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Abstrakt:  
V této práci je probírána problematika svařitelnosti heterogenních svarových spojů hliníkové  

a titanové slitiny zhotovených metodou svařování pomocí elektronového svazku. V první fázi 

jsou analyzovány homogenní svarové spoje vybraných slitin. Z důvodu rozdílných fyzikálních, 

chemických a metalurgických vlastností použitých základních materiálů je svařování těchto 

slitin spojeno se vznikem křehkých intermetalických fází na rozhraní základních materiálů. 

Jedním z předpokladů zhotovení kvalitních heterogenních svarových spojů je nalezení 

optimálních procesních parametrů. V rámci práce je hodnocen vliv vybraných procesních 

parametrů na celistvost, strukturu a mechanické vlastnosti heterogenních svarových spojů Al/Ti 

slitin.  

 

Abstract: 
The problematics of weldability of heterogeneous welds of aluminium and titanium alloys 

produced by electron beam welding is discussed in this work. Homogenous welds of selected 

alloys were analyzed in the first stage. Welding of these materials relates to formation  

of intermetallic phases at the interface of base materials due to differences in physical, chemical 

and metallurgical properties of base materials. One of the prerequisites for producing high 

quality weld joints is to find optimal process parameters. The influence of selected process 

parameters to integrity, structure and mechanical properties of heterogeneous Al/Ti joints  

is evaluated.  
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1. Úvod 

Rostoucí požadavky na snížení provozních nákladů a znečištění životního prostředí (např. 

úsporou paliva), jsou společné pro všechny typy dopravních prostředků. Jedním z řešení  

je použití lehkých a hospodárných konstrukcí z různorodých materiálů, které poskytují odlišné 

kombinace fyzikálních a mechanických vlastností. Příkladem může být současné použití 

precipitačně vytvrditelných hliníkových slitin, které poskytují nízkou hmotnost a dobrou 

pevnost v kombinaci s titanovými slitinami, které mají vysokou specifickou pevnost a dobrou 

korozní odolnost [1–3].  

Zhotovení kvalitních svarových spojů titanových a hliníkových slitin je obtížný úkol, jenž 

vyplývá z rozdílných fyzikálních vlastností použitých materiálů, omezené rozpustnosti 

jednotlivých složek systému Al-Ti a s tím spojenou tvorbou intermetalických fází ve svarových 

spojích. Přítomnost velkého množství těchto fází vede k degradaci požadovaných 

mechanických vlastností. Zlepšení kvality Al/Ti spojů lze dosáhnout snížením podílu 

intermetalických fází ve svarovém spoji. Snahou tedy je získání co nejmenší homogenní 

intermetalické vrstvy na rozhraní svařovaných slitin [4]. 

Byla již publikována řada prací zaměřených na svařování heterogenních Al/Ti spojů. 

Největšími nedostatky těchto metod byla nízká pevnost spojů, velká oblast natavení a výrazné 

promísení základních materiálů. V těchto pracích byla odzkoušena řada technologií – 

obloukové svařování [5], difúzní spojování [6], svařování tlakem [7], svařování třením [8] nebo 

svařování pomocí kombinace výše uvedených metod [9]. Některé z uvedených metod jsou 

omezeny velikostí a konfigurací svarových spojů.  

Metody svařování, poskytující minimální natavený objem základních materiálů, se díky 

tomu jeví jako nejvhodnější pro svařování heterogenních svarových spojů. Elektronové  

a laserové svařování patří mezi nejflexibilnější metody, které přitahují pozornost vědců  

a inženýrů. Bylo popsáno mnoho postupů pro laserové svařování [1, 10] či laserové svařování-

pájení Al/Ti slitin [2]. Na druhou stranu, svařování heterogenních Al/Ti spojů pomoci 

elektronového svazku je dodnes, až na několik výjimek, prakticky nepublikovaná oblast. Oproti 

jiným metodám svařování poskytuje elektronový svazek vysokou hustotu energie, přesnost  

a možnost okamžité kontroly procesu svařování při minimální deformaci svařovaných 

komponent. Malý interakční objem při vysokých rychlostech svařování vede k vysokým 

teplotním gradientům, které jsou přínosné pro optimalizaci lokálního fázového složení úzkých 

a hlubokých svarových spojů. Vzhledem k těmto benefitům se svařování elektronovým 

svazkem jeví jako jedna z nejvhodnějších metod pro svařování hliníkových a titanových slitin 

[2, 10].  

 

2. Svařování elektronovým svazkem 

Principem svařování pomoci elektronového svazku (EB – Electron Beam) je přeměna 

kinetické energie elektronů na tepelnou energii, ke které  dochází pří interakci volných 

elektronů s povrchem svařovaného materiálu. Tepelný zdroj při svařování EB tvoří úzký 

svazek urychlených volných elektronů s vysokou plošnou hustotou energie ρeb. Pro vznik EB 

je potřeba uvolnit elektrony z krystalové mřížky vhodného kovu. Přímý ohřev materiálu vede 

k termoemisi elektronů, která představuje nejjednodušší a nejdostupnější metodu. Pro vznik  

a šíření EB je vyžadováno vakuum, bránící interakci elektronů s molekulami plynů [11, 12]. 

Při svařování elektronovým svazkem (EBW – Electron Beam Welding) je při dostatečné ρeb 

materiál lokálně ohříván dopadajícím svazkem volných elektronů. V okamžiku dopadu EB  

na povrch materiálu je část elektronů odražena a zbytek absorbován povrchem materiálu. 

Absorbované elektrony jsou rozptýleny do tzv. interakčního objemu. Přestože je interakční 

objem EB menší než 100 µm, lze touto metodou svařovat kovové materiály o tloušťce několika 

centimetrů. Toho je dosaženo díky vzniku tzv. keyhole ve svařovaném materiálu. Jádro keyhole 
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je vyplněno kovovými výpary, zatímco stěny keyhole jsou pokryty taveninou. Pro dosažení 

hloubkového efektu je nutné, aby keyhole zůstala stabilní a umožňovala dodání potřebné 

energie pro další tavení a odpaření materiálu. Stabilitu keyhole zajišťuje tlak roztavených par, 

které musí být v rovnováze s dalšími silami uvnitř keyhole. Rovnováhu sil lze vyjádřit rovnicí:   

𝑝 = 𝑝0 +
𝜎(𝑇)

𝑟(ℎ)
+ 𝜌𝑔𝑧 ,          (1) 

kde p udává tlak uvnitř keyhole, p0 udává tlak v okolí (při EBW ≈ 10-5 Pa), σ(T) udává 

povrchové napětí taveniny při dané teplotě T, r(h) udává poloměr zakřivení keyhole v dané 

hloubce h od povrchu. Jsou-li splněny podmínky z rovnice (1) může EB proniknout celou 

svařovanou tloušťkou t. Výsledkem jsou úzké a hluboké svarové spoje s poměrem hloubky 

k šířce větším jak 10:1. Dochází tak k redukci velikosti svarového kovu (WM – Weld Metal)  

a tepelně ovlivněné oblasti (HAZ – Heat Affected Zone), čímž lze dosáhnout lepších 

mechanických vlastností svarových spojů oproti jiným metodám tavného svařování  

[11–13]. 

Pro řízení procesu EBW je nutné znát správné nastavení důležitých procesních parametrů. 

Nastavení a případná optimalizace těchto parametrů ovlivňuje kvalitu a reprodukovatelnost 

svarových spojů. Defekty snižují kvalitu výsledných svarových spojů a lze jim předcházet právě 

vhodným nastavením procesních parametrů. Mezi hlavní procesní parametry patří urychlovací 

napětí Ua, proud ve svazku Ib, rychlost svařování v, zaostření svazku SURF, oscilační frekvence 

f, velikost dspot a tvar sspot dopadajícího spotu EB. Pro získání kvalitních svarových spojů  

je nutné provést řadu zkušebních svarů za účelem optimalizace procesních parametrů. Kvalita 

a výsledné vlastnosti svarových spojů nezávisí pouze na nastavení hlavních parametrů, ale také 

na módu svařování, designu svaru, kvalitě pracovního vakua a svařovaných materiálech  

[11]. 

Z fyzikálního hlediska jsou nejdůležitějšími procesními parametry Ua a Ib, které určují 

výsledný výkon Pb dopadajícího EB:  

𝑃𝑏 = 𝑈𝑎𝐼𝑏𝜂𝑒 ,          (2) 

kde ηe popisuje koeficient energetických ztrát, které jsou zapříčiněny emitací zpětně odražených 

elektronů ve svařovaném materiálu. Použitá rychlost svařování v ovlivňuje množství vneseného 

tepla do materiálu Qeb: 

𝑄𝑒𝑏 =
𝑃𝑏

𝑣
 ,          (3) 

Z rovnic (2) a (3) je patrné, že efektivitu procesu EBW ovlivňuje svařovaný materiál  

a nastavené parametry svařování [11]. Právě nastavení procesních parametrů určuje hustotu 

dodané energie ρeb, která je potřebná k tavení svařovaného materiálu: 

𝜌𝑒𝑏 =
𝑃𝑏

𝑣𝑑𝑠𝑝𝑜𝑡
 ,          (4) 

kde dspot udává velikost spotu EB. Na hodnotu ρeb má také vliv parametr SURF, který není  

do vztahu (4) zahrnut. Maximální hodnoty ρeb je dosaženo při hodnotě SURF = 0 mA (EB  

je zaostřen na povrch svařovaného materiálu) [12]. ρeb je také nepřímo ovlivňována nastavením 

Ua a Ib, a to díky vlivu na dspot: 

𝑑𝑠𝑝𝑜𝑡 = 𝑠
𝐼𝑏

𝑈𝑎
 ,          (5) 

kde s je konstanta závisející na použitém zařízení. Ze vztahu (5) vyplývá, že nejužšího svazku 

s nejvyšší ρeb lze dosáhnout při nízkých Ib a vysokých Ua. Z rovnice (4) vyplývá, že neméně 

důležitým parametrem ovlivňujícím dosaženou hloubku dp, šířku w a tvar svaru je v. Vyšší 

v redukuje množství energie vnesené do materiálu Qeb, klesá penetrační hloubka EB dp,  
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w a množství taveniny na stěnách keyhole. Kontinuální tok taveniny uvnitř keyhole je nezbytný 

pro udržení stabilní keyhole vedoucí ke kvalitním svarovým spojům. Významným parametrem 

je také poloha fokusační roviny EB, na kterou je svazek zaostřen do požadovaného dspot. 

Změnou fokusu EB dochází k růstu dspot na povrchu materiálu a dle rovnice (4) dochází 

k poklesu ρeb. Změnou magnetického pole uvnitř vychylovacích cívek lze řídit pohyb EB 

v libovolném směru s danou oscilační frekvencí f. Je tak řízen tvar a velikost dopadajícího 

spotu, vychýlení a pohyb EB. Hlavním přínosem je možnost dynamických změn rozložení 

energie na povrchu svařovaného materiálu. Nastavením vhodné oscilace EB lze např. 

kontrolovat rozložení legujících prvků uvnitř WM. V případě heterogenních svarových spojů 

nabízí použití nestacionárního EB možnost optimalizace morfologie a fázového složení WM 

[11, 12, 14]. 

V řadě publikací byla prokázána změna rovnovážných podmínek nutných pro udržení 

stabilní keyhole při EBW. Keyhole během procesu není statická, ale dynamická. Výsledkem 

porušení rovnováhy mezi tlakem par, hydrostatickou silou a dynamickou silou 

vyvolanou pohybem taveniny, je nestabilní keyhole, která způsobuje změnu profilu svarového 

spoje a nebezpečí vzniku spikingu. Spiking se projevuje opakujícími se změnami dp v celé linii 

svaru, které jsou způsobeny změnami rozložení ρeb během svařování. Z hlediska procesních 

parametrů mají největší vliv parametry určující dobu a frekvenci působení EB uvnitř keyhole  

a parametry ovlivňující rychlost ochlazování v jednotlivých oblastech svaru. Jednou z možností 

eliminace spikingu je optimalizace v a f za účelem udržení konstantního rozložení ρeb [15]. 

Neméně důležitým faktorem ovlivňujícím kvalitu EBW je samotná svařitelnost daného 

materiálu. Strukturní a fázové změny při svařování stejných základních materiálů (BM – Base 

Metal) jsou nejvíce ovlivňovány rychlostí ochlazování svarového spoje. Při EBW dosahují 

hodnoty rychlosti ochlazování 103 až 105 K·s-1. Vysoké rychlosti ochlazování jsou spojeny se 

vznikem nežádoucích struktur (např. martenzitu) zhoršujících výsledné vlastnosti svarových 

spojů. Rychlý odvod tepla a tuhnutí WM podporuje vznik svarových vad, jako jsou póry, 

trhliny za tepla, staženiny atd. Vzhledem ke krátké době procesu jsou strukturní změny  

a náchylnost na vznik vad také závislé na chemickém složení materiálů, většinou však vedou 

ke vzniku jemnozrnných WM [11].  

EB umožňuje svařování heterogenních svarových spojů použitelných v řadě aplikací, díky 

kombinaci vlastností základních materiálů (BM – Base Metal). Tyto svarové spoje se často 

vyznačují chemickou, strukturní a mechanickou heterogenitou. Zásadní vliv má metalurgická 

kompatibilita, závisející na vzájemné rozpustnosti materiálů. Omezená rozpustnost a rozdíly 

v teplotě tavení Tm způsobují tvorbu křehkých intermetalických fází (IMC). Výslednou reakci 

svařovaných BM lze odhadnout z fázových diagramů, nelze však spolehlivě určit množství 

vznikajících fází [16]. 

Pro dosažení požadovaných výsledků je nutné provést řadu zkušebních svarů, při kterých 

jsou optimalizovány procesní parametry EBW. Tyto experimenty jsou pracnou metodou jak 

zhodnotit vliv jednotlivých materiálových faktorů (vlastností materiálů v tuhém i tekutém 

stavu, tloušťce materiálů atd.) v kombinaci s nastavenými procesními parametry. Nalezení 

vhodných procesních parametrů je nezbytná podmínka pro reprodukovatelnost EBW 

homogenních i heterogenních svarových spojů. V takovém případě se ne vždy jedná o konkrétní 

hodnotu, ale může jít o interval hodnot tzv. procesní okno [11, 12]. 

 

3. Svařování hliníkových slitin 

K nejvýraznějším strukturním změnám hliníkových slitin dochází při tavném svařování,  

kdy dochází k tavení určitého podílu BM. Z těchto důvodů se pro svařování Al slitin intenzivně 

využívají metody, které minimalizují objem nataveného materiálu, šířku svaru a tím zlepšují 

výsledné vlastnosti svarového spoje. Jedná se především o EBW, svařování laserovým svazkem 
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(Laser Beam Welding – LBW) a plazmové svařování. Tyto metody svařování, a metody z nich 

odvozené, umožňují svařovat také heterogenní svarové spoje (např. Al-Fe) [3, 16]. 

Svařitelnost hliníkových slitin ovlivňuje fakt, zda jde o vytvrditelnou či nevytvrditelnou 

slitinu. Zjednodušeně lze říci, že svařitelné jsou všechny nevytvrditelné slitiny a vytvrditelné 

slitiny Al-Mg-Si a Al-Zn-Mg. U těchto vytvrditelných slitin umožňuje rychlost ochlazování 

vznik přesyceného tuhého roztoku α'-Al potřebného k precipitaci vytvrzujících fází při 

tepelném zpracování po svařování (PWHT – Post Weld Heat Treatment). Nevhodné pro 

svařování jsou slitiny, u kterých dochází k nevratným změnám struktury a tvorbě svarových 

vad, které redukují mechanické vlastnosti výsledného svarového spoje. Z materiálového 

hlediska ovlivňuje svařitelnost Al slitin přítomnost oxidu Al2O3 na povrchu BM, vysoká tepelná 

vodivost λ a vysoký koeficient teplotní roztažnosti αl [3].  

Stejně jako jiné metody svařování mají procesy EBW a LBW typické vady, vznikající při 

svařování keyhole módem. Mezi nejběžnější vady patří porozita WM vznikající při tuhnutí 

WM. Jednou z běžných příčin tvorby pórů je H, který má vysokou rozpustnost v tekutém Al. 

Dalším zdrojem pórů uvnitř WM Al jsou legující prvky s nízkým bodem varu (Mg a Zn). 

Trhliny za tepla vznikají díky omezeným deformačním schopnostem kovových slitin při tuhnutí 

WM. Trhliny za tepla se nevyskytují při svařování čistých materiálů, ale jsou spojeny  

se svařitelností slitin. U slitin na bázi Al jsou trhliny za tepla výsledkem spolupůsobením 

velikostí smrštění WM při tuhnutí, širokých intervalů mezi teplotami solidu a likvidu, 

chemického složení a způsobu upnutí. Většina legujících prvků tvořících eutektika s Al má 

určitý stupeň citlivosti na tvorbu trhlin za tepla. Existuje kritický rozsah hm. % legujících prvků 

– tzv. hot short range, ve kterém je nejvyšší pravděpodobnost vzniku trhlin za tepla [17]. 

Množství vneseného tepla do svarového spoje způsobuje mikrostrukturní změny spojené  

s degradací mechanických vlastností svarových spojů. Tyto změny jsou méně výrazné u litých  

a žíhaných materiálů, jelikož se mechanické vlastnosti WM výrazně neliší od BM v porovnání 

se WM deformačně či precipitačně zpevněných slitin. Mechanické vlastnosti WM a HAZ závisí 

na chemickém složení, přítomnosti vad a velikostí zrn. U precipitačně vytvrzených slitin 

dochází ke ztrátě pevnosti a tvrdosti vlivem rozpouštění zpevňujících precipitátů uvnitř WM  

a přestárnutí zpevňujících částic v HAZ [18].  

Hloubka svaru dp dosažitelná při EBW závisí na chemickém složení slitiny. Při svařování 

slitin s vyšším obsahem legujících prvků s nízkou Tv a vysokým parciálním tlakem par může 

docházet k výrazným změnám tlaku uvnitř keyhole. Keyhole se stává nestabilní, roste riziko 

zachycení pórů uvnitř WM a způsobuje periodické změny dp – spiking [15]. 

 

4. Svařování titanových slitin 

Pro svařování Ti a jeho slitin se běžně využívá tavné svařování, svařování třením nebo 

pájení. Mezi nejpoužívanější metody tavného svařování patří svařování netavící se elektrodou 

v ochranném plynu, EBW, LBW a svařování plasmou. Díky silné afinitě Ti k O vzniká  

na povrchu Ti stabilní oxidická vrstva již za pokojových T. Při T > 500 °C klesá oxidační 

schopnost Ti a BM začíná být náchylný na zkřehnutí vlivem rozpouštění intersticiálních prvků. 

Tavné svařování Ti tak musí být prováděno v ochranné atmosféře [18, 19].  

Teplotní cykly během svařování způsobují výrazné změny pevnosti, plasticity  

a houževnatosti α-β slitin. Pokles plastických vlastností uvnitř WM a HAZ je zapříčiněn 

fázovými transformacemi během tuhnutí. Mechanické vlastnosti svarových spojů Ti slitin jsou 

ovlivněny mikrostrukturou jednotlivých oblastí. Mikrostruktura WM bývá tvořena hrubými 

zrny původní β-Ti, která při rychlém ochlazení transformují na α'-Ti či acikulární fázi αac.. 

Velikost těchto zrn silně závisí na Qeb při zvoleném postupu svařování. Hrubozrnná struktura 

degraduje plastické vlastnosti WM, je tedy důležité udržet velikost původních zrn β-Ti  

co nejmenší [19].  
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Svařitelnost materiálů závisí na schopnosti materiálu tvořit bezdefektní WM anebo naopak 

zda je citlivý na tvorbu vad. V případě EBW Ti slitin se nejčastěji vyskytují tyto vady: segregace 

legujících prvků, krystalizační trhliny, porozita, dutiny a spiking WM v koření svaru [19].  

 

5. Heterogenní svarové spoje Al/Ti 

Metody tavného svařování jsou náchylné na vznik IMC (především AlTi3, AlTi, Al3Ti nebo 

Al2Ti) na rozhraní svařovaných materiálů nebo přímo uvnitř WM. Tvorba objemných IMC 

způsobuje výrazné zkřehnutí, čímž degraduje vlastnosti svarových spojů. Snahou je redukce 

objemných IMC, za přípustné se považují tenké a souvislé vrstvy IMC na rozhraní. Především 

u hlubších svarových spojů může docházet k nehomogenním reakcím na rozhraní se BM. Mimo 

tvorbu IMC může v heterogenních svarových spojích Al/Ti slitin docházet k zachycení pórů při 

rychlém tuhnutí WM, které je podpořeno vysokou teplotní vodivostí Al. Rozdílné koeficienty 

αl, λ a vysoká rychlost ochlazování mohou generovat výrazná napětí, která způsobují praskání 

křehkých IMC [6, 9, 10]. 

EBW i LBW tupých svarových spojů Al/Ti slitin keyhole módem není příliš probádané 

téma, neboť je spojeno s přímým promísením BM, nejednotnou morfologií svaru a tvorbou 

objemných IMC. Tento způsobe svařování je však zajímavý především díky redukci času 

potřebného pro přípravu svarových spojů a možností svařovat větší t. Nutnou podmínkou  

je nalezení procesních parametrů, které zajišťují opakovatelnost celého procesu. Právě 

optimalizace procesních parametrů je jednou z možností, jak kontrolovat typ a množství IMC 

ve WM [1].  

 

6. Cíle práce 

Experimentální část dizertační práce je zaměřena na hodnocení svařitelnosti heterogenních 

svarových spojů vybraných hlinkových a titanových slitin pomoci elektronového svazku. Cílem 

práce je optimalizace procesních parametrů EB svařování, tak aby bylo zamezeno vzniku 

nežádoucích objemných intermetalických fází, které výrazně redukují mechanické vlastnosti 

heterogenních svarů a tím omezují jejich další použití.  

 

Hlavní cíle dizertační práce jsou: 

 

1) Optimalizace procesních parametrů pro EBW homogenních svarových spojů vybraných 

slitin EN AW – 2024, EN AW – 6061 a Ti-6Al-4V.  

 

2) Hodnocení svarových spojů zhotovených v bodě 1), které zahrnuje studium 

mikrostruktury, chemického složení, tvrdosti a pevnosti. 

 

3) Testování procesních parametrů pro svařování zvolené kombinace Al/Ti slitiny. 

 

4) Hodnocení mikrostruktury, celistvosti a tvrdosti heterogenních svarových spojů. 

Analýza chemického složení a určení typu intermetalických fází na základě EDS 

analýzy. 

 

5) Optimalizace procesu EB svařování heterogenních svarových spojů Al/Ti slitin pomoci 

přídavného materiálu. 

 

6) Rozbor získaných výsledků za účelem posouzení svařitelnosti titanových a hliníkových 

slitin pomoci EB.  
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7. Použité experimentální metody a materiály 

7.1. Použitá zařízení 

Svařování homogenních a heterogenních svarových spojů vybraných slitin bylo provedeno  

na univerzálních komorových zařízeních pro EBW od společnosti Pro-Beam (Německo). Bylo 

použito zařízení K14 vybavené elektronovým dělem EBG 45-150 (TU Graz, Rakousko)  

a zařízení K26 vybavené elektronový dělem EBG 60-150 (VUT Brno). Základní charakteristiky 

obou zařízení jsou uvedeny v Tab. 1. 

 
Tab. 1 Technická data použitých univerzálních komorových zařízení. 

Procesní parametr K14 EBG 45-150 K26 EBG 60-150 

Urychlovací napětí [kV] 45 – 150 60 – 150 

Proud svazku [mA] 0,1 – 300 0,1 – 100 

Výkon svazku [kW] ≤ 45 ≤ 15 

Objem pracovní komory [m3] 1,4 2,6 

Pracovní vakuum [mbar] 5·10-3 ≥ 2·10-3 ≥ 

Oscilační frekvence [Hz] ≤ 1000 ≤ 10000 

Pohyb pracovního stolu – osa X [mm] 600 800 

Pohyb pracovního stolu – osa Y [mm] 400 500 

Pracovní vzdálenost – osa Z [mm] 750 780 

 

7.2. Základní materiály 

Jako základní materiály byly zvoleny hliníkové slitiny EN AW – 2024-T351 (AA2) 

a EN AW – 6061-T651 (AA6) a titanová slitina Ti-6Al-4V (Ti64). Zvolené slitiny byly dodány 

ve formě válcovaných desek o rozměrech 250 x 1250 mm s t = 8 mm, resp. 8,5 mm (Ti64). 

Chemické složení Al slitin je uvedeno v Tab. 2 a složení Ti64 v Tab. 3. 

 
Tab. 2 Chemické složeni slitiny AA6 [20] a AA2 [20] (vše v hm. %). 

 Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti ostatní Al 

AA6 
0,4 – 

0,8 
0,7 

0,15 – 

0,40 
0,15 

0,8 – 

1,2 

0,04 – 

0,35 
0,25 0,15 0,15 zbytek 

AA2 ≤ 0,5 
≤ 

0,5 
3,8 – 4,9 

0,4 – 

0,9 

1,2 – 

1,8 
≤ 0,1 

≤ 

0,25 

≤ 

0,15 
≤ 0,15 zbytek 

 
Tab. 3 Chemické složeni slitiny Ti64 dle dodaného inspekčního certifikátu (No. 1404733; vše v hm. %). 

Al V Fe O C N H ostatní Ti 

6,44 4,11 0,21 0,166 0,008 0,004 0,0055 0,102 zbytek 

 
Tab. 4 Mechanické vlastnosti použitých slitin. 

vzorek E [GPa] Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] RB [MPa] Ag [%] A [%] tvrdost 

AA6 70,0 ± 0,7 273 ± 1 315 ± 2 264 ± 3 9,1 ± 0,8 14,4 ± 0,6 99 ± 1 HBW 5/250 

AA2 71,9 ± 1,3 376 ± 1 475 ± 1 453 ± 4 16,2 ± 0,1 20,1 ± 0,8 124 ± 1 HBW 5/250 

Ti64 122 ± 1,0 930 ± 5 988 ± 3 876 ± 18 8,4 ± 0,4 14,0 ± 0,6 321 ± 8 HV10 

 

Výsledné struktury Al slitin byly tvořeny zrny tuhého roztoku α-Al obsahující tmavé 

vměstky pocházející z výroby slitin a vytvrzující precipitáty, které nejsou světelnou 

mikroskopií detekovatelné. Vlivem válcování za studena byla zrna α-Al protažená ve směru 

tváření. Průměrná velikost zrn slitiny AA6 kolmo na směr tváření byla 114 ± 10 μm (Obr. 1a) 

a průměrná velikost zrn ve směru tváření byla123 ± 21 μm. Velikost zrn slitiny AA2 byla  

135 ± 27 µm ve směru tváření (Obr. 1b) a 74 ± 3 µm kolmo na směr tváření. Mikrostruktura 

dvoufázové slitiny Ti64 byla díky pomalému ochlazování z oblasti koexistence obou fází 

tvořena rovnoosými zrny α-Ti se zbytkem netransformované fáze β-Ti vyskytující  

se po hranicích zrn α-Ti (Obr. 1c).  Vzhledem ke způsobu termomechanického zpracování 
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polotovaru jsou ve struktuře BM patrné deformační pásy, ve kterých nedošlo k rekrystalizaci 

struktury při mill annealing (750 °C/55 minut/ vzduch). EDS analýza potvrdila, že vměstky 

obsažené v mikrostruktuře slitin AA6 a AA2 pocházejí z výroby. Ve slitině Ti64 byl detekován 

rozdílným obsah V, který stabilizuje fázi β-Ti. Na dodaných materiálech byla provedeny 

zkoušky tvrdosti a zkoušky tahem (Tab. 4). 

 

 

 
Obr. 1 Mikrostruktura použitých BM: a) slitina AA6, b) slitina AA2 a c) slitina Ti64. 

 

8. Výsledky experimentů 

8.1. Homogenní svarové spoje 

Pro zhotovení homogenních svarových spojů bylo použito komorové zařízení K26. Postup 

svařování a následné analýzy svarů probíhaly u všech tří slitin podobně. V první etapě byl 

hledán Ib zajišťující provaření celé tloušťky BM pro dané urychlovací napětí Ua. Dalším krokem 

bylo ověření zvolených parametrů na tupých svarových spojích.  

Přestože bylo svařování homogenních svarů vybraných slitin pomocí EB popsáno v řadě 

prací [21–23], kdy byla použita zařízení s rozdílnou konstrukcí, bylo zapotřebí optimalizovat 

procesní parametry EBW. Mezi hlavní faktory ovlivňující výkon svazku Pb, množství 

vneseného tepla Qeb a tím i kvalitu výsledných svarových spojů patří těchto šest procesních 

parametrů: Ua, Ib, v, f, SURF a dspot. Pro každý materiál byly provedeny zkušební série zaměřené 

na optimalizaci procesních parametrů, hodnocení mikrostruktury, chemického složení a odhad 

mechanických vlastností homogenních svarů. 

     

8.1.1. Slitiny AA6 a AA2 

V rámci hodnocení svařitelnosti a optimalizace procesních parametrů EBW slitin AA6  

a AA2 byly provedeny tyto zkušební série: 

Série AA6-I a AA2-I zahrnovaly optimalizaci Pb a Qeb při konstantním dspot = 0,25 mm  

a Ua = 60 kV. Použití Ua = 60 kV vede k větší rozbíhavosti EB a širšímu WM, ze kterého 

mohou lépe unikat páry roztavených BM. Plných průvarů s protečením WM kořeni svaru max. 
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1,1 mm bylo dosaženo při Pb = 2,4–3,0 kW a Qeb = 129–258 J·mm-1 (AA6) a Pb = 1,86–4,20 

kW a Qeb = 120–198 J·mm-1 (AA2). V obou případech bylo plných průvarů dosaženo při 

zaostření EB pod povrch BM (SURF = –4 až 0 mA). Ačkoliv byl použit nízký Ua, který dle 

rovnice (5) způsobuje větší rozbíhavost EB pro zlepšení úniku par ze WM, obsahovaly průvary 

značné množství pórů zachycených uvnitř WM. EBW slitiny AA6 vedlo k tavení velkého 

objemu BM, ve kterém vyšší koncentrace Mg a Si podporují tvorbu trhlin za tepla (Obr. 2a). 

 

   
Obr. 2 Vady WM slitiny AA6: a) trhlina ve WM a b) kapsa v hlavě svaru. 

Série AA6-II a AA2-II – byly zaměřeny na optimalizaci Ib pro Ua v rozsahu 60–120 kV při 

dspot = 0,2 mm a konstantní v = 10 mm ·s-1. Postupnou úpravou Ib pro jednotlivé hodnoty Ua 

bylo dosaženo souvislé housenky s minimálními změnami výšky hlavy a kořene svaru.  

Pro Ua = 60 kV se vycházelo z hodnot Qeb určených v sériích AA6-I a AA2-I. Po nalezení 

vhodného Ib pro nižší Ua pokračovala optimalizace Ib pro vyšší Ua (např. 60 kV → 70 kV)  

s využitím rovnic (2) a (3). Při optimálním nastavení Ib, a tím i Pb a Qeb, byla na obou slitinách 

šířka svarové housenky v hlavě svaru max. 3,62 mm s převýšením max. 0,43 mm.  

Při nevhodném nastavení docházelo ke vzniku kapes uvnitř WM (Obr. 2b). Při nevhodném 

nastavení parametrů nedocházelo k provaření celé t dané slitiny.  Tyto výsledky potvrzují,  

že pro odhad podmínek tuhnutí ovlivněných zvolenými parametry EBW, lze použít vzhled  

a kvalitu svarové housenky ještě před destruktivní analýzou výsledných svarů. Optimalizované 

hodnoty Ib jsou uveden v Tab. 5. 

 
Tab. 5 Optimalizované hodnoty Ib pro EBW slitin AA6 a AA2. 

vzorek 
Ua  

[kV] 

Ib  

[mA] 

Pb  

[kW] 

Qeb  

[J·mm-1] 
vzorek 

Ua  

[kV] 

Ib  

[mA] 

Pb  

[kW] 

Qeb  

[J·mm-1] 

AA6-60 60 46 2,76 138,0 AA2-60 60 38,5 2,31 115,5 

AA6-70 70 38 2,66 133,0 AA2-70 70 32,5 2,28 113,8 

AA6-80 80 33 2,64 132,0 AA2-80 80 27,5 2,20 110,0 

AA6-90 90 28,5 2,57 128,3 AA2-90 90 24,5 2,21 110,3 

AA6-100 100 25,5 2,55 127,5 AA2-100 100 21,5 2,15 107,5 

AA6-110 110 23,5 2,59 129,3 AA2-110 110 19,5 2,15 107,5 

AA6-120 120 21,5 2,58 129,0 AA2-120 120 17,5 2,10 105,0 

 

Série AA6-III a AA2-III – ověření optimalizovaných parametrů (pro Ua = 60, 90 a 120 kV) 

na svarech bez přídavného materiálu (Tab. 5). Porovnání reálných svarů s průvary odhalilo 

příznivější vliv Ua = 120 kV, kdy se získané výsledky nejvíce shodovaly s provedenými 

průvary. V kořeni svarů došlo k výraznějšímu protečení WM v porovnání s průvary. Svarová 

linie podporuje rychlejší průnik EB danou t. Naopak při nižších Ua podporuje svarová linie, 

spolu s divergencí EB, nestabilitu keyhole projevující se vznikem svarových vad (např. dutin 

v hlavě WM). Na vybraných vzorcích byl použit tzv. cosmetic pass pro zlepšení vzhledu 

svarové housenky a snížení porozity vrstvy přetavené sekundárním průchodem EB. Cosmetic 
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pass byl na obou slitinách proveden větším dspot = 3,5 mm a nižším Ib = 5 mA (v případě slitiny 

AA2 byl použit ještě Ib = 3 mA). 

Mikrostruktury průvarů a svarových spojů slitin AA6 a AA2 nebyly závislé na použitých 

procesních parametrech v porovnání s vadami WM. Vlivem vysokých λ nevznikly výrazné 

HAZ, které tak byly tvořeny pouze lokálními oblastmi s licí mikrostrukturou (Obr. 3b). 

Rozhraní HAZ/WM obsahovalo kolumnárními krystaly rostoucí ve směru největšího odvodu 

tepla (Obr. 3a). V blízkosti osy svaru vznikaly vlivem menšího gradientu T jemnější krystaly 

α-Al (Obr. 3c). Kolumnární i rovnoosé krystaly α-Al byly lemovány prvky, nerozpustnými  

v α-Al. Použití vyššího Ua a v nemělo vliv na mikrostrukturu, ale vlivem menšího objemu 

nataveného BM byla eliminována tvorba trhlin za tepla uvnitř WM slitiny AA6. Za určitých 

podmínek mohou trhliny za tepla vznikat i při omezeném tavení Al slitiny. Takové podmínky 

nastaly při tzv. cosmetic pass, který byl proveden sekundárním průchodem EB s redukovaným 

výkonem o více než 77 % z Pb použitého pro Ua = 120 kV. Cosmetic pass zjemnil a rozšířil 

hlavu svaru a při Qeb ≤ 30 J·mm-1 umožnil přetavení do dp = 110 µm (AA6), resp. dp = 153 µm 

(AA2). Malý objem přetavených vrstev nebyl schopen vyrovnat vznikající napětí, která 

způsobují trhliny procházející přes celou dp vrstev až do WM (Obr. 3d). Svary obou slitin 

obsahovaly méně pórů při použití nižších Ua, které však vedou k méně kvalitním svarům  

a průvarům. Nejvyšší porozita WM byla při Ua = 120 kV, avšak ani v jednom případě nebyla 

překročena limitní hodnota 5 % [24]. 

 

   

   
Obr. 3 Mikrostruktura po EBW Al slitin: a) rozhraní HAZ/WM (AA6); b) detail rozhraní HAZ/WM (AA2);  

c) střed svaru (AA2) a d) přetavená vrstva s trhlinami (AA6). 

 
Analýza chemického složení WM a BM nepotvrdila selektivní vypařování některého  

z legujících prvků. Z hlediska mechanických vlastností dochází k hrubnutí (HAZ) a rozpuštění 

(WM) vytvrzujících precipitátů, které se včetně mikrostrukturních změn projevilo poklesem 

mikrotvrdosti směrem do WM. Celkový pokles mikrotvrdosti slitiny AA2 ve WM tak oproti 

BM činil maximálně 23–27 % v porovnání s 9–15% poklesem ve slitině AA6. Naměřené 

hodnoty mikrotvrdosti ve svarových spojích uvnitř obou slitin se shodovaly s výsledky 

publikovanými při EBW a LBW daných slitin [23]. 
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8.1.2. Slitina Ti64 

Pro nalezení optimálních procesních parametrů EBW slitiny Ti64 byly provedeny tyto série: 

Série Ti64-I – pro určení Ib potřebného k dosažení plného průvaru (t = 8,5 mm) při použití 

Ua = 120 kV, v = 20 mm·s-1, f = 500 Hz, SURF = –3 mA a kruhového dspot = 0,1 a 0,2 mm.  

Pro menší spot EB byl určen Ib = 15 mA a pro dspot = 0,2 mm byl Ib = 17 mA. 

Série Ti64-II – pro hodnocení vlivu kruhového spotu EB v rozsahu 0,3–1,2 mm při 

konstantním Pb a vlivu parametru SURF v rozsahu –20 až 15 mA pro konstantní dspot = 0,2 mm. 

Na základě předchozí série byl použit konstantní Ib = 18 mA. Profil WM více závisel na dspot, 

který při konstantním Pb řídí ρeb, než na poloze ohniska EB. Největší rozdíl byl pozorován 

v dosažené dp, která téměř lineárně klesala s rostoucím dspot a lze ji pro použité parametry  

a zařízení odhadnout pomoci vztahu:  

𝑑𝑝 = 8,5 (
−34,2𝑑𝑠𝑝𝑜𝑡+104,97

100
) ,        (6) 

Dosazením velikosti spotu EB do rovnice (6) lze očekávat pokles dp o 0,3 mm při nárůstu dspot 

o 0,1 mm. Pro EBW v keyhole módu použitými parametry je limitní hodnota dspot = 2,5 mm. 

Při větším dspot již nenastanou podmínky pro vznik keyhole dle (1).  

Změna polohy fokusační roviny EB nemá tak výrazný vliv na ρeb a na dosaženou dp. Dostatek 

energie potřebné k získání plného průvaru byl dodáván při použití SURF v rozsahu  

0 až –10 mA. Nevhodné nastavení parametrů neumožňujících provaření t = 8,5 mm vedlo  

k tvorbě vad v kořeni svaru. V případě plných průvarů se vyskytoval spiking – změny převýšení 

WM v kořeni [15]. Při použití optimálních parametrů, lze amplitudu spikingu redukovat pod 

150 µm. 

 

   

 
Obr. 4 Mikrostruktura EB svarů slitiny Ti64: a) detail Ti-HAZ1; b) detail Ti-HAZ2 a c) detail WM. 

 

Série Ti64-III zahrnovala svaření pěti tupých svarových spojů slitiny Ti64 parametry 

použitými v sérii Ti64-II, oproti které byl použit dspot = 0,2 mm a SURF 0 až –20 mA. Dvakrát 

byl EB zaostřen pod povrch slitiny Ti64, ve zbylých případech byl EB fokusován pod 

svařovaným materiálem. Výsledné svarové spoje, se stejně jako v případě Al slitin, mírně lišily 
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od předchozích průvarů, a to především v dosažené dp. Pro další hodnocení byly vybrány 

vzorky zhotovené při SURF v rozsahu –3 až –15 mA, kdy vznikl souvislý kořen svaru s mírným 

převýšením WM. 

Mikrostruktura svarových spojů i průvarů dvoufázové slitiny Ti64 odpovídala fázovými 

změnám způsobených teplotními cykly při ohřevu a ochlazování svarového spoje. Oproti Al 

slitinám vznikala ve svarech i průvarech slitiny Ti64 HAZ s průměrnou w = 600 µm. Bylo 

možné rozlišit dvě rozdílné mikrostruktury HAZ. HAZ1 (Obr. 4a) vznikla na rozhraní s tepelně 

neovlivněným BM a byla tvořena směsí netransformované fáze α-Ti, zhrublými částicemi fáze 

β-Ti a jehlicovitou fází α'-Ti. Mikrostruktura HAZ1 směrem ke WM plynule přecházela 

v HAZ2 (Obr. 4b), která byla tvořena směsí jehlicovité fáze α'-Ti a zbytky nerozpuštěné fáze  

β-Ti. V místě vzniku keyhole procházel WM přes vysokoteplotní fázi, což je spojeno 

s hrubnutím β-Ti zrn (Obr. 4c) Tuhnutí kolumnárních krystalů β-Ti začínalo na rozhraní 

HAZ2/WM a pokračovalo růstem ve směru největšího gradientu odvodu tepla z místa svaru. 

Osa svaru tak byla tvořena nejjemnějšími krystaly β-Ti. Rychlý odvod tepla ze WM brání 

rozpadu na směs α-Ti a Ti-β. Mikrostruktura WM byla tvořena směsí martenzitické fáze α'-Ti 

s jehlicovitou morfologií a acikulární fází αac.. Nebyly pozorovány vady ovlivňující celistvost 

svaru. EDS analýza nepotvrdila selektivní vypařování některého z legujících prvků. 

Mechanické vlastnosti svarů Ti64 byly hodnoceny zkouškou tahem (Tab. 6) a měřením 

průběhu mikrotvrdosti. Oproti Al slitinám byla nejvyšší mikrotvrdost uvnitř WM  

(380–404 HV0,3), která dále klesala na úroveň BM (312–377 HV0,3). Mikrotvrdost HAZ 

plynule přecházela z BM do WM (352–379 HV0,3). Výsledků tahových zkoušek odhalily 

mírný pokles pevnosti svaru. Svarové spoje měly prakticky nulovou tažnost, a k jejich porušení 

došlo ve WM. Bezdifúzní přeměna a hrubá zrna původní fáze β-Ti uvnitř WM zhoršují 

plastické vlastnosti a houževnatost WM. Vliv na houževnatost má také kvalita kořene,  

kdy současně nebyl eliminován vliv spikingu, který působí jako vrubový koncentrátor napětí 

v kořeni. 

 
Tab. 6 – výsledky zkoušek tahem EB svarů slitiny Ti64. 

vzorek SURF [mA] E [GPa] Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] RB [MPa] Ag [%] A [%] 

Ti64-S2 –3 118 ± 0,8 - 875 ± 29 871 ± 23 0,1 ± 0,05 0,1 ± 0,05 

Ti64-S3 –5 119 ± 1,7 926 ± 6 927 ± 5 926 ±5 0,2 ±0,05 0,2 ± 0,05 

Ti64-S4 –10 118 ± 1,7 914 ± 1 919 ± 6 915 ± 9 0,2 ± 0,05 0,3 ± 0,09 

 

Pro snížení zbytkových napětí vznikajících při tuhnutí WM bylo odzkoušeno PWHT. Režim 

PWHT a průměrné mikrotvrdosti jsou uvedeny v Tab. 7. K poklesu tvrdosti WM, které by 

znamenalo relaxaci napětí, došlo při T ≥ 560 °C.  Vyšší mikrotvrdost HAZ a  WM při nižších 

teplotách PWHT může být způsobena precipitací vytvrzujících fází.  

 
Tab. 7 Režimy použitých PWHT a průměrné tvrdosti svarových spojů. 

vzorek 
teplota  

[°C] 

čas 

[h] 
ochlazování 

tvrdost [HV0,1] 

BM HAZ WM 

PWHT-0 - - - 323 ± 14 359 ± 35 393 ± 11 

PWHT-1 480 8 vzduch 340 ± 24 372 ± 32 399 ± 16 

PWHT-2 520 6 vzduch 328 ± 12 370 ± 22 399 ± 9 

PWHT-3 560 6 vzduch 321 ± 24 358 ± 40 382 ± 19 

PWHT-4 600 4 vzduch 317 ± 5 346 ± 7 364 ± 9 

PWHT-5 650 4 vzduch 340 ± 22 360 ± 16 368 ± 11 

 

8.2. Heterogenní svarové spoje 

Hodnocení svařitelnosti Al a Ti slitiny pomoci EB bylo oproti výsledkům publikovaných 

v pracích [1, 3–10] provedeno na svarech s t ≥ 5 mm. Byla vybrána kombinace slitin AA6  

a Ti64. Slitina AA6 byla vybrána na základě nižšího podílu legujících prvků, menší porozity 
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WM homogenních svarů a menšího poklesu mikrotvrdosti uvnitř WM. Z důvodu rozdílné t 

dodaných polotovarů, byla vždy horní strana BM v rovině, zatímco v místě kořene vznikl  

0,5 mm schodek. Při návrhu experimentů byly brány v potaz rozdílné fyzikální vlastnosti, 

především velký rozdíl v teplotě tavení a minimální vzájemné rozpustnosti systému Al-Ti, 

vedoucí ke vzniku nežádoucích IMC ve WM. Byl hledán postup pro eliminaci vzniku 

objemných IMC. Postup zahrnoval optimalizaci procesních parametrů i modifikaci procesu 

svařování tupých spojů. Celkem bylo provedeno sedm sérií, které byly hodnoceny podobně 

jako homogenní svary. 

 

8.2.1. Série Al/Ti-I 

Zhotovení prvních heterogenních svarů vybraných slitin. Nastavení procesních parametrů 

pro svaření dané konfigurace spoje vycházelo z Pb potřebného pro svaření homogenních spojů. 

První heterogenní svary byly provedeny EB s Pb = 2,4 kW. Série byla provedena  

při Ua = 80 kV, které bylo zvoleno pro lepší únik par roztavených kovů ze WM. Byly provedeny 

dva heterogenní svary při v = 10 a 15 mm·s-1, na kterých byl použit kruhový spot EB  

s dspot = 0,25 mm, f = 500 Hz, SURF = 0 mA a Ib = 30 mA poskytující požadovaný výkon. 

Hlava svaru provedeného při v = 20 mm·s-1 obsahovala výrazné dutiny, jejichž vznik byl 

spojen s existencí pěti strukturně odlišných oblastí, typických pro heterogenní EB svary Al/Ti 

slitin [9, 10]. Jedná se o tyto oblasti (Obr. 5): základní materiály (Al-BM a Ti-BM), tepelně 

ovlivněnou oblast Ti slitiny (Ti-HAZ), souvislou oblast IMC (Ti-IMC) přiléhající  

k Ti-BM a svarovému kovu Al slitiny (Al-WM). V závislosti na poloze uvnitř WM vznikla tato 

různá rozhraní: souvislé Ti-HAZ/Ti-IMC, ostré Al-WM/Ti-HAZ a směsné zvrásněné  

Al-WM/Ti-IMC. Směsné rozhraní (SR) obsahovalo ostrůvky a jehlice Ti-IMC. Vysoká 

rychlost tuhnutí podporuje vznik napětí uvnitř tuhnoucí fáze. Jelikož IMC mají omezené 

deformační schopnosti, nejsou tak schopny eliminovat vznikající napětí, která se uvolní až při 

vzniku trhlin. Uvnitř Ti-IMC vznikaly mikro i makro trhliny. Makro trhliny v blízkosti rozhraní 

Al-WM/Ti-IMC byly vyplněny Al-WM, což potvrzuje, že k tuhnutí Ti-IMC dochází dříve než 

k tuhnutí Al-WM. Podmínky tavení a tuhnutí neumožňovaly vznik souvislé oblasti Ti-IMC  

po celém rozhraní Al/Ti, avšak podporovaly šíření trhlin po rozhraní Al-WM/Ti-HAZ směrem 

ke kořeni svaru.  

 

 
Obr. 5 Struktura heterogenního svarového spoje Al/Ti. 
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Redukce v vedla k lepším podmínkám tuhnutí svaru, které se projevily souvislejší 

housenkou v hlavě svaru. Vyšší Qeb nezajistilo rovnoměrné tavení BM a souvislá Ti-IMC 

vznikala opět pouze v horní části svaru. Vlivem rozdílných fyzikálních vlastností došlo  

k většímu natavení Al-BM došlo při nižší v k redukci podílu Ti-IMC ve svarovém kovu  

z 31,8 % na 26,4%. Ze stejného důvodu nastaly ve spodní části svaru podmínky pro tzv. 

svařování-pájení, kdy dochází k tavení pouze jednoho ze BM.  Změna Qeb se příznivě projevila 

v množství a velikostí pórů, které byly zachyceny v později tuhnoucím Al-WM. Zachycení 

pórů bylo podporováno kolapsem keyhole při porušení rovnováhy sil popsaných v rovnici (1) 

a vznikem dříve tuhnoucí oblasti Ti-IMC. 

 

   

   

 
Obr. 6 Mikrostruktura heterogenních svarových spojů: a) Al-WM; b) SR; c) jehlice IMC uvnitř Al-WM;  

d) popraskaná IMC s dendritickou strukturou a e) mikrostruktura Ti-IMC. 

Jednotlivé oblasti heterogenních svarových spojů byly snadno rozlišitelné díky své 

mikrostruktuře. Na rozhraní Al-BM/Al-WM se stejně jako v homogenních svarech slitiny AA6 

nevyskytovala výrazná HAZ a vznikaly jemnější zrna α-Al (Obr. 6a). Tuhnutí Al-WM se také 

shodovalo s homogenními svary, pouze při vyšším obsahu Ti docházelo k vylučování jehlic 

IMC z α-Al (Obr. 6c). Nejvíce jehlic IMC se vyskytovalo v blízkosti rozhraní s Ti-IMC  

a Ti-HAZ. Na SR, které tvořilo přechod mezi Al-WM a Ti-IMC, se kromě jehlic vyskytovaly 
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ostrůvky Ti-IMC s dendritickou mikrostrukturou (Obr. 6b). Tato oblast vykazovala náchylnost 

k tvorbě trhlin (Obr. 6d) vlivem rychlosti ochlazování a špatných deformačních vlastností IMC. 

Souvislá oblast Ti-IMC byla tvořena rovnoosými zrny s jehlicovitou morfologií (Obr. 6e). 

Stejnou mikrostrukturu měly i ostrůvky Ti-IMC. Oproti homogenním svarům měla Ti-HAZ 

rozdílnou šířku, která byla způsobena větším odvodem tepla do Al-BM a odpovídá tak profilu 

svaru. Mikrostruktura Ti-HAZ1 a Ti-HAZ2 se nelišila od homogenních svarů, zatímco 

mikrostruktura úzké Ti-HAZ3 odpovídala mikrostruktuře WM homogenních svarů Ti64 

tvořenou jehlicovou fází α'-Ti uvnitř původních zrn β-Ti. Chemické složení obou BM  

a Ti-HAZ se shodovalo s výsledky EDS analýz provedených na homogenních svarech. 

Skokový nárůst hm. % Ti uvnitř Al-WM byl zapříčiněn zachycenými ostrůvky Ti-IMC. 

Největší výkyvy v množství Al a Ti byly pozorovány uvnitř SR, zatímco uvnitř souvislé oblasti 

Ti-IMC se podíl Ti pohyboval v rozmezí 71–92 hm. %, který odpovídá fázi AlTi3 s menším 

množstvím AlTi. 

Průměrná mikrotvrdost Ti-IMC, nezávisle na použité v, dosahovala 559 HV0,1 resp.  

557 HV0,1 a odpovídala tak vzniku tvrdých a křehkých IMC typu AlTi3 a AlTi (Obr. 7a).  

Na rozhraní Al WM/Ti-IMC došlo k výraznému poklesu mikrotvrdosti na hodnoty odpovídající 

Al-WM heterogenních spojů. V případě vzniku SR byl pokles mikrotvrdosti mírnější 

s průměrnými hodnotami 196 HV0,1 resp. 223 HV0,1. V případě SR závisela mikrotvrdost  

na lokálním chemickém složení a také na množství a typu fází tvořících SR (Obr. 7b). Oproti 

homogenním svarům slitiny AA6 má Al-WM vyšší průměrnou tvrdost (76–80 HV0,1), která 

byla o 1–4 % nižší než mikrotvrdost Al-BM. Vyšší mikrotvrdost Al-WM heterogenních svarů 

byla způsobena jemnějšími zrny α-Al a přítomností jehlic IMC. Vznik jemnozrnné 

mikrostruktury je podporován rychlostí odvodu tepla z místa svaru a také rozpuštěním 

omezeného množství Ti uvnitř α-Al zjemňující zrna α-Al [2, 10].   

 

    

Obr. 7 Průběh mikrotvrdosti přes heterogenní svarový spoj Al/Ti: a) hlava svaru a b) kořenová část svaru. 
 

8.2.2. Série Al/Ti-II 

Série Al/T-II byla zaměřena na možnost kontroly vznikající oblasti Ti-IMC pomoci změny 

místa dopadu EB – offsetu EB. Byl testován offset EB do Al-BM i do Ti-BM. V obou případech 

byl odzkoušen offset o velikosti 0,1; 0,2; a 0,3 mm při dspot = 0,25 mm. Na základě výsledků 

předchozí série byly použity totožné parametry při konstantní v = 15 mm·s-1. 

Při nejvyšším offsetu do Al-BM vznikla v blízkosti Ti-BM podélná trhlina téměř v celé délce 

svaru. Ve všech případech vznikl souvislý kořen kopírující linii svaru na straně Ti-BM.  

Na straně Al-BM měla kořenová housenka zvrásněný profil značící přednostní tavení slitiny 

AA6 v kořeni. Profil kořene naznačoval, že ve spodní části, nastaly vlivem rozdílných 

fyzikálních vlastností BM podmínky pro svařování-pájení.  

Offset do Ti-BM nezaručil vznik souvislé oblasti Ti-IMC v celé t svaru, zatímco offset  

do Al-BM neeliminoval vznik souvislých oblastí Ti-IMC (Obr. 8). Ve spodní části bylo  
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na příčných řezech potvrzeno dosažení podmínek pro svařování-pájení. Se zvětšujícím  

se offsetem do Al-BM se zvětšuje oblast, ve které došlo ke svařování-pájení. Použití offsetu 

odhalilo možnost částečné kontroly velikosti vznikajících Ti-IMC. Offset EB do Al-BM větší 

jak 0,1 mm redukoval podíl vznikající oblasti Ti-IMC na 13–15 %. Uvnitř Ti-IMC byly 

pozorovány příčné trhliny vyplněné později tuhnoucím Al-WM. Podélné trhliny vznikaly  

a šířily se podél kritického rozhraní Al-WM/Ti-HAZ a Ti-IMC/Ti-HAZ. Tvorba souvislých  

Ti-IMC oblastí bez ostrého rozhraní podporuje zachycení makropórů a také tvorbu staženin 

v blízkosti SR. 

 

 
Obr. 8 Průměrná velikost plochy svaru (modrá) a podíl Ti-IMC (oranžová) v závislosti na použitém offsetu 

EB (záporné hodnoty jsou pro offset do Ti-BM). 

 

Liniová EDS analýza potvrdila měnící se podíl Al a Ti uvnitř Ti-IMC v závislosti na offsetu 

EB. Pomocí offsetu EB lze částečně kontrolovat také typ vznikajících fází uvnitř Ti-IMC. 

Ačkoliv bylo na každém vzorku provedeno několik metalografických řezů, tak vlivem 

dynamického proudění taveniny uvnitř keyhole, nelze v rámci jednoho vzorku označit 

charakteristické oblasti Al/Ti svarů za homogenní (z hlediska velikosti a chemického složení). 

 

   

 
Obr. 9 Mikrostruktura oblasti Ti-IMC: a) fáze AlTi3 (vzorek II-3); b) fáze AlTi (vzorek II-6) a c) směsná fáze 

Ti-IMC (vzorek II-4). 
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Pro odhad typu vznikajících fází posloužily výsledky bodových a plošných EDS analýz. 

Nezávisle na offsetu EB, vznikají ve všech svarech obdobné fáze lišící se pouze svým 

množstvím a velikostí. Jemná zrna α-Al obsahovala více jak 98,8 at. % Al, avšak v porovnání 

s Al-BM obsahovala zrna α-Al uvnitř Al-WM nejvýše 0,6 at. % Mg. Obsah Ti naopak mírně 

převyšuje klesající rozpustnost Ti uvnitř α-Al, která pro T = 500 °C dosahuje hodnoty  

až 0,7 at. % Ti [3]. Množství Ti uvnitř α-Al klesalo směrem k Al-BM a také směrem ke kořeni 

heterogenních svarů. 

Svařování Al/Ti slitin bez offsetu a s offsetem EB do Ti-BM vedlo ke vzniku oblastí 

obsahující 24 at. % Al a 73 at. % Ti. Oblasti Ti-IMC s rovnoosými zrny byly tvořeny převážně 

fází AlTi3 (Obr. 9a). Naopak při offsetu 0,3 mm do Al-BM vzrůstá uvnitř Ti-IMC obsah Al  

k 61 at. %. Oblasti Ti-IMC s výraznou dendritickou strukturou byly tvořeny fázemi AlTi  

a Al5Ti3 (Obr. 9b). Offset EB do Al-BM v rozsahu 0,1–0,2 mm vedl ke vzniku směsné oblasti 

Ti-IMC, kterou tvořila fáze AlTi3 s rovnoosou morfologií a pásy s výraznou dendritickou 

mikrostrukturou (Obr. 9c). Díky proudění taveniny uvnitř keyhole a rozdílným lokálním 

rychlostem ochlazování může uvnitř souvislé oblasti dojít také k tvorbě fáze AlTi2. Vlivem 

lokálního přesycení α-Al uvnitř Al-WM došlo během tuhnutí Al-WM k vyloučení jehlic  

a klastrů IMC. Ačkoliv se při bodové analýze projevila okolní matrice Al-WM, výsledné 

chemické složení (88 at. % Al a 10 at. % Ti) odpovídalo koexistenci α-Al a fáze Al3Ti.  

 

   

   
Obr. 10 Mikrostruktura rozhraní Al-WM/Ti-HAZ ovlivněná použitým offsetem EB: a) trhlina na ostrém 
rozhraní Al-WM/Ti-HAZ; b) tenká vrstva fáze Al3Ti; c) souvislá vrstva obsahující defekty na rozhraní  

Al-WM/Ti-HAZ (No. 14 – jehlice Al3Ti; No. 15 – vrstva Al2Ti). 

 

Na SR převažovala IMC s výraznou dendritickou mikrostrukturou tvořená směsí AlTi  

a Al5Ti3 náchylnou k praskání při tuhnutí. Ostrůvky Ti-IMC, tak i IMC na SR reagovaly 

s tekutým Al-WM za vzniku komplexních částic tvořených jehlicemi IMC Al3Ti. 

Mikrostrukturu jádra ostrůvku tvořila fáze AlTi3, na kterou navazuje směs fází AlTi a Al5Ti3,  

a dále difúzní vrstva Al2Ti přecházející v jehlice Al3Ti. V případě ostrého rozhraní mohlo 

v závislosti na lokálních podmínkách dojít ke vzniku souvislé vrstvy IMC. Při vzniku vrstvy 

s w > 5 µm vznikla dvoufázová vrstva tvořená souvislou Al2Ti a jehlicemi Al3Ti (Obr. 10c), 
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zatímco při w < 5 µm vznikala pouze vrstva jehlic Al3Ti rostoucí z Ti-HAZ směrem do Al-WM 

(Obr. 10b). Poslední typ – ostré rozhraní, byl pozorován pod souvislou Ti-IMC oblastí,  

kde došlo k omezenému tavení Ti-BM (Obr. 10a). 

Mikrotvrdost Ti-IMC tvořená fází AlTi3 při použití offsetu EB do Ti-BM byla  

o něco vyšší než mikrotvrdost Ti-IMC heterogenních svarů bez offsetu EB. Vyšší podíl Al 

uvnitř Ti-IMC při offsetu do Al-BM zapříčinil vznik fází AlTi, Al2Ti a Al5Ti3 a tím také pokles 

průměrné mikrotvrdosti Ti-IMC plynule navazující na Ti-HAZ. Nebyl prokázán vliv offsetu 

EB na mikrotvrdost Al-WM. Ve spodní části svarů vzniklo SR pouze při výrazném promísení, 

naopak u vzorků s omezeným mísením v kořenové části vzniklo ostré rozhraní  

Al-WM/Ti-HAZ se skokovou změnou mikrotvrdosti.      

 

8.2.3. Série Al/Ti-III 

V sérii Al/Ti-III byl hodnocen vliv oscilační frekvence EB na velikost promísení BM  

a tvorbu Ti-IMC. Byly použity stejné procesní parametry jako v sérii Al/Ti-II, avšak bez offsetu 

EB. Oscilační frekvence byla testována ve třech hladinách a to: 250, 750 a 1000 Hz. 

Hodnota použité f ovlivňovala kvalitu hlavy a kořene svaru. Souvislé housenky bez dutin 

vznikaly při použití f ≤ 750 Hz. Kořenové housenky měly na straně Al-BM zvlněnou 

morfologii, zatímco na straně Ti-BM kopírovaly svarovou linii. Tato morfologie může 

potvrzovat dosažení podmínek pro svařování-pájení. Vyšší f vedly k nepravidelné housence 

a rozstřiku WM v okolí kořene svaru. S rostoucí f se zvyšovala rychlost proudění taveniny, 

čímž se také zvyšoval podíl souvislé Ti-IMC z 16,9 % až k 41,6 %. Společně s množstvím  

Ti-IMC se zvyšovala porozita svaru (Obr. 11). 

 

 
Obr. 11 Průměrné velikosti plochy WM a podíly pórů a Ti-IMC v závislosti na použité f EB. 

 

Mikrostruktura popraskané Ti-IMC odpovídala svarům s offsetem do Al-BM větším jak  

0,2 mm. Ti-IMC byla tvořena směsí fází AlTi, Al2Ti a Al5Ti3. Pouze při f = 1000 Hz obsahovala 

Ti-IMC větší podíl fáze AlTi3. Směsné rozhraní podporovalo tvorbu staženin v okolí ostrůvků 

Ti-IMC a jehlic Al3Ti. Při daném nastavení nebylo dosaženo požadovaných podmínek  

pro svařování-pájení.  

Měření mikrotvrdosti nepotvrdilo vliv f na mikrotvrdost oblasti Ti-IMC. Hodnoty a průběhy 

mikrotvrdosti byly srovnatelné s hodnotami při použití offsetu EB do Al-BM. Ačkoliv při 

použití f = 1000 Hz vznikl největší podíl oblasti Ti-IMC, měla tato oblast vlivem většího 

promísení a fázového složení nižší průměrnou mikrotvrdost než svary s offsetem EB do Ti-BM. 

 
8.2.4. Série Al/Ti-IV 

Na základě výsledků série Al/Ti-III byl použita kombinace offsetu EB do Al-BM  

s f = 250 Hz. Zbylé parametry zůstaly neměnné. Cílem bylo redukovat velikosti oblasti Ti-IMC  

a dosažení podmínek pro svařování-pájení v celé tloušťce svaru.  
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Při dané kombinaci offsetu EB a nastavených parametrů nebylo dosaženo podmínek pro 

svařování-pájení. Pomalejší proudění taveniny při nižších f se projevilo pouze v kvalitě hlavy 

svaru. Offset 0,1 mm do Al-BM při f = 250 Hz vedl k podobným výsledkům jako při použití  

f = 500–1000Hz (Obr. 12a). Při offsetu do Al-BM větším jak 0,1 mm vznikal atypický profil 

svaru, kdy v kořeni vznikly dva separátní WM s rozhraním Al-WM/Ti-HAZ/Ti-IMC/Ti-HAZ 

(Obr. 12b). Ani v jednom případě nebylo redukováno množství Ti-IMC pod 38 %. Atypický 

profil svaru odpovídá nevhodné kombinaci procesních parametrů, a to konkrétně f, v a dspot EB. 

Uvedené parametry ovlivňují plošnou hustotu, kdy nižší f podporuje nerovnoměrnou ρeb  

[15]. Nejvíce energie bylo dodáváno na obvod spotu EB a k tavení v celé ploše spotu docházelo 

pouze v horní polovině svaru. V dolní části svaru došlo vlivem nerovnoměrného rozložení ρeb 

v kombinaci s použitou rychlostí svařování ke vzniku dvou oddělených WM. 

 

     
Obr. 12 Struktura heterogenních Al/Ti svarů zhotovených kombinací nízké f a offsetu do Al-BM:  

a) offset 0,1 mm a b) offset 0,2 mm. 

 

Profil svaru podporoval porušení rovnovážných podmínek uvnitř keyhole, které se projevilo 

průnikem Al-WM do Ti-IMC a naopak. Především Ti-IMC uvnitř Al-WM brání úniku plynů 

z taveniny, čímž vzrůstá porozita, která při offsetu 0,3 mm do Al-BM dosahovala 11 %. 

Rozdílná penetrační hloubka dp uvnitř jednotlivých BM byla dána rozdílnými fyzikálními 

vlastnostmi BM. Především pomalejším odvodem tepla do Ti-BM, který se projevil již v šířce  

Ti-HAZ. 

Měření průběhu mikrotvrdosti odhalilo nižší průměrné hodnoty Ti-IMC než při použití 

offsetu do Ti-BM. Pokles průměrné mikrotvrdosti Ti-IMC byl dán měnícím se fázovým složení 

směrem ke Al-WM. Při největším promísení vznikla oblast Ti-IMC tvořená fází AlTi3 

přecházející na rozhraní s Al-WM ve směs fází AlTi, Al2Ti a Al5Ti3. Výrazné promísení vedlo 

ke vzniku výrazného SR tvořeného ostrůvky výše uvedených fází, jehlic Al3Ti a okolním  

Al-WM.  

 
8.2.5. Série Al/Ti-V 

Pro omezení podílu oblasti Ti-IMC bylo na základě rovnice (5) zvoleno vyšší Ua = 120 kV 

redukující rozbíhavost EB na svaru bez offsetu. Současně byl snížen Ib = 12 mA, aby byl 

zachován stejný Pb a Qeb jako v předchozích sériích. Jelikož nejnižšího podílu Ti-IMC bylo 

dosaženo při offsetu EB 0,3 mm do Al-BM, byl dále zkoušen offset do Al-BM 0,4 až 0,6 mm. 

Pro zpomalení odvodu tepla z místa svaru byl při offsetu 0,5 mm aplikován předehřev Al-BM 

na 400 °C po dobu 5 minut provedený pomoci EB. 

Použití vyššího Ua potvrdilo zúžení EB, které se projevilo poklesem plochy svaru 

při výrazném promísení BM na svaru bez offsetu EB. V celé tloušťce svaru vznikla souvislá 
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oblast Ti-IMC, včetně SR. Vlivem menší plochy svaru vzrostl podíl Ti-IMC z 26,4 %  

na 47,8 %. Rostoucí podíl Ti-IMC opět zvyšoval porozitu svaru (3,2 → 7,6 %). 

Offset EB do Al-BM větší jak 0,3 mm při dspot = 0,2 mm eliminoval tvorbu souvislých oblastí  

Ti-IMC. Uvnitř Al-WM se mohly vyskytovat jehlice Al3Ti, naopak v místech s nejrychlejším 

odvodem tepla do neovlivněného BM vznikaly na rozhraní Al-WM/Ti-HAZ trhliny za tepla 

(Obr. 13a). Detailní analýza rozhraní Al-WM/Ti-HAZ odhalila vznik tenké vrstvy IMC  

(Obr. 13b). Pouze při offsetu 0,4 mm byla tato vrstva souvislá na celém rozhraní s průměrnou 

w = 0,41 µm. Při vyšších offsetech, vlivem posunu zdroje tepla dále od rozhraní, již tato vrstva 

nevznikala, anebo byla necelistvá. Použití předehřevu Al-BM nemělo vliv na vznikající vrstvu 

IMC, ale v kombinaci se svařováním-pájením zapříčinilo mikrostrukturní změny uvnitř  

Ti-HAZ. Jelikož nedošlo ke změně tvaru fáze β-Ti uvnitř Ti-HAZ a překročení teploty 

překrystalizace Tβ, mohly být mikrostrukturní změny způsobeny pravděpodobně precipitací 

AlTi3. Dle [19] může mezi teplotami 500–550 °C docházet k přerozdělování legujících prvků 

uvnitř α-Ti doprovázené precipitací částic AlTi3. 

 

   
Obr. 13 Mikrostruktura heterogenních svarů při použití Ua = 120 kV a offsetu do Al-BM: a) trhlina  

u rozhraní Al-WM/Ti-HAZ (offset 0,6 mm) a b) vrstva IMC na rozhraní Al-WM/Ti-HAZ (offset 0,4 mm). 

 
Průběh mikrotvrdost vzorku bez offsetu EB odpovídal vzorkům svařovaným bez offsetu 

s nižším Ua. Nepatrně nižší mikrotvrdost Ti-IMC a SR byla zapříčiněna tvorbou Ti-IMC v celé 

tloušťce svaru. Oblast Ti-IMC proto obsahovala vyšší podíl Al a byla tvořena směsí fáze AlTi3 

doplněnou o fáze AlTi, AlTi2 a Al5Ti3. Vzorky svařované s offsetem 0,4 mm a vyšším, měly 

průměrné hodnoty Al-BM, Al-WM, Ti-BM a Ti-HAZ srovnatelné s mikrotvrdostí 

homogenních svarů slitin AA6 a Ti64. Použití předehřevu nemělo vliv na výslednou 

mikrotvrdost.  

Díky absenci souvislé Ti-IMC byly vzorky s offsetem 0,4 a 0,5 mm do Al-BM vybrány pro 

zkoušku tahem. K porušení vzorků došlo bez výrazné plastické deformace na rozhraní  

Al-WM/Ti-HAZ. V případě offsetu 0,4 mm (V-1) bylo dosaženo průměrné pevnosti  

109,5 MPa, zatímco při offsetu 0,5 mm (V-2) pouze 88,6 MPa (Tab. 8). Při offsetu 0,4 mm bylo 

dosaženo maximálně 35% pevnosti slitiny AA6. Použité procesní parametry umožnily 

svařování-pájení v celém svaru a bránily vzniku objemné Ti-IMC oblasti, avšak nezajišťovaly 

dostatečnou pevnost rozhraní vlivem vzniku tenkých vrstev IMC. 

 
Tab. 8 Výsledky zkoušek tahem provedených na heterogenních svarových spojích. 

vzorek E [GPa] Rm [MPa] RB [MPa] Rm/ Rm 
1) [%] Rm/ Rm 

2) [%] Rm/ Rm 
3) [%] 

V-1 74,3 ± 1,7 109,5 ± 20,2 108,8 ± 20,1 11,8 – 12,5 11,1 34,8 

V-2 84,8 ± 7,5 88,6 ± 5,9 86,5 ± 5,7 9,6 – 10,1 9,0 28,1 
1) – poměr Rm heterogenního svaru Al/Ti a homogenního svaru Ti/Ti; 2) – poměr Rm 

heterogenního svaru Al/Ti a Ti-BM a 3) – poměr Rm heterogenního svaru Al/Ti a Al-BM. 
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Analýza lomových ploch svarového spoje nepotvrdila vliv offsetu na mechanismus 

porušení. Charakter lomů hlavy a kořene svaru byl odlišný (Obr. 14a). Při porušení svaru  

na rozhraní Al-WM/Ti-HAZ a Al-WM/Ti-IMC byl v kořeni svarů pozorován vyšší podíl fází 

bohatých na Ti. Mikrotrhliny v hlavě svaru podporovaly porušení svaru uvnitř Al-WM. Pevnost 

heterogenního svaru oslabovaly dutiny s velikostí do 1,5 mm zachycené uvnitř Al-WM.  

Lomová plocha hlavy svaru s trhlinami odhalila nízkoenergetický tvárný mechanismus 

transkrystalického lomu (Obr. 14b) doplněný o lokální interkrystalickou dekohezi zrn α-Al 

uvnitř Al-WM (Obr. 14c). Částice Ti v kořeni lomové plochy vykazovaly porušení štěpnými 

lomy (Obr. 14d). Výsledky bodové EDS analýzy částic potvrdili chemické složení (74 at. % Al 

a 26 at. % Ti) odpovídající existenci fáze Al3Ti uvnitř α-Al. Tyto výsledky potvrzují porušení 

kořenové části svaru na rozhraní Al-WM s tenkou vrstvou Ti-IMC. V okolí zbytků vrstvy Al3Ti 

byly pozorovány mikrostaženiny na jejichž povrchu došlo k interkrystalické dekohezi α-Al.  

 

   

    
Obr. 14 Lomová plocha heterogenních spojů: a) lomová plocha na straně Al-BM; b) nízkoenergetický 

tvárný lom; c) interkrystalická dekoheze Al-WM a d) štěpné porušení částic IMC v kořeni. 

 
8.2.6. Série Al/Ti-VI 

Na základě výsledků s offsetem EB o 0,4 mm do Al-BM byl odzkoušen offset 0,35 mm  

při shodné a nižší v zaručující pomalejší odvod tepla z místa svaru. Dále byla zkoušena 

kombinace offsetu 0,4 mm a 0,5 mm do Al-BM při vyklonění EB v kořeni svaru směrem  

k Ti-BM (Obr. 15). Byl zvolen takový úhel vyklonění zajišťující offset EB v kořeni  

ve vzdálenosti 0,1 mm a 0,2 mm od svarové linie. Dané úpravy procesních parametrů a menší 

tloušťka svaru 6,5 mm byly zvoleny pro zlepšení podmínek svařování-pájení. Ostatní parametry 

nebyly upravovány. 

Upravený offset EB (včetně vyklonění) vedl k výraznému zlepšení kvality svarové housenky 

v hlavě i kořeni svaru. Mimo použití offsetu EB byla kvalita svarové housenky ovlivněna také 

tloušťkou svarového spoje. Vlivem dobré smáčivosti Ti-BM tekutým Al-WM a menší t svaru 

došlo k rozšíření svarové housenky v kořeni. Rozšíření kořene se projevilo propadem Al-WM 

v hlavě svaru o 3–9 % z celkové t svaru. Vlivem dynamického proudění taveniny byl propad 
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Al-WM vždy pozorován na jiném místě, tj. nebyl situován pouze v blízkosti rozhraní  

Al-WM/Ti-HAZ. 

 

 
Obr. 15 Schéma dopadu EB při použití kombinace offsetu a statického vychýlení EB. 

 
Offset EB 0,35 mm, nezávisle na použité v, vedl k částečnému tavení Ti-BM při vzniku širší 

Ti-HAZ v hlavě svaru. Natavení vedlo ke vzniku ostrůvků a „jazyků“ IMC uvnitř Al-WM. 

Offset 0,35 mm do Al-BM eliminoval vznik trhlin uvnitř Al-WM nezávisle na použité v. 

Nejnižší v způsobila vznik výrazné Al-HAZ tvořené zhrublými vměstky a natavenými 

hranicemi zrn Al-BM. Kombinace offsetu EB a nejnižší v nezlepšila únik plynů z Al-WM, 

naopak podporovala odpařování prvků z Al-BM. Výsledkem byla vysoká porozita (9,6 %),  

při minimálním podílu souvislé oblasti Ti-IMC (< 0,55 %). Vyklonění EB vedlo k tavení  

Ti-BM také v kořeni svaru a k vyšším gradientům teplot na rozhraní Al-WM/Ti-HAZ.  

Za daných podmínek vznikaly krystalizační trhliny také v blízkosti kořene.  

Použité procesní parametry nevedly ke vzniku doposud nepozorovaných mikrostruktur. 

Uvnitř hlavy, kořene a v blízkosti rozhraní se vyskytovaly jehlice a klastry fáze Al3Ti doplněné 

při větším natavení Ti-BM o „jazyky“ a ostrůvky Ti-IMC obsahující štěpné trhliny. Ačkoliv 

byl redukován podíl souvislých Ti-IMC, stále v kombinaci s trhlinami zhoršují pevnost  

a houževnatost rozhraní. 

 
8.2.7. Série Al/Ti-VII 

Cílem série Al/Ti-VII bylo orientační zhodnocení vlivu přídavného materiálu (FM – Filler 

Metal) ve formě tenkých fólií s t = 0,2 mm na promísení BM a podmínky tuhnutí WM. Jako 

FM byly vybrány tři čisté materiály, a to Ni fólie (w = 6,5 mm), Ta fólie (w = 5,0 mm)  

a Cu fólie (w = 8,5 mm). Fólie byly vloženy mezi svařované BM. Zvolené FM jsou vhodné  

pro svařování a mimo Ta také pro pájení. Při výrazném promísení FM s oběma BM dochází  

ke vzniku IMC [25–27]. Výjimku tvoří pouze systém Ta-Ti, jelikož Ta stabilizuje fází β-Ti. 

Použité procesní parametry jsou uvedeny v Tab. 9. 

 
Tab. 9 Procesní parametry EBW použité v sérii Al/Ti-VII a tloušťka BM. 

vzorek 
Ua  

[kV] 

Ib  

[mA] 

dspot  

[mm] 

f  

[Hz] 

v  

[mm·s-1] 

SURF  

[mA] 

offset*  

[mm] 
FM 

t 

[mm] 

Pb  

[kW] 

Qeb 

[J·mm-1] 

VII-1 120 13 0,2 500 10 0 0 Ni 7,0 1,56 156 

VII-2 120 13 0,2 500 10 0 0,35 Ni 7,0 1,56 156 

VII-3 120 13 0,2 500 10 0 0,35 Ta 7,0 1,56 156 

VII-4 120 22 0,2 500 15 –3 0 Cu 8,5 2,64 176 

VII-5 120 22 0,2 500 15 –3 0,25 Cu 8,5 2,64 176 

VII-6 120 22 0,2 500 15 –3 -0,25 Cu 8,5 2,64 176 

VII-7 120 15 0,2 500 10 –3 0,25 Cu 8,5 1,80 180 
*) (+) směr značí offset EB do Al-BM; (–) směr značí offset EB do Ti-BM.  
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Vizuální analýza svarových housenek potvrdila nepříznivý vliv FM. Pozorovaná morfologie 

housenek naznačila nerovnoměrné podmínky tuhnutí WM při promísení s BM za vzniku 

velkého množství IMC. V případě použití FM-Ta došlo k porušení svaru na rozhraní  

Al-BM/FM-Ta/Ti-HAZ. Naopak společným znakem použití FM-Cu byla přítomnost 

nepropojených trhlin uvnitř svarových housenek v hlavě i kořeni. 

Hodnocení příčných řezů potvrdilo nerovnovážně podmínky tuhnutí při promísení FM 

s minimálně jedním BM. Výsledné svarové spoje vykazovaly nehomogenním fázové složení 

s velkým počtem svarových vad. Použití offsetu do Al-BM a FM-Ni  (Obr. 16a) zabránilo 

dodání potřebné Qeb na rozhraní FM-Ni/Ti-HAZ, čímž došlo k promísení pouze s Al-BM 

vedoucí k nejmenší porozitě WM (0,2%) a malému množství souvislé Ti-IMC (4,3 %). Druhá 

skupina svarů vykazovala porušení podél rozhraní s Ti-HAZ. V případě FM-Ni bylo porušení 

zapříčiněno tvorbou souvislých IMC (27,2 %), zatímco kombinace FM-Ta a offsetu EB  

do Al-BM vedla k natavení pouze Al-BM za vzniku pájeného spoje mezi Al-WM a FM-Ta. 

K porušení svaru tak nedošlo vlivem tvorby IMC, ale vlivem smrštění Al-WM při tuhnutí svaru 

(Obr. 16b). Stejně jako v případě offsetu do Al-BM a použití FM-Ni vznikl při použití FM-Ta 

Al-WM s maximální porozitou 0,4 %.  

 

     
Obr. 16 Struktura heterogenních EB svarů svařovaných s FM: a) offset EB do Al-BM + FM-Ni (VII-2);  

b) offset EB do Al-BM + FM-Ta (VII-3) a c) FM-Cu bez offsetu EB (VII-4). 
 
Při použití FM-Cu byly vzorky rozděleny na svary s offsetem do Al-BM a zbylé svary. 

Použití offsetu do Al-BM eliminovalo vznik souvislých IMC (< 0,64 %) a roztavený FM-Cu 

byl rozptýlen uvnitř Al-WM, kde vznikla směs IMC a tuhého roztoku α-Al. Nezávisle na offsetu 

EB vykazovaly svary s FM-Cu nejvyšší porozitu WM (15–24 %). Typ vznikajících pórů již byl 

ovlivněn použitým offsetem EB. Díky absenci souvislých IMC ve WM se jednotlivé póry 

mohly shlukovat do větších dutin, naopak u vzorků bez offsetu a s offsetem do Ti-BM bránily 

IMC oblasti pohybu pórů v tavenině za vzniku makro i mikro pórů (Obr. 16c). Příčné řezy 

vzorků s FM-Cu odhalily přítomnost trhlin, které se šířily i do povrchové housenky svaru. 

Svarové spoje zhotovené s FM-Ni bez offsetu EB obsahovaly značné množství IMC na bázi 

Al-Ni-Ti [25]. Vlivem výrazného promísení závisel typ IMC na poloze ve svaru. Offset EB  

do Al-BM bránil tavení a současně redukoval množství roztaveného Ni uvnitř α-Al  

pod 10 wt. %. Uvnitř WM byly stejně jako ve svarech bez FM a provedených s offsetem  

do Al-BM větším jak 0,3 mm pozorovány krystalizační trhliny v blízkosti rozhraní s FM-Ni. 

Ačkoliv při použití FM-Ta vznikl pájený spoj pouze na straně Al-WM došlo k částečnému 

natavení FM-Ta, které se projevilo vyloučením omezeného množství částic Al3Ta z α-Al dále 

od rozhraní Al-WM/FM-Ta. Přímo na rozhraní Al-WM/FM-Ta (Obr. 17) vznikla souvislá 

vrstva IMC fáze AlTa s šířkou w ≤ 4 µm navazující na nenatavená zrna β-Ta. Na souvislou 
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vrstvu navazovala širší (w ≤ 7,7 µm) a nesouvislá vrstva části Al2Ta obklopených později 

tuhnoucím α-Al. 

 

 
Obr. 17 Detail rozhraní Al-WM/FM-Ta s IMC vrstvou. 

 

Mikrostruktura svarového kovu při použití FM-Cu byla také ovlivňována použitým offsetem 

EB. Větší promísení FM-Cu uvnitř WM při offsetu EB do Al-BM zamezilo vzniku souvislých 

oblastí IMC. Vlivem nerovnoměrného promísení byl svarový kov tvořen směsí α-Al, Al2Cu  

a ostrůvky s vyšším obsahem Cu a Ti (např. Al5CuTi2). Svary bez offsetu a s offsetem  

do Ti-BM obsahovaly souvislé oblasti IMC, ve kterých byly navíc AlTi3 a Al3Ti fáze. 

Různorodější směs IMC bránila úniku par a smrštění svaru při tuhnutí, což vedlo k vysoké 

porozitě a vzniku trhlin. 

 
Tab. 10 Průměrné hodnoty mikrotvrdosti (HV0,1) jednotlivých oblastí heterogenních svarů s FM.  

vzorek Al-BM WM IMC Ti-HAZ Ti-BM 

VII-1 78 ± 4 256 ± 97 777 ± 171 393 ± 16 353 ± 20 

VII-2 86 ± 3 131 ± 18 583 ± 0 348 ± 8 359 ± 32 

VII-3 90 ± 2 78 ± 2 - - 360 ± 27 

VII-4 85 ± 3 252 ± 86 398 ± 24 426 ± 23 350 ± 18 

VII-5 82 ± 3 303 ± 33 401 ± 37 314 ± 2 319 ± 23 

VII-6 76 ± 4 337 ± 77 430 ± 38 354 ± 40 308 ± 18 

VII-7 83 ± 2 251 ± 11 - 329 ± 23 341 ± 18 

 

Průběhy mikrotvrdostí odpovídaly fázovému složení jednotlivých svarů. Heterogenní 

mikrostruktura svaru s FM-Ni bez offsetu EB měla průměrnou mikrotvrdost odpovídající 

směsnému rozhraní Al/Ti spojů. Mikrotvrdost souvislých IMC překračovala průměrnou 

mikrotvrdost fáze AlTi3. Mikrotvrdost srovnatelnou s AlTi3 měly ostrůvky IMC v hlavě svaru 

s FM-Ni a offsetem do Al-BM. Ostrůvky IMC na rozhraní s Ti-HAZ obsahovaly trhliny, které 

iniciovaly porušení podél rozhraní s Ti-HAZ. Mikrotvrdost svarového kovu s vyšším obsahem 

Ni byla díky přítomnosti Al3Ni vyšší než mikrotvrdost Al-BM. Průměrná mikrotvrdost Al-WM 

při použití offsetu do Al-BM a FM-Ta nebyla ovlivněna malým množstvím částic Al3Ta 

v porovnání s mikrotvrdostí heterogenních svarů bez FM (Tab. 10). V případě svarů s FM-Cu 

se vliv offsetu projevil pouze v množství souvislých oblastí IMC. Ze získaných výsledků  

je patrné, že IMC na bází Al-Cu-Ti jsou měkčí než IMC na bázi Al-Ti a Al-Ni-Ti, přesto 

výrazně omezují deformační schopnosti tuhnoucího WM.   
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9. Závěr 

V rámci dizertační práce byl proveden literární rozbor svařitelnosti homogenních  

a heterogenních spojů hliníkových a titanových slitin s využitím elektronového svazku. 

Hodnocena byla tvářená titanová slitina Ti-6Al-4V ve stavu po válcování za tepla a tvářené 

precipitačně vytvrditelné hliníkové slitiny AA6061-T651 a AA2024-T351.  

První část experimentů byla zaměřena na hodnocení svařitelnosti homogenních spojů  

a zahrnovala hodnocení kvality svarové housenky, makro a mikrostruktury svarových spojů, 

analýzu chemického složení a hodnocení mikrotvrdosti. Na vybraných svarech byly navíc 

provedeny zkoušky tahem. Hlavním cílem této části práce byla optimalizace procesních 

parametrů pro použitý EB s cílem získat kvalitní a bezdefektní svary.  

Druhá část experimentální práce zahrnovala hodnocení svařitelnosti heterogenních svarů.  

Na základě výsledků homogenních svarů a menšího podílu legujících prvků v hliníkové slitině 

byla vybrána kombinace AA6061-T651 a Ti-6Al-4V. Postup hodnocení heterogenních svarů 

byl shodný s homogenními svary. V případě heterogenních svarů bylo hlavním cílem dosažení 

kvalitních svarů s minimálním podílem nežádoucích intermetalických fází. Ze získaných 

výsledků lze vyvodit následující závěry:  

 Pro optimalizaci procesních parametrů zajišťujících provaření dané tloušťky svaru, lze 

v případě homogenních svarů, použít jako určující kritérium výkon svazku resp. množství 

vneseného tepla do materiálu, a to především při změně hlavních procesních parametrů 

jako je urychlovací napětí, které ovlivňuje také geometrii svazku a polohu fokusační 

roviny svazku. 

 Pro odhad nastavení procesních parametrů heterogenních svarů lze využít průměrný 

výkon svazku odvozený z potřebného výkonu svazku pro hliníkovou a titanovou slitinu. 

Zlepšení podmínek tuhnutí lze docílit zvýšením vneseného tepla pomoci nižší rychlosti 

svařování. Kvalitu svarové housenky v hlavě a kořeni heterogenních svarů lze využít  

pro výchozí hodnocení podmínek tuhnutí svarového kovu. 

 Použité materiály jsou bezproblémově svařitelné elektronovým svazkem. V případě 

hliníkové slitiny AA6061-T651 byla redukována citlivost na tvorbu trhlin za tepla 

použitím vyššího urychlovacího napětí, které vede k užším svarovým spojům. Porozitu 

uvnitř svarového kovu hliníkových slitin nelze úplně eliminovat, ale lze ji snížit vnesením 

dostatečného množství tepla úpravou proudu ve svazku elektronů a rychlostí svařování. 

Ani v jednom případě však porozita nepřekročila kritickou hodnotu 5 %, která je udávaná 

mezinárodními standardy. Nebylo potvrzeno selektivní vypařování legujících prvků, 

které by zvyšovaly množství pórů ve svaru. 

 Titanová slitina Ti-6Al-4V je také bezproblémově svařitelná elektronovým svazkem.  

Byl potvrzen příznivý vliv zaostření svazku mezi povrchem a 1/2 tloušťky svařovaného 

materiálu. Nutnou pozornost vyžaduje kvalita kořene, ve kterém se negativně projevuje 

vliv spikingu – změny výšky kořene zapříčiněné porušení rovnovážných podmínek uvnitř 

keyhole. Spiking může také vést k tvorbě dutin v kořeni svaru. Kvalita kořene 

v kombinaci s martenzitickou strukturou svarového kovu výrazně ovlivňuje houževnatost 

a plasticitu svarového spoje. Mez pevnosti svarového spoje byla o 7–11 % nižší  

než pevnost základního materiálu. 

 Při elektronovém svařování heterogenních tupých svarů hliníkové a titanové slitiny lze 

rozlišit těchto pět charakteristických oblastí svarového spoje: dva základní materiály, 

tepelně ovlivněná oblast uvnitř titanové slitiny, hliníkový svarový kov a souvislé oblasti 

intermetalických fází. Svarový kov byl tvořen jemnozrnnou strukturou tuhého roztoku  
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α-Al s ostrůvky, klastry a jehlicemi intermetalik. Tepelně ovlivněná oblast titanové slitiny 

měla mikrostrukturu shodnou s homogenními svary titanové slitiny.    

 

 Množství a typy intermetalických fází závisely na poloze uvnitř svarového spoje, jelikož 

promísením svarového kovu bylo ovlivňováno lokálním natavením základních materiálů  

a prouděním taveniny uvnitř keyhole. Souvislé intermetalické oblasti byly tvořeny 

převážně fází AlTi3 nebo při větším podílu Al směsí AlTi, Al5Ti3 a Al2Ti. Uvnitř 

svarového kovu byly při přesycení tuhého roztoku α-Al vyloučeny jehlice a klastry fáze 

Al3Ti.  

 Přestože bylo dodáno potřebné množství energie ke zhotovení 8 mm silného 

heterogenního svaru, projevily se výrazně rozdílné fyzikální vlastnosti použitých slitin. 

V závislosti na použitých procesních parametrech docházelo v kořeni heterogenních 

svarů k tavení především hliníkové slitiny, zatímco v hlavě svaru mohly být nataveny oba 

základní materiály. V horní části svaru tak vznikalo největší množství souvislých 

intermetalických fází. Množství intermetalik na směsném rozhraní a uvnitř hliníkového 

svarového kovu záviselo na množství natavení titanové slitiny.  

 Souvislé intermetalické fáze a směsné rozhraní zvyšují riziko zachycení pórů uvnitř 

hliníkového svarového kovu. Veškeré intermetalické fáze, včetně jehlic a klastrů uvnitř 

svarového kovu, negativně ovlivňují plasticitu a houževnatost heterogenních svarových 

spojů, popřípadě mohou vést k popraskání svarového spoje. K výraznému promísení 

dochází při svařování bez offsetu a s offsetem do titanové slitiny. Vznik intermetalických 

fází nelze eliminovat změnou oscilační frekvence svazku a použitím přídavných 

materiálů (Cu, Ni a Ta). Na velikost promísení základních materiálů má nepříznivý vliv 

rostoucí tloušťka svařovaných materiálů.  

 Největší vliv na množství a typ intermetalických fází mělo použití offsetu elektronového 

svazku do jednoho ze základních materiálů. Posunutím svazku do hliníkové slitiny o více 

jak 0,35 mm, při použití spotu svazku s průměrem 0,2 mm, vedlo k podmínkám 

umožňujícím svařování-pájení a redukci množství souvislých intermetalických fází  

pod 1 %. Použití offsetu svazku do hliníkové slitiny a nízké oscilační frekvence 

nezaručuje podmínky pro svařování-pájení. Offset do hliníkové slitiny vyšší jak 0,6 mm 

a kombinace offsetu a vyklonění svazku v kořeni směrem k titanové slitině vede k vzniku 

krystalizačních trhlin na rozhraní svarového kovu a tepelně ovlivněné titanové slitiny.  

Při použití offsetu 0,4 a 0,5 mm vznikly nejlepší svařované-pájené spoje.  

 Vysoké rychlosti ochlazování a promísení taveniny uvnitř keyhole vedly k rozdílným 

lokálním podmínkám tuhnutí. V rámci jednoho svaru nelze označit charakteristické 

oblasti heterogenních svarů za homogenní z hlediska velikosti dané oblasti a chemického 

složení.  
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11.  Seznam použitých zkratek literatury 
 

αac. acikulární morfologie titanu 

α-Al tuhý roztok hliníku  

α'-Al přesycený tuhý roztok hliníku  

αl teplotní koeficient délkové roztažnosti [K-1] 

α-Ti nízkoteplotní tuhý roztok titanu s BCC mřížkou 

α'-Ti primární martenzit Ti s HCP mřížkou  

β-Ti vysokoteplotní tuhý roztok titanu s HCP mřížkou 

ηe koeficient energetických ztrát [-] 

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

ρeb plošná hustota dopadajícího svazku elektronů [W·cm-2] 

σ(T) povrchové napětí taveniny při dané teplotě [N·m-1] 

Al-BM hliníkový základní materiál 

Al-WM hliníkový svarový kov 

BM základní materiál (Base Material) 

dp penetrační hloubka elektronového svazku [mm] 

dspot velikost spotu elektronového svazku [mm] 

E modul pružnosti v tahu [MPa] 

EB elektronový svazek (Electron Beam) 

EBW svařování elektronovým svazkem 

EDS energiově disperzní spektrometr 

f oscilační frekvence elektronového svazku [Hz] 

h hloubka [mm] 

HAZ tepelně ovlivněná oblast (Heat Affected Zone) 

Ib proud elektronů ve svazku [mA] 

IMC intermetalická fáze 
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LBW svařování laserovým svazkem (Laser Beam Welding) 

p tlak [Pa] 

Pb výkon svazku [kW] 

Qeb množství tepla vneseného do materiálu na jednotku délky [J·mm-1] 

r(h) poloměr keyhole v dané hloubce pod povrchem svařovaného materiálu [mm] 

RB smluvní lomové napětí [MPa] 

Rm mez pevnosti [MPa] 

Rp0,2 smluvní mez kluzu [MPa] 

s koeficient pro výpočet velikosti dopadajícího svazku [-] 

sspot tvar spotu elektronového svazku [-] 

SR směsné rozhraní 

SURF zaostření elektronového svazku [mA] 

t tloušťka [mm] 

T teplota [°C] 

Tβ teplota překrystalizace β-Ti na α-Ti [°C] 

Ti-BM titanový základní materiál 

Ti-HAZ tepelně ovlivněná oblast titanu 

Ti-IMC titanové intermetalické fáze 

Tm teplota tavení [°C] 

Ua urychlovací napětí [kV] 

v  rychlost svařování [mm·s-1] 

w šířka [mm] 

WM svarový kov (Weld Metal) 
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