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ABSTRAKT 

RAJM Vojtěch: Svařování rámu dvojkola. 

 

V první části práce byly porovnány rámy dvou kol a podle nich byla navržena geometrie 

dvojkola. V další části práce byly popsány nejběžněji používané materiály v cyklistice a jejich 

výhody a nevýhody. Po porovnání byl vybrán jako nejvhodnější materiál ocel EN 25CrMo4 a 

to hlavně kvůli nízké ceně a velké pevnosti. Dále je popsána svařitelnost ocelí a druhy trhlin, 

což jsou jedny z nejčastějších defektů ve svařovaném materiálu. Dále se práce zabývá popisem 

vhodných metod svařování v oblasti rámů kol. Jako nejvhodnější se jeví metody svařování 

v ochranných atmosférách MIG/MAG a TIG. Z nich bylo vybráno jako nejlepší svařování TIG. 

V praktické části jsou tyto metody svařování porovnány experimentálně. Trubky z vybraného 

materiálu byly svařeny metodou MAG a TIG. Jako nejlepší se opět ukázala metoda TIG kvůli 

hlubším a houževnatějším svarům.   

Klíčová slova: Geometrie rámu kola, dvojkolo, svařitelnost ocelí, svařování TIG 

ABSTRACT 

RAJM Vojtěch: Welding the frame of the tandem bicycle. 

 

In the first part of thesis were compared frames of two different bicycles and according to this 

comparison was designed a geometry of tandem bicycle. In a next part were described the most 

common materials in cycling industry and theirs advantages and disadvantages. According to 

the comparison, the steel EN 25CrMo was considered as the most suitable material for its low 

prize and high strength. After that is described weldability of steels and types of cracks which 

are one of the most casual defects in welded materials. In another part of thesis are theoretically 

described kinds of suitable welding methods for bicycle frames. As the most suitable are 

methods in shielding gases MIG/MAG and TIG. As the best method was chose TIG welding. 

In a practical part of thesis are compared these methods experimentally. Tubes from selected 

material were welded by MAG and TIG. The TIG welding proved again as better because of 

deeper and tough welds. 

Keywords: Geometry of bicycle frames, tandem bicycle, weldability of steels, TIG welding  



 
 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

RAJM, Vojtěch. Svařování rámu dvojkola [online]. Brno, 2020. 32s, 3 přílohy [cit. 2020-06-

25]. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/125051. Bakalářská práce. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, 

Odbor technologie svařování a povrchových úprav. Vedoucí práce Jaroslav Kubíček.  

https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/125051


 
 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Tímto prohlašuji, že předkládanou bakalářskou práci jsem vypracoval samostatně, s využitím 

uvedené literatury a podkladů, na základě konzultací a pod vedením vedoucího bakalářské 

práce. 

 

 

V Brně dne 26.6.2020 

 

 

        ……………………………….. 

         Podpis 

  



 
 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Tímto děkuji panu Jaroslavu Kubíčkovi za cenné připomínky a rady týkající se zpracování 

bakalářské práce, také chci poděkovat mojí rodině za podporu a pomoc během studia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OBSAH 

Zadání 

Abstrakt 

Bibliografická citace 

Čestné prohlášení 

Poděkování 

Obsah 

 

ÚVOD ……………………………………………………………………………………... 9 

1 GEOMETRIE …………………………………………………………………........... 10 

2 NÁVRH GEOMETRIE……………………………………………………………... 12 

3 MATERIÁLY V CYKLISTICE………………………………………………….. 14 

 3.1 Oceli………………………………………………………………………………… 14 

 3.2 Hliníkové slitiny……………………………………………………………………. 15 

 3.3 Karbonové rámy………………………………………………………………........ 16 

 3.4 Titanové a hořčíkové slitiny………………………………………………………. 17 

 3.5 Volba materiálu……………………………………………………………………. 17 

4 SVAŘITELNOST OCELÍ………………………………………………………….. 18 

 4.1 Trhliny za horka………………………………………………………………........ 18 

 4.2 Trhliny za studena…………………………………………………………………. 20 

 4.3 Lamelární trhliny………………………………………………………………….. 21 

 4.4 Žíhací trhliny………………………………………………………………………. 22 

5 VOLBA TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ……………………………………… 23 

 5.1 MIG/MAG………………………………………………………………………….. 24 

 5.2 TIG………………………………………………………………………………….. 25 

 5.3 Porovnání…………………………………………………………………………... 28 

6 EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE…………………………………………………….. 29 

ZÁVĚRY  

Seznam použitých zdrojů 

Seznam použitých symbolů a zkratek 

Seznam obrázků 

Seznam tabulek 

Seznam příloh 



 

9 
 

ÚVOD [1],[2] 

 V dnešní době, kdy se lidé snaží žít zdravým životním stylem, hodně se pohybovat a chránit 

životní prostředí, je jízdní kolo hojně využívaným prostředkem ve velké části naší populace. 

Škála oblastí využívání bicyklů je poměrně obsáhlá, od obyčejných rekreačních vyjížděk přes 

pomocníka v boji s redukcí váhy, levného dopravního prostředku až k vrcholovým sportovním 

výkonům nejlepších cyklistů planety na slavné Tour de France. Ale není kolo jako kolo, 

konstrukce rámů, použité materiály a cenové relace se velmi liší na základě využití. 

    Jízdní kola určená k rekreační cyklistice se cenově pohybují od tisíců až po desítky tisíc 

korun, měla by být lehká, aby se cyklisté moc nenadřeli. Stroje, na kterých závodí vrcholoví 

sportovci, jsou silně závislé na technickém vývoji. Výrobci předních světových značek mezi 

sebou vedou velký konkurenční boj. Jejich cílem je zviditelnit se před diváky a udělat na ně 

dojem, že právě jejich značka je nejlepší na světě. Ve sjezdových a terénních disciplínách 

vídáme odpružené rámy, které se vyrábí z velmi pevných slitin používaných i v raketovém 

inženýrství. V tomto případě musí odolat při své nízké váze silným nárazům spojeným 

s nerovnostmi v terénu. V silničních závodech nejsou tak velké požadavky na pevnost, ale při 

etapách dlouhých přes 200 kilometrů je obrovská snaha snížit hmotnost rámu, kvůli tomu se 

dnes vyrábějí výhradně z uhlíkových vláken. To se samozřejmě projeví i na ceně a taková kola 

běžně mají cenu levnějších aut. 

 Kategorií samou pro sebe jsou raritní kola a rámy stavěné na zakázku malými výrobci. U 

nich se můžeme setkat s rozmanitými tvary, velikostmi a designem jejich výrobků. Právě sem 

bychom mohli zařadit dvojkolo. Téměř každý už o něm slyšel, ale kdo na něm za svůj život 

alespoň jednou seděl? Mnozí lidé by se mylně domnívali, že jde pouze o rekreační záležitost, 

pravda je ovšem jiná. Na tandemových kolech se konají soutěže i na celosvětové úrovni. Hojně 

je využívají také hendikepovaní sportovci, kteří by sami kolo ovládat ani nemohli. 

 Pojďme se nyní podívat do světa cyklistiky z technické stránky. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 1 Silniční kolo Trek [1] Obr. 2 Tandemové kolo Štěrba [2] 
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1 GEOMETRIE [3], [4], [5], [6] 

 Geometrie rámu je jedním z klíčových parametrů při konstrukci. Kola většinou slouží 

k rekreačním, nebo k závodním účelům, proto je při návrhu kladen velký důraz na lidskou 

anatomii. Nejen, že geometrie ovlivňuje pohodlí cyklisty, ale má výrazný vliv také na jízdní 

vlastnosti a pevnost. Volbou správných parametrů můžeme snížit namáhání rámu, díky tomu 

můžeme použít slabší trubky a snížit tak hmotnost kola i náklady na výrobu, což jsou jedny 

z nejdůležitějších aspektů. Hlavní parametry ovlivňující pozici jezdce a jízdní vlastnosti jsou 

znázorněny na obrázku 3. 

 

➢ A – délka sedlové trubky 

➢ B – efektivní délka horní trubky 

➢ C – úhel sedlové trubky 

➢ D – úhel hlavové trubky 

➢ E – délka zadní stavby 

➢ F – celkový rozvor 

➢ G – výška hlavové trubky 

➢ BBD – středové snížení 

➢ FFO – ofset vidlice 

 

 

 

➢ Sedlová trubka určuje velikost rámu, podle které si zákazník kolo vybírá. Pro pozici jezdce 

není ale samotná její délka určující. Kola se většinou vyrábí ve velkých sériích a nebylo by 

možné individuálně se přizpůsobit každému zákazníkovi, proto je u běžně vyráběných kol 

sedátko připevněno na trubce, která je do sedlové trubky vložena a každý si tak může upravit 

výšku sedla podle sebe. Pro pozici cyklisty je tedy rozhodující délka úsečky vedoucí od 

středu šlapání k sedlu v kombinaci s úhlem sedlové trubky. Dalším důležitým rozměrem je 

přímá spojnice mezi sedlem a středem šlapání. Čím je sedlová trubka vzpřímenější (větší 

úhel sedlové trubky), sedátko je horizontálně posunuto blíž ke středu šlapání a cyklista při 

pohybu zapojuje hlavně svaly na pření straně stehen. Naopak při menším úhlu trubky je 

vodorovná vzdálenost jezdce od šlapátek větší a při šlapání zapojuje víc i zadní stehenní 

sval. Obecně platí, že by při šlapání měla být noha ohnutá v koleni do pravého úhlu při 

dosažení horní úvratě a v dolní úvrati by měla být noha v koleni jen mírně pokrčená. Tomu 

by se měly přizpůsobit rozměry. 

➢ B – Efektivní délka horní rámové trubky je velikost vodorovné úsečky vedené z horní strany 

hlavové trubky k průsečíku s přímkou procházející sedlovou trubkou. Tento parametr se 

zavádí kvůli tomu, že definuje horizontální vzdálenost jezdce od řídítek mnohem lépe než 

samotná délka horní rámové trubky. U kol jsou v dnešní době horní trubky kvůli designu 

různě skloněné a ohnuté, takže by bylo možné najít několik kol se stejnou efektivní délkou, 

ale s rozdílnou celkovou délkou trubky. Tento rozměr ovlivňuje zejména posez a komfort 

cyklisty. Při menší efektivní délce člověk sedí   

Obr. 3 Základní parametry rámu [3] 
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➢ blíže řídítek se vzpřímenějšími zády. Tato pozice je pohodlná, ale jezdec při ní klade velký 

odpor vzduchu, takže je to volba vhodná  

➢ zejména pro kola sloužící k rekreačním účelům. Naopak tomu bude u kol určených 

k závodní silniční cyklistice, kde se hodí každý joule práce ušetřený při menším odporu 

vzduchu. 

➢ D – Úhel hlavové trubky má vliv zejména na jízdní vlastnosti kola. Čím bude úhel menší, 

tím dál bude přední kolo před řídítky, jízda bude stabilní při vyšších rychlostech a řízení 

nebude moc citlivé. Naopak při vyšším úhlu bude kolo blíž pod řídítky, řízení bude citlivější, 

dosáhneme lepší ovladatelnosti, ale sníží se stabilita při vyšších rychlostech. 

➢ FFO – Ofset vidlice (Front fork offset) není přímou částí rámu, ale také výrazně ovlivňuje 

jízdní vlastnosti a ovladatelnost kola. Je to kolmá vzdálenost mezi přímkou procházející 

hlavovou trubkou a s ní rovnoběžnou přímkou procházející osou předního kola. 

➢ Stopa – Předchozí dva rozměry mají zejména vliv na další významný parametr, kterým je 

stopa. Opět je to prvek, který není definován přímo rámem, ale záleží u něj na použité přední 

vidlici. Stopa se změří tak, že se z osy předního kola spustí kolmice k zemi a prodlouží se 

přímka procházející hlavovou trubkou. Hledaný rozměr je pak vzdálenost průsečíků těchto 

dvou přímek se zemí. Stopa se zvětšuje s klesajícím úhlem hlavové trubky a se zmenšujícím 

se předsazením vidlice. Při návrhu se ale také musí počítat s průměry kol, protože i ty ovlivní 

velikost stopy (s rostoucí velikostí kol roste stopa). S rostoucí stopou bude mít kolo tendenci 

udržovat stálý směr jízdy, bude stabilní, ale bude hůře ovladatelné a bude mít výhody 

zejména při vyšších rychlostech. Naopak s kratší stopou budou reakce na řízení rychlejší a 

kolo bude dobře ovladatelné. 

➢ E – Délka zadní stavby ovlivňuje zejména polohu těžiště jezdce vůči ose zadního kola. Čím 

kratší zadní stavba bude, tím blíž bude jezdec sedět nad zadním kolem a to ovlivní jízdní 

vlastnosti zejména při výjezdech do kopce a při jízdě v terénu, jak už bylo popsáno v části 

zabývající se délkou sedlové trubky a jejím sklonem. 

➢ BBD –  Středové snížení (Bottom bracket drop) je kolmá délka od spojnice os kol ke středu 

šlapání. Tento parametr ovlivňuje výšku těžiště, což má přímý vliv na jízdní vlastnosti. Čím 

vyšší bude tato hodnota, tím níž se bude střed šlapání nacházet a níže bude položené i těžiště. 

Kolo tedy bude mít lepší jízdní vlastnosti a bude stabilnější v zatáčkách. Zároveň se ale zvýší 

pravděpodobnost dotyku šlapátka se zemí, k čemuž může dojít zejména v zatáčkách nebo 

v terénu. 

➢ F – Rozvor kol je vzdálenost mezi osami předního a zadního kola. Je ovlivněn hlavně délkou 

horní rámové trubky, úhlem hlavové trubky s předsazením vidlice a také délkou zadní 

stavby. S rostoucím rozvorem bude kolo opět stabilnější a naopak s kratším bude lépe 

ovladatelné. 
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2 NÁVRH GEOMETRIE [7], [8] 

 Mezi známé výrobce kol u nás patří například Duratec (viz obr. 4), nebo Štěrba. Protože 

tandemová kola jsou pro dva jezdce, je těžší navrhnout rám tak, aby vyhovoval všem 

dvojicím. Z toho důvodu jsou většinou dvojkola navrhována přímo na míru.  

 Při návrhu parametrů budeme 

vycházet z klasických kol. Když se 

podíváme na rámy dvojkol, která 

jsou k dostání na trhu, uvidíme, že 

podstatné rozměry jsou prakticky 

stejné, pouze bývají vyztuženy 

příčnými trubkami kvůli zvýšení 

pevnosti a tuhosti rámu. Při návrhu 

budeme vycházet ze dvou rámů, 

viz obr. 5 a 6 a pokusíme se 

zkombinovat jejich přednosti. 

Kolo č.1 je trekové a kolo č.2 je 

klasické silniční kolo značky Favorit. Jejich naměřené parametry můžete vidět v tabulce 1. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  Tab.1 Naměřené parametry 

 Návrh na míru budeme 

uvažovat pro dva cyklisty 

stejného vzrůstu. Sedlo bude 

umístěno přímo na sedlové 

trubce, proto byla délka 

sedlové trubky měřena od 

středu šlapání až k upevnění 

sedla. V kombinaci s úhly 

sedlových trubek vidíme, že na 

kole č.1 je sedlo umístěno níž a dál od středu šlapání, než u kola č. 2. To je lepší pro 

komplexnější práci nohou. Proto budou tyto dva rozměry stejné jako na kole č.1. 

 Efektivní délky horních rámových trubek jsou hodně podobné, půjdeme cestou kompromisu 

a zvolíme střed mezi oběma rámy, tedy 580 mm. Tento rozměr ale bude platný jen pro cyklistu 

ve předu. Pro zadní část rámu je tento rozměr zvolen 800 mm, kvůli tomu, aby bylo dostatek 

Parametr Kolo 1 Kolo 2 

Délka Sedlové trubky [mm] 700 720 

Úhel sedlové trubky [°] 70 74 

Efektivní délka horní rámové trubky [mm] 590 570 

Úhel hlavové trubky [°] 70 72 

Délka zadní stavby [mm] 450 460 

Výška hlavové trubky [mm] 140 150 

Středové snížení [mm] 22 75 

Obr. 4 Tandemové kolo Duratec BIG BANG R9 [7] 

Obr. 5 Kolo č. 1 Obr. 6 Kolo č. 2 
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prostoru mezi oběma cyklisty. Řídítka pro jezdce vzadu se potom většinou pomocí přídavného 

uchycení přidělávají k sedlové trubce předního jezdce.  

 Úhel hlavové trubky trochu zvětšíme oproti oběma rámům na hodnotu 74 °, kvůli živějším 

reakcím na řízení. 

 Délka zadní stavby je u kola č.2 větší, to je výhodné zejména kvůli dostatku místa pro 

připevnění blatníků a také z důvodu většího prostoru pro výměnu kola. Z těchto důvodů se 

budeme držet většího z obou rozměrů, tedy 460 mm. 

 Výška hlavové trubky není pro jízdní vlastnosti rozhodující, důležitá je zejména pro  uložení 

hlavového mechanizmu řízení. Zůstaneme u menšího z obou rozměrů, tedy 140 mm. 

 Vidíme velký rozdíl mezi středovým snížením obou rámů. To je způsobeno tím, že je snaha 

u silničního kola dostat těžiště co nejníž. Vzniká ale velké nebezpečí, že cyklisté při průjezdu 

zatáčkou zavadí šlapátkem o zem, což může způsobit pád. Navrhované kolo bude díky své délce 

dostatečně stabilní i při zvednutí těžiště. Kvůli tomu a také pro zvýšení bezpečnosti bude  volba 

rozměru vycházet z kola č.1 a středové snížení bude mít hodnotu 22 mm.  

 

 Zbytek geometrie 

byl vytvořen opět 

kombinací obou 

porovnávaných rámů, 

s přihlédnutím 

k estetické stránce. 

Ostatní parametry již 

zásadně neovlivňují 

jízdní vlastnosti, proto 

zde nebude popsána 

jejich volba. Kompletní 

geometrii rámu můžete 

vidět na obrázku 7. Na 

obrázku 8 je zobrazen 

3D model navrženého rámu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 7 Navržená geometrie 

Obr. 8 3D model 
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3 MATERIÁLY V CYKLISTICE [9], [10], [11], [12] 

 V cyklistice se používá velké množství kovových i nekovových materiálů. To, z čeho se 

bude kolo vyrábět, závisí především na požadovaných vlastnostech cyklistického rámu, tedy na 

oblasti využití, na ceně a v neposlední řadě také na výrobní náročnosti. Jak šel čas, tak se 

s novými technologiemi postupně přecházelo z ocelí na hliník a v posledních letech se rozmáhá 

výroba rámů z kompozitních materiálů s uhlíkovými vlákny. Můžeme také zmínit titanové a 

hořčíkové materiály, ze kterých se v dnešní době vyrábí velmi lehké, ale pevné rámy. 

3.1 Oceli [9], [11], [12], [13], [14], [15], [17] 

 Dříve byly oceli nejběžnějším materiálem používaným na výrobu rámů. Dnes se ocel 

používá už jen zřídka. Vyrábí se z ní zejména levná kola a potom naopak dražší, stylová kola 

zejména u menších výrobců. Obecně mezi jejich pozitivní vlastnosti patří především velká 

pevnost, odolnost proti únavovému lomu, dobré tlumící účinky, nižší cena oproti ostatním 

materiálům. Ocelové rámy jsou také lehce opravitelné. Mezi nevýhody patří zejména 

náchylnost ke korozi a vysoká hustota, trubky o stálém průměru by tedy byly velmi těžké. Proto 

se využívá procesu ztenčování stěn, tím se sice sníží hmotnost, ale trubky jsou náročnější na 

výrobu a tudíž i dražší.  

 Trubky nejsou po celé své délce namáhány stejně, nejvíce jsou namáhány kraje trubek a to 

jak pevnostně, tak tepelně při svařování. Naopak ve střední části jsou trubky zatížené míň a při 

konstantní tloušťce stěny by zůstal jejich pevnostní potenciál zbytečně nevyužit. Rám by byl 

těžký, proto se v těchto místech stěna zeslabuje za stálého vnějšího průměru a dojde tak 

k výrazné úspoře hmotnosti, což je především u závodních kol velmi důležité. Zeslabované 

trubky se vyrábí ve třech provedeních: 

➢ Jednou zeslabená trubka má na jednom konci větší tloušťku stěny a na zbytku trubky je         

stěna zeslabená. Tento typ se používá zejména u sedlových trubek. 

➢ Dvakrát zeslabené trubky mají širší stěny na obou koncích a uprostřed jsou ztenčené. 

Používají se například na spodní rámové trubky. 

➢ Třikrát zeslabené trubky mají 3 tloušťky stěn. Na obou koncích jsou nejširší a směrem do 

středu se tloušťka zmenšuje. 

 V případě svařovaných trubek dochází ke 

ztenčení stěny přímo tak, že se natvarovaný 

plech ohne do tvaru trubky a podélně se svaří. U 

bezešvých trubek se proces výroby skládá 

z válcování za tepla a tažení za studena. Při 

válcování je do polotovaru zasunutý trn s přesně 

definovanou geometrií, který vytvoří vnitřní 

profil trubky, viz obr. 9. Uprostřed má větší 

průměr (v těchto místech bude mít trubka slabší 

stěnu) a na krajích má menší průměr (kraje 

trubky budou mít silnější stěnu). Opakovaným 

tažením přes postupně se zmenšující průvlaky dosáhneme požadovaného vnějšího průměru. 

Zužující se vnitřní profil směrem ke kraji trubky brání vytažení trnu, proto dojde k roztažení 

trubky z jedné strany, tloušťka stěny se ale prakticky nezmění. Roztažený konec se potom 

znovu protlačí průvlakem a vrátí se tak do původního stavu. Výsledný produkt můžete vidět na 

obrázku 10. 

Obr. 9 Válcování zeslabovaných trubek [13] 
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 Mezi nejznámější 

výrobce dodávající na trh 

ocelové trubky pro výrobu 

rámů patří anglická firma 

Reynolds a italské značky 

Columbus a Dedacciai. 

Většina dodávaných ocelí 

je na bázi oceli EN 

25CrMo4 (ČSN 15 130). 

Jedná se o nízkolegovanou chrom molybdenovou ocel jejíž chemické složení můžete vidět v 

tabulce 2, materiálový list této oceli viz Příloha 1. Běžně se trubky dodávají v normalizovaném 

stavu, ale některé řady ocelí se dodávají i v zušlechtěném stavu (kalení a popouštění) kvůli 

zvýšení pevnosti. Firma Reynolds a Columbus ale vyrábí trubky také z chromniklových 

korozivzdorných ocelí dosahujících meze pevnosti až 2000 MPa. 

Tab. 2 Chemické složení oceli 25CrMo4 [16] 

 

 

  

 V dnešní době jsou ocelové rámy svařovány, dřív se 

ale běžně pájely do spojek. Velkou nevýhodou tohoto 

způsobu výroby je zejména to, že spojka musí být 

tvarována přesně na průměr trubky a na úhel, který 

mezi sebou trubky svírají. Pájené spoje také nedosahují 

takové pevnosti, jako rámy svařované. Vzhled 

takového spoje můžete vidět na obrázku  

 

3.2 Hliníkové slitiny [9], [10], [11], [12], [17], [18], [19], [20] 

     V cyklistice se více začaly používat v devadesátých letech minulého století. V dnešní době 

jsou to nejpoužívanější materiály na stavbu rámů napříč všemi odvětvími cyklistiky. Hliník je 

velmi lehký, sám o sobě ale nemá velkou pevnost, proto se nepoužívá v čisté formě, ale leguje 

se dalšími prvky, hlavně mědí, manganem, křemíkem, hořčíkem a zinkem. Nízká hustota 

dovoluje použití větších průměrů trubek a tlouštěk stěn než u oceli při stejné hmotnosti a při 

podobné pevnosti. Díky tomu dostávají velký prostor designeři a mohou navrhovat různě 

tvarované a pro zákazníky lákavé rámy. Další pozitivní vlastností hliníku je také odolnost proti 

korozi. Mezi jeho nevýhody patří zejména menší únavová životnost a nutnost tepelného 

zpracování a následného stárnutí po svaření kvůli vytvrzení. Z toho vyplývá také složitější 

oprava poškozených rámů. U trubek z duralu se dají také zeslabovat stěny kvůli snížení 

hmotnosti. 

 C Si max Mn P max S max Cr Mo 

min 0,22 0,4 0,6 0,025 0,035 0,9 0,15 

max 0,29  0,9   1,2 0,3 

Obr. 10 Horní rámová trubka Dedacciai [15] 

Obr. 11 Pájení do spojek [14] 
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 Díky velkému průměru a 

širším stěnám je možné trubky 

různě profilovat a zvýšit tím 

pevnost a tuhost u 

namáhanějších částí. Toho je 

dosaženo pomocí technologie 

zvané hydroforming. Je to 

metoda, při které se trubka 

vloží do formy požadovaného 

tvaru, do trubky se vstříkne 

kapalina pod tak velkým 

tlakem, až se začnou stěny trubky deformovat. Materiál se přitlačí ke stěnám a trubka přesně 

kopíruje formu. Princip tohoto procesu můžete vidět také na obrázku 10. Rámy kol se vyrábí 

převážně ze dvou hliníkových slitin. 

     Tou první je slitina s označením EN AW-6061 T6, která bývá také označována jako EN 

AW-Al Mg1SiCu. Přídavek T6 za označením vyjadřuje druh tepelného zpracování. V tomto 

případě se jedná o rozpouštěcí žíhání a umělé stárnutí, které následují po výrobě trubek tažením. 

U této slitiny je podle norem minimální mez kluzu 240 MPa a mez pevnosti 290 MPa. Tuto 

slitinu je po svaření nutné znovu vytvrdit procesem umělého stárnutí kvůli obnovení původních 

mechanických vlastností. Tato nutnost také navyšuje cenu a omezuje opravy rámů. 

     Druhá slitina má označení EN AW-7020 T6 nebo také podle chemického složení EN AW-

AlZn4,5Mg1. Minimální mez kluzu tohoto materiálu je 280 MPa a mez pevnosti 350 MPa. Je 

tedy výrazně pevnější než předešlá slitina, navíc po svařování není nutné další tepelné 

zpracování. Zahřátý materiál se totiž vytvrdí sám přirozeným stárnutím při pokojové teplotě a 

tím získá původní mechanické vlastnosti. 

3.3 Karbonové rámy [9], [10], [11], [12] 

     Karbonové kola jsou velmi lehké, tuhé a mají velkou únavovou životnost. Jejich další 

výhodnou vlastností je také to, že nekorodují a nejsou tedy nutná žádná protikorozní opatření. 

Jejich největší nevýhodou je bezesporu vysoká cena, která se může pohybovat i v řádech 

statisíců. V posledních letech ale díky vývoji technologií a narůstajícího objemu výroby 

karbonových komponentů, cena těchto rámů začala klesat. Díky tomu dnes nejsou rámy na bázi 

uhlíkových vláken doménou pouze profesionální cyklistiky, ale rozšířily se i mezi rekreační 

sportovce.  

 Jedná se o kompozit, tedy 

materiál složený ze dvou složek, 

kombinující jejich vlastnosti. 

První výstužnou složkou jsou 

tenká uhlíková vlákna, která 

mají vysokou pevnost. Jsou 

spojována do dlouhých nití, ze 

kterých se poté splete látka. 

Druhou složkou, tedy matricí, je 

většinou epoxidová pryskyřice, 

kterou se látka z uhlíkových vláken napustí a ty pak při sobě pevně drží. Takto upravená tkanina 

je balena na cívky a prodávána. Nejběžnější způsob výroby rámů je pomocí dvoudílné kovové 

formy, ve které je vytvarován rám, viz obr. 11. Do formy se přes sebe pokládají vrstvy tkaniny 

Obr. 12 Hydroforming [17] 

Obr. 13 Výroba karbonových rámů [13] 
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pod různými úhly, aby se docílilo dobrých mechanických vlastností ve všech směrech. Vlákna 

se nabalí na měchýř, který definuje vnitřní tvar trubky. Ten vnější je definován tvarem formy. 

Po tomto procesu se forma zahřeje, aby se pryskyřice s vlákny zapekla a vytvrdila. Nevýhoda 

tohoto postupu spočívá v tom, že je nutné vytvořit formu pro každý tvar a velikost rámu, což je 

nákladné. Dalším používaným postupem může být pletení vláken do tvaru trubek, které se 

k sobě poté spojují, to ale není tak časté. 

3.4 Titanové a hořčíkové slitiny [10], [11], [12], [21], [22], [23] 

     Titan je v cyklistickém průmyslu používán především kvůli jeho nízké hustotě, ale zároveň 

velké pevnosti, srovnatelné s ocelí, na rozdíl od ní je ale odolný proti korozi. Také je schopný 

dobře tlumit rázy a zároveň má dobrou únavovou životnost. Má ale i svá negativa. Těmi je 

zejména vysoká cena způsobená technologickou náročností výroby pramenící z horší 

svařitelnosti a obrobitelnosti. Kvůli tomu nemá moc zastánců ani ze strany zákazníků, ale ani 

ze strany výrobců. 

     Stejně jako ostatní kovy se i titan používá k výrobě rámů ve formě slitin s přísadami 

legujících prvků, které zlepšují jeho vlastnosti. V cyklistice jsou používány především dvě 

slitiny s označením TiAl3V2,5 a TiAl6V4. 

     Hořčík je nejlehčí ze všech výše popsaných kovů používaných v cyklistice. Také má velmi 

dobré tlumící účinky. To jsou nejdůležitější vlastnosti, kvůli kterým někteří výrobci zařadili 

hořčíkové rámy do své nabídky. Je to ale velmi reaktivní kov, takže musíme brát v potaz jeho 

nízkou odolnost proti korozi. 

3.5 Volba materiálu [9], [10], [11], [12] 

 Každý materiál mé své výhody i nevýhody. V našem případě bude jako materiál vybrána 

nízkolegovaná ocel ČSN 15 130. Rám sice bude těžší, než by byl při volbě jiného materiálu, 

ale to by v našem případě, kdy je kolo určeno k rekreační cyklistice, neměl být až takový 

problém. V poměru na jednoho cyklistu navíc bude kolo lehčí o všechny doplňující 

komponenty (2 kola, vidlice, převody), které budou použity pouze jednou. Navíc budou jezdci 

při jízdě sedět těsně za sebou, díky čemuž se sníží odpor vzduchu a jízda pro ně nebude tak 

namáhavá. Dvojkolo také klade větší požadavky na pevnost, než běžné rámy, v tomto ohledu 

budou plně využity dobré mechanické vlastnosti vybrané oceli. 

 Hlavní výhodou oceli je její relativně nižší cena oproti ostatním materiálům. To ovšem 

neplatí u zeslabovaných trubek. Kvůli přídavné technologii zeslabování může jejich cena narůst 

na více než trojnásobek ceny obyčejných válcovaných trubek s konstantní tloušťkou stěny. Na 

nízké ceně se také promítne poměrně levná a rychlá výroba rámů. 
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4 SVAŘITELNOST OCELÍ [24], [25], [26], [27], [28] 

     Svařitelnost materiálů je komplexní pojem a můžeme se na ni dívat jednak 

z technologického hlediska, kdy závisí především na zvolené technologii svařování a na 

svařovacích parametrech, jednak z metalurgického hlediska, kdy je svařitelnost závislá 

především na chemickém složení a také z pohledu konstrukce, kdy záleží na tvaru svarového 

spoje. Obecně se ale dá říct, že je to schopnost materiálu vytvořit kvalitní svarový spoj. Tím se 

rozumí, že spoj bude mít při daném postupu svařování požadované vlastnosti a budeme schopni 

dosáhnout jeho celistvosti. Z těchto požadavků vychází metody zkoušení svarových spojů, mezi 

které můžeme zařadit zejména zkoušky odolnosti proti vzniku trhlin a transformačního 

zkřehnutí tepelně ovlivněné oblasti. Svařitelnost ocelí se dělí do čtyř základních skupin: 

➢ zaručená – svařitelnost je zaručena i bez dodržení předem daných podmínek 

➢ podmíněně zaručená – svařitelnost je zaručena při dodržení určitých podmínek 

uvedených v normě jakosti oceli (např. předehřev) 

➢ dobrá – výrobce nezaručuje svařitelnost, ale materiál vykazuje vyhovující jakost 

svarového spoje 

➢ obtížná – zpravidla nelze dosáhnout vyhovující jakosti svarových spojů ani při dodržení 

určitých podmínek 

 Při rozboru svařitelnosti ocelí je 

nutné uvést pojem tepelně ovlivněná 

oblast (dále jen TOO). Při svařování 

dochází v místě svaru vlivem zahřívání 

k natavení materiálu. Kovy ovšem dobře 

vedou teplo a proto se zahřeje také okolí 

svaru. Oceli patří mezi polymorfní kovy, 

tedy takové, u kterých se při překročení 

určité teploty mění atomová mřížka a s 

ní struktura materiálu. Pokud u 

takovýchto materiálů dojde vlivem 

svařování k zahřátí nad určitou teplotu 

(pro oceli charakteristická teplota Ac1), 

začíná docházet k fázovým a 

mikrostrukturním přeměnám. TOO je tedy oblast, ve které se teploty pohybují mezi hodnotami 

Ac1 a tzv. teplotou likvidu, tedy nejnižší teplotou, při které se nachází materiál pouze v tekutém 

stavu. 

 Svařitelnost je tedy silně ovlivněna vznikem trhlin v materiálu, pojďme si nyní nejčastější 

typy trhlin blíže popsat. 

4.1 Trhliny za horka [18], [26], [27] 

 Jedná se o typ trhlin, které mohou vznikat jak v samotném svarovém kovu, tak v tepelně 

ovlivněné oblasti při vysokých teplotách (u ocelí nad 800 °C), které má materiál krátce po 

svařování. Hlavní příčinou vzniku trhlin za horka je snížení deformačních schopností (pokles 

tažnosti), nebo pokles technologické pevnosti materiálu v oblasti vysokých teplot. Vlivem 

ochlazování svaru dochází v materiálu k růstu nežádoucích tahových vnitřních napětí 

zapříčiněných teplotní změnou roztažnosti a fázovými přeměnami. Tato napětí v kovu způsobí 

tahovou deformaci a kvůli sníženým deformačním schopnostem dochází ke vzniku drobných 

Obr. 14 Tepelně ovlivněná oblast [28] 
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trhlin. Protože náchylnost ke vzniku horkých trhlin se posuzuje hlavně za teplot mezi křivkami 

likvidu a solidu (dvojfázový systém tavenina + tuhá fáze), má na tvorbu trhlin vliv i rychlost 

deformace. Při nízkých rychlostech může totiž tavenina zatéct do vzniklé trhliny a zacelit ji, 

proto pravděpodobnost vzniku trhlin klesá s klesající rychlostí deformace. Kromě toho závisí 

náchylnost ocelí ke vzniku horkých trhlin také na chemickém složení. Trhliny za horka podle 

příčiny vzniku dělíme na krystalizační, likvační a polygonizační (trhliny z poklesu tažnosti). 

a) Krystalizační trhliny vznikají během tuhnutí roztaveného materiálu, setkáváme se s nimi tedy 

ve svarovém kovu. Tento typ defektů je obvyklý zejména u kovů s kubickou plošně 

centrovanou mřížkou. Příčinou vzniku těchto trhlin jsou zejména příměsi prvků, které jsou do 

svarového kovu přidávány buď úmyslně kvůli svým vlastnostem (Ti, Nb, Ni), nebo nečistoty, 

zejména síra, křemík a kyslík.  

 První mechanizmus, který má za následek vznik trhlin, je zapříčiněn vznikem eutektik 

tavitelných za nízkých teplot. Nejčastějším případem je vázání síry na železo za vzniku sulfidu 

FeS, který může mít teplotu tavení i pod teplotou solidu okolní matrice. Během poslední fáze 

tuhnutí svaru se mohou tyto taveniny dostat na hranice zrn krystalizujícího materiálu a snížit 

tím kohezní pevnost krystalů. Za značných vnitřních pnutí vznikajících během krystalizace 

svaru může tedy vlivem ztráty pevnosti dojít ke vzniku trhlin. Tomu se dá zabránit například 

legováním manganem, který se váže na síru za vzniku sulfidu α-MnS, tato látka má teplotu 

tavení okolo 1600° C. 

 Druhý mechanizmus je zapříčiněn vznikem tenké oxidické vrstvy, která při tuhnutí 

svarového kovu opět snižuje kohezní pevnost na hranicích zrn a vlivem velkých pnutí dojde ke 

vzniku defektu.  

 Při svařování elektrickým obloukem se dá náchylnost ke vzniku trhlin v závislosti na 

chemickém složení vyjádřit např. rovnicí H.C.S : 

 H.C.S = 
𝐶∙[𝑆+𝑃+

𝑆𝑖

25
+

𝑁𝑖

100
]∙103

3𝑀𝑛+𝐶𝑟+𝑀𝑜+𝑉
         (4.1) 

    kde: C – množství uhlíku [%] 

   S – množství síry [%] 

   P – množství fosforu [%] 

   Si – množství křemíku [%] 

   Ni – množství niklu [%] 

   Mn – množství manganu [%]  

   Cr – množství chromu [%] 

   Mo – množství molybdenu [%] 

   V – množství vanadu [%] 

Nelegované oceli jsou náchylné k trhlinám za horka, pokud H.S.C. > 4, u nízkolegovaných 

ocelí dochází ke vzniku trhlin pro H.S.C. > 1,6.  

b) Likvační trhliny vznikají v materiálu během teplot nižších, než je teplota tavení. Převážně 

tedy vznikají v tepelně ovlivněné oblasti, ale mohou se vyskytovat i ve vícevrstevných svarech, 

kde při každém nánosu další vrstvy svaru dojde k zahřátí už ztuhlého materiálu. Tento typ trhlin 

je zapříčiněný opět nečistotami, nebo některými legujícími prvky (Ti, Nb), které s prvky 

matrice, nebo s jinými legujícími prvky tvoří sloučeniny s teplotou tavení nižší, než má okolní 

materiál. Během zahřívání dochází k roztavení těchto nežádoucích látek (u ocelí se jedná 

zejména opět o sulfidy železa a uhlíku), které vytvoří tenkou vrstvu tekutého filmu kolem 
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hranice zrn pevného materiálu a sníží tím jejich kohezní pevnost. Při stejných teplotách dochází 

k růstu zrn a při opětovném ochlazení vznikají kvůli velkým objemovým změnám tahová pnutí, 

která v kombinaci s nižší pevností způsobí vznik horkých mikrotrhlin. 

c) Polygonizační trhliny (z poklesu tažnosti) se vyskytují převážně v tepelně ovlivněné oblasti 

u legovaných austenitických ocelí. Při deformacích za vysokých teplot způsobených vnitřním 

napětím se v materiálu zvyšuje hustota dislokací, které se začnou uspořádávat do tzv. 

polygonizačních sítí, které ale brání pohybu dalších dislokací, tedy brání dalším plastickým 

deformacím. Při další vynucené deformaci způsobené objemovými a fázovými změnami už 

není materiál schopný další plastické deformace a poruší se. 

 Vzniku horkých trhlin se dá předejít snížením měrného příkonu při svařování, použitím 

přídavných materiálů vysokých čistot, omezením deformace a napětí. Dále také použitím 

vhodných postupů při svařování, tvaru svarového spoje, využitím předehřevu.    

 Uveďme si příklad zkoušky používané k hodocení náchylnosti ocelí na vznik horkých trhlin. 

Zkouška Murex - dva zkušební pláty tloušťky 10 až 15mm s vnějšími rozměry 50x75 mm se 

k sobě přiloží čelní hranou a provede se mezi nimi koutový svar. Svařované pláty jsou pevně 

upnuty k suportům, které se začnou vzájemně otáčet asi 5 sekund po začátku svařování a 

rychlost rotace je možné stupňovitě měnit (řádově 1°/s). Během otáčení dojde k zatížení svaru 

a začnou se na něm tvořit podélné trhliny, jejichž délka je měřeným parametrem. 

      

4.2 Trhliny za studena [18], [26], [27], [29] 

     Jak již z označení vyplývá, jedná se o typ trhlin, který vzniká při teplotách výrazně nižších 

než předešlé trhliny. Objevuje se při ochlazování svaru i tepelně ovlivněné oblasti při teplotách 

nižších než 250°C. Defekty tohoto typu mají jednoho společného jmenovatele a tím je vodík. 

Ten se do svarového kovu může dostat z obalu elektrod, ze vzdušné vlhkostí, z ochranných 

plynů nedostatečné čistoty, nebo také ze špatně očištěných hran se zbytky zkorodovaného 

materiálu. Například u obalených elektrod se dá snížit množství vodíku zavlečeného do 

svarového kovu tím, že je budeme sušit při teplotách okolo 300°C. Vodík ve svaru nezůstává 

uzavřený ve struktuře, ale postupně difunduje materiálem, při chladnutí svaru se díky tomu 

dostane i do tepelně ovlivněné oblasti. Pro jednotlivé technologie svařování se množství 

difuzního vodíku ve svarovém kovu měří tak, že se provede kontrolní svar a ihned se ponoří do 

nádoby s glycerolem, nebo se rtutí. Nádoba se uzavře, vodík se díky schopnosti difuze dostane 

až na povrch svaru, odkud unikne ve formě bublin do horní části nádoby, kde je umístěn měřič. 

Difuze vodíku na povrch probíhá dlouho, měření proto může trvat až měsíc, záleží na 

mohutnosti svaru. Množství se udává v mililitrech na 100 g svarového kovu, orientačně se při 

metodách obloukového svařování pohybujeme v rozmezí koncentrací 1–30 ml/100 g. Studené 

trhliny ale za přítomnosti vodíku nevzniknou vždy ve všech materiálech a za všech okolností, 

vždy je nutná přítomnost tahových napětí. S tímto typem defektů se setkáváme u materiálů, 

které mají strukturu citlivou na účinek vodíku, tzn. materiály, u kterých se zvýší pevnost a 

tvrdost, ale zkřehnou vlivem strukturních přeměn při ochlazování svarového kovu. Takovou 

přeměnou může být kalení. Častým příkladem jsou oceli s martenzitickou, nebo dolně 

beinitickou strukturou. Kalitelnost je tedy faktor, který souvisí se vznikem trhlin za studena a 

můžeme ho použít k předpovědi náchylnosti materiálu na tento typ defektů.  

     Vzniku trhlin za studena se dá kromě již zmíněného sušení obalených elektrod zabránit 

použitím vhodné technologie, která vnese do svaru minimum vodíku a minimalizováním 

vnitřních pnutí. Velmi účinné je také použití předehřevu a dohřevu, kdy dalším vneseným 
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teplem do místa svaru zpomalujeme chladnutí, což může zabránit vzniku nežádoucích tvrdých 

struktur a v oblasti nižších teplot dochází ke snížení množství vodíku v okolí svaru.  

 Zkoušek je celá řada, uveďme si opět alespoň 

jeden příklad. Zkouška praskavosti Tekken je 

technologická zkouška používaná pro obloukové 

metody svařování a pro svařování pod tavidlem pro 

plechy o tloušťkách v rozmezí od 12 do 150 mm. 

Používá se k určení vhodných parametrů svařování 

kořenových částí tupých spojů. Samotná zkouška 

probíhá tak, že se k sobě přivaří dva plechy, které 

mezi sebou mají drážku ve tvaru Y a po 48 

hodinách se plechy rozdělí pěti řezy v rovinách kolmých na délku svaru. Metalografickými 

rozbory se určí množství trhlin ve svaru v závislosti na technologických parametrech, například 

na teplotě předehřevu.  

4.3 Lamelární trhliny [18], [26], [27] 

     S tímto typem defektu, se většinou setkáváme v případě, kdy je TOO svaru namáhána při 

svařování ve směru tloušťky materiálu. Vznikají zejména na koncích TOO a v základním 

materiálu a mají stupňovitý tvar rovnoběžný s povrchem plechu. Jedná se o defekty typu 

studených trhlin, ale jejich vznik může souviset i s ději v TOO za vysokých teplot. Lamelární 

trhliny jsou spojené s přítomností nekovových vměstků (většinou sulfidy nebo oxidy), jejichž 

vlastnosti závisí na způsobu dezoxidace oceli a technologii výroby. Podle příčiny vzniku 

můžeme tento typ defektů rozdělit na: 

a) exogenní trhliny, které jsou např. důsledkem horkých mikrotrhlin 

b) endogenní trhliny, které vznikají už zmíněným vlivem namáhání ve směru tloušťky plechu 

Mezi nejúčinnější postupy zabraňující vzniku lamelárních trhlin patří zejména volba materiálu, 

který má dostatečné plastické vlastnosti ve směru tloušťky materiálu. Právě tato vlastnost oceli 

je závislá především na koncentrací nekovových vměstků. Dalším způsobem může být 

podkládání polotovaru, díky čemuž v materiálu nevznikne napětí ve směru tloušťky. Podobný 

vliv může mít také předehřev nebo dohřev. 

     Zkoušky odolnosti materiálu proti vzniku lamelárních trhlin můžeme rozdělit na: 

 a) Nedestruktivní – např. ultrazvuková kontrola. Pomocí této zkoušky jsme schopni zjistit 

přítomnost shluku vměstků, které negativně ovlivňují svařitelnost. Její výhodou je, že jsme 

schopni zkoušet velké objemy materiálů a nejsme omezeni na malá zkušební tělíska. Dalším 

způsobem může být měření akustické emise, pomocí které zjišťujeme přítomnost už 

vzniklého defektu. 

 b) Zkoušky praskavosti – určuje se pouze zda dojde ke vzniku trhlin, nebo ne. Do této 

skupiny můžeme zařadit např. Cranfieldovu zkoušku. Na zkušební plech se šikmo přiloží 

výstužní plech a mezi ně jsou postupně navařovány vrstvy svarového kovu (7-12). Napětí 

v kořenové části postupně roste se zvyšujícím se počtem navařených vrstev. Vlivem těchto 

napětí vzniká i úhlová deformace a v materiálu narůstá množství trhlin. Jejich výskyt se po 

zkoušce vyhodnotí metalograficky. 

 c) Zkoušky vlastností materiálu ve směru tloušťky plechu. Jako zástupce uveďme např. 

zkoušku Det Norske Veritas. Pro plechy do tloušťky 60 mm se na zkušební plech kolmo 

přivaří další 2 pomocné. Ze svarku se vyříznou vzorky, které se dále obrobí na průměr 0,6x 

tloušťka plechu a u výsledných zkušebních tělísek se vyhodnocuje kontrakce. Zkouška se 

Obr. 15 Zkouška praskavosti Tekken [29] 
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vyhodnocuje ze 6 zkušebních těles a aby byl materiál odolný vůči lamelárním trhlinám musí 

být u všech vzorků kontrakce alespoň 20 % nebo větší. 

 

4.4 Žíhací trhliny [18], [26], [27] 

     Jak již z názvu vyplývá, tento typ trhlin se objevuje u svařovaných součástí, které prošly 

procesem teplotního zpracování, tím bývá po svařování nejčastěji žíhání na snížení pnutí. 

V zásadě můžeme rozlišovat mezi nízkoteplotními a vysokoteplotními žíhacími trhlinami. 

     Trhliny v nízkoteplotní oblasti vznikají vlivem příliš velké rychlosti ohřevu. Díky tomu 

vznikají v materiálu velká pnutí způsobená nerovnoměrným ohřevem a teplotní roztažností. Ta 

mohou být podpořena ještě o napětí spojená s rozpadem nerovnovážných struktur a 

přesycených tuhých roztoků v počátečních fázích žíhání. Pokud ve svaru během svařování 

vzniknou zárodky horkých, nebo vodíkem indukovaných studených trhlin, pak se mohou 

vlivem těchto vnitřních napětí plně rozvinout a poškodit výrobek. Pro eliminaci nízkoteplotních 

žíhacích trhlin je nutné ohřívat svar pomalu (cca 15 až 30°C/h) zejména do teploty okolo 300°C 

kdy dochází k rozpadu nežádoucích struktur. Místo toho se dá použít dohřev, nebo tzv. 

mezioperační teplota. To znamená, že se po svaření nenechá svar ochladit na teplotu okolí, ale 

udržuje se při teplotě 150 až 300°C a z této teploty dochází k ohřevu na žíhací teplotu. 

     Vysokoteplotní žíhací trhliny vznikají ve vysoce ohřátých částech TOO. Při ohřevu na žíhací 

teplotu dochází k precipitačnímu rozpadu nerovnovážných struktur za vzniku karbidů (ε-

karbid, Fe3C). Tyto částice způsobují precipitační zpevnění a k relaxaci napětí musí docházet 

creepem na hranicích zrn. Pokud ale není creepová tažnost na hranicích zrn dostatečně vysoká 

(např. vlivem některých typů karbidů, síry nebo fosforu) začnou vznikat kavity, které se mohou 

vzájemně propojovat mezikrystalové trhliny. 

     Zkoušky náchylnosti ocelí ke vzniku žíhacích trhlin můžeme rozdělit do třech skupin: 

a) Zkoušky vlivu žíhání na svařovaných tělesech, nebo na jejich modelech. Jedná se o 

zkoušky praskavosti, při kterých se defektoskopicky i metalograficky vyhodnocuje množství 

trhlin. 

b) Tahové zkoušky na svařovaných nebo modelových tělesech při teplotách žíhání. Jedná se 

převážně o creepové zkoušky, kdy se vyhodnocuje čas do lomu, průběh napětí a deformace 

v čase, nebo výskyt žíhacích trhlin. 

c) Simulace žíhacího procesu na simulovaných zkušebních tělesech. 
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5 VOLBA TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ [18], [30], [31], [35] 

     Metody svařování můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin: 

a) Tavné svařování – Svařované díly jsou k sobě připevněny a v místě spoje se nataví 

přivedeným teplem. Po ztuhnutí svarového kovu jsou spojeny do jednoho celku. Do této 

skupiny patří zejména obloukové, plamenové a různé speciální (např. laserové, plazmové, 

elektronové) metody svařování. 

b) Metody tlakového svařování – při těchto způsobech svařování dochází ke spojování 

materiálů za působení tlaku. Dá se použít buď samotného tlakového působení (tlakové 

svařování za studena), nebo se dá tlak zkombinovat se zahřátím svarových ploch například 

třením (třecí svařování), nebo elektrickým odporem (odporové svařování). 

     Tlakové metody svařování nemají v cyklistickém průmyslu uplatnění, protože by při 

svařování docházelo k velkým deformacím spojovaných trubek. Zároveň jsou zařízení nutná 

pro tyto metody nákladná a ve většině případů by byla malá produktivita výroby. Proto se dále 

budeme věnovat pouze tavným metodám svařování, které jsou pro výrobu rámů kol vhodnější. 

     Rám kola je zatěžován cyklicky, proto je důležité, aby byl svar a jeho okolí co 

nejhouževnatější a tepelně ovlivněná oblast byla malá. Při velkosériové produkci je také 

důležitá produktivita výroby. K těmto požadavkům budeme přihlížet při výběru vhodné 

technologie svařování.  

     Nekonvenční metody svařování se používají zejména pro spojování různorodých, nebo 

těžko svařitelných materiálů a pro velmi přesnou výrobu. Pro výrobu kol se ale používají dobře 

svařitelné slitiny a tyto technologie by v hromadné výrobě neměly svoje opodstatnění a náklady 

na nákup a provoz zařízení potřebných k těmto metodám by byly příliš velké. Proto se nejedná 

o vhodné způsoby spojování materiálů pro náš případ. 

     Svařování plamenem patří mezi nejstarší metody. V průběhu procesu se do materiálu vnese 

velké množství tepla, způsobeného hořením plynu, s malou plošnou hustotou, takže dojde ke 

vzniku velké tepelně ovlivněné zóny, což negativně ovlivní houževnatost svarového spoje. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o ruční metodu svařování, bude produktivita výroby malá a 

vlastnosti svaru budou hodně záviset na dovednostech svářeče. Z těchto důvodů se nejedná o 

vhodnou technologii pro naše účely. 

     Další velkou skupinou jsou obloukové metody svařování. V tomto případě dochází k zahřátí 

kovu vlivem elektrického výboje mezi elektrodou a svařovaným materiálem. Tyto technologie 

vnáší do svaru menší množství tepla, než při použití plamene a zároveň dochází k větší měrné 

koncentraci tepla, proto budou vhodnější. Dále je můžeme rozdělit na metody svařování 

s ochrannou atmosférou, která má za úkol ochránit svarovou lázeň proti oxidaci a bez ní 

(svařování obalenou elektrodou, pod tavidlem). Mezi nejpoužívanější způsoby, které 

nevyužívají ochrannou atmosféru můžeme zařadit ruční obloukové svařování obalenou 

elektrodou. U této metody nedochází k automatizaci, proto při ní nejsme schopni dosáhnout 

velké produktivity. Při hoření oblouku vznikají plyny, které částečně brání přístupu vzduchu do 

místa svaru, ale zejména u svařování hliníkových rámů by ochrana proti oxidaci povrchu nebyla 

dostatečná a spoj by neměl požadované vlastnosti. Z těchto důvodů není svařování obalenou 

elektrodou vhodné. 

     Jako nejvhodnější se tedy jeví metody svařování v ochranných atmosférách. Ty můžeme 

dále rozdělit podle toho, jestli je svářecí elektroda tavitelná nebo ne. 
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5.1 MIG/MAG [18], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39], [44] 

     Zkratka MIG (z angličtiny Metal Inert Gas) znamená svařování tavící se elektrodou 

v inertním plynu. MAG (Metal Active Gas) je svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu. 

V obou případech je elektroda tvořena přídavným materiálem ve formě drátu, který je navinut 

na cívce a dodáván do místa svaru pomocí 

podávacích kladek, kde se působením 

elektrického oblouku odtavuje a přivádí do 

svarové lázně, znázornění můžete vidět na 

obrázku 16. Přídavný drát je připojen 

k jednomu pólu elektrického zdroje třecím 

kontaktem v ústí hořáku a ke druhému pólu je 

připojen svařenec. Přídavný materiál se 

dodává buď ve formě plných drátů s určitým 

chemickým složením, které by mělo být 

podobné svařovanému materiálu, nebo se dají 

použít plněné elektrody (metoda FCAW – Flux Cored Arc Welding). To jsou duté dráty 

vyplněné směsí struskotvorných přísad a legujících prvků, která chrání svarovou lázeň od 

nežádoucích chemických reakcí.  

 Ve většině případů se svařuje stejnosměrným proudem při nepřímé polaritě, tedy elektroda 

je připojena na kladný pól zdroje a svařovaný materiál na záporný. Při použití plněných drátů 

se používá i opačná polarita, tedy přímá. S výhodou se také využívá průběhu proudu, jehož 

průběh je řízen elektronicky. Dochází tím k vnesení menšího množství tepla do materiálu a tím 

i ke zmenšení TOO a deformací. V některých případech, například při svařování velmi tenkých 

plechů metodou MIG, se používá také střídavý proud. 

 Způsob přenosu nataveného kovu elektrody do místa svaru závisí především na proudu, 

napětí a na použité ochranné atmosféře. Můžeme je dělit na: 

a) Zkratový přenos – k přerušení oblouku dochází zkratem, při kterém se oddělují části 

kovu elektrody ve formě kapek. 

b) Sprchový přenos – při vyšších hodnotách proudu i napětí než u zkratového přenosu. 

Tvoří se drobné kapky, které jsou působením magnetického pole urychlovány. 

c) Rotující přenos – probíhá při vyšších napětích a vysokých intenzitách proudu. Konec 

elektrody je při zahřátí zplaztizován a vlivem silového magnetického pole se roztáčí. 

 Protože metody MIG i MAG fungují na stejném principu, jsou 

svářecí zařízení totožné a používají se pro oba způsoby svařování. 

Mezi známé výrobce svařovacích zařízení můžeme zařadit značky 

Fronius, EWM, nebo české značky Kühtreiber a OMICRON. Obě 

technologie se dají velmi dobře automatizovat a dochází tak 

k výraznému nárůstu produktivity oproti ručnímu svařování. Svary 

zhotovené těmito metodami mají lepší vlastnosti, než při svařování 

plamenem a ruční obalenou elektrodou. Dosahují zejména vyšší 

houževnatosti, mají menší TOO a lepší strukturu svaru. Jediný rozdíl 

mezi MIG a MAG svařování spočívá v odlišném charakteru 

používaných plynů. 
     Ochranné atmosféry se přivádí přímo do místa svaru plynovou 

hubicí, která obklopuje elektrodu. Přídavné plyny se při svařování 

používají kvůli zamezení přístupu vzduchu do místa svaru. Tím se 

Obr. 16 Svařování MIG/MAG [38] 

Obr. 17 Fronius TPS 320i [39] 
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zabrání nežádoucím chemickým reakcím (oxidaci, nitridaci) mezi okolním vzduchem a 

svarovou lázní, nebo materiálem elektrody. Další výhodou používaných plynů je také jejich 

nízký ionizační potenciál, to znamená, že k ionizaci plynu a zapálení elektrického oblouku 

dochází už při nižších hodnotách napětí a dochází k jeho stabilizaci. 

     Inertní plyny (pro MIG) jsou takové, které nereagují se svarovou lázní a neovlivňují tím 

chemické složení svarového spoje. Patří mezi ně hlavně argon a hélium, nebo se mezi sebou 

mohou míchat v různém poměru a využijeme tím výhod obou plynů. Používají se hlavně pro 

svařování neželezných kovů, které velmi rychle oxidují, například hliník. 

     Argon má nízký ionizační potenciál, oblouk v něm je úzký, má vysokou proudovou hustotu 

a výsledný svar je hluboký a úzký.     

     Helium má velmi malou hustotu, což zhoršuje ochrannou schopnost svaru, protože je 

vytlačováno vzduchem, který má vyšší hustotu. Proto je nutné přivádět plyn ve vyšším 

množství. Oproti argonu má helium vyšší ionizační potenciál. To způsobuje, že je oblouk širší, 

není tak stabilní a proudová hustota je nižší. Tím pádem je také svar širší, ale není tak hluboký. 

Vlivem vyššího napětí potřebného pro zapálení oblouku v heliu dochází k vyšším teplotám 

svarové lázně, a tedy i ke zvyšování tekutosti kovu, což zlepšuje jeho smáčivost. 

     Aktivní plyny (pro MAG) se podílejí na chemických reakcích svarové lázně a na jejím 

chemickém složení. Většinou se jedná o směsi, které tvoří převážně argon a k němu je v určitém 

množství přidáván buď kyslík, nebo oxid uhličitý a možné jsou i jejich kombinace. Použít se 

dá ale i samotný CO2. 

     Přimícháním malého množství kyslíku do argonu se docílí zvýšené stability elektrického 

oblouku, zvyšuje smáčivost svarové lázně a svar je úzký a hluboký. Tyto směsi se používají 

převážně ke svařování vysoce legovaných korozivzdorných ocelí. S rostoucím množstvím 

kyslíku se také zvyšuje oxidační schopnost plynu a tyto směsi nejsou vhodné pro materiály, 

které jsou náchylné k tvorbě oxidů. 

     Přísadou CO2 do argonu dochází také k oxidačním reakcím, ale v mnohem menší míře než 

je tomu u samotného kyslíku. Chemickými reakcemi se do materiálu dostává i malé množství 

uhlíku. Svary jsou širší, než je tomu u směsí s kyslíkem. Tyto směsi se používají zejména pro 

svařování uhlíkových a nízkolegovaných ocelí.  

5.2 TIG [18], [30], [31], [36] [40], [41], [42], [43], [45], [47], [48] 

     Svařování metodou TIG (z angličtiny Tungsten Inert Gas), někdy také označováno jako 

WIG (z němčiny Wolfram Inert Gas), je svařování netavící se wolframovou elektrodou 

v inertním plynu. Jak již z názvu vyplývá, při této technologii se k ochraně svarové lázně před 

chemickým působením vzduchu využívá výhradně inertních plynů, jejichž vlastnosti byly 

popsány výše u svařování MIG.  

 Nejčastěji se používá argon a helium, nebo jejich kombinace. Do argonu se dá v některých 

případech přimíchat také malé množství vodíku, nebo dusíku (do 10%), kvůli jejich vyšší 

tepelné vodivosti a zároveň se tím dosáhne kvalitnějšího povrchu svaru. Jak ale bylo popsáno 

v části zabývající se svařitelností ocelí, vodík zapříčiňuje vznik trhlin za studena. Proto se může 

použít jen pro některé typy materiálů, zejména pro vysokolegované austenitické oceli.  Samotný 

argon se dodává v čistotě 99,996 % s označením 4.6 ale pro svařování kovů, které jsou tavitelné 

při vysokých teplotách a mají silnou náchylnost k oxidaci (např. titan, zirkon) se musí použít 

argon o čistotě 99,998 % s označením 4.8 i vyšší. První číslo v označení udává počet devítek a 

číslo za tečkou je poslední číslice v hodnotě čistoty. Vždy se uvádí minimální hodnota čistoty. 

Nečistoty tvořící zbytek do 100% jsou obvykle ostatní plyny, zejména kyslík a dusík, nebo 

vlhkost. 
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     Na rozdíl od předcházejících technologií, hoří 

elektrický oblouk mezi svařencem a netavící se 

elektrodou, viz obr. 18. Přídavný materiál je tedy 

přiváděn do místa svaru bokem, buď rukou při 

ručním svařování v malosériové výrobě, nebo 

pomocí motorem hnaného podavače při částečně 

mechanizovaném svařování, kdy si svářeč přisunuje 

přídavný drát pomocí tlačítka na hořáku. V obou 

případech je ale hořák ovládán člověkem. Výroba se 

dá také plně automatizovat, kdy je celý proces řízen 

strojně a tím vysoce vzrůstá produktivita. 

       Při svařování metodou TIG se používají elektrody, které nejsou tavitelné pří hoření 

elektrického oblouku, proto se k jejich výrobě používá wolfram díky jeho velmi vysoké teplotě 

tavení (okolo 3400°C). Mohou být vyrobené buď ze samotného wolframu, nebo mohou být 

legovány oxidy thoria, lanthanu, ceru a zirkonu. Tyto přísady mají snížit tepelné zatížení a 

opotřebení elektrod. Zároveň dochází ke snadnějšímu zapálení oblouku a k jeho stabilizaci díky 

zvýšené emisi elektronů. Pro přehlednější odlišení chemického složení jsou elektrody na 

jednom konci barevně označovány. Jejich přehled můžete vidět v tabulce 3. 

   Tab. 3 Wolframové elektrody [41] 

Označení elektrody Barva Legování 

WP zelená čistý wolfram 99,8% 

WT 10 žlutá thorium 1% ThO2 

WT 20 červená thorium 2% ThO2 

WT 30 fialová thorium 3% ThO2 

WT 40 oranžová thorium 4% ThO2 

WC 20 šedá cerium 2,0% CeO2 

WL 10 černá lanthan 1,0% LaO2 

WL 15 zlatá lanthan 1,5 % LaO2 

WL 20 modrá lanthan 2,0% LaO2 

WZ 08 bílá zirkon 0,8% ZrO2 

 

❖ Elektrody z čistého wolframu (WP) se používají především pro svařování střídavým      

proudem v oblasti hliníkových slitin. Pro stejnosměrný proud se naopak téměř nepoužívají.  

❖ Elektrody s malým obsahem oxidů thoria mají zvýšenou emisi elektronů, zvýšenou 

trvanlivost a snesou větší hodnoty proudu. Používají se ke svařování vysokolegovaných 

ocelí stejnosměrným proudem, mědi a titanu. Thorium ale vydává radioaktivní záření α, 

proto je nutné pečlivé odsávání plynů při svařování. 

❖ Elektrody s přídavkem oxidů ceru jsou velmi univerzální, dají se použít ke svařování 

střídavým i stejnosměrným proudem, pro legované i nelegované oceli, slitiny hliníku a 

mědi. Mají podobné vlastnosti jako předchozí typ, velkou odolnost, ale nezatěžují tolik 

prostředí a nejsou nebezpečné. 

❖ Elektrody s malým množstvím oxidů lanthanu jsou také velmi univerzální a dobře fungují 

i v oblasti malých proudů. Rostoucí množství lanthanu ulehčuje zapálení oblouku. 

❖ Elektrody s přísadou oxidu zirkoničitého jsou podobné těm čistě wolframovým, používají 

se hlavně pro svařování střídavým proudem a pro slitiny hliníku. 

Obr. 18 Svařování TIG [42] 
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     V předchozím popisu bylo zmíněno, že metodou TIG se v závislosti na chemickém složení 

elektrod svařuje buď stejnosměrným, nebo střídavým proudem. Nyní blíže rozebereme průběhy 

proudů a jejich použití. 

➢ Stejnosměrný proud  

Při svařování stejnosměrným proudem můžeme mít buď přímé zapojení, při kterém je elektroda 

připojená na záporném pólu zdroje a svařenec na kladném, nebo nepřímé s opačnou polaritou. 

a) Přímá polarita – při tomto zapojení přejde přibližně 1/3 tepla na elektrodu a 2/3 do 

svařovaného materiálu. Tím dochází k menšímu tepelném zatížení elektrody a k prodloužení 

její životnosti. Zároveň se tím většina tepla využije na natavení svařovaných dílů, díky čemuž 

dostaneme úzký svar s velkou hloubkou závaru. Tomu pomůže i kinetická energie elektronů 

vyletujících z elektrody do místa svaru. Tento typ zapojení je vhodný pro většinu svařitelných 

materiálů, které netvoří odolnou oxidickou vrstvu, zejména oceli, slitiny mědi, niklu a titanu. 

Pokud bychom použili ochrannou atmosféru, ve které bude víc než 75% helia, které dobře vede 

teplo, daly by se svařovat i silně oxidující hliníkové slitiny. Díky vysoké teplotě by se roztavily 

i odolné oxidy, které by se vlivem povrchových napětí stáhly k okrajům a zbytek svarové lázně 

by zůstal čistý. 

b) Nepřímá polarita – při tomto zapojení je naopak elektroda zahřívána víc než svařovaný 

materiál, což je nevýhodné. Tento typ zapojení se ale dá využít pro svařence z materiálů 

tvořících odolné oxidy (slitiny hliníku, hořčíku) s tenkými stěnami, které se dají svařovat 

nízkým proudem. Elektroda při tom ale musí být chlazena, aby nedošlo k jejímu roztavení. 

Výhodou nepřímého zapojení je čistící účinek, tím se rozumí rozrušování odolné oxidické 

vrstvy, která má vysokou teplotu tavení. Ta se tvoří na povrchu materiálu a svarové lázně 

například u již zmíněných hliníkových slitin. K čistícímu účinku dochází dvěma způsoby.  

     Tím prvním je tzv. katodová skvrna, to je oblast na katodě (záporná elektroda), tedy na 

svařenci, která emituje prvotní elektrony důležité pro ionizaci plynu a zapálení oblouku. 

Katodová skvrna není stabilní a pohybuje se do míst s nejnižší emisní energií, což jsou zároveň 

místa, kde je oxidická vrstva nejsilnější. Při průchodu katodové skvrny, se vlivem její vysoké 

energie oxidy odpaří. 

     Druhý čistící mechanizmus je založen na principu dynamického působení kationtů argonu 

na povrch svarové lázně. Argon se při ionizaci rozloží na kladné kationty, které jsou 

přitahovány ke katodě (svařenci) a záporné elektrony. Svými nárazy díky velké kinetické 

energii rozruší kladné ionty vrstvu odolných oxidů. 

 

➢ Střídavý proud  
Při svařování střídavým proudem se periodicky mění polarita zapojení a tím se kombinují 

výhody přímého i nepřímého zapojení. Ve fázi, kdy je elektroda připojena na kladný pól, 

dochází k čistícímu účinku a při změně polarity zase k hlubšímu provaření materiálu. Zároveň 

nedochází k příliš velkému teplotnímu zatížení elektrody. Díky svým čistícím účinkům je to 

metoda využívaná především ke svařování hliníkových slitin. 

     Stará svařovací zařízení pracovala se sinusovým střídavým proudem s frekvencí sítě. Přímá 

i nepřímá polarita vůči sobě byly v poměru 1:1 čímž docházelo ke zbytečně dlouhé čistící fázi, 

elektroda se hodně zahřívala a nedosahovalo se velké hloubky závaru. Na dnešních svářečkách 

se dá nastavit jak poměr polarit, tak i frekvence proudu. Jeho průběh je většinou obdélníkový. 
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➢ Impulzní proud  

Při impulsním svařování se hodnoty proudu periodicky mění mezi základním a impulsním 

proudem. Při základním proudu dochází pouze k ionizaci ochranného plynu, ale jeho hodnota 

je moc malá na to, aby při něm došlo k natavení materiálu a svarová lázeň při něm chladne. 

Impulsní proud je vyšší a při této hodnotě dochází k natavení svařovaného materiálu. Výsledná 

efektivní hodnota proudu je menší než při svařování stejnosměrným proudem, z toho také 

plynou hlavní výhody. Jde především o menší množství vneseného tepla, tím se sníží opotřebení 

elektrody, zmenší se TOO a svar je houževnatější 

5.3 Porovnání [31], [42], [43] 

 Co se týče rychlosti svařování, metody MIG/MAG jsou produktivnější než svařování TIG. 

To je dáno zejména tím, že při svařování tavící se elektrodou je přídavný materiál dodáván do 

místa svaru automaticky. Z toho, že je metoda TIG pomalejší, také plyne větší vnesené teplo 

do materiálu způsobené delším zahříváním. To je ale také výhodou v tom smyslu, že chladnutí 

svaru trvá déle a částečně se tím zabrání vzniku nestabilních struktur, které snižují houževnatost 

materiálu. Právě tato vlastnost materiálu je při výrobě cyklicky namáhaných rámů zásadní. 

Proto je metoda TIG v praxi nejpoužívanějším způsobem svařování rámů kol. Současně s vyšší 

houževnatostí jsme také u svařování metodou TIG schopní dosáhnout svaření materiálu do 

vyšší hloubky, než u MIG/MAG svařování. To je také velmi důležité, protože pokud budeme 

mít u svaru nedovařený kořen, vznikne tím v podstatě vrub a ten působí jako koncentrátor 

napětí, což je nežádoucí. Zejména pak u cyklického zatěžování. 

 Z teoretického hlediska je tedy svařování TIG nejlepší volbou pro výrobu cyklistických 

rámů. Je ale nutné ověřit vyčtené vědomosti také v praxi, tím se bude zabývat experimentální 

část práce. 

 

 

 

  



 

29 
 

6 EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE [18], [26], [44] 

 V předchozí kapitole byly popsány vhodné technologie svařování. Nyní je potřeba teoretické 

poznatky ověřit v praxi a porovnat mezi sebou metody svařování MAG a TIG. Pro experiment 

byla vybrána ocel ČSN EN 25CrMo4, ze které se v praxi často ocelové rámy vyrábí, ve formě 

trubky s průměrem 30 mm a tloušťkou stěny 

2 mm. Následně byla nařezána na 4 části. Do 

dvou částí byl vyfrézován otvor frézou o průměru 

30 mm aby na sebe trubky po přiložení pasovaly 

viz obr. 19. Poté následovalo obroušení a 

odmaštění obrobených hran. Před svařením je 

nutné určit, zda je nutná operace předehřevu 

kvůli zamezení vzniku studených trhlin viz kap. 

3.2. Teplota předehřevu je závislá na chemickém 

složení oceli (viz tab. 2) a na parametrech 

svařování, které jsou uvedeny v tabulce 4. 

Tab. 4 Svařovací parametry 

 U[V] I[A] η[-] vs[m.s-1] HD[ml.100g-1] 

MAG 19 160 0,8 3,5 5 

TIG 15 120 0,6 0,9 3 

 

Nejdříve je nutné spočítat uhlíkový ekvivalent, který se pro nelegované, jemnozrnné a 

nízkolegované oceli vypočítá podle vztahu:  

𝐶𝐸𝑇 = 𝐶 +
𝑀𝑛+𝑀𝑜

10
+

𝐶𝑟+𝐶𝑢

20
+

𝑁𝑖

40
= 0,25 +

0,75+0,23

10
+

1,05

20
= 0,40 %       (5.1) 

     kde: C – množství uhlíku [%] 

  Mn – množství manganu [%] 

  Mo – množství molybdenu [%] 

  Cr – množství chromu [%] 

  Cu – množství mědi [%] 

  Ni – množství niklu [%] 

Dále musíme z hodnot v tab. 3 spočítat tepelný příkon: 

𝑄 =
𝜂∙𝑈∙𝐼

𝑣𝑠∙1000
  [kJ.mm-1]         (5.2) 

     kde: η – koeficient tepelné účinnosti [-] 

  U – napětí [V] 

  I – proud [A] 

  vs – rychlost svařování [m.s-1] 

 

➢ pro MAG: 𝑄 =
0,8∙19∙160

3,5∙1000
= 0,695 kJ.mm-1 

 

➢ pro TIG: 𝑄 =
0,6∙15∙120

0,9∙1000
= 1,2 kJ.mm-1 

 

Obr. 19 Připravené polotovary 
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Z výpočtu tedy vidíme, že při svařování metodou TIG se v našem případě vnese do materiálu 

téměř dvojnásobné množství tepla oproti metodě MAG. To je zapříčiněno především malou 

rychlostí svařování. Nyní můžeme z tabulky 3 a ze vztahů 5.1 a 5.2 vypočítat teplotu 

předehřevu: 

𝑇𝑝 = 697 ∙ 𝐶𝐸𝑇 + 160 ∙ tanh (
𝑑

35
) + 62 ∙ 𝐻𝐷0,35 + (53 ∙ 𝐶𝐸𝑇 − 32) ∙ 𝑄 − 328  [°C] (5.3) 

 

    kde:  CET – uhlíkový ekvivalent [%] 

  d – tloušťka plechu = 2 mm 

  HD – obsah vodíku ve svarovém kovu [ml.100g-1] 

  Q – měrný tepelný příkon [kJ.mm-1] 

 

➢ MAG: 𝑇𝑝 = 697 ∙ 0,4 + 160 ∙ tanh (
2

35
) + 62 ∙ 50,35 + (53 ∙ 0,4 − 32) ∙ 0,695 − 328 = 61,3 °C 

 

➢ TIG: 𝑇𝑝 = 697 ∙ 0,4 + 160 ∙ tanh (
2

35
) + 62 ∙ 30,35 + (53 ∙ 0,4 − 32) ∙ 1,2 − 328 = 38,04 °C 

 

 Když porovnáme výsledky, vidíme mezi oběma metodami rozdíl. To je zapříčiněno jednak 

rozdílným množstvím vodíku v materiálu a jednak rozdíly v tepelném příkonu. Metodou TIG 

se nevnese do svaru tolik vodíku a zároveň vyšší tepelný příkon funguje jako malý předehřev. 

Nicméně hodnoty teplot se blíží okolní teplotě, proto nebude nutné do výroby před svařováním 

předehřev zařadit. 

 Dále následovalo samotné svařování. Oba vzorky byly svařeny ručně, jeden metodou MAG  

a druhý metodou TIG. Pro svařování MAG byla použita ochranná atmosféra Corgon 18, což je 

směs 82% argonu a 18% CO2. Elektroda byla použita OK AristoRod 13.12, jejíž chemické 

složení můžete vidět v příloze 2. Elektroda měla průměr 1 mm a svařování probíhalo na přístroji 

EWM Phoenix 355 Progress puls pomocí zkratového přenosu kovu. Pro TIG svařování byla 

použita atmosféra argonu čistoty 4.6 a jako přídavný materiál byl použit drát s průměrem 2 mm 

OK Tigrod 308L, jehož chemické složení můžete vidět v přiloze 3. Elektroda byla použita WC 

20 a svařování probíhalo na přístroji EWM – Picotig 200 puls TG.  Na obrázcích 20 a 21 

můžeme vidět rozdílný vzhled svarových housenek. 

  

 Ze svařenců poté byly v místech svarů vyříznuty vzorky tak, aby do nich byl zahrnut svarový 

kov, TOO i neovlivněný základní materiál, viz obrázky 22 a 23. Poté byly vzorky naleptány. 

Už při pouhém pohledu můžeme pozorovat rozdíl v hloubce průvaru mezi oběma druhy 

Obrázek…b metoda MAG Obrázek …a metoda TIG 

Obr. 20 Svařenec TIG   Obr. 21 Svařenec MAG 
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svařování. Při svařování TIG, je hloubka provaření materiálu znatelně větší, vidíme, že nebyl 

problém dostat se skrz trubku se stěnou 2 mm. To je způsobeno zejména vyšším tepelným 

příkonem a také skutečností, že při svařování metodou TIG se do místa svaru nedostává 

materiál automaticky při zapálení oblouku, jako u způsobu MAG, ale svářeč si přívod 

přídavného materiálu reguluje sám. Díky tomu je možné lépe zahřát a natavit materiál i ve 

větších vzdálenostech od povrchu. Při pohledu na obrázek 22 je patrná přítomnost póru ve 

svarovém kovu, jeho detail můžeme vidět na obrázku 24. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Při detailnějších pohledech na vzorky můžeme pozorovat také rozdíly ve velikostech TOO, 

viz obr. 25 a 26. To je opět způsobeno rozdílem vneseného tepla do svarů mezi oběma 

metodami. Přechod mezi TOO a základním materiálem je dán změnou struktury, tuto hranici 

můžeme pozorovat jako změnu zbarvení materiálu. Z obrázku 25 vidíme, že největší délka 

TOO u metody TIG byla přibližně 4,3 mm. U metody MAG přibližně 3,6 mm, viz obr. 26.  

 U obou technologií nebylo v TOO pozorováno zhrubnuté zrno, což je dáno jemnozrnnou 

strukturou nízkolegované oceli a blokování růstu zrna precipitáty. 

 

 

 

Obrázek 1 Obr. 23 Řez svařencem MAG Obr. 22 Řez svařencem TIG 

Obr. 24 Detail póru 
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Obr. 26 Tepelně ovlivněná oblast MAG 

Obr. 25 Tepelně ovlivněná oblast TIG 



 

 
 

Závěry 

 Po teoretickém rozboru hlavních prvků geometrie rámu a jejich vlivech na jízdní vlastnosti 

následoval návrh parametrů dvojkola. Předtím ale proběhlo měření geometrie dvou vzorových 

kol a porovnání jejich parametrů. Rám byl navržen tak, aby kombinoval výhody obou kol.

 Následoval výčet nejběžněji používaných materiálů pro výrobu rámů kol. Obecně nejde 

vybrat jeden nejlepší materiál pro všechna kola, každá oblast cyklistiky vyžaduje něco jiného a 

každý materiál má svoje klady a zápory. Pro rekreační vyjížďky na pevnostně hodně 

namáhaném dvojkole bude nízkolegovaná chrom molybdenová ocel EN 25CrMo4 dobrou 

volbou. 

 Vybraná ocel ale také musí být dobře svařitelná. Proto byla další část práce zaměřena na 

svařitelnost ocelí a na nejčastější defekty svarových spojů, které znemožňují svařitelnost. U 

jednotlivých typů trhliny byly také uvedeny způsoby, kterými se dá jejich vznik omezit. 

 Po širokém výčtu způsobů svařování byly nevhodné metody vyřazovány a okruh výběru se 

tak snížil jenom na metody svařování v ochranných atmosférách. Jejich nespornými výhodami 

oproti jiným technologiím byly zejména vysoká produktivita a dobrá kvalita svarových spojů. 

Z nich byla nakonec jako nejlepší vybrána metoda TIG a to hlavně díky vysoké houževnatosti 

svarových spojů. 

 V experimentální části mezi sebou byly porovnávány svary zhotovené MAG a TIG 

svařováním. Při pohledu na průřezy svarů byl ihned patrný rozdíl mezi hloubkou závaru. 

Z výpočtů vyplynulo, že svary zhotovené metodou TIG mají menší náchylnost k praskání za 

studena, což je v praxi velmi častá příčina zamezující svařitelnost materiálů. Je to způsobené 

jednak vyšším tepelným příkonem a nižším množstvím vodíku vneseného do svaru než u MAG 

svařování. Z těchto důvodů byla jako nejlepší technologie svařování vyhodnocena opět metoda 

TIG. 
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                                             Přehled vlastností oceli 25CrMo4  ( 25CrMoS4 ) 1.7218  (1.7213) 
Druh oceli                               Nízkolegovaná ušlechtilá chrom - molybdenová ocel k zušlechťování 

TDP ČSN EN 10083-3: 2007 

Dřívější označení 25CrMo4 ( 25CrMoS4 ) podle ČSN EN 10083-1: 1991+A1: 1996; 25CrMo4 (25CrMoS4) podle DIN 17200; 15 130 podle ČSN 

Použití 
Ocel s nižší prokalitelností pro středně namáhané strojní díly. Je svařitelná a vhodná pro výrobu bezešvých trub. Po zakalení dosahuje 
tvrdosti  přibližně 48 HRC.V zušlechtěném stavu dosahuje středních hodnot pevnosti a meze kluzu při relativně vysoké houževnatosti. 
Není náchylná k popouštěcí křehkosti. 

Chemické složení v %  
hmot. ( rozbor tavby ) 

C Si max. Mn P max. S max. 
1)

 Cr Mo Ni V 

0,22-0,29 0,40 0,60-0,90 0,025 0,035 0,90-1,20 0,15-0,30 - - 

Složení hotového 
výrobku   

2)
 

0,20-0,31 0,43 0,56-0,94 0,030 0,040 0,85-1,25 0,12-0,33 - - 

 
Mechanické vlastnosti 
v zušlechtěném stavu.            
 
3) 

Průměr mm Re min.  MPa Rm  MPa A min.  % Z min.  % KV min. J 

d ≤ 16 700 900 – 1100 12 50 - 

16 < d ≤ 40 600 800 - 950 14 55 50 

40 < d ≤ 100 450 700 - 850 15 50 50 

100 < d ≤ 160 400 650 - 800 16 60 45 

Maximální hodnoty 
tvrdosti pro stav : 

Zpracováno na střihatelnost Žíhaný na měkko 

HB max. 255 HB max. 212 

 
 
 
 
Prokalitelnost  
 
4)

  

Vzdálenost od plochy kaleného čela zkušebního tělesa v mm 
Tvrdost v HRC 

5) 
Mez 1,5 3 5 7 9 11 13 15 20 25 30 35 40 45 50 

+H
 

max. 52 52 51 50 48 46 43 41 37 35 33 32 31 31 31 

min. 44 43 40 37 34 32 29 27 23 21 20 - - - - 

+HH 
max. 52 52 51 50 48 46 43 41 37 35 33 32 31 31 31 

min. 47 46 44 41 39 37 34 32 28 26 24 23 22 22 22 

+HL 
max. 49 49 47 46 43 41 38 36 32 30 29 28 27 27 27 

min. 44 43 40 37 34 32 29 27 23 21 20 - - - - 

Popouštěcí křivka (referenční vzorek průměr 

30 mm)
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                                                                                                    Technologické vlastnosti 

Tváření za tepla Doporučené rozmezí teplot pro tváření za tepla: 1100 až  850 
o
C 

Tepelné zpracování 

Normalizační 
žíhání 

o
C 

Žíhání na měkko 
o
C 

Isotermické 
žíhání 

o
C 

Teplota kalení 
o
C 

Kalicí 
prostředí 

Teplota po- 
popuštění 

o
C 

Zkouška  
kalením čela 

o
C 

860 až 890 680 až 720 
850 až 920 
670 -1 hod. 

840 až 880 voda nebo olej 540 až 680 850 ± 5 

Uvedené podmínky jsou doporučené s výjimkou zkoušky kalením čela (zkouška prokal.) 
Teplota kalení při spodní hranici se doporučuje pro kalení do vody a při střední a horní hranici při kalení do oleje. Jako kalicí prostředí lze 
použít i syntetické polymery. K docílení rovnoměrných hodnot  po zušlechtění  u větších průměrů (zejména kovaných) přispívá 
normalizační žíhání před zušlechtěním.  

Body  přeměny :  Ac1 = 745
o 
C,  Ac3 = 830

o 
C,  Ms = 370

o
C 

 Obrobitelnost 
Obrábí se ve stavu žíhaném na měkko. Při  nižších pevnostech lze obrábět i ve stavu zušlechtěném. Zlepšenou obrobitelnost vykazuje 
ocel  25CrMoS4 se zvýšeným obsahem S. Díly, které mají být zušlechtěny  na vyšší pevnost se nejprve předhrubují ve stavu žíhaném a 
dokončí po zušlechtění.  

 Střihatelnost  Pro docílení tvrdosti  vhodné pro stříhání se ocel žíhá  nebo řízeně vychlazuje.  
1) 

obsah síry u oceli  25CrMoS4 je 0,020 až 0,040 % s dovolenou odchylkou v hotovém výrobku  ± 0,005 %.   
2)

 u jedné tavby smí být překročena horní nebo spodní hranice rozmezí, ale nikoliv obě současně. 
3) 

uvedené hodnoty musí být dosažitelné po odpovídajícím tepelném zpracování (zušlechtění) též u oceli dodávané ve stavu po válcování nebo  
   ve stavu měkce  žíhaném. Prokazují se na referenčním vzorku odpovídajícího průměru.  
    Zkušební tělesa pro stanovení mechanických hodnot musí být odebrána v souladu s předpisem normy TDP. 

    Re –mez kluzu, Rm – pevnost v tahu, A – tažnost ( počáteční délka Lo = 5,65So ), Z – kontrakce, KV – nárazová práce, zkušební těleso ISO  
    s V- vrubem ( průměr ze tří naměřených hodnot, z nichž žádná nesmí být menší  než 70% minimální střední hodnoty).  
4)

 pro ocel objednanou bez požadavků na prokalitelnost jsou hodnoty prokalitelnosti pouze informativní.  
5)

 +H – normální hodnoty pro celý pás prokalitelnosti, +HH -  zúžený pás prokalitelnosti směrem k horní hranici,+HL – zúžený pás  
    prokalitelnosti směrem  ke spodní hranici.         



OK AristoRod 13.12

Typické mechanické hodnoty čistého svarového kovu:

Podmínky Stav Plyn Tepl. zk. Rm Rp0,2 A5 KV (J)/°C (~HB)
°C MPa MPa % +20 0 -20

EN TZ 0 M21 +20 785 670 18 40 30 25 270
EN TZ 0 M21 +450 760 605 15
EN TZ 1 M21 +20 580 450 24 80 40 30 190
EN TZ 1 M21 +450 500 390 17
EN TZ 2 M21 +20 460 320 35 115 60 30 140
EN TZ 2 M21 +450 410 210 25

TZ 0 - stav po svařování, TZ 1 - stav po žíhání 700°C/0,5 h, TZ 2 - stav po TZ 940°C + 730°C/15h.

Svařovací parametry a orientační výkonové hodnoty:

∅ d Proud Napětí Výlet Spotřeba Rychlost Výkon 
drátu plynu podávání svařování 

(mm) (A) (V) (mm) (l/min) (m/min) (kg/h)

0,8 40 - 170 16 - 22 10 12 2,0 - 25,0 0,4 -   2,6
1,0 80 - 280 18 - 28 15 15 2,7 - 25,0 1,0 -   5,4
1,2 120 - 350 20 - 33 20 18 2,7 - 20,0 1,5 -   6,6
1,6 225 - 480 26 - 38 30 20 3,1 - 15,0 3,3 - 11,6

Použití:
Nízkolegovaný drát s 1% Cr, 0.5% Mo pro svařování
žáropevných a nízkolegovaných ocelí s vyšší pevností
s pracovní teplotou do 450°C.
Interpass teplota 150 - 300 °C
Předehřev 150 - 300 °C pro C1
Předehřev 220 - 250 °C pro M21

Vhodnost pro svařování, např.:
13CrMo 4-5, G17CrMo5-5 25CrMo4 a jiné

Klasifikace, certifikace:
TÜV 10089

Ochranný plyn (EN ISO 14175):
M21, C1

Klasifikace svarového kovu:
EN ISO 21952-A G CrMo1Si
EN ISO 21952-A W CrMo1Si
EN ISO 21952-B G 55M 1CM3
EN ISO 21952-B W 55 1CM3
SFA/AWS A5.28 ER80S-G
GOST 2246 08X CM A

Svařovací proud:

Typické chemické složení drátu (%):

C Si Mn Cr Mo
0,10 0,60 1,00 1,10 0,50

Polohy svařování:

Jiné údaje:
W.Nr. 1.7339

SFA/AWS A 5.28: ER 80S-G
EN ISO 21952-A: G CrMo1Si
GOST 2246:      08X CM A
EN ISO 21952-B: G 55 M 1CM3

D35



OK Tigrod 308L
(OK Tigrod 16.10)

Typické mechanické hodnoty čistého svarového kovu:

Podmínky Stav Plyn Rm Rp0,2 A5 KV (J)/°C
MPa MPa % +20 -80 -196

EN TZ 0 I1 645 450 36 170 135 90
EN TZ 1 I1 600 320 45 200 110

TZ 0 - stav po svařování, TZ 1 - stav po rozp. žíhání 1050°C/0,5h.

Použití:
Drát pro svařování austenitických ocelí s velmi
nízkým obsahem uhlíku typu 18Cr8Ni. Svarový kov
odolává mezikrystalové korozi. Je široce používán
v chemickém a potravinářském průmyslu ke sva-
řování potrubních systémů a nádob z ocelí uve-
deného typu, včetně těchto druhů stabilizovaných Nb,
jestliže provozní teplota nepřevyšuje 400°C.

Klasifikace, certifikace:
CE EN 13479
DNV 308L (-60°C)
TÜV 04269
další: CWB

Ochranný plyn (EN ISO 14175):
I1

Svařovací proud:

Typické chemické složení drátu (%):

C Si Mn Cr Ni
<0,03 0,40 1,80 20,0 10,0

Jiné údaje:
FN: 5 - 10
W.Nr.  ~1.4316

SFA/AWS A 5.9: ER 308L
EN ISO 14343-A: W 19 9 L

D65
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