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ABSTRAKT 
MAN Antonín: Závislost geometrie laserového svaru na velikosti úkosu. 

 

Tato práce pojednává o technologii laserového svaUování. DetailnEji vysvEtlí výhody a nevýhody, 
aplikace a smEr, kterým se tato relativnE mladá technologie vyvíjí. Hlavním tématem této práce, 
je svaUování martenzitické korozivzdorné oceli s uhlíkovou konstrukční ocelí. Komponenty 
tohoto typu nalezneme napUíklad v energetickém pr]myslu, konktrétnE statorová část parní 
turbíny. Součásti této práce je i experiment, který osvEtlí závislost geometrických rozmEru 
svažovaného materiálu na kvalitu sváru. SvaUené zkušební vzorky byly následnE otestovány 
nedestruktivní i destruktivní metodou. Z výsledk] je možné konstatovat, že velikost úkosu nemá 
vliv na kvalitu svaru, ani na geometrii. 

 

Klíčová slovaμ svaUování, laser, korozivzdorné oceli, uhlíkové oceli. 

ABSTRACT 

MAN Antonín: Dependence of laser weld geometry on the bevel size. 
 

This work deals with laser welding technology. It explains in more detail advantages and 
disadvantages, applications and direction in which this relatively young technology develops. 
The main topic of this work is welding of martensitic stainless steel with carbon structural steel. 
Components of this type can be found, for example, in the power industry, specifically the stator 
part of a steam turbine. Part of this work is also an experiment that will explain the dependence 
of the geometric dimensions of the material to be welded on the quality of the weld. The welded 
test specimens were subsequently tested by both the non-destructive and destructive methods. It 
can be stated from the results, that the size of the bevel does not affect the quality of the             
weld, nor geometry. 

 

Keywords: welding, laser, stainless steel, carbon steel. 
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ÚVOD [1] 
SvaUování laserovým paprskem se v dnešní dobE stalo již nedílnou součástí vEtšiny 

pr]myslových odvEtví. Výrobky svaUené laserem lze najít napUíklad v energetickém, kosmickém 
či automobilovém pr]myslu. Tato progresivní technologie poskytuje nespočet výhod, díky 
kterým postupnE vytlačuje konkurenční metody. NejmodernEjší výrobky již uvažují s pokročilou 
metodou svaUování, avšak to je jen kapka v moUi. Mnohem častEji se odborníci zabývají otázkou, 
jak již jednou vyrobený komponent zlepšit, zlevnit, popUípadE zrychlit výrobu samotnou. 
Společným pr]sečíkem tEchto otázek m]že být právE svaUování laserovým paprskem. Možnost 
ovlivOovat hloubku svaru, svaUovat rozličné druhy kovu k sobE bez nutnosti pUídavného materiálu 
a to vše v rekordnE krátkých časech. Laser má jistE svojí pozici v budoucnosti zajištEnou, otázkou 
tak z]stává, zdali bude tUeba perfektních laboratorních podmínek, aby výsledek splOoval zadání, 
či nikoli. Možná tato technologie dojde tak širokého užití a dostupnosti, jako se dnes tEší 
napUíklad svaUování plamenem, nebo dokonce svaUování tavnou elektrodou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Obr. 1 SvaUování laserovým paprskem [1] 
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1 ROZBOR ZůDÁNÍ [2], [3]  
Ve výrobním závodE parních turbín došlo k nečekanému problému, a to pUi svaUování 

statorového kola, které se skládá ze tUech částí. Po zavaUení a finálním opracování došlo 
k prasknutí celého svaru. PUíčinou bylo nedostatečné provaUení koUene svaru a malý pUídavek pro 
opracování. Statorové kolo se skládá z 
vnEjšího kruhu, který slouží k upevnEní do 
turbínové skUínE. Kruh vnitUní, který nese 
labyrintové ucpávky a kruh dýzový. Tento 
dýzový kruh se nachází uprostUed a skrze 
jeho otvory (dýzy) proudí pára. Jednotlivé 
kruhy se napUed ohrubují. Na pUesných 
pEtiosých obrábEcích centrech se následnE 
zhotoví dýzové otvory.  Jednotlivé 
statorové části se následnE vloží do sebe a 
zavaUí metodou WIG. Na styčných hranách 
je vytvoUené sražení, a to vždy na vnitUním 
nebo vnEjším kruhu. Po zavaUení je celý díl 
rozUíznut na dvE poloviny a opracován 
nahotovo.  

 

Opracování statorového kola nahotovo odhalilo praskliny na obou svarech. Ukázalo se, že 
svary nebyly dostatečnE hluboko provaUeny. Na výrobu nových statorových kol nebyl čas, bylo 
tedy tUeba najít zp]sob jak stávající situaci opravit. P]vodní metodou již nebylo možné statorová 
kola zavaUit. Komponent byl již opracován finálnE a došlo by tak výrazným deformacím vlivem 
vneseného tepla. Celou situaci bylo možné vyUešit jedinE pomoci využití alternativní metody 
svaUování. Ideální 
metodou se v daný 
okamžik jevilo 
svaUování laserovým 
paprskem. Tato 
technologie splnila 
očekávání a statorová 
kola byla uvolnEna do 
montáže. Po této 
zkušenosti z]stala 
v hlavách technolog] 
otázka. Je možné, bez 
zásahu do designu, 
zmEnit metodu 
svaUování za jinou tak, 
aby se podobným 
problém]m pUedešlo?  

 

 

 

 

  

Obr. 2 Statorové kolo parní turbíny [2] 

Obr. 3 Uložení statorových kol v parní turbínE [3] 
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1.1 Variantní Uešení [4], [5], [6], [7] 
V první UadE je tUeba si rozebrat jednotlivé metody svaUování. Jejich možné výhody a 

nevýhody. Pro dané zadání je možné pracovat s následujícími technologiemi. 
 

 WIG - z nEmeckého Wolfram Inert Gas. Jde o svaUování netavící se wolframovou 
elektrodou v inertní ochranné atmosféUe. V anglickém jazyce je tato metoda nazývána 
TIG (Tungsten Inert Gas). Inertním plynem je v tomto pUípadE argon, helium nebo 
jejich smEsi. Plyn musí mít vysokou čistotu až λλ,λλ5 % a slouží jako ochrana pro 
elektrodu i tavnou lázeO. Do taveniny lze pUivádEt pUídavný materiál a to ručnE ve 
formE drátu, nebo automaticky pomocí podavače. SvaUování metodou WIG lze 
realizovat jak stUídavým proudem, tak proudem stejnosmErným. StUídavým proudem 
je možné svaUovat hliník, hoUčík a jejich slitiny. Naopak stejnosmErný proud je 
využíván pro svaUování ocelí, a[ už stUednE legovaných, tak i vysoce legovaných. Je 
možné svaUovat i materiály jako zirkon a titan, které je obtížné svaUovat jinou metodou 
pUevážnE kv]li jejich vysoké afinitE ke kyslíku. Dále je možné svaUovat i r]znorodé 
materiály jako ocel s mEdí, bronzem či slitinami niklu.  Díky tomu je tato technologie 
využívaná v energetickém, chemickém nebo farmaceutickém  pr]myslu. Nevýhodou 
je vysoké vnesené teplo do svaUovaného materiálu a to až 2/3 celkového tepla. Zbylé 
teplo pUipadá na wolframovou elektrodu – pUibližnE 1/3. Precizní ruční svaUování je 
v porovnání s jinými technologiemi pomalé. Na obrázku číslo 4 je možné vidEt princip 
metody WIG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plazma – SvaUování plazmou je principiálnE založeno na ionizaci plynu, a to pUi 
pr]chodu elektrickým obloukem. Dusík, vodík a kyslík se Uadí mezi dvouatomové 
plyny a v takovém pUípadE musí nejprve dojít k dislokaci samotného plynu. Tedy 
rozložení jednotlivých molekul na atomy. StupeO ionizace je následnE ovlivnEn 
teplotou, která je pUi plazmovém svaUování velice vysoká až 16 000 °C. Parametry     a 

Obr. 4 Princip svaUování metodou WIG [4] 
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svaUitelnost materiál] je u svaUování plazmou podobná jako u metody WIG. 
RozdElujícím faktorem je rychlost svaUování. Rychlost plazmového svaUování je 
pUibližnE 0,5 až 5 兼 ゲ 兼件券貸怠, tedy výraznE vyšší. Vysoký dynamický účinek 
plazmového paprsku dále umožnuje svaUovat i tupé svary bez rizika špatného 
provaUení koUene a tedy bez nutnosti úpravy svarových ploch. Množství pUídavného 
materiálu se tedy redukuje až na 1/10. Tento pUídavný materiál se dodává ve formE 
prášku. Cena tohoto prášku je ovšem vysoká a výraznE zasahuje do ekonomické 
stránky celého procesu. Další nevýhodou je velikost tepelnE ovlivnEné oblasti. Na 
obrázku číslo 5 je možné vidEt princip svaUování plazmou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Svazek elektron] – Na povrch materiálu dopadá urychlený a zaostUený proud 
elektron]. Tento elektronový proud má vysokou kinetickou energii a proto proniká 
hluboko do materiálu. Není tUeba ani pUídavný materiál, ani úprava svarové plochy. 
Teplo vzniká tak, že atomy základního tElesa brzdí atomy dopadající. Celý proces je 
tUeba provádEt ve vakuu (pUibližnE など貸替 Pa). D]vodem je termoemise elektron], 
izolace katody a to teplená i chemická. Vakuum zamezuje rozptylu elektronového 
svazku, ke kterému by prostUedí bEžné atmosféry došlo. Samotný proces svaUování 
probíhá ve vakuové komoUe a tento faktor je i nejvEtší komplikací pro svaUování výše 
zmínEných mezistEn. Statorová kola mají r]zné rozmEry, komora pro takové účely by 
musela dosahovat značné velikosti. Samotný proces odsátí vzduchu je časovE velice 
náročný. I za pomocí turbomolekulárních vývEv by celá operace byla jak časovE, tak i 
finančnE nevýhodná. Co do principu a svaUitelnosti by však metoda svaUování 
elektronovým paprskem splOovala zadání. Samotné vakuum umožOuje svaUovat 
chemicky aktivní kovy jako titan, zirkon, molybden, wolfram a další. SvaUování ocelí 
i v kombinaci s jinými kovy není problém. Podmínkou u nízkouhlíkových                      
a nízkolegovaných ocelí je chemická čistota. Obsah fosforu a síry je obzvláš[ d]ležitý, 
a to z d]vodu poklesu plasticity a zvýšeným rizikem vzniku  trhlin. Literatura  udává,  
 

Obr. 5 Princip plazmového svaUování [5] 
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že fosfor a síra nesmí pUekročit hodnotu 0,015 %. Tato podmínka je taktéž jistou 
komplikací, jelikož 
materiál pro výrobu 
vnitUního i vnEjšího 
kruhu mezistEny je 
nelegovaná ocel 
S235JR. Zaručené 
chemické složení této 
oceli pUipouští vyšší 
hodnotu fosforu. 
Výhodou této metody 
je rychlost svaUování 
(pomineme-li tvorbu 
vakua). Minimální 
vnesené teplo a tedy i 
minimální deformace. 
Široký rozsah svarové 
hloubky je od 0,1 až 
200 mm. Na obrázku 
číslo 6 je možné vidEt 
princip svaUování 
svazkem elektron]. 

 

 

 

 

 Laser – metoda svaUování laserovým paprskem byla p]vodnE zvolena k Uešení 
výše zmínEné situace. Vzhledem k podmínkám a požadavk]m byla v daný okamžik 
tou nejlepší metodou. Proto bude i pro potUeby této práce uvažována jako metoda 
nejlepší. Zdali tomu tak opravdu bude, potvrdí až praktická zkouška. Smyslem 
zkoušky bude objasnit, zdali velikost úkosu ovlivOuje geometrii svaru. Druhým bodem 
bude posouzení, zdali je laserové svaUování vhodné pro tento typ heterogenního spoje, 
a to z hlediska výskytu vad. 
 

Tab. 1 PUehled parametr] svaUovacích metod [7]. 

Metoda Hustota energie 
[激 ゲ 潔兼貸態] 

Hloubka 
pr]varu [兼兼] 

ŠíUka / 
hloubka svaru 

SvaUovací 
rychlost 

[激 ゲ 潔兼貸態] 

Laser など胎 伐 など苔 10 0,1 – 0,5 10 

Plamen など戴 3 3 0,01 

El. oblouk など替 4 2 0,5 – 3 

Plasma など滞 6 1 0,5 – 5 

El. paprsek など腿 50 0,03 0,5 – 5 

 

  

Obr. 6 Princip svaUování svazkem elektron] [6] 
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2. SVůTOVÁNÍ LůSEROVÝM PůPRSKEM [5], [8], [9], [10] 
Význam slova LASER je zkratka, které pochází z anglického názvu „Light Amplification by 

Stimulated Emission od Radiation“. Tento až jazykolam lze do českého jazyku pUeložit jako 
„zesílení svEtla stimulovanou emisí záUení“ a v podstatE odpovídá na otázku, jak vlastnE funguje 
laser. NEmecký fyzik Albert Einstein pUedpovEdEl možnosti existence spontánní i stimulované 
emise záUení. Stalo se tomu tak v roce 1λ17, avšak první sestrojení samotného zaUízení se datuje 
až k roku 1λ60 americkým fyzikem Theodorem Haroldem Maimanem. Jednalo se o rubínový 
laser o vlnové délce 6λ4,3 nm. Šlo o neefektivní zaUízení, které využívalo pouze tUi energetické 
hladiny rubínu. Omezený pracovní režim byl nazýván pulzním. Za výrazný krok kupUedu se 
zasloužili fyzici Charles H. Townes, Nicolay G. Basov a Alexandr M. Prokhorov. Jejich použití 
více energetických hladin a tím ustavení populační inverze jim v roce 1λ64 napomohlo získat 
Nobelovu cenu za fyziku. Laserový paprsek je tedy usmErnEný proud foton].  

Proces začíná excitací molekul (iont]) na horní vibrační hladinu. Následuje návrat molekul 
(iont]) z vyšší metastabilní hladiny na hladinu základní a zde dochází k vyzáUení fotonu. Laser 
poskytuje paprsku monochromatické svEtlo o malé rozbíhavosti. Paprsek je možné dále opticky 
zaostUit do velice malé plošky s vysokou hustotou energie. V místE dopadu laserového paprsku 
dochází k výraznému zvýšení teploty, ovšem nikoli paprskem samotným, protože proud foton] 
nemá žádnou teplotu (není hmotné povahy). Fotony ovšem pUedávají energii do svaUovaného 
materiálu a tím zvyšují frekvenci krystalové mUížky. Tento jev má za následek zahUívání, o 
vysoké rychlosti i teplotE. Tato energie je částečnE pohlcena a využita pro ohUev a částečnE 
odražena. PomEr tEchto dvou jev] je výraznE ovlivnEn vlnovou délkou vyzaUovaného paprsku, 
typem materiálu, teplotou materiálu a stavem povrchu svaUovaného materiálu. V pUípadE 
leštEného povrchu je absorpce horší než u povrchu hrubého. Naopak čistota samotného povrchu 
nehraje významnou roli, jelikož laser veškeré nečistoty odpaUí. 
 

2.1 RozdElení pr]myslových laser] [11], [12], [13] 

Na začátek je tUeba zmínit, že jakmile laserový paprsek opustí rezonátor,  je dále veden 
systémem čoček a clon, které ovlivOují pr]mEr paprsku. Dalším pUíslušenstvím v soustavE jsou 
zrcadla, která navedou paprsek do aktivního prostUedí. PrávE aktivní prostUedí patUí mezi základní 
faktory, dle kterých je možné dElit typy laser]. V nEkterých typech laser] se místo zrcadel a 
dalších optických element] používají optická vlákna.  

 

DElení laser] dle aktivního prostUedíμ 
 Plynové  

 Atomární  
 Iontové  
 Molekulární  

 Pevnolátkové 

 Tyčové  
 Diskové 

 Vláknové 

 Polovodičové 

 Kapalinové – pracují na bázi organických barviv. Nevyužívají se pro svaUování a tedy 
jejich zmínka má v této práci pouze informativní účel. Jejich využití je pUevážnE ve 
spektroskopii. 
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DElení laser] dle typu čerpáníμ 
 Elektrický výboj 

 CO2 

 茎結 伐 軽結 

 Optické čerpání  
 Nd: YAG 

 Vláknové lasery 

 Chemická reakce – tyto lasery jsou využívaný armádou. 
 

DElení laser] dle vlnové délkyμ 
 Infračervené (7Ř0 nm – 1 mm) 

 Emitující ve viditelném spektru (360 – 780 nm) 

 Ultrafialové (10-360 nm) 

 

DElení laser] dle režimu provozuμ 
 Kontinuální  
 Pulsní (5 – 500 ns) 

 Ultrakrátké pulzní (100 ps – 100 fs) 

 

Tab. 2 DElení laseru dle režimu provozu. [13]. 

Laser Vlnová 
délka 
(nm) 

Buzení Účinnost Režim Výkon / 
Energie 

Aplikace 

CO2 10 600 rádio 
frekvenční 
  

~10 %  
 

kontinuální 
pulsní 

 

10 – 250 W značení, 
grav., Uezání 

5 kW Uezání, 
svaUování 

elektrický ~25 % 20 kW Uezání, 
svaUování 

Nd:YAG 1 064 diody ~7 % kontinuální 6 kW Uezání, 
svaUování 

pulsní ~100 W značení, grav. 
lampy ~3 % pulsní ~600 W svaUování 

Vláknový 1 070 diody ~30 % kontinuální 80 kW Uezání, svaU. 
 

kontinuální 
1,2 kW značení, 

grav., mikro-
obrábEní 

 

pulsní 
100 kW značení, 

grav., mikro-
obrábEní 

Diskový 1 070 diody ~15 % kontinuální 16 kW Uezání, 
svaUování 
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2.2 Plynové lasery [14], [15], [16], [17] 

Aktivním prostUedím tohoto typu laseru jsou plyny, jejich smEsi a páry. PUistroj je schopen 
pracovat jak v kontinuálním, tak v pulsním režimu. V kontinuálním režimu je pr]mErný výkon 
jen v desítkách či stovkách W, naopak v impulzním režimu je výkon v GW. Oblast vlnové délky 
je velmi široká a pohybuje se prakticky v celém barevném spektru. Plynové lasery je možné dále 
dElit na podskupiny. Mezi nejznámEjší patUí atomární, do které se Uadí laser helio-neonový. Tento 
laser generuje červené svEtlo a jeho využití je pUevážnE pro mEUení vzdáleností.  Další 
podskupinou jsou lasery iontové mezi, které je Uazen napUíklad laser argonový. Tento typ generuje 
modrozelené svEtlo a jeho uplatnEní je pUevážnE ve spektroskopii. Pro účely této práce je 
nejzajímavEjší poslední podskupina, a to molekulární. Do této skupiny patUí CO2 laser, který je 
v technické praxi využíván pro svaUování a Uezání. 

 

 Princip CO2 laseru 
Tento typ laseru je opatUen sklenEnou trubicí obsahující helium, dusík a oxid uhličitý. 
Tyto plyny jsou nejčastEji namíchány v pomEru He – 82 %, N2 - 13,5 %, CO2 - 4,5 %. 
Dohromady plyny tvoUí aktivní prostUedí pro plynový laser. Princip tohoto zaUízení 
spočívá v opakovaném pr]chodu laserového paprsku skrz plynové prostUedí (viz 
obrázek číslo 7). Odvod ztrátového tepla zajištuje hélium. Elektrický výboj v dusíku, 
popUípadE chemická reakce zajištuje buzení. Excitací molekul dusíku na vibrační 
hladinu E4 začíná proces zesílení. Následné srážky molekul dusíku zp]sobí excitaci 
CO2. K vyzáUení fotonu dochází v okamžiku kdy molekuly CO2 klesnou o jednu 
energetickou hladinu. K návratu molekul CO2 na základní energetickou hladinu 
dopom]že helium, které odebírá excitační energii. Helium zároveO ochlazuje aktivní 
prostUedí, jelikož má vysokou tepelnou vodivost. Výstupní záUení dosahuje vlnové 
délky 10,6たm (infračervené záUení) s účinností 5-10 %.   

  

 

 CO2  laser s podélným proudEním 
CO2 lasery s podélným proudEním patUí mezi nejbEžnEjší typy a jsou využívány hlavnE 
pro dElení materiálu. Elektrický výboj zajiš[uje buzení laseru a ten dosahuje výkonu 
cca 50 W na 1 metr délky výbojové trubice v rezonátoru. Tento výkon je limitován 
vzhledem k možnostem chlazení. Výstupní výkon dosahuje až 1000 W.  

Obr. 7 Princip CO2 laseru [14] 
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 CO2  laser s pUíčným proudEním 
NejbEžnEjší aplikaci pro tuto technologii je svaUování a povrchové kalení, tedy 
povrchové úpravy. Rychlost proudEní plynu kolmo na rezonátor je nižší, a proto je i 
kvalita svazku 
nižší. Na jeden 
metr rezonátoru, 
lze dosáhnout 
výkonu 1 kW. 
Obrázek číslo Ř 
znázorOuje 
schéma laseru 
s pUíčným 
proudEním. 

 

 

 

 

 

 

 

 CO2  SLAB laser 
Je konstrukčnE nejmodernEjší typ plynového laseru vybaven deskou (anglicky „slab“) 
namísto trubice. Základem jsou elektrody udržující výboj a zároveO chladící smEsi tzv. 
difuzní chlazení. 
Jedná se o 
revoluční 
technologii, která 
umožnila zmenšit 
velikost zaUízení, 
aniž by 
dramaticky snížila 
samotný výkon. 
Zásobník plynu, 
činí celé zaUízení 
nezávislé na 
okolních zdrojích. 
Obrázek číslo λ 
znázorOuje 
schéma SLAB 
laseru. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Princip CO2 laseru s pUíčným proudEním [15] 

Obr. 9 Princip CO2 SLAB laseru [16] 
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2.3 Pevnolátkové lasery [13], [16], [18], [19] 
Základem pevnolátkového laseru je pevný krystal popUípadE amorfní látka, do které jsou 

pUidány aktivační látky. Podmínkou pro aktivní látky je optická homogenita, jinými slovy se 
nesmí jednat o látky, u kterých dochází k rozptylu svEtla, čí jeho absorpci. Mezi tyto aktivátory 
patUi napUíklad kovy jako chrom, nikl čí kobalt. Dále lanthanoidy, tedy prvky s protonovým 
číslem 57 až 71 jako jsou napUíklad Neodym, Samarium, Gadolinium, Ytterbium. Mezi další 
podmínky patUí možnost mechanického opracování a leštEní. Výbojky či diody umožOují buzení 
pevnolátkových laser]. NejvEtší výhodou tEchto laser], oproti plynovým je možnost vedení 
paprsku optickým kabelem. Optický kabel následnE umožnuje vysokou dávku automatizace, 
která je obzvláš[ d]ležitá v automobilovém pr]myslu. Není tedy divu, že tato technologie patUí 
mezi nejrozšíUenEjší aplikace v pr]myslové oblasti a to zejména pro účely svaUování. 
NejznámEjším zástupcem této skupiny je tzv. Ndμ YAG laser. 

 

 Princip Nd: YAG laser 
Základem celého zaUízení je aktivní prostUedí, tvoUené monokrystalovou tyčí ze smEsi 
Ytria, Aluminia a Granátu (YAG), obohaceného neodymem 軽穴戴袋. Samotná tyčinka 
je drobná, její pr]mEr dosahuje pUibližnE 10 mm a délka se pohybuje mezi 150 až 200 
mm. Celý proces začíná ozaUováním tyče za pomocí výbojky LPSS (lamp pumped 
solid state - obrázek číslo 10). Účinnost pUemEny elektrické energie na svEtelnou je u 
tEchto zaUízení nižší, nebo[ energie výbojky je z velké části pUemEnEna na teplo a je 
tedy nezbytné chlazení vodou. Toto chlazení p]sobí pouze povrchovE, což není 
dostačující, jelikož teplo vzniká v celém objemu tyče. Naopak diodou buzené lasery 
DPSS (diode pumper solid state) mají vyšší účinnost i kvalitu svazku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LPSS Nd: YAG laser 
Je primárnE určen pro svaUování hlubokých svar], popUípadE vrtání hlubokých dEr 
v ušlechtilých ocelích. ZaUízení pracuje v pulzním režimu a dosahuje vysoké energie 

Obr. 10 Princip Ndμ YAG laseru pomocí výbojky [16] 
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pulsu až などど 蛍 ゲ 兼嫌貸怠. Na druhou stranu nízká účinnost, velké nároky na chlazení, 
nízká životnost a vysoké provozní náklady patUí mezi nevýhody. 
 

 DPSS Nd: YAG laser 
Diodou buzený pevnolátkový laser lze dále dElit dle typu buzení. Jedná se o typ 
bočního buzení (viz obrázek číslo 11) a zadního buzení (viz obrázek číslo 12). Zadní 
buzení je vedeno do krystalu pomocí optického vlákna, což umožnuje umístit diody 
mimo rezonátor. Varianta zadního buzení tedy poskytuje lepší kvalitu svazku za cenu 
nižšího výkonu. V pUípadE bočního buzení je situace pUesnE opačná, tedy vyšší výkon 
a nižší kvalita svazku.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vláknové lasery 
Mezi významné zástupce pevnolátkových laser] patUí i vláknový laser. Jde o 
nejmodernEjší konstrukci, kde je aktivní prostUedí tvoUeno kUemíkovým optickým 
vláknem s jádrem o pr]mEru jen nEkolik milimetr]! Optické vlákno je dvojité. V jeho 
vnEjší vrstvE se šíUí budící optické záUení, což zasahuje i do jeho jádrové části, kde se 
svEtlo zesiluje. Optická spojka napomáhá diodám pUenášet záUení, a tak budit celý 
proces. Braggovy mUížky slouží jako rezonátor. Tyto pásy se chovají jako zrcadlo, 

Obr. 11 Princip Nd: YAG s bočním buzením [16] 

Obr. 12 Princip Ndμ YAG se zadním buzením [16] 
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které částečnE odráží záUení díky odlišnému indexu lomu (viz. obrázek číslo 13). PrávE 
absence skutečného zrcadla činí celé zaUízení jednodušší na nastavení a celkovou 
údržbu. Tato technologie je tedy nejhospodárnEjší variantou v porovnání s jinými 
lasery. Jednotlivé moduly, kterými je možné celý stroj modifikovat, umožOují 
vláknovému laseru pracovat ve výkonovém rozmezí 1-100 kW. Toto zapojení se 
nazývá modulární a dosahuje účinnosti až 50 % s vynikající životností o velikosti až 
100 000 h. Široké rozmezí výkonu umožnilo najít pro vláknoví laser využití v celém 
spektru strojních technologii, od gravírování, pUes mikro-obrábEní, svaUování až po 
Uezání. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Režimy pUi laserovém svaUování [5], [11], [18], [20], [21] 

Na obrázku číslo 15 jsou znázornEny dvE interakce laserového paprsku s materiálem. Tyto 
účinky jsou známé jako kondukční a penetrační. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Princip vláknového laseru [1λ] 

Obr. 14 Interakce laserového svaUování [11] 
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 Kondukční účinek umožnuje realizovat svary o velmi male hloubce (jednotky 
mikrometr]) a je tedy vhodná pro svaUování fólii a tenkých plech]. Hustota výkonu je 
pUibližnE など滞 激 ゲ 潔兼貸態, jedná se tedy o menší hodnotu, než u metody penetrační. 
Hloubka svaru je vždy menší než jeho šíUka a tedy i tepelnE ovlivnEna oblast dosahuje 
vEtších rozmEr]. 

 Penetrační účinek nastává pUi zvýšení plošné hustoty výkonu až na kritické hodnoty. 
Na povrchu svaUovaného materiálu dojde k tvorbE par kov]. Následné hluboké 
provaUení materiálu je docíleno plazmou, která je vytvoUena fokusováním laserového 
paprsku. Tento paprsek vytvoUí kapiláru o pr]mEru 1,5 – 2 násobku ohniska laserového 
svazku. Kapilára je naplnEna parami kov]. Energie je distribuovaná pUes stEny kapiláry 
hloubEji do základního materiálu. Kapilárou proudí ven vzniklé páry a plyny a ty 
zabraOují uzavUení kapiláry samotné. Tento úzký prostor je nazýván keyhole                
(tzv. klíčová dírka). Vznik keyhole je podmínEn minimální hustotou výkonu など腿 激 ゲ潔兼貸態. Takto je možné svaUovat i hluboké závary (10 mm) za pomocí velmi štíhlého 
svaru.   

 

2.4.1 Vznik a pr]bEh keyhole  
Na obrázku číslo 16 je znázornEno pEt významných okamžik] v pr]bEhu jednoho svaUovacího 

cyklu. V první UadE je podstatné zmínit, že na rozdíl od jiných konvenčních technologií, pUi 
svaUování laserem není tUeba žádné mezery mezi svaUovanými materiály. Tedy oba díly je možné 
pUiložit tEsnE k sobE. V dalším kroku je vidEt malé natavení povrchu, zp]sobené rovnobEžným 
laserovým paprskem, zaostUeným vhodnou optikou do jednoho bodu. Tento bod je nazýván 
ohniskem. Na povrchu stoupá napEtí a díky tlaku odpaUujících se par kovu dochází ke vzniku 
volného prostoru. Tento volný prostor umožOuje dalším foton]m dopadat hloubEji. Celý proces 
se dále opakuje a jeho výsledkem je tenká mezera, nazývaná keyhole. Množství tepla  potUebného 
pro vznik keyhole je vyšší, než teplo odvedené do okolí, a tedy nehrozí ochlazení a ztuhnutí. 
Ztuhnutí, tedy ochlazení pod teplotu solidu nastává až v okamžiku, když paprsek opustí místo 
dopadu. 

 

Obr. 15 Vznik a pr]bEh klíčové dírky [20] 
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2.4.2 Typy svar]  
V pUípadE laserové technologie je možné svaUovat všechny základní typy svar] (viz obrázek 

číslo 17). Mezi ukázkami je možné vidEt pr]varový svár, který je unikátní tím, že je možné ho 
zhotovit pouze laserem či svazkem elektron]. Takto je možné svaUit i více kus] materiálu 
položených na sobE, stejnE tak, jako kontrolovat hloubku provaUení u nejspodnEjšího svaUence. 

2.5 Vady a zkoušky  [21], [22], [23], [24], [25] 

V normE ČSN EN ISO 62520 – 1 je možné dohledat název a popis svarových vad vzniklých 
tavným svaUováním.  Norma dElí vady do šesti skupin, které je možné sloučit do dvou celk].  

 

Plošnéμ 
- trhliny 

- nepr]vary 

- studené spoje 

Objemovéμ  
- póry  

- vady tvaru (vruby) 

- pevné vmEstky  
 

Na základE výskytu je dále možné vady označit za povrchové, nebo vnitUní (viz obrázek číslo 
18). Tyto vady jsou definovány jako nepUíznivé ovlivnEní kvality svaru, zejména co se 
mechanických vlastností týče. Zvyšují riziko vzniku kUehkých lom]. Výrobek je uvolnEn pro 
další operace jedinE tehdy, jsou-li vady pUípustné, ideálnE v pUípadE, kdy ve svaru nejsou vady 
žádné. PUípustné vady jsou takové, jejichž oprava není vyžadována, naopak nepUípustné je tUeba 
odstranit. Není-li to možné, je svaUenec označen jako zmetek a není uvolnEn pro další výrobu. 
To, zdali je možné danou vadu označit za pUípustnou, ovlivOuje nEkolik faktor]. V první UadE jde 
o samotný typ vady a její velikost. Dále jde o množství výskytu a účel svaUované součásti. Jako 
nepUípustné vady jsou označeny ty, které pUekročí danou hodnotu, získanou pUi zkouškách 
svarových spoj]. Pro hodnocení vad slouží dvE základní metody a tzv. teorie lomové mechaniky. 
Metody se nazývají nedestruktivní a destruktivní. Jak již název napovídá, pUi nedestruktivní 

Obr. 16 Typy svar] [21] 
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metodE je možné výrobek dále použít (v pUípadE že projde). Destruktivní zkoušky umožOují zjistit 
mechanické vlastnosti základního materiálu i svaru samotného. Slouží pUevážnE pro ovEUení 
odolnosti výrobku proti vnEjším vliv]m. Pro tyto účely jsou vyhotoveny zkušební tyčinky.  
 

 

2.5.1 Nedestruktivní zkoušky  
V technické praxi se jedná o nejrozšíUenEjší metodu zkoušek. Na pomyslné stranE výhod je 

bezesporu možnost využit testovaný díl pro další výrobu, jelikož nedojde k porušení, či poškození 
svaru. Jako nevýhodu je možné považovat skutečnost, že není možné ovEUit všechny nezbytné 
vlastnosti. NapUíklad pevnost svarového spoje, plastické vlastnosti, nebo odolnost proti 
opakovanému namáhání. Jedná se tedy pouze o částečnE získání užitných vlastností svaru. Dle 
typu vady je možné zvolit náležitou nedestruktivní zkoušku. 

 

Povrchové vadyμ 
- vizuální zkouška 

- magnetická zkouška  
- penetrační zkouška 

VnitUní vadyμ 
- zkouška ultrazvukem  
- zkouška prozaUováním (RTG) 

 

 Vizuální zkouška 
Norma ČSN EN 13018 popisuje vizuální kontrolu svar]. Jde o základní defektoskopickou 
zkoušku, která je provedena za pomoci pouhého oka, či lupy a to jako kontrola pUímá. 
Dále je možná i nepUímá kontrola v místech tEžko dostupných, za pomoci endoskopu. 
Cílem této zkoušky je objevit trhliny či praskliny. 
 

 

 

Obr. 17 Vady vzniklé pUi svaUování laserem [22] 
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 Magnetická zkouška 
Provedení a vyhodnocení magnetické práškové zkoušky popisuje norma ČSN EN ISO 
2327Ř. Ačkoli se jedná o metodu povrchovou, je možné testovat i vady pUibližnE 3 mm 
pod povrchem. Ve zmagnetizovaném feromagnetickém materiálu je možné zjistit 
magnetický tok, který je v místE trhliny necelistvý a v místE, kde je struska dojde ke 
zmEnE magnetických vlastnosti. Pro zviditelnEní vystupujících siločar se používá jemný 
železný prášek. 
 

 Penetrační zkouška 
Zkouška penetrační je popsaná normou ČSN EN 571-1. Zkouška spočívá v očištEní a 
odmaštEní zkoušeného povrchu. Nanesená detekční kapalina (penetrant) následnE zateče 
do všech dutin. Po zaschnutí penetrantu (cca 30 minut) dojde k opEtovnému očištEní 
povrchu. Na závEr se nanese indikační kapalina tzv. vývojka. PUi barevné metodE dojde 
k výraznému kontrastu v místech vad. PUi fluorescenční metodE je možné vady 
zaznamenat svEtélkující indikací, a to pUi ozáUení ultrafialovým svEtlem. Celý proces je 
znázornEn na obrázku číslo 1Ř. 

Obr. 1Ř Princip penetrační zkoušky [23] 

 

 Zkouška ultrazvukem 
Princip zkoušky spočívá v rozdílné rychlosti šíUení ultrazvuku v r]zných materiálech. Jde 
tedy o odraz vlnEní na rozhraní dvou prostUedí a jejich frekvenci vlnEní. PUístroje pro 
mEUení se nazývají sondy a jsou schopny ultrazvuk jak vytváUet, tak pUijímat. Tato 
zkouška je ideální pro odhalování skrytých vad. Zkoušku je možné dále dElit na pr]chozí 
a odrazovou (impulzní) 
 

 Zkouška prozáUením ĚRTGě 
Norma ČSN EN 1435 popisuje nejstarší metodu nedestruktivních zkoušek pro kontrolu 
vnitUních vad. Pomocí ionizačního záUení je prosvícen materiál a záUení je zachyceno na 
radiogram. V místech vad, a[ už dutin čí pór], je možné pozorovat tmavší místa. 
D]vodem je to, že v tEchto místech je záUení pohlcováno ménE.  
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2.5.2 Destruktivní zkoušky  
Na všechny otázky, které nedokáže zodpovEdEt nedestruktivní zkoušení, je možné aplikovat 

zkoušky destruktivní. Mezi destruktivní zkoušky lze Uaditμ 
 

- zkoušku ohybem 

- zkoušku makro a mikroskopickou 

- zkoušku vrubové houževnatosti  
- zkoušku hloubením podle Erichsena 

- zkoušku tvrdosti podle Vickerse 

 

 Zkouška ohybem 
Dle normy ČSN EN ISO 5173 spočívá zkouška ohybem v položení tyčinky na dva 
válečky. Na stUed vzorku je následnE tlačeno trnem, jehož pr]mEr souvisí s tlouš[kou a 
pevností zkoušené tyčinky. Úhel ohybu a typ vady jsou kritériem zkoušky, která spočívá 
v namáhání tahem a tlakem. 
 

 Zkouška makro a mikroskopická 
Norma ČSN EN ISO 1321 popisuje zkoušku následovnE. Na zkušebním vzorku se 
provede pUíčný Uez. Tento Uez je dále vybroušen, vyleštEn a pUi mikroskopické zkoušce i 
leptán. Opracovaná místa se následnE zkoumají okem, respektive mikroskopem a hodnotí 
se vady materiálu, tepelnE ovlivnEná oblast a chemická nestejnorodost.  
 

 

 Zkouška hloubením podle Erichsena 
ČSN EN ISO 204Ř2 je normou popisující zkoušku hloubením. Zkušební vzorek tvaru 
plechu je natUen grafitovým 
mazivem, a to v místE styku 
s razidlem. Plech je zajištEn proti 
pohybu a razidlo (ocelová leštEná 
koule) je vtlačováno do povrchu 
zkušebního vzorku. První trhlina 
je znamením pro ukončení 
zkoušky. Dráha razidla je 
mEUítkem schopnosti materiálu 
odolávat hloubení. Tato hodnota 
je u materiálu označena jako IE. 
Schéma zkoušky hloubením podle 
Erichsena je znázornEna na 
obrázku číslo 1λ. 
 

 

 

 

  Obr. 1λ Zkouška hloubením podle Erichsena [23] 
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 Zkouška vrubové houževnatosti 
Zkoušku rázem v ohybu popisuje norma ČSN EN ISO λ016. Materiál je testován v]či 
kUehkému porušení. Toto porušení simuluje vrub, vyhotovený na zkušebním vzorku 
v pUíčném smEru. Provedení zkoušky je zrealizováno na tzv. Charpyho kladivu. Vzorek 
je umístEn do pUedem pUipravené pozice s vrubem, smEUujícím na opačnou stranu, než je 
trajektorie kladiva. Kladivo je umístEno na kyvadle a opisuje kružnici, s fixní počáteční 
polohou. Poloha, ve které kladivo skončí, slouží pro výpočet nárazové práce. Zkouška 
dále hodnotí charakter lomu, a to jedná-li se o lom štEpný čí tvárný. 
 

 Zkouška tvrdosti podle Vickerse 
Norma ČSN EN ISO 6507-1 vysvEtluje postup pro zkoušku tvrdosti. Diamantový 
čtyUboký jehlan o čtvercové základnE a vrcholovém úhlu 136° je vtlačován silou F do 
povrchu zkušebního vzorku (viz. obrázek číslo 20). Doba tohoto zatížení se pohybuje 
mezi 10 až 15 sekundami. ZmEUené délky úhlopUíčných vtisk] slouží k výpočtu stUední 
hodnoty. Jedná se o velmi malé vtisky a pro potUeby mEUení, je nezbytné použít optické 
zvEtšení. PomEr zatížení ku ploše vtisku je mEUítkem tvrdosti. 

 
Obr. 20 Zkouška tvrdosti podle Vickerse [23] 

 

2.6 SvaUitelnost [25], [26], [27], [28], [29] 

Charakteristika, popisující ideální mechanické i chemické vlastnosti materiálu potUebné pro 
kvalitní svarový spoj a vlastnosti tepelnE ovlivnEné oblasti v d]sledku p]sobení tepla. 
SvaUitelnost dále popisuje vliv konkrétní svaUovací metody, pUídavného materiálu či potUebných 
parametr]. V neposlední UadE svaUitelnost vyjadUuje i vliv konstrukčního Uešení samotného 
svarku. Zabezpečuje správnou tlouš[ku materiálu, úpravu svarových ploch, druh svarového spoje 
a další.  

Norma ČSN EN ISO 13λ16 definuje zp]sob, jak stanovit teplotu pUedehUevu. Tato teplota 
ovlivOuje strukturu, difúzi vodíku, rozložení zbytkového napEtí a vlastnosti svarových spoj] (mez 
pevnosti, mez kluzu, tvrdost). Nár]st teploty 建腿【泰 posouvá kUivky na diagramu ARA do pravého 
smEru (zkratka ARA znamená anizotermický rozpad austenitu). Analogicky lze toto aplikovat i 
pro dohUev, tedy zahUívání svaUovaného materiálu po skončení svaUovací operace.  
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 Uhlíkový ekvivalent 察蚕暫士 
Jedním z hlavních aspekt] definujícím svaUitelnost je uhlíkový ekvivalent. Jak u oceli 
nelegovaných, nízkolegovaných, tak i stUednE legovaných. Podmínkou pro ideální 
svaUitelnost  je hodnota uhlíkového ekvivalentu menší než 0,5 %. Hodnotu samotného 
uhlíkového ekvivalentu lze vypočítat pomocí rovnice (2.1), avšak použití této rovnice je 
podmínEno tabulkou číslo 3.  
 

Tab. 3 Maximální povolený obsah prvku v oceli pro výpočet 系勅賃塚  [28]. 

Prvek C Mn Cr Ni V Cu 

Max. obsah 
[hm.%] 

0,22 1,6 1 3 0,14 0,3 

 系勅賃塚 噺 系 髪 暢津滞 髪 寵追泰 髪 朝沈怠泰 髪 暢墜替 髪 寵通怠戴 髪 牒態 ゲ ど┸どどにね ゲ 嫌  [%]    (2.1) 

kde: 系勅賃塚 – uhlíkový ekvivalent [%], 

        s – tlouš[ka svaUovaného materiálu [mm], 

        C, Mn, Cr, atd. – obsah prvk] v oceli [%]. 

 

Uhlíkový ekvivalent je dále využíván pro stanovení teploty pUedehUevu a tvrdosti 
v tepelnE ovlivnEné oblasti. Norma ČSN EN 1011-2 uvádí vzorec (2.2), který uhlíkový 
ekvivalent indexuje CE. Samotná hodnota uhlíkového ekvivalentu však neuvádí hledanou 
hodnotu pUedehUevu. Navazující kroky dále zkoumají vliv difúzního uhlíku a tlouš[ku 
svaUovaného materiálu. 
 系継 噺 系 髪 暢津袋暢墜怠待 髪 寵追袋寵通態待 髪 朝沈替待    岷hm┻ ガ峅      (2.2) 

kde: CE – uhlíkový ekvivalent [hm. %]. 

  

 Nelegované uhlíkové oceli 
Teplotu pUedehUevu je možné stanovit i výpočtem, odvozeným ze zkoušek praskavosti 
(nelegované a nízkolegované oceli).   Tento postup závisí na druhu svaUovaného materiálu a 
použité technologie. Vzorec pro výpočet teploty pUedehUevu zahrnuje pUedevším vliv 
jednotlivých chemických prvk], velikost uhlíkového ekvivalentu CE a tlouš[ku svaUovaného 
materiálu. PUedehUev je nutný v pUípadE dosažení jedné z následujících podmínek: 嫌 伴 にの 兼兼             系 伴 ど┸に 月兼ガ          系勅賃塚 伴 ど┸ねの 月兼ガ 

 

Pro vEtšinu základních oceli, jsou teploty pUedehUevu definovány v materiálových listech. 
Pokud tomu tak není, je možné vypočítat velikost teploty pUedehUevu pomocí Seféniova 
vzorec. 

 劇椎 噺 ぬのど ゲ 紐岫系頂 髪 ど┸どどの ゲ 嫌 ゲ 系頂岻 伐 ど┸にの   岷C峅┸       (2.3) 

      系頂 噺 戴滞待寵袋替待岫暢津袋寵追岻袋態待朝沈袋態腿暢墜戴滞待   岷伐峅┸        (2.4) 

          kde: s – tlouš[ka svaUovaného materiálu [mm]. 
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 Martenzitické chromové oceli 
Oceli s obsahem chromu mezi 12-18 % a uhlíkem od 0,1 % jsou pUi vysoké teplotE plnE 
austenitické. Prudkým ochlazením (zakalením) lze získat martenzitickou strukturu. SpolečnE 
s dobrou korozní odolností si zachovávají i dobrou pevnost. SvaUitelnost je komplikovanEjší a 
materiál je doporučeno zakalit a popustit. Norma popisující svaUování korozivzdorných oceli 
je ČSN EN 1011-3 

Martenzitické oceli jsou na vzduchu vytvrditelné a lze je dále zušlechtit (kalením a 
popouštEním na 650-750 °C) na hodnotu dusíku do max. 0,4 %. Jde o oceli pouze podmínEnE 
svaUitelné. Je tedy nezbytné provést pUed svaUením pUedehUev, a tím snížit riziko vzniku trhlin 
za studena, popUípadE pUedejít zhrubnutí tepelnE ovlivnEné oblasti. Teplota pUedehUevu a 
interpasssu dosahuje pUibližnE 250 °C. Vodík patUí mezi problematické prvky a je tUeba jeho 
pUítomnost omezit na minimum, a to jak v atmosféUe, tak v elektrodách. PUi dochlazení na 
vzduchu je tUeba zakrýt svaUenec dečkami, které zpomalí chladnutí. 
 

 Schaeffleruv diagram 
Je jednou z neznámEjších metod pro stanovení strukturních stav] mezi základními 
materiály a svarovým kovem. Diagram je primárnE aplikován pro vysoce legované oceli 
s nízkým obsahem uhlíku. Schaeflleruv diagram také zobrazuje vliv feritotvorných prvk] 
(chromový ekvivalent) a austenitotvorných prvk] (niklový ekvivalent). Pro výpočet 
struktury jsou použity vzorce (2.1) a (2.2). Výsledné hodnoty jsou následnE vloženy do 
grafu (viz obrázek číslo 21), ve kterém jsou vyznačeny oblasti tEchto struktur. A – 
austenit, M- martenzit, F – ferit a jejich kombinace. 

 系堅帳 噺 系堅 髪 警剣 髪 な┸の ゲ 鯨件 髪 ど┸の ゲ 軽決   岷ガ峅┸      (2.5) 

kde:  系堅帳 – ekvivalent chromu [%]. 軽件帳 噺 軽件 髪 ぬど ゲ 系 髪 ど┸の ゲ 警券   岷ガ峅┸      (2.6) 

 kde: 軽件帳 – ekvivalent niklu [%]. 

 

  Obr. 21 Schaffler]v diagram [29] 
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3 EXPERIMENT [30], [31], [32] 
Pro potUeby projektu je nezbytné základní obeznámení se se svaUovaným materiálem. 

Vzhledem k reálnému pUíkladu, jsou vybrané vzorky pro experiment ze stejných ocelí, jako 
v pUípadE statorové mezistEny. Jedná se o materiál S235JR dle normy EN 10027-1, (11 375 dle 
ČSN). Tato nelegovaná uhlíková ocel se vyznačuje zaručenou chemickou čistotou, zaručenou 
mezí kluzu. StejnE tak je známá minimální pevnost v tahu a tažnost samotná. Tato konstrukční 
ocel je volená pro díly staticky i dynamicky zatEžované a vhodná pro svaUování.   
 

Tab. 4 PUehled chemického složení dané oceli [30], [31], [32]. 

Materiálμ S235JR 

Chemické složení [hm %] 

C Mn Si P S N Cu Ni Cr Mo V Al 

0,14 

   - 

0,15 

0,52 

   - 

0,55 

0,01 0,01 

- 

0,016 

0,007 

- 

0,012 

0,003 

- 

0,004 

0,02 

- 

0,04 

0,014 

- 

0,018 

0,024 

- 

0,043 

0,002 

- 

0,003 

0,001 0,036 

- 

0,042 

 

Tab. 5 Mechanické vlastnosti [30], [31], [32]. 

Materiálμ  Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] 

S235JR min 235 min 360 min 22 

 

Druhým materiálem, určeným pro svaUení je nerezová martenzitická chromová ocel. Dle normy 
EN 1.4057, chemické označení X17CrNi16-2 (17 145 dle ČSN). Tato ocel je využívaná pro 
mechanicky silnE namáhané strojní a konstrukční díly. Má špatnou obrobitelnost i svaUitelnost. 
KonkrétnE 1.4057 má nejlepší odolnost v]či korozi ze skupiny martenzitických ocelí, je ovšem 
náchylná na korozi mezikrystalickou. Využívá se v potravináUském, energetickém či 
automobilovém pr]myslu. Jako modelový zástupce m]žou posloužit lopatky rotor], ventilové 
kužele, části čerpadel a pístnice. 
 

Tab. 6 PUehled chemického složení dané oceli [30], [31], [32]. 

Materiálμ 1.4057 

Chemické složení [hm %] 

C Cr Mn Ni P S Si 

0,12 – 0,22 15 - 17 0 – 1,5 1,5 – 2,5 0 - 0,04 0 – 0,0015 0 – 1  

 

Tab. 7 Mechanické vlastnosti [30], [31], [32]. 

Materiálμ  Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] Provozní teplota [°C] 

1.4057 min 600 min 950 40-400 

Po zušlechtEní 1200 1400 až 600 
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3.1 Zkušební vzorky 
Pro potUeby projektu byly vyhotoveny zkušební vzorky v počtu pEt a pEt kus]. Konstrukční 

ocel S235JR je možné vidEt na obrázku číslo 22, a to zprava u jednotlivých dvojic. Na obrázku 
číslo 23 je dvojice uchycena ve svEráku, zde je ocel S235JR nalevo. Materiál byl naUezán 
z hutního polotovaru a následnE opracován na klasické frézce. SvaUovaná dráha pro potUeby 
experimentu nehraje roli, vzorky 
tedy nejsou tvarovE totožné 
s výjimkou tlouš[ky, ta byla 
vyrobena na rozmEr にど 罰 ど┸な 兼兼┻   
Geometrická závislost svaru, byla 
testována vzhledem ke zkosení. 
Velikost zkosení je 1mm, 2mm, 
5mm a  10mm. Poslední ze vzork] 
nemá zkosení žádné. Druhou 
skupinu zkušebních  vzorku 
zastupovala ocel EN 1.4057. StejnE 
jako S235JR byla i martenzitická 
korozivzdorná ocel naUezána a 
ofrézována. D]raz byl kladen pouze 
na tlouš[ku vzorku. Na rozdíl od 
konstrukční oceli, zde nebylo 
provedené žádné zkosení. 

 

 

 

 

 

Dalším krokem bylo upnutí a vyrovnání zkušebních vzork]. Jako upínací pUípravek byl zvolen 
svErák, do kterého byly 
založeny dvojíce ocelí S235JR a 
EN 1.4057. Jak již bylo zmínEno 
v úvodní kapitole, vzorky 
nebylo tUeba nijak čistit, či 
odmaš[ovat. Podstatná byla 
shodná výška obou svaUovaných 
materiál. Tato podmínka byla 
splnEna jak výrobou, tak 
zvoleným pUípravkem. Dalším 
kokem bylo navedení laserové 
hlavy na okraj svaUované dráhy 
a pečlivé vyrovnání stroje za 
pomocí ručního ovládacího 
panelu. 

 

 

 

Obr. 22 zkušební vzorky 

Obr. 23 pUíprava zkušebních vzorku pro svaUení 
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3.2 SvaUovací zaUízení [8], [33] 
SvaUovací proces byl realizován na ústavu 

pUístrojové techniky Akademie vEd České 
republiky. Ústav je vybaven vláknovým 
laserem typu YLS2000, vyrobeným firmou 
IPG. Tento laser dosahuje výkonu 2000 W na 
vlnové dálce 1070 nm. Jde o velmi kompaktní 
zaUízení s rozmEry pUibližnE 1000xŘ00x700 
mm a výrobcem uvádEnou váhou 380 kg. 
Laser je chlazen vodou a je doplnEn o režim 
pulzního provozu s délkou pulzu v intervalu 
milisekund. Samotné zaUízení je možné vidEt 
na obrázku číslo 24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedílnou součástí celého procesu je 
svaUovací hlava od firmy Precitec, typu YW30 
(viz obrázek číslo 25). PracovištE je vybaveno 
i Uezací hlavou typu YRC100 s vlastní osou 
pro pUesné Uízení odstupu od materiálu. Jak 
hlava pro svaUování, tak hlava pro Uezání je 
k laseru pUipojena svým vlastním optickým 
vláknem. V laseru samotném je zároveO 
vestavEn optický pUepínač, ovládaný pomocí 
softwaru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 25 svaUovací hlava [Ř] 

Obr. 24 vláknový laser YLS2000 [Ř] 
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PracovištE je dále vybaveno robotickým 
ramenem od firmy ABB. Jde o typ IRB 2400 
doplnEný dvojosým polohovadlem IRBP250. 
Na obrázku číslo 26 je možné vidEt všechny 
klíčové komponenty pro funkčnost svaUovací 
hlavy jako čočky a zrcadla pro fokusaci svazku.  
Optiku chrání tzv. cross-jet. Slouží k ochranE  
zaUízení pUed odletujícími kousky rozžhavené 
oceli. Na samém konci svaUovací hlavy je 
umístEna tryska pro pUívod ochranného plynu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Pr]bEh experimentu 
Celý proces svaUování probEhl velmi 

rychle. SvaUovací hlavice byla navedena na 
svaUované místo pomocí ručního panelu. 
Tento panel umožnuje obsluze laseru 
polohování hlavy ve všech osách, tak aby 
paprsek smEUoval pUímo na styčnou plochu 
obou svaUovaných materiálu. Toto vše je 
možné provést v bezprostUední blízkosti a 
díky pUídavnému laserovému zamEUovači 
(viz obrázek číslo 27) je nastavení celého 
procesu velmi pUesnE.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 26 schéma svaUovací hlavy [Ř] 

Obr. 27 nastavení svaUovací hlavy 
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Kvalitní výsledek procesu je podmínEn kolmým dopadem paprsku na povrch, s vyjímkou 
hliníku, kdy je nezbytné mírnE vyklonit hlavu, aby nedocházelo k odrazu paprsku zpEt do laseru. 
Mezí daší podmínky patUí konstaní odstup a konstatní posuvná rychlost, která v pUípadE laserové 
technologie dosahuje nadstandartní rychlostí. Dbát je tUeba i na ochranu obsluhy, a to zejména 
zraku. Na obrázku číslo 2Ř je možné vidEt samotný pr]bEh svaUování. Plazma, která vznika mezi 
svaUovací hlavou a základním materiálem je zp]sobena ionizací kovových par a ochranné 
plynové atmosféry. Na obrázku číslo 2λ je vidEt výsledný zavaUený vzorek. Všechny zkušební 
vzorky se obvykle testují destruktivními metodami, poUídí se metalografický výbrus pro určení 
geometrie svaru a mikrostruktury materiálu.  
 

 
 
 
 

 
 

 

  

Obr. 2Ř svaUování laserem 

Obr. 2λ svaUený zkušební vzorek 
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3.4 Určení struktury materiálu [29] 
Kapitola 2.7 popisuje metodu pro určení struktury martenzitických nerezavEjících ocelí. 

Výpočtem vzorc] (2.5) a (2.6) bude určena hodnota chromového a niklového ekvivalentu.  
 系堅帳 噺 系堅 髪 警剣 髪 な┸の ゲ 鯨件 髪 ど┸の ゲ 軽決 噺 なは 髪 な┸の ゲ ど┸の 髪 ど┸の 噺  なば┸にの ガ┸ 軽件帳 噺 軽件 髪 ぬど ゲ 系 髪 ど┸の ゲ 警券 噺 に 髪 ぬど ゲ ど┸なば 髪 ど┸の 噺  ば┸はガ┸ 
 

Pr]sečík chromového i niklového ekvivalentu bude vynesen do Schaefflerova diagramu (viz 
obrázek číslo 30). Pr]sečík se nachází v oblast martenzitu, feritu a austenitu. Ocel 1.4057 leží 
mimo oblast vzniku teplých trhlin  nad 1250 °C i mimo oblast vzniku trhlin pod 400 °C.  

 

Obr. 30 Schaeffler]v diagram s pr]sečíkem 系堅帳  欠 軽件帳  [29] 

 

 

3.5 Zkoušky 
Vzorky byly napUed zkontrolovány vizuálnE a pro potUeby makroskopické zkoušky byly 

následnE rozUíznuty a vybroušeny. Pro vEtší pUehlednost a orientaci uvádím tabulku číslo Ř, kde 
jsou jednotlivé vzorky označení písmeny abecedy.  

 

Tab. 8 Označení zkušebních vzorku. 

Označení A B C D E 

Zkosení [mm] 0 1 2 5 10 
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 Desetinásobné zvEtšení 
Na snímcích z makroskopické zkoušky 
(viz. obrázek číslo 31) je možné vidEt, že 
ve svaru nedošlo k viditelným prasklinám 
za tepla. Svár je v celé své délce 
provaUený a splOuje kvalitativní 
podmínky. Na snímku je vždy na levé 
stranE martenzitická ocel (1.4057) a na 
stranE pravé konstrukční ocel (S235JR). 
Na vzorku E jsou vidEt tUi místa s póry, 
které bude lepé vidEt pUi vEtším zvEtšení. 
 

 

Obr. 31 zkušební vzorky zvEtšené 10x 
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    Patnáctinásobné zvEtšení 
 ZvEtšený detail svaru (viz. obrázek číslo 

32) potvrzuje pUedchozí tvrzení. Není možné 
s jistotou konstatovat, že póry ve vzorku E 
jsou zapUíčinEny zkosením. Keyhole 
vytvoUená laserovým svazkem je velice 
štíhlá a ve své spodní části již není stabilní. 
M]že docházet ke kolapsu této spodní části, 
vlivem čehož se vytvoUí uzavUená dutina - 
póry, které stoupají svarovou lázní vzh]ru.  

 

 

 

Obr. 32 zkušební vzorky zvEtšené 15x 

 

A 

C B 

D E 
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      Parametry svar] 
 Poslední set snímku, znázornEn obrázkem 
číslo 33 uvádí jednotlivé parametry svar]. 
Respektive šíUku a hloubku. Tyto hodnoty 
jsou shrnuty na další stranE v tabulce    
číslo λ. Díky namEUeným hodnotám je 
možné konstatovat, že rozdílná zkosení na 
svaUovaném materiálu nemají výrazný vliv 
na rozmEr svaru samotného. Jedná se spíše 
o drobné odchylky.  
 

 

 

 

 

Obr. 33 namEUené rozmEry svar] 
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Tab. 9 PUehled rozmEru zkušebních vzork]. 

Označení A B C D E 

Hloubka [mm] 4,12 4,25 4,24 4,03 4,01 

ŠíUka1 [mm] 1,7 1,57 1,53 1,73 1,65 

ŠíUka2 [mm] 1,16 1,1 1,08 1,29 1,41 

 

Bližší pozorování odhalilo, že velikost úkosu má vliv na tepelnE ovlivnEnou oblast na samém 
vrcholu zkušebních vzorku. Toto je zp]sobeno odrazem laserového paprsku do okolního 
materiálu. Tato vada je ovšem z hlediska kvalitativního akceptovatelná a nijak nedegraduje 
celkový výsledek. 

 

 PUedehUev a dohUev 
V teoretické části bylo vysvEtleno, proč je svaUovaný materiál pUedehUíván, jaké benefity 
toto pUedehUívání pUináší a kdy je vzhledem k technologii svaUování zcela nezbytné. Je 
tUeba konstatovat, že pUi svaUování statorových kol metodou WIG, je pUedehUev i dohUev 
nezbytnou součástí celého procesu. Riziko trhlin za tepla je pUíliš vysoké.  
Vzhledem k vysokým rychlostem, které jsou pro laserovou technologii typické, je 
nezbytné hodnotu pUedehUevu vypočítat. Na druhou stranu malý objem svaru, výraznE 
menší v porovnání technologii WIG, vede k menšímu zbytkovému napEtí a tedy i 
menšímu nebezpečí vzniku horkých trhlin. Z tEchto d]vod] nebylo nutné pUedehUev 
zaUadit.  
Je nutno dodat, že pUedešlé tvrzení bylo experimentem potvrzeno, a skutečnE nedošlo ke 
vzniku trhlin na žádném ze svaUovaných vzork]. Toto je další výhoda laserového 
svaUování. Celý proces je kratší nejen díky rychlosti laserového svaUování v porovnání 
s metodou WIG, ale hlavnE díky možnosti svaUovat bez pUedehUevu. 
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4. ZÁVDRY 
Tato práce se zabývá objasnEním toho, zdali je geometrie laserového svaru ovlivnEna velikostí 

úkosu na svaUovaném materiálu. Impulzem pro prozkoumání této problematiky, byla reálná 
situace ve výrobním závodE. Cílem tedy bylo zjistit, zdali je technicky možné zmEnit p]vodní 
metodu WIG na svaUování laserem. Bylo tUeba projít všechny aspekty, které s touto technologii 
souvisí. Teoretická část bakaláUské práce pojednává o principu laserového svaUování a 
jednotlivých typech laseru. Dále bylo tUeba objasnit problematiku svarových vad, jejich 
odhalování a testování. Teoretická část je zakončena nezbytnými informacemi o svaUovaných 
materiálech, konkrétnE martenzitické korozivzdorné oceli a uhlíkové konstrukční oceli.  

Druhá část této práce se vEnuje experimentální činnosti.  Pro tyto účely bylo zhotoveno pEt 
páru vzorku,  každý s rozdílným úkosem.  Zvolené materiály odpovídají tEm, které jsou 
využívané pro výrobu statorových kol. Vzorky byly následnE umístEny do svEráku a svaUeny 
vláknovým laserem typu YLS2000.  Experiment byl zakončen nedestruktivními a destruktivními 
zkouškami.  

Experiment objasnit,  že úkos nemá praktický žádný vliv na geometrii svaru,  a to hlavnE 
hloubku svaru.  Dále je tUeba vyzdvihnout, že navzdory absenci pUedehUevu se v žádném vzorku 
nevyskytovaly trhliny.  Tato skutečnost je velmi d]ležitá,  jelikož jedna svaUovací hodina na 
laseru vychází pUibližnE 10x dráž,  než p]vodní metoda WIG.  Avšak diametrálnE odlišná 
svaUovací rychlost laseru a absence pUedehUevu činní ve výsledku celý proces levnEjší a hlavnE 
rychlejší. 

Je tedy možné konstatovat, že laser je vhodný pro svaUování martenzitických korozivzdorných 
ocelí a heterogenní svary s uhlíkovými ocelemi. Na základE provedených experiment] lze 
doporučit laserové svaUování jako výhodnou náhradu za svaUování metodou WIG. 
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Seznam použitých symbol] a zkratek 
Označení Legenda Jednotka 
A Tažnost  [%] 
a šíUka svaru [mm] 
b hloubka pr]varu [mm] 系勅賃塚 uhlíkový ekvivalent [%] 系堅帳 ekvivalent chromu [%] 
Ep energie pulsu [蛍 ゲ 兼嫌貸怠] 
Fm nejvEtší zatEžující síla [N] 軽件帳 ekvivalent niklu [%] 
P výkon [W] 
Rp0,2 smluvní mez kluzu [MPa] 
Rm mez kluzu [MPa] 
s tlouš[ka svaUovaného materiálu [mm] 憲怠┸ 憲態 uhlopUíčka [mm] 
v rychlost svaUování [兼 ゲ 兼件券貸怠] 
   
   
そ vlnová délka záUení [mm] 
ȡ hustota energie [激 ゲ 潔兼貸態] 
   
   
   

 

 
  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

  



44 

SEZNůM OBRÁZK¥ 
Obr. 1 SvaUování laserovým paprskem [1]              9 

Obr. 2 Statorové kolo parní turbíny [2]            10 

Obr. 3 Uložení statorových kol v parní turbínE [3]           10 

Obr. 4 Princip svaUování metodou WIG [4]            11 

Obr. 5 Princip plazmového svaUování [5]            12 

Obr. 6 Princip svaUování svazkem elektron] [6]           13 

Obr. 7 Princip CO2 laseru [14]             16 

Obr. 8 Princip CO2 laseru s pUíčným proudEním [15]          17 

Obr. 9 Princip CO2 SLAB laseru [16]            17 

Obr. 10 Princip Ndμ YAG laseru pomocí výbojky [16]          18 

Obr. 11 Princip Nd: YAG s bočním buzením [16]           19 

Obr. 12 Princip Ndμ YAG se zadním buzením [16]           19 

Obr. 13 Princip vláknového laseru [1λ]            20 

Obr. 14 Interakce laserového svaUování [11]            20 

Obr. 15 Vznik a pr]bEh klíčové dírky [20]            21 

Obr. 16 Typy svar] [21]              22 

Obr. 17 Vady vzniklé pUi svaUování laserem [22]           23 

Obr. 1Ř Princip penetrační zkoušky [23]            24 

Obr. 1λ Zkouška hloubením podle Erichsena [23]           25 

Obr. 20 Zkouška tvrdosti podle Vickerse [23]           26 

Obr. 21 Schaffler]v diagram [29]             28 

Obr. 22 zkušební vzorky              30 

Obr. 23 pUíprava zkušebních vzorku pro svaUení           30 

Obr. 24 vláknový laser YLS2000 [Ř]             31 

Obr. 25 svaUovací hlava [Ř]              31 

Obr. 26 schéma svaUovací hlavy [Ř]             32 

Obr. 27 nastavení svaUovací hlavy             32 

Obr. 28 svaUování laserem              33 

Obr. 29 svaUený zkušební vzorek             33 

Obr. 30 Schaeffler]v diagram s pr]sečíkem 系堅帳  欠 軽件帳  [29]         34 

Obr. 31 zkušební vzorky zvEtšené 10x            35 

Obr. 32 zkušební vzorky zvEtšené 15x            36 

Obr. 33 namEUené rozmEry svar]             37 

 

 



45 

SEZNAM TABULEK 
Tab. 1 PUehled parametr] svaUovacích metod [7]            13 

Tab. 2 DElení laseru dle režimu provozu. [13]            15 

Tab. 3 Maximální povolený obsah prvku v oceli pro výpočet 系勅賃塚  [28]         26 

Tab. 4 PUehled chemického složení dané oceli [30], [31], [32]          28 

Tab. 5 Mechanické vlastnosti [30], [31], [32]            28 

Tab. 6 PUehled chemického složení dané oceli [30], [31], [32]          28 

Tab. 7 Mechanické vlastnosti [30], [31], [32]            28 

Tab. Ř Označení zkušebních vzork]              34 

Tab. λ PUehled rozmEru zkušebních vzork]             38 

 

 

 


