=2 mm, 4 = číslo svaru, 

-2 = poloha ohniska. U všech vyhodnocovaných vzorků je značení stejné. Na obr. 4.7 je 
zobrazen makrovýbrus vzorku svarového spoje plechů tloušťky t=2 mm. 
 
 

Tab. 4.10 Svařovací parametry tupých svarů plechu t=2 mm 

Číslo 
svaru 

Svařovací 
výkon 

Svařovací 
rychlost 

Poloha 
ohniska 

Průtok ochranného 
plynu Ar 

Tepelný 
příkon 

P [W] v [mm·s-1] s [mm] Qp [l/min] QC [J·m-1] 

1 1200 20 -2 20 60000 
2 1200 20 0 20 60000 
3 1200 20 +3÷-4 20 60000 
4 1200 20 +3÷-4 20 60000 
5 1000 20 +3÷-4 20 50000 

Tab. 4.11 Výsledky tvrdostí HV10 svarových spojů plechu t=2 mm 

P2-4/-2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

194 222 228 446 417 254 243 194 

P2-4/ 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 

188 251 254 409 397 249 256 189 

P2-4/+2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

188 264 272 373 383 247 243 183 
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Výpočet specifického vneseného tepla u vzorku P2-4/+2: 
 Charakteristické hodnoty: b=1,21 mm, h=2,00 mm, λ=47 W·m-1·K-1, Tm=1812,15 K, 
T0=293,15 K, l1,2=205000 J·kg-1, c=461 J·kg-1·K-1, ρ=7850 kg·m-3. 
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Tupý svar plechu t=3 mm (S355J2C+N) 
Metoda svařování tupých svarů je stejná jako při svařování plechu t=2 mm. Použité 

svařovací parametry jsou uvedené v tab. 4.12. 
 

K vyhotovení makrovýbrusů a následnému změření tvrdosti byl vybrán svar č. 1. 
Svar č. 2 nebyl vybrán z důvodu vysoké tvrdosti v první části experimentu. Na obr. 4.8 je 
zobrazen makrovýbrus svarového spoje plechů tloušťky t=3 mm. 

Vyhodnocení tvrdostí bylo stejné jako u svarových spojů plechu t=2 mm. Výsledky 
zkoušky tvrdosti jsou uvedeny v tab. 4.13. Protokol o zkoušce tvrdosti je v příloze č. 5. 

 
Obr. 4.7 Makrovýbrus plechu t=2 mm 

  

Tab. 4.12 Svařovací parametry tupých svarů plechu tloušťky t=3 mm 

Číslo 
svaru 

Svařovací 
výkon 

Svařovací 
rychlost 

Poloha 
ohniska 

Průtok ochranného 
plynu Ar 

Tepelný 
příkon 

P [W] v [mm·s-1] s [mm] Qp [l/min] QC [J·m-1] 

1 1400 20 +3÷-4 20 70000 
2 1600 30 +3÷-4 20 53333 

Tab. 4.13 Výsledky tvrdostí HV10 svarových spojů plechu t=3 mm 

P3-1/-2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

179 348 390 468 455 442 429 192 

P3-1/ 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 

188 319 373 437 417 370 319 197 

P3-1/+2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

194 336 425 514 464 425 401 182 
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Výpočet specifického vneseného tepla u vzorku P3-1/+2: 
 Charakteristické hodnoty: b=0,92 mm, h=3,06 mm, λ=47 W·m-1·K-1, Tm=1812,15 K, 
T0=293,15 K, l1,2=205000 J·kg-1, c=461 J·kg-1·K-1, ρ=7850 kg·m-3. 
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Tupý svar plechu t=4 mm (S355J2C+N) 
Metoda svařování tupých svarů je stejná jako při svařování plechu t=2 mm. Použité 

svařovací parametry jsou uvedené v tab. 4.14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K vyhotovení makrovýbrusů a následnému změření tvrdosti byly vybrány svar č. 1 
a č. 3. Svar č. 2 nebyl vybrán z důvodu neprovaření. Na obr. 4.9 je zobrazen makrovýbrus 
vzorku svarového spoje plechů t=4 mm. 

Vyhodnocení tvrdostí bylo stejné jako u svarových spojů plechu t=2 mm. Výsledky 
zkoušky tvrdosti jsou uvedeny v tab. 4.15. Protokol o zkoušce tvrdosti je v příloze č. 6. 
  

 
Obr. 4.8 Makrovýbrus plechu t=3 mm 

 

Tab. 4.14 Svařovací parametry tupých svarů plechu t=4 mm 

Číslo 
svaru 

Svařovací 
výkon 

Svařovací 
rychlost 

Poloha 
ohniska 

Průtok ochranného 
plynu Ar 

Tepelný 
příkon 

P [W] v [mm·s-1] s [mm] Qp [l/min] QC [J·m-1] 

1 1600 10 +3÷-4 20 160000 
2 1800 20 +3÷-4 20 90000 
3 2000 20 +3÷-4 20 100000 
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Obr. 4.9 Makrovýbrus plechu t=4 mm 

 Výpočet specifického vneseného tepla u vzorku: 
a) P4-1/+2: 

Charakteristické hodnoty: b=1,35 mm, h=4,30 mm, λ=47 W·m-1·K-1, Tm=1812,15 K, 
T0=293,15 K, l1,2=205000 J·kg-1, c=461 J·kg-1·K-1, ρ=7850 kg·m-3. 
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b) P4-3/+2: 
Charakteristické hodnoty: b=1,13 mm, h=4,19 mm, λ=47 W·m-1·K-1, Tm=1812,15 K, 
T0=293,15 K, l1,2=205000 J·kg-1, c=461 J·kg-1·K-1, ρ=7850 kg·m-3. 
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Tab. 4.15 Výsledky tvrdostí HV10 svarových spojů plechu t=4 mm 

P4-1/-2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

187 370 401 437 409 373 342 181 

P4-1/ 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 

188 370 383 360 383 363 333 187 

P4-1/+2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

188 262 285 354 327 380 363 171 

P4-3/-2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

210 270 322 455 468 366 254 228 

P4-3/ 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 

193 312 464 483 468 397 390 181 

P4-3/+2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

185 348 366 483 459 357 351 180 
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5 CELKOVÉ ZHODNOCENÍ EXPERIMENTU [21] 
Experimentální část byla zaměřena na laserové svařování plechů z ocelí S355J2G3 

a S355J2C+N, které firma BAST s.r.o. nejčastěji používá při výrobě dílců a skříní 
pro kolejová vozidla. Z výpočtů uhlíkového ekvivalentu vyplývá, že ocel S355J2C+N je hůře 
svařitelná než ocel S355J2G3, což znamená, že je i více náchylná na vznik studených trhlin.  

Při svařování plechů t=2 mm a plechů t=4 mm tupým svarem se nám podařilo určit 
svařovací parametry, kterými lze zhotovit svarový spoj s tvrdosti přibližně rovnou nebo menší 
než 380 HV10, viz tab. 5.1.  

Z zkoušek tvrdosti vyplývá, že nejnižších tvrdostí se dosahuje při poloze ohniska 
s=0 mm a s=+2 mm vzhledem k povrchu materiálu, kdy je stopa dopadajícího paprsku 
na povrch materiálu větší a hustota výkonu paprsku v místě dopadu je menší. Tím pádem je 
svar širší, tepelně ovlivněná oblast je také větší a zmenšuje rychlost ochlazování a s ní 
související tvrdost.  

U průvarů plechu t=3 mm jsme získali svařovací parametry, kterými jsme dosáhli 
tvrdosti svarových spojů menší než 380 HV10. Při svařování plechů natupo těmito parametry 
však byla výsledná tvrdost svarových spojů větší než 380 HV10. To lze vysvětlit snížením 
účinnosti přenosu energie do svaru a zvýšením ochlazovací rychlosti oproti provařování. 
Změna účinnosti je především způsobena mezerou mezi svařovanými plechy a jiným tvarem 
„klí čové dírky“, s čímž souvisí jiné odrazy laserového paprsku v „klíčové dírce“ a jiná 
absorpce energie v ní. Když je menší účinnost přenosu energie do svaru, je menší i specifické 
vnesené teplo a tím se zvyšuje rychlost ochlazování a tvrdost svarového spoje. Rychlost 
ochlazování se zvyšuje nejen v důsledku snížení účinnosti, ale také tím, že dva plechy spojené 
svarem mají vetší ochlazovací schopnost než jeden plech. Proto si myslím, že tepelný příkon 
při svařování plechu t=3 mm byl příliš malý. Nasvědčují tomu i vypočítané hodnoty 
specifických vnesených tepel. U vzorku svarového spoje P3-1/+2 bylo specifické vnesené 
teplo QS=20020 J·m-1, u vzorku P4-1/+2 bylo QS=41280 J·m-1 a u vzorku P2-4/+2 bylo 
QS=17160 J·m-1. Specifické vnesené teplo do vzorku P2-4/+2, který je z lépe svařitelné oceli, 
je pouze o 3000 J·m-1 menší než u P3-1/+2 a specifické vnesené teplo do vzorku P4-1/+2 je 
více než dvakrát větší, což je dle mého názoru, až příliš velký rozdíl u plechů, které se liší 
tloušťkou o 1 mm. Sice platí závislost, že materiál většího objemu ochlazuje svarový spoj 
rychleji než materiál menšího objemu, ale musíme vzít v potaz i přenos tepla z plechu 
do stolu. Přenos tepla je dán tepelným tokem, který lze spočítat z následujícího vzorce:  

t

T
SQ p

∆⋅⋅−= λ ,          (5.1) 

 kde Q     je tepelný tok materiálem  [W], 
 T∆   – rozdíl teplot mezi teplejší a chladnější stranou matriálu  [K], 
 pS    – plocha materiálu  [m2]. 

  
Jestliže plocha plechů t=3 mm a t=4 mm je stejná, rozdíl teplot je stejný, potom tepelný 

tok u tenčího plechu je větší. Proto si myslím, že teplený příkon při laserovém svařování 
plechu t=3 mm tupým svarem byl měl být minimálně QC=100000 J·m-1, aby specifické 
vnesené teplo bylo dostatečně velké. 

Tab.5.1 Stanovené svařovací parametry 

Ocel 
Tloušťka 

plechu 
Svařovací 

výkon 
Svařovací 
rychlost 

Poloha 
ohniska 

Ochranný 
plyn, průtok 

Tepelný 
příkon 

– t [mm] P [W] v [mm·s-1] s [mm] QP [l/min] QC [J·m-1] 
S335J2G3 2 1200 20 +2 Ar, 20 60000 

S355J2C+N 4 1600 10 +2 Ar, 20 160000 
       



VUT v Brně, FSI  Miloš Křivan 
BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE  LASEROVÉ SVAŘOVÁNÍ OCELÍ 

47 
Brno 2011 

6 ZÁVĚR 
Bakalářská práce je koncipována jako teoretický rozbor problematiky laserového 

svařování, který je podložen experimentem a měl by firmě BAST s.r.o. sloužit jako odrazový 
můstek pro kvalifikaci WPQR laserového svařování. 

Teoretická část shrnuje základní znalosti o principu laseru a svařovacích laserech 
a podrobněji se zabývá metodami laserového svařování, svařovacími parametry jednotlivých 
metod a jejich vlivem na jakost svarového spoje. Dále je v ní rozebrána problematika 
svařitelností ocelí a vlivu vneseného tepla a teplotního cyklu na strukturu svaru.  

V experimentální části bylo cílem určit, svařovací parametry laserového svařování oceli 
S355J2G3 a S355J2C+N tak, aby výsledná jakost svaru odpovídala normě 
ČSN EN ISO 13919-1 a jeho tvrdost byla menší než 380 HV, která je dána normou 
ČSN EN ISO 15614-1. To se mi z části povedlo, protože svarové spoje plechu tloušťky 
 t=2mm z oceli S355J2G3 a svarové spoje plechu tloušťky t=4 mm z oceli S355J2C+N měli 
výslednou tvrdost menší nebo přibližně rovnou 380 HV10. Svarové spoje plechu tloušťky 
t=3 mm z oceli S355J2C+N měly výslednou tvrdost mnohem větší, pohybovala se 
v rozmezí 400÷500 HV10, protože tepelný příkon byl příliš malý. Obecně lze však říci, 
že oba dva druhy ocelí lze laserově svařovat tak, aby jakost a tvrdost svarového spoje 
odpovídala normám. Musí se však tomu přizpůsobit tepelný příkon svařování, poloha ohniska 
a druh ochranného plynu. Nejvhodnější poloha ohniska je s=+2 mm vzhledem k povrchu 
materiálu a jako ochranný plyn je vhodné používat argon, který má menší ochlazovací 
schopnost oproti heliu a tudíž je výhodnější z hlediska tvrdosti. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL Ů A ZKRATEK 
 
Označení Legenda Jednotka 
A1 
A3 
a 
ap 
B 
b 
Ce 
c 
d0 
E 
E1 
E2 
f 
h 
hp 
I 
l1,2 

M2 
P 
PT 
Q 
QC 
QP 

QS 
q 
S 
Sp 
s 
T 
Tm 
Tmax 
T0 
T(τ, y) 

t 
v 
y 
 
 
 
∆T 
η 
λ 
n 

nf 

τ 
τp 

Eutektoidní teplota systému železo-uhlík 
Teplota rozpadu austenitu v systému železo-uhlík  
Součinitel teplotní vodivosti 
Součinitel prostupu tepla 
Součinitel výměny tepla s okolím 
Šířka svaru 
Uhlíkový ekvivalent 
Měrná tepelná kapacita 
Průměr čočky 
Energie pulzu 
Energie výchozího kvantového stavu atomu 
Energie koncového kvantového stavu atomu 
Ohnisková vzdálenost čočky 
Hloubka svaru 
Planckova konstanta 
Hustota výkonu = intenzita energie 
Měrné skupenské teplo tavení 
Faktor módu paprsku 
Svařovací výkon = výkon laserového paprsku 
Výkon potřebný k natavení daného objem svarového kovu 
Tepelný tok materiálem 
Tepelný příkon 
Průtok ochranného plynu 
Specifické vnesené teplo 
Množství přivedeného tepla 
Plocha průřezu paprsku 
Plocha materiálu 
Poloha ohniska vzhledem k povrchu materiálu 
Teplota 
Teplota tavení 
Nejvyšší teplota teplotního cyklu 
Počáteční teplota materiálu 
Teplota v čase τ, ve vzdálenosti y 
Tloušťka plechu 
Svařovací rychlost 
Vzdálenost ve směru kolmém na směr svařování 
 
 
 
Rozdíl teplot mezi teplejší a chladnější stranou matriálu 
Účinnost přenosu energie do svaru 
Součinitel tepelné vodivosti 
Frekvence pulzů 
Frekvence fotonů 
Čas 
Délka pulzu 

[°C] 
[°C] 
[m2·s-1] 
[J·m-2·K-1] 
[s-1] 
[m] 
[hm. %] 
[J·kg-1·K-1] 
[mm] 
[J] 
[J] 
[J] 
[mm] 
[m] 
[J·s] 
[W·cm-2] 
[J·kg-1] 
[-] 
[W] 
[W] 
[W] 
[kJ·mm-1] 
[l·min-1] 
[kJ·mm-1] 
[J·s-1] 
[cm2] 
[m2] 
[mm] 
[°C] 
[K] 
[°C] 
[K] 
[K] 
[mm] 
[mm·s-1] 
[m] 
 
 
 
[K] 
[-] 
[W·m-1·K-1] 
[Hz] 
[s-1] 
[s] 
[ms] 
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Příloha č. 1 Atest oceli S355J2G3 (plech t=2 mm) 
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Příloha č. 2 Atest oceli S355J2C+N (plech t=3 mm) 
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Příloha č. 3 Atest oceli S355J2C+N (plech t=4 mm) 
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Příloha č. 4 Protokol o zkoušce tvrdosti (tupý svar plechu t=2 mm) 
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Protokol č. 5 Protokol o zkoušce tvrdosti (tupý svar plechu t=3 mm) 
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Příloha č. 6 Protokol o zkoušce tvrdosti (tupý svar plechu t=4 mm) 
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