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ABSTRAKT 

HOLUB Kamil: Svařování hlubokotažných ocelí s ochrannou vrstvou pomocí oscilujícího 
laserového svazku. 
 

Práce se zabývá výzkumem vlivu procesních parametrů svařování laserem s rozmítáním 
svazku na vlastnosti svarového spoje pozinkované hlubokotažné oceli. V první části je vytvořen 
přehled o technologii laserového svařování, vysvětlena problematika svařování ocelí 
s ochrannou Zn vrstvou a popsána metodika zkoušení svarových spojů. Druhá část se věnuje 
návrhu, průběhu a vyhodnocení experimentu, při kterém bylo zhotoveno sedm zkušebních 
svarů oceli s označením DC04+ZE v podobě přeplátovaných spojů tenkých plechů za využití 
různých parametrů rozmítání. Ze svarů byla odebrána řada vzorků, na kterých je provedena 
metalografická zkouška pro vyhodnocení makrostruktury a tahová zkouška pro posouzení 
mechanických vlastností spoje. 

Klíčová slova: Svařování, laser, rozmítání svazku, DC04, pozinkování 

ABSTRACT 

HOLUB Kamil: Welding of deep-drawing steels with a protective layer by means of an 

oscillating laser beam 
 

This thesis deals with the topic of procedural parameters influence on the properties of 

welded joint in zinc-coated deep-drawing steels in laser welding with wobbling. First part of 

the thesis serves as an overview of laser welding technology, welding of steel with protective 

zinc layer and weld quality testing. Second part is dedicated to a proposal, process flow and 

evaluation of an experiment. Seven trial lap welding joints of DC04+ZE steel have been welded 

using different welding parameters. Specimens from these trial welds were used for 

metallurgical testing by macro-etch examination and for tensile strength break testing to get 

mechanical properties of welded joints. 

Keywords: Welding, laser, wobbling, DC04, galvanizing 

 

  



 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

HOLUB, Kamil. Svařování hlubokotažných ocelí s ochrannou vrstvou pomocí oscilujícího 
laserového svazku [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-06-18]. Dostupné 
z: https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/124897. Diplomová práce. Vysoké učení 
technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce 
Libor Mrňa.  



 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Tímto prohlašuji, že předkládanou diplomovou práci jsem vypracoval samostatně, s využitím 
uvedené literatury a podkladů, na základě konzultací a pod vedením vedoucího diplomové 
práce. 
 

 

V …………… dne 26.6.2020 

 

 

        ………………………… 

         Podpis 
  



 

PODĚKOVÁNÍ 

Tímto děkuji panu doc. RNDr. Liboru Mrňovi, Ph.D. za cenné připomínky a rady týkající se 
zpracování diplomové práce. Dále bych chtěl poděkovat pracovníkům z ÚPT AV ČR za 
přípravu vzorků, panu Ing. Kamilovi Podanému Ph.D. za pomoc při zhotovení mechanických 
zkoušek a v neposlední řadě své rodině za podporu během celého studia. 



OBSAH 

Zadání 
Abstrakt 

Bibliografická citace 

Čestné prohlášení 
Poděkování 
Obsah 

ÚVOD ........................................................................................................................................ 9 

1 ROZBOR ZADÁNÍ ............................................................................................................. 10 

1.2 Varianty řešení .............................................................................................................. 10 

2 TECHNOLOGIE LASEROVÉHO SVAŘOVÁNÍ .......................................................... 13 

2.1 Rozdělení laserů ............................................................................................................ 14 

2.1.1 Pevnolátkové lasery .................................................................................................. 14 

2.1.2 Plynové lasery........................................................................................................... 17 

2.2 Režimy svařování .......................................................................................................... 17 

2.3 Svařování rozmítáním paprsku ................................................................................... 19 

2.4 Vady při laserovém svařování ..................................................................................... 21 

2.5 Svařování pozinkovaných ocelí .................................................................................... 22 

2.6 Zkoušky svarových spojů ............................................................................................. 24 

2.6.1 Nedestruktivní zkoušky ............................................................................................ 24 

2.6.2 Destruktivní zkoušky ................................................................................................ 29 

3 EXPERIMENT .................................................................................................................... 34 

3.1 Volba materiálu ............................................................................................................. 34 

3.2 Použitá zařízení pro svařování .................................................................................... 35 

3.3 Postup při svařování ..................................................................................................... 36 

3.4 Vizuální kontrola .......................................................................................................... 37 

3.5 Tahová zkouška ............................................................................................................. 39 

3.5.1 Vyhodnocení tahové zkoušky ................................................................................... 41 

3.6 Metalografická zkouška ............................................................................................... 51 

3.6.1Vyhodnocení makrostruktury .................................................................................... 52 

4 TECHNICKO-EKONOMICÉ ZHODNOCENÍ .............................................................. 57 

5 ZÁVĚRY .............................................................................................................................. 58 

Seznam použitých zdrojů 

Seznam použitých symbolů a zkratek 

Seznam obrázků 

Seznam tabulek 

Seznam příloh 

Seznam výkresů 



9 

 

ÚVOD [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7] 

Svařování je technologický proces, kterým vytváříme trvalé, nerozebíratelné spojení dvou 
či více strojních součástí i celých konstrukcí ze součástí jednoduchých tvarů s využitím tepelné, 
mechanické nebo radiační energie. Existuje široká škála svářecích technologií, které se 
uplatňují v průmyslu a ovlivňují prakticky i všechny ostatní průmyslové obory. Některé obory 
by bez svařování nebyly zdaleka na takové úrovni, na jaké je známe dnes, např. výroba 
automobilů, výroba konstrukcí ve stavebnictví a řady strojírenských složitých výrobků, včetně 
energetických zařízení. Laserové technologie se využívají ve velké škále aplikací a do mnoha 

dalších postupně prostupují. Dnešní lasery mají značnou životnost, velmi nízké provozní 
náklady, jsou prakticky bezúdržbové, s minimální velikostí ohniskového spotu dosahují svarů 
s malou šířkou a velkou hloubkou závaru a existují i ve výkonech řádů mnoha kW pro případy 
velmi náročných aplikací. Z těchto a dalších důvodů se lasery postupně stávají vhodným 

a žádaným nástrojem pro operace jakými jsou svařování, značení, řezání nebo např. vrtání dílů. 
Asi nejrozsáhlejší využití je v oblasti automotive, která je jednou z prvních, kam jsou zaváděny 
nejpokročilejší komerční technologie a výrobní principy. Konstrukční prvky automobilového 
průmyslu jsou v mnoha případech tvarově složité a komplikované. Tyto prvky se proto musí 
vyrábět z materiálu, který je schopný zachovat svou integritu i za působení velkých 
deformačních sil při tváření. Materiálem, který tento požadavek splňuje, jsou tzv. oceli pro 

hluboké tažení, které jsou aplikovány například při výrobě vnitřních a vnějších panelů dveří 
nebo i kapot a blatníků. Tyto plechy jsou potaženy kovovou vrstvou, kterou využívají jako 
ochranu proti korozi. Tato vrstva však při svařování komplikuje bezchybné provedení svaru, 

na což je třeba brát ohled při volbě svařovacích parametrů. Důležitou úlohu hraje také 
hospodárnost. Aby výrobci a dodavatelé uspěli v mezinárodní konkurenci, musí navrhovat své 
výrobní procesy s nejvyšší možnou časovou a nákladovou efektivitou. To staví před nové 
výzvy také svařovací techniku a vyžaduje inovativní řešení. V dnešní době jsou dostupné lasery 

s výkonem dostatečným, aby svařování probíhalo rychlostmi vyššími než 100 mm·s-1. Tak 

velké svařovací rychlosti u tvarově složitějších svarů vyvolávají problémy s dynamikou 

polohovacího systému, který nese svařovací hlavu mající nežádoucí setrvačnou hmotnost. 
Možné řešení nabízí skenerové svařování, kdy se pro pohyb laserového paprsku po svařenci 
využívají dvě počítačem řízená zrcadla ve skenerové hlavě, která dokážou laserovým paprskem 
velice rychle pohybovat v rámci určité plochy. Využitím tohoto zařízení lze prudce zvýšit 
dynamiku svařovacího procesu. 

  
Obr. 1 Technologie laserového svařování skenovací hlavou [6][7] 
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1 ROZBOR ZADÁNÍ [8], [1], [9] 

Se sériovou výrobou samonosných karoserií v automobilovém průmyslu vyvstal problém 
spojování ocelových plechových výlisků. Karoserie je vyrobena z několika různých druhů 
ocelových plechů (obr. 2), z nichž má každý své specifické vlastnosti určené k použití na 
konkrétní díl karoserie, viz tabulka 1. Nejčastěji se používají ocelové plechy, pozinkované 
ocelové plechy, hliníkové plechy a plasty. Pro vnější díly jsou charakteristické náročné 
designové tvary, a tedy 

i vysoké nároky na 
dostatečnou plasticitu, což 
splňují měkké hlubokotažné 
oceli, které jsou obecně 
vhodné ke svařování 
běžnými postupy. Na jejich 
svařitelnost mají ovšem vliv 
různé povrchové úpravy, 
konverzní povlaky i různé 
typy procesních maziv, 
která ve svarovém kovu 
vytvářejí póry v důsledku 
vypařování, takže svařovací 
proces je nutné vhodným 
způsobem upravit. 
Tab. 1 Materiály karoserie modelu ŠKODA Octavia [8]. 

Typ oceli Mez kluzu Re Využití 
Hlubokotažná ocel (LSS) < 200 MPa 21,20% 

Vysokopevnostní ocel (HSS) 200 - 400 MPa 33,60% 

Ultra vysokopevnostní ocel (UHSS) 400 - 700 MPa 16,20% 

Speciální vysokopevnostní ocel (AHSS) 700 - 1000 MPa 2,90% 

Za tepla tvářená vysokopevnostní ocel (PHS) 1000 - 1200 MPa 26,10% 

Pozinkované ocelové plechy jsou dnes stále častěji používány nejen v automobilovém 
průmyslu, ale také ve stavebnictví, vzduchotechnice, nábytkářství, nebo výrobě domácích 
spotřebičů. Tloušťka zinkového povlaku se pohybuje mezi 5 a 20 mikrometry u galvanicky 

nanášeného zinku a okolo 200 mikrometrů u žárově nanášeného zinku. Požadavkem při 
spojování je nepoškodit povlak, který katodickým účinkem chrání základní materiál. Páry 
zinku, které se odpařují při 906 °C, způsobují pórovitost svaru, neprůvary a trhliny. Pro účely 

vlastního experimentu byla zvolena nízkouhlíková, nelegovaná ocel válcovaná za studena, 
tažné jakosti DC04 se zinkovou vrstvou. Ocel této jakosti s označením DC04+ZE se pro svoji 

korozní odolnost využívá na výrobu dílů strojů, průmyslových zařízení, karosérií, krytin střech, 
v domácnostech na výrobu praček ledniček a jiných spotřebičů. 

1.2 Varianty řešení [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21] 

U technologie svařování dochází k neustálému vývoji a v současné době existuje značný 
počet různých metod používaných ke spojování materiálů. Stejně jako v jiných výrobních 
postupech platí i ve svařování, že je potřeba uvažovat metodu s největší efektivitou, s co 

nejmenšími náklady a co nejmenší spotřebou materiálových a energetických zdrojů. Pro 
srovnání jsou uvedeny následující metody, které je vhodné uvažovat ke spojování daného 
materiálu: 

Obr. 2 Materiálový koncept karoserie modelu ŠKODA Octavia [8] 
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• MAG - zkratka MAG pochází z anglického Metal Active Gas a označuje svařování kovů 
v ochranné atmosféře aktivního plynu (obr. 3). Při svařování je zapálen přídavným 
materiálem, nebo svařovacím drátem oblouk, při doteku se svařovaným dílem. Aby byl 

oblouk chráněn před reaktivním kyslíkem z okolí, proudí navíc plynovou hubicí takzvaný 
ochranný plyn. Ten při svařování vytlačuje kyslík a zabraňuje tak oxidaci na oblouku 

i v tavné lázni. Při svařování MAG se 
používají aktivní plyny jako čisté CO2 nebo 

směsi plynů (argon, CO2) s různým 
složením. Tyto plyny jsou velice reaktivní. 
U robotizovaného způsobu 
svařování tenkých plechů lze často 
s úspěchem použít 
vysokovýkonný zrychlený zkratový 
přenos. Využitím parametrů svařování 
odpovídajícím spíše svařování sprchovým 
obloukem lze dosáhnout výrazného 
zvýšení rychlosti svařování. To přispívá 
nejen ke zvýšení produktivity ale i ke 
snížení deformací svařovaných dílů. 
Nejčastěji používanou variantou při 
svařování povlakovaných plechů je 
svařování s běžným ocelovým drátem 

G3Si1. Nevýhodou ale je vysoká teplota 
oblouku, která způsobuje narušení povlaku. 
To vyžaduje obnovení povlaku po ukončení 
svařování, nejčastěji nátěrem. 

• MIG pájení – zkratka MIG pochází z anglického Metall Inert Gas a označuje svařování 
kovů v ochranné atmosféře inertního plynu. Při MIG pájení narozdíl od tradičního 
MIG/MAG svařování dochází k roztavení pouze přídavného materiálu, který procesem 
blízkým pájení natvrdo spojí nenatavený základní materiál. Elektrický oblouk hoří mezi 

odtavovanou, kontinuálně přiváděnou elektrodou z pájecího přídavného drátu a pájeným 
dílcem, viz obr. 4. Pro své optimální vlastnosti se používají zejména bronzové dráty 

a slitiny na bázi mědi s příměsí např. křemíku nebo hliníku, které při dodržení správného 
nastavení svařovacích parametrů, ochranné atmosféry a správném vedení hořáku 
dávají spolehlivý výsledek. Přiváděný ochranný plyn zabraňuje vlivu okolního vzduchu 
na tekutou pájku. Doporučené plyny 
jsou Argon, nebo Argon + 1 % O2. 

Jako zdroj proudu se 

používá klasická MIG/MAG 
svářečka. Díky nízké teplotě tavení 
pájecího drátu dochází jen 
k minimálnímu vlivu na vrstvu zinku 

pozinkovaných plechů v pájené 
oblasti a vzniká minimální 
deformace. Pájený spoj vykazuje 
vyšší odolnost proti korozi 

a umožňuje snazší povrchové 
opracování. Nutnými podmínkami 
této metody jsou stabilní 
a bezrozstřikový přenos roztaveného 

Obr. 3 Princip svařování metodou MAG [19] 

Obr. 4 Princip MIG pájení [20] 
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kovu a relativně nízká teplota oblouku. Kvalita procesu MIG pájení velice záleží na 
množství odpařených oxidů a zinku, často se mohou objevit póry, průduchy ve svarovém 
švu, defekty v kořeni svaru, popř. praskliny ve vrstvě zinku. Určujícím parametrem pro 
správné nastavení procesu je tloušťka zinkové vrstvy. Je-li větší než 15 μm, pak množství 
a kvalita zinkových par může způsobit nestabilní hoření oblouku. 

• Odporové svařování - při svařování elektrickým odporem není zdrojem tepla elektrický 
oblouk, ale elektrický odpor vzniklý v místě styku dvou svařovaných materiálů. Jedná se 
o tzv. přechodový odpor. Ocel je oproti měděným elektrodám špatný vodič, proto v ní při 
procházení proudu vzniká velký odpor a dojde k místnímu ohřevu styčných ploch 
svařovaných plechů. Materiály se teplem nataví a k jejich svaření dojde po silném stlačení. 
Svářečky pro svařování elektrickým 
odporem tedy musí obsahovat kromě 
výkonného zdroje elektrického proudu 

také mechanické prvky umožňující 
silné stlačení svařovaných materiálů 
v místě svaru. V praxi se využívá více 
typů odporového svařování, 
nejpoužívanější je však svařování 
bodové s přeplátováním, tzv. bodování 
(obr. 5). Bodové svařování pomocí 
robotů lze s úspěchem využít ke 
svařování tenkých plechů zejména 
v automobilovém průmyslu. Další 
využití je v oblasti vzduchotechniky 
nebo ve výrobě plechových krytů 
strojních zařízení. Jednou z důležitých 
podmínek při aplikaci bodového 
svařování je povolené namáhání 
bodových svarů. Bodové svary 
totiž nelze namáhat krutem. V krutu je 
pevnost bodových svarů minimální. 
Naopak v tahu je jejich pevnost 

úctyhodná. Na toto je třeba dát pozor 
při návrhu konstrukce, kde hodláme 
používat bodové svary. 

Další efektivní variantou je využití svařování pomocí laserového paprsku, který disponuje svou 
univerzálností. Pomocí něho lze velmi rychle vytvářet jemné svarové body od průměru jednoho 
milimetru až po hluboké svary dlouhé několik metrů. Přitom vznikají při minimální 
deformaci velmi tenké svarové geometrie s velkým poměrem hloubky a šířky. Lasery svařují 
jak materiály s vysokou teplotou tavení, tak také s vysokou tepelnou vodivostí. Na základě malé 
taveniny a krátké, řiditelné doby tavení lze spojovat částečně dokonce materiály, které by jinak 
svařit možné nebylo či jen velmi obtížně. V případě potřeby se používají přídavné materiály. 
Zvláštním typem je pak svařování skenerové, kde je paprsek veden pomocí pohyblivých zrcadel 
umístěných ve skenerové hlavě. Paprsek je řízen změnami úhlů zrcadel, které mohou paprsku 
udělit kromě pohybu ve směru svařování také sekundární pohyb, čímž vzniká technologie 

nazývaná „wobling“. Díky rychlému přesouvání téměř kompletně odpadají prostoje, což 
zvyšuje efektivitu v provozu. Tato technologie je předmětem této práce a bude dále rozebrána 
v následujících kapitolách. 
 

Obr. 5 Princip bodového odporového svařování [21] 
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2 TECHNOLOGIE LASEROVÉHO SVAŘOVÁNÍ [22], [23], [24], [25], [26] 

Podstatou laserového svařování je soustředění energie elektromagnetického záření 
viditelného nebo infračerveného záření na malou plochu do místa svaru za využití optického 
zesilovače, který generuje paprsky vysoké intenzity pomocí procesu tzv. stimulované emise 
fotonů. Schéma pracoviště pro laserové svařování lze vidět na Obr. 6. Základem laseru je 
aktivní prostředí, které je nějakým způsobem buzeno (opticky, elektricky, chemicky, …). 
Buzením dodáváme do laseru energii vyzářenou v podobě laserového svazku, který je 

koherentní (soufázový), monochromatický (jedné vlnové délky) a má malou divergenci 
(rozbíhavost) a vysokou energetickou hustotu. Úzký laserový svazek je opticky fokusován do 
ohniska na povrchu svařovaného materiálu a díky vysoké koncentraci výkonu dochází k ohřevu 

a natavení. Místně natavený materiál se následně promísí a po přejezdu laserového paprsku 
tuhne. Vzniká svarový spoj určitých užitných vlastností. Lze vytvářet jakostní svary různých 
typů, a to jak extrémně tenkých, tak tlustých polotovarů. Laserem jsou svařitelné běžné 
konstrukční oceli, korozivzdorné oceli, hliník a jeho slitiny, měď, titan a v neposlední řadě 

i speciální materiály a jejich kombinace. Hlavní předností laserového svařování je kvalita 
svaru, vyšší hloubka průvaru, nízká tepelně ovlivněná oblast, vysoká produktivita, snadnější 
možnost automatizace, povrchový vzhled, a především vysoká svařovací rychlost (oproti 
obloukovým metodám). 

 

  

Obr. 6 Schéma pracoviště pro laserové svařování [25] 
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2.1 Rozdělení laserů [27], [22], [28], [29], [30] 

Lasery je možné dělit podle typu aktivního prostředí, vlnové délky, pracovního režimu, 
způsobu buzení, výkonu, účelu a dalších parametrů. Tři základní rozdělení jsou následující. 

Podle vlnové délky: 
• Infračervené: 780 nm – 1 mm 

• Emitující ve viditelném pásmu: 360–780 nm 

• Ultrafialové: 10–360 nm 

• Rentgenové: 1 pm - 10 nm 

Podle režimu práce: 
• Kontinuální: nepřetržitá generace záření 
• Pulsní: pulzy s vysokou opakovací frekvencí 
• Impulsní: vysoce energetické pulsy s nízkou opakovací frekvencí 

Nejčastějí se však setkáváme s dělením laserů podle povahy aktivního prostředí: 
• Pevnolátkové: Nd:YAG, Nd:sklo, Er:YAG, Yb:YAG, Ti:safír, rubínový 

• Polovodičové: GaAs, GaN, PbSnSe, InAsSb 

• Kapalinové: na bázi organických barviv (coumarin, fluorescein, cyanin, …) 
• Plynové:  atomární: He-Ne, He-Cd, Cu, I 

iontové: Ar, Kr 
molekulární: CO₂, N₂, H₂ 

excimerové: XeBr, KrO, ArO 

Pro své odlišné fyzikálně-optické parametry má každá typová skupina laserů své speciální 
vlastnosti a uplatnění. Z hlediska průmyslového technologického užití se nejčastěji využívají 
lasery s pevnolátkovým nebo plynovým aktivním prostředím. 

2.1.1 Pevnolátkové lasery [29], [27], [22], [28], [31], [32], [33], [30],[34], [35],[36],[37],[38] 

Aktivní prostředí je nejčastěji tvořeno pevnou látkou v podobě krystalů, oxidů, skel či 
granátu. Základním materiálem, který určuje většinu technických vlastností daného krystalu, je 

u pevnolátkových laserů matrice, která musí být průzračná, opticky homogenní a musí být 
technologicky možné ji uměle vyrábět. Buzení je nejčastěji optické, a to buď výbojkami nebo 
laserovými diodami. Do této skupiny patří např. rubínový laser, neodymový laser, Nd:YAG 
laser, Nd:YLF laser, nebo Er:YAG laser. Nejvíce využívanými typy ve strojírenství jsou 
Nd:YAG lasery a modifikace pevnolátkových laserů: diskové, vláknové a diodové lasery: 

• Nd:YAG laser - aktivní prostředí tvoří pevné krystalické nebo amorfní látky YAG (yttrium-

aluminum-granat), nebo-li yttrito-hlinitý granát, což je bezbarvý, opticky izotropní krystal 
kubické struktury, který je z 0,3 % až 1 % dopovaný ionty neodymu – Nd (obr. 7). 

V současné době jde o nejdůležitější krystal pro granátové lasery, neboť je zvládnuta jeho 
technika pěstování a opracování do tvarů tyčí při zachování nejvyšší optické kvality. 
Laserová kavita je u klasického Nd:YAG laseru eliptického tvaru s pozlaceným vnitřním 
povrchem pro dosažení maximální účinnosti čerpání aktivního prostředí. Tyčinkový 
krystal i výbojka jsou umístěny ve skleněných trubicích v jejích ohniskových přímkách). 
V některých případech bez skleněných trubic – napřímo. Kolem proudí chladící 
deionizovaná voda, která předává teplo vodě ve vnějším chladícím okruhu nebo vzduchu. 
Laser pracuje jak v pulzním, tak kontinuálním režimu. Kontinuální typy dosahují 
průměrných výkonů stovek wattů, v případě spřažení několika kavit za sebou až tisíců 
wattů. V pulzním provozu se dá dosáhnout špičkových výkonů kolem 109 W a za užití 
kaskádových zesilovačů i vyšších. Lasery jsou buzené buď výbojkami (LPSS – lamp 

pumped solid state), nebo laserovými diodami (DPSS – diode pumped solid state). Celková 
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účinnost přeměny elektrické energie na světelnou u LPSS laserů čerpaných kryptonovou, 
případně xenonovou výbojkou dosahuje pouze 1 % až 3 %, neboť velká část energie 
výbojky se nevyužije a přemění se na teplo (je nutné chlazení vodou). Podstatně vyšší 
účinností, a to až 20 % se dosahuje nahrazením výbojky polem laserových diod. Jde 

o nejefektivnější způsob buzení pevnolátkových laserů, neboť emisní spektrum laserových 
diod pro čerpání aktivního prostředí je tvořeno jednou úzkou spektrální čarou na vlnové 
délce 808 nm, která odpovídá absorpční čáře tohoto prostředí. 
V dnešní době se LPSS Nd:YAG lasery používají zejména v pulzním režimu pro laserové  

svařování (aplikace 

s požadavkem 
hlubokého průvaru 

a malé teplotně 
ovlivněné zóny) 
a vrtání (např. 

v leteckém 
průmyslu pro vrtání 
ušlechtilých ocelí 
a slitin). Výhodou 
těchto laserů je 
vysoká energie 

v pulzu, kterou tyto 

aplikace vyžadují. 
Nevýhodou je nízká 
účinnost, velké 
nároky na chlazení, 
vysoké provozní 
náklady a krátká 
životnost výbojek. 

• Diskový laser (obr. 8) - ve své podstatě jde o modifikaci Nd:YAG laseru s unikátním 
řešením vlastního laserového rezonátoru. Aktivní médium ve formě válečku je nahrazeno 
diskem o průměru řádově desítky milimetrů a tloušťce několik desetin milimetru. Diskové 
lasery disponují výhodnějším principem čerpání polem laserových diod. Používají se i jiná 
aktivní prostředí např. Nd:YVO4 nebo Yb:YAG. v závislosti na aktivním prostředí je 
generován laserový paprsek s různou vlnovou délkou. Výhodou je rovný teplotní profil po 
celém disku, díky kterému lze dosáhnout velice přesného chlazení (vodou či vzduchem) 
a lze vygenerovat velmi kvalitní laserový svazek. Použití je zejména pro výkonově náročné 
operace, jako svařování a řezání kovů. Jejich nevýhodou je menší účinnost (15–20 %). 

Obr. 7 Konstrukční schéma Nd:YAG laseru [35] 

Obr. 8 Konstrukční schéma diskového laseru [36] 
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• Vláknový laser - jedná se o unikátní typ pevnolátkového laseru, kde optické vlákno slouží 
nejen k vedení laserového paprsku, ale také jako aktivní prostředí a dochází v něm k buzení 
a generování laserového paprsku. Vlákno je z křemenného skla a jeho jádro je dopované 
prvky vzácných zemin, jako je například erbium (Er) nebo ytterbium (Yr), které se ve 
formě malých částic přimísí do jádra během výroby. Optické vlákno zde odpovídá 
vlastnostem krystalu u ostatních pevnolátkových laserů s tím rozdílem, že vlákno může být 
dlouhé až několik metrů. Díky tomu je snadné vézt laserový svazek přímo k aplikaci. 

Čerpání je realizováno zářením laserových diod kolmo na průřez aktivního vlákna. 
Rozbíhavý svazek z čerpací diody je fokusován na vysoce odraznou vrstvu obalu vlákna 

a při každém průchodu vláknem je částečně absorbován, čímž je zajištěno buzení aktivního 
prostředí. Rezonátor tvoří namísto optických zrcadel Braggsovy mřížky, což jsou struktury 
vytvořené přímo na optickém vlákně. Většinou je tento výstupní paprsek skládán s paprsky 

vystupujícími z mnoha dalších optických vláken, čímž je možno dosáhnout vyššího 
výkonu u laserového paprsku, který je tímto způsoben složen. Paprsek prochází dalšími 
optickými komponenty, kde jsou dle potřeby upravovány jeho vlastnosti (obr. 9). 

• Diodový – polovodičový laser - tyto lasery mají významné místo u svařování plastů. 
V případě, že je aktivním prostředím silně dopovaný polovodič, hovoříme o laserové 
diodě. Ty jsou sdružovány do řad, bloků nebo baterií v závislosti na požadovaném výkonu. 
Záření se generuje přímo v polovodiči v PN přechodu průchodem elektrického proudu, 

viz obr. 10. Krystal obsahující PN přechod je opracován do tvaru hranolu tak, aby jeho 
čelní stěny byly kolmé na tento přechod, čímž se vytvoří Fabry-Perotův rezonátor. Z jeho 

PN přechodu o ploše řádově 
10−6 mm² je emitováno záření, 
které se šíří v rovině přechodu 

a opakovanými odrazy se zesiluje. 

Hlavní nevýhodou je velká 
rozbíhavost laserového svazku 

a jeho průřez v podobě úsečky 
(nikoliv kruhu). K jeho kolimaci 

se používají válcové mikročočky 

umístěné na stěně bloku. Přesto je 
kvalita svazku ve srovnání 
s jinými typy laserů výrazně nižší. 
Hlavními přednostmi diodových 
laserů jsou jejich nízká hmotnost, 
vysoká kompaktnost, a především 
vysoká účinnost. 

Obr. 9 Konstrukční schéma vláknového laseru [37] 

Obr. 10 Konstrukční schéma diodového laseru [38] 
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2.1.2 Plynové lasery [31], [39], [40] 

Aktivní prostředí těchto laserů je v plynné fázi a pracují v kontinuálním i pulzním režimu. 
k jejich buzení se většinou používá vysokonapěťový doutnavý elektrický výboj. Do této 
skupiny patří helium-neonový laser, měděný laser, jódový laser, argonový laser, helium-

kadmiový laser, vodíkový laser, dusíkový laser, excimerové lasery a CO2 lasery. Z uvedených 
laserů se v technologiích opracování materiálů používají především CO2 lasery (obr. 11). 

Tyto lasery patří do skupiny plynových laserů, kde aktivní prostředí je směs plynů obsahující 
oxid uhličitý, dusík a helium obvykle v poměru 1:4:5. v průmyslu se používají lasery buzené 
buď vysokonapěťovým nebo vysokofrekvenčním elektrickým výbojem. Molekuly dusíku 
vybuzené do vyššího energetického stavu předají nepružnými srážkami svoji energii 

molekulám oxidu uhličitého, čímž dojde k jejich excitaci. Helium přitom urychluje návrat 
molekul CO2 do základního stavu, aby se celý proces excitace a následné emise záření mohl 
opakovat. Směs pracovních plynů proudící v trubici, musí být neustále doplňována. Účinnost 
klasických CO2 laserů je 10 % až 13 %. Výkon závisí na rozměrech rezonátoru, typu buzení 
i způsobu výměny 
pracovní látky a může 
dosahovat několika 
miliwattů až desítek 
kilowattů. Nevýhodou je 
vedení laserového 
paprsku, kdy nelze 

využít optického vlákno, 
které se velmi hojně 
využívá na robotických 
aplikacích. k vedení 
svazku je nutné používat 
zrcadla. Optická dráha 
je tedy složitější, je 
nutná její pravidelná 
kalibrace a jsou zde 

nároky na čistotu 

a údržbu zrcadel. 

2.2 Režimy svařování [41], [34], [42], [43], [44], [45], [46], [47], [26], [48], [49] 

Při laserovém svařování dopadá zaostřený laserový paprsek na povrch materiálu, který se 
natavuje. Množství nataveného materiálu závisí na odraznosti materiálu, tepelné vodivosti 
materiálu, na posuvné rychlosti, a především na plošné hustotě výkonu. Při nižších výkonových 
hustotách dochází k natavení povrchu materiálu absorpcí a vedením (kondukcí) tepla 
dopadajícího laserového svazku. Tento režim se nazývá kondukční svařování. Výsledný svar je 
mělký, spíše širší a podobá se svarům při obloukovém svařování. Nicméně rychlost svařování 
může být vyšší a pro některé aplikace je porovnání hloubky průvaru a rychlost svařování 
vyhovující. Využívá se tedy zvláště v případech, kdy rychlost svařování je důležitější než úzký 

a hluboký průvar, např. u spojování tenkých plechů. 
  

Obr. 11 Konstrukční schéma plynového CO2 laseru [40] 
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Při vyšších výkonových hustotách, přibližně 106 W.cm-2, přejde svařování do tzv. 
penetračního režimu. Rychlost ohřevu materiálu v místě dopadu paprsku je mnohonásobně 

vyšší než odvod tepla 
do okolí. V místě 
svaru dochází nejen 

k natavení kovu, ale 

i k jeho dalšímu 
ohřevu nad 
odpařovací teplotu. 
Vytvoří se 
expandující kovová 
pára, která se tlačí 
ven. Když pára 
vystupuje, vykonává 
tlak na taveninu, 

čímž ji částečně 
vypuzuje a materiál 
má možnost se 

natavovat do větší hloubky, viz obr. 12. Vzniká úzká (asi 1,5 – 2násobek průměru ohniska 
laserového svazku) dutina ve tvaru kapiláry naplněná párou nazývaná také klíčová dírka neboli 
keyhole, vit Obr. 4. Kapilára je obklopena roztaveným kovem. Jestliže se laserový paprsek 
pohybuje nad spojovaným místem, pohybuje se s ním také kapilára. Roztavený kov ji obtéká 

a na zadní straně s poklesem teploty 

dochází k jeho krystalizaci. Tímto 
způsobem vzniká svarový šev se 
stejnoměrnou strukturou. Hloubka svaru je 

až desetkrát větší než šířka svaru. Proto se 
efektu keyhole využívá v případech, kdy 
jsou požadovány velké hloubky svaru nebo 
je třeba svařovat více vrstev materiálu 
najednou – tzv. přeplátováním. Vnášení 
energie laserového paprsku se při svařování 
pomocí laseru příznivě ovlivňuje 
ochranným (asistenčním) plynem. 
Všeobecně používané asistenční plyny (Ar, 
N2 nebo He) zvyšují efekt hloubkového 
provaření. Navíc se současně využívájí 
k ochraně chladnoucí taveniny před 
oxidací. Některé materiály je však možno 
svařovat i bez ochranné atmosféry, pokud je 
povrchová oxidace přijatelná. Srovnání 
svarů provedených kondukčním 
a penetračním svařováním je na obr. 13. 

  

Obr. 13 Kondukční a penetrační svařování [49] 

Obr. 12 Keyhole efekt [48] 
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2.3 Svařování rozmítáním paprsku [50], [51], [41], [52], [53], [54], [55], [56], [57] 

U laserového svařování se můžeme setkat s určitými problémy, mezi nimiž je i potřeba co 
nejvíce omezit mezeru mezi svařovanými díly. Velikost této mezery musí být pod kontrolou, 
aby se i s malou šířkou laserového paprsku zajistilo správné spojení obou svařovaných hran. 
Při běžném laserovém svařování je šířka a celková geometrie svaru daná použitou optickou 
soustavou, kde kromě svařovacích parametrů (výkon laseru, rychlost posuvu) hraje roli průměr 
optického vlákna a celkové zvětšení ve svařovací hlavě. Rozšiřování laserového paprsku 
pomocí jeho rozostření je ovšem nevhodné, protože následné snížení hustoty energie by vedlo 
pouze ke kondukčnímu svařování a nikoli k penetračnímu, které může být pro danou aplikaci 
vyžadováno. Kromě toho problémy spojené s vedením tepla v součásti způsobují nežádoucí 
jevy, jako je tepelně ovlivněná oblast s velkými rozměry a deformace. Možné řešení řízení 
geometrie a kvality svaru spočívá v tom, že laserový paprsek vykonává kromě pohybu 
svařovací dráhy i další pohyb. Na tomto principu je založeno svařování s rozmítáním svazku, 
tzv. wobbling. Při tomto způsobu svařování se vytváří svar složený ze dvou pohybů laserového 
paprsku k pohybu ve směru rychlosti svařování se přidává mikropohyb paprsku po triviální 
křivce tvaru kružnice, elipsy, přímky, nebo osmičky za pomoci vychylovacích zrcadel. Ukázka 
tvarů rozmítání je znázorněna v tabulce 2. Laserový paprsek se tak pohybuje mnohem rychleji 
než při normálním svařování a je možné uměle zvyšovat šířku svaru i za použití tenčího 

paprsku.  Vzhledem k tomu, že při složeném pohybu laserový paprsek „míchá“ svarovou lázní, 
lze kromě šířky závaru ovlivnit jeho mikrostrukturu. Tím, že paprsek prochází několikrát kolem 
stejného bodu svaru, je umožněno lepší řízení teploty součásti. Růst teploty a rychlost 

ochlazování jsou mírnější než u běžného laserového svařování, což napomáhá k odstraňování 
svarových vad a deformací. Vzhledem k dalším doplňkovým parametrům jako je geometrie 
triviálního obrazce a frekvence oscilace je ovšem optimalizace svařovacího procesu složitější. 
V závislosti na poměru mezi rychlostí posuvu a frekvencí kmitání laserového paprsku můžeme 
získat kontinuální nebo diskontinuální svarové housenky. Vysoké hodnoty kmitočtu oscilace 
mají za následek částečné opětovné roztavení materiálu, a tedy vznik spojité housenky ve směru 
hlavního pohybu svařování. Naopak vysoké rychlosti svařování znamenají větší vzdálenost 
mezi částmi materiálu roztavenými od jednoho průchodu laserového paprsku k následujícímu. 
V důsledku toho je natavení materiálu značně omezenější a riziko spočívá v tom, že podél 
hlavního svařovacího pohybu nevznikne souvislý svar.  
Tab. 2 Možnosti rozmítání paprsku [53]. 

 

  

Tvar rozmítání Schéma Ukázka svaru

Kruhové

Lineární

Tvar 8

Tvar ležaté 8
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Kromě řádného řízení jednotlivých parametrů patří mezi požadavky pro svařování 
oscilačním svazkem také vysokovýkonný laser s dostatečnou kvalitou pro dlouhou ohniskovou 
vzdálenost, a především zařízení pro samotné rozmítání paprsku (obr. 15). Jedním z těchto 

zařízení je skenerová hlava (obr. 14), která se využívá pro tzv. skenerové svařování, z angličtiny 
„remote welding“. Tato metoda využívá pro pohyb laserového paprsku po svařenci dvě 
počítačem řízená zrcadla umístěná ve skenerové hlavě. Zrcadla jsou schopna laserovým 
paprskem velice rychle pohybovat na velkou vzdálenost mezi procesní rozmítací hlavou 

a svařovaným vzorkem. Tím pádem není nutný vzájemný pohyb mezi svařovací hlavou 

a svařovanými díly a dá se tak prudce zvýšit dynamika svařovacího procesu. Existují dvě 
základní varianty metody: 

• Skenerové svařování v rovině, kdy speciální fokusační 
objektiv je umístěn pod systémem zrcadel a dokáže zaostřovat 
laserový paprsek v rovině dané rozkmitem zrcadel. 

• Skenerové svařování v prostoru, kdy fokusační čočka je 
umístěna pohyblivě před systémem vychylovacích zrcadel. 
Řídicí systém přepočítává aktuální vzdálenost mezi 
svařovaným dílcem a svařovací hlavou (na základě 
počítačového 3D modelu) a přestavuje polohu fokusační 
čočky tak, aby ohnisko leželo vždy na obrobku. 

Svařovací hlavu pro skenerové svařování lze upnout na polohovacího robota, čímž se zvětší 
flexibilita a rozsah svařování ve 3D. Rameno robota může rozmítací hlavu snadno umístit do 
definovaných pozic, kde pak svařování probíhá již díky rozmítání svazku zrcadly, nebo se 
naopak zrcadla mohou zafixovat a pohyb svazku po vzorku je realizován pohybem robota. 
Nejvyšší verzí je synchronizace pohybu laserového paprsku daná pohybem zrcadla s pohybem 

celé hlavy pomocí robota, tzv. „On the fly“. Při této metodě se ochranná atmosféra přivádí do 
svařovaného místa pomocí rozvodu v upínacím systému dílů, nebo se nepřivádí vůbec – 

svařovací proces je natolik rychlý, že nedochází k přílišné oxidaci svarové lázně. k rozmítání 
paprsku lze využít i speciální rozmítací hlavu určenou pro tento režim, která je velmi 
kompaktní, ovšem na úkor malého rozsahu pohybu vychylovacích zrcadel. Tato metoda se 
používá v celé řadě velkoobjemových svařovacích sestav v oblasti automotive, jako jsou dveře, 
přístrojové desky, opěradla sedadel a konstrukce bočních nárazů. 

Obr. 14 Skenovací hlava [56] 

Obr. 12 [68] 

Obr. 15 Schéma pracoviště pro skenerové svařování [57] 
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2.4 Vady při laserovém svařování [58], [59], [60], [61], [62], [63] 

Jako vady jsou ve svařování obecně označovány všechny odchylky od vlastností 
předepsaných technickými normami nebo technickými podmínkami vytvořené v daném 
svarovém kovu v důsledku nesprávného svařovacího procesu nebo nevhodně zvolených 
parametrů svařování. Tyto nedostatky působí jako koncentrátory napětí, které nepříznivě 
ovlivňují velikost meze únavy a za určitých podmínek se mohou stát také iniciátory křehkého 
lomu. Některé vady lze zjistit při prohlídce zhotoveného svaru pouhým okem nebo 

jednoduchými pomůckami. Můžou se ovšem vyskytovat i vady skryté, které obvykle zjistíme 
pomocí přístrojů nebo laboratorními zkouškami. Do provozu můžeme připustit pouze svary 

s takovými typy vad, o kterých víme, že při známém provozním zatížení neohrozí bezpečnost 
svařovaných konstrukcí. Problémy vznikající u všech procesů svařování se převážně týkají 
necelistvostí. Kromě polohy výskytu se defekty dají rozdělit také podle jejich tvaru na bodové, 
plošné a objemové. Mezi bodové řadíme vady jako mikropóry, případně malé sférické vměstky 

(např. silikáty). Mezi plošné vady zařazujeme vady typu trhlin, neprůvarů a studených spojů 

a do objemových potom především vady typu pórů, bublin, kovových i nekovových vměstků, 
staženin (mezidendritických, kráterových), ale také zápaly, vruby, nedodržení rozměrů 

a nepravidelnost povrchu svarů. Podrobné rozdělení vad podle charakteru je popsáno normou 
ČSN EN ISO 6520-1. Nejčastější typy vad jsou znázorněny na obr. 16. 

Hlavními vadami laserových svarů jak v oceli, tak v hliníku jsou především tzv. horké 
trhliny a vznik pórů. Trhliny se mohou vyskytovat jak na povrchu, tak i uvnitř svaru nebo 

v tepelně ovlivněné oblasti. Příčinou vzniku horkých trhlin bývá především chemické složení 
základního materiálu (vysoký obsah uhlíku, manganu a dalších legur), případně vyšší obsah 
síry a fosforu. Vznik trhliny je důsledkem prudkého chladnutí svaru odvodem tepla do okolního 
materiálu. Orientace trhliny se 
odvíjí podle působícího napětí, 
buďto podélného (ve směru 
svařování), nebo příčného (ve 
směru kolmém na směr 
svařování). U hlubokých 
laserových závarů v materiálech 
s velkou tloušťkou je hlavní 
příčinou vzniku horkých trhlin 
tvar svarového profilu. Vysoký 
poměr hloubky k šířce laserových 
svarů způsobuje nerovnoměrný 
odvod tepla a tato 

nekompenzovaná tepelná pnutí 
napříč svarem způsobují praskání 
středové linie svaru. Proto musí 
být pečlivě kontrolován tvar 
svaru. Zmenšení 
pravděpodobnosti vzniku trhlin se 
dá dosáhnout úpravou některých 
parametrů, jako omezení rychlosti 
svařování, hloubka průvaru nebo 
vhodnou volbou základního 
materiálu vzhledem k jeho 

složení. 
Obr. 16 Svarové vady u tupého a přeplátovaného spoje [63] 
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2.5 Svařování pozinkovaných ocelí [62], [63], [64], [65], [66], [67], [68] 

U mnoha odvětví strojírenské výroby se čím dál častěji setkáváme s využitím materiálů jako 
mikrolegovaná ocel, vysokolegovaná korozivzdorná ocel, hliník, a především plasty 

a kompozity. Mezi perspektivními materiály mají své místo i klasické konstrukční oceli 
s nanesenými funkčními povlaky, které poskytují protikorozní ochranu. Kovový povlak na 
oceli je technicky možné vytvořit z většiny kovů a slitin, a tím zajistit korozní odolnost, 
odolnost vůči abrazi nebo vytvořit požadovaný dekorativní efekt. Mnohé kovy jsou však 
nevhodné kvůli vysoké ceně, vlastní vysoké korozi, nebo proto, že jsou ušlechtilejší než ocel. 

Smysl má využití kovu, který se snadno nanáší a poskytuje dobrou korozní odolnost. Proto se 
s výhodou často využívá hliníkový, a především zinkový ochranný povlak. 

Zinkový povlak zajišťuje ochranu proti korozi katodickou ochranou použitím tzv. obětované 
anody. Ta využívá princip galvanické koroze. Kovy se vědomě uspořádají tak, aby jeden mohl 
korodovat, a tím chránit druhý kov. Katodická ochrana je možná jedině za přítomnosti 
elektrolytu, například vody nebo vlhké půdy. U pozinkované oceli mají zinek a ocel vzájemně 
dobrý elektrický kontakt. Jestliže je zinkový povlak poškozen, dojde za přítomnosti vlhkosti 
(elektrolyt) ke vzniku galvanického článku (obr. 17). V článku je zinek anoda (rozpouštějící se 
pól), zatímco volný povrch oceli je katoda a je chráněn. V úvodním stádiu je možné na volném 
povrchu oceli 

pozorovat slabou 

tvorbu rzi. Protože 
zinek koroduje, 

vylučují se na místě 
poškození málo 
rozpustné zinečnaté 
sloučeniny a chrání 
ocel před dalším 
napadením. Povlaky 
zinku na oceli jsou 

v tomto směru tak 

unikátní, že i poměrně 
velké poškození 
povlaku nevede 

k zásadnímu zhoršení 
protikorozní ochrany. 

Způsobů nanášení zinkového povlaku je vícero (obr. 18), např. žárovým stříkáním (tzv. 
metalizace), nebo nátěrovými hmotami s vysokým obsahem zinku. Mezi ty nejčastější však 
patří žárové a elektrolytické zinkování: 

• Žárové – pro nanesení povlaku se ocelové součásti očištěné od mastnot, okují, rzi, barvy 
a jiných nečistot noří do lázně s kyselinou k odmoření. Následuje oplach ve vodě, vysušení 
a ponoření do roztaveného zinku při teplotě 450 °C. Na povrchu oceli se vytváří povlak 
s různým podílem slitinových fází zinek – železo a vnější vrstvou čistého zinku. Metoda 
se nejvíce používá pro dlouhodobou protikorozní ochranu díky její dlouhé životnosti 
(2 mikrony úbytek/rok). Mezi další výhody patří schopnost rovnoměrného rozprostření 
povlaku po celém povrchu, i ve vnitřních a obtížně přístupných plochách a na hranách, 
odolnost proti mechanickým vlivům, jednoduchá kontrola kvality, nízké vstupní náklady 
a možnost kombinace s dalšími povlaky. 

• Elektrolitické (galvanické) - na začátku je postup podobný, ocelový povrch se očistí od rzi, 
okují, odmastí a odmoří. Často se spojuje předúprava s elektrolytickým odmašťováním. 

Obr. 17 Katodická ochrana zinkovým povlakem [66] 
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Součásti se zavěsí do vodního roztoku zinečnaté soli (elektrolyt) a zapojí se jako katoda ke 

zdroji stejnosměrného proudu. Jako anoda se zapojí desky z čistého zinku. Elektrolyt může 
být kyselý, alkalický nebo neutrální a podle toho se volí druh zinečnaté soli. Jakmile se 
zapojí proud, začne probíhat elektrolytický děj, kdy se zinek z anody rozpouští a plave ke 
katodě, kde se vylučuje na povrchu materiálu. Vrstva galvanického zinku má jemnozrnnou 

strukturu, Normalizované tloušťky povlaků jsou 3, 5, 8, 12 nebo 20 μm. Běžně se používá 
5 až 8 μm. Tenčí povlaky se používají především na hromadném zboží, zatímco povlaky 
tlustší než 20 μm se zpravidla dají vytvořit pouze na součásti s jednoduchou geometrií, 
například na drátu. Pro tloušťky větší než 15 μm je často ekonomičtější zboží pozinkovat 
žárově. Elektrolytické pozinkované předměty se běžně chromatují a není vhodné je 
používat ve venkovním prostředí. Výhodou je, že se dá vytvořit dost slabá vrstva vhodná 
k aplikaci různých druhů barev. Také dobrá elektrochemická ochrana, ochrana proti 

mechanickému poškození a dobrá odolnost proti abrazi. 

Oceli s ochrannou Zn vrstvou patří již dlouhou dobu mezi používané materiály, stále ovšem 
roste rozvoj jejich praktického využití. K odvětvím, která zpracovávají největší množství 
pozinkovaných materiálů, patří jednoznačně automobilový průmysl, dále pak stavebnictví, 
výroba vzduchotechnických a klimatizačních zařízení, výroba zařízení a přístrojů pro 
domácnost, regálových systému, kontejnerů, palet a podobně. 

Pozinkovaná ocel se dá svařovat stejnými metodami jako běžná ocel. Oproti svařování bez 
povlaku je ovšem nutné upravit některé parametry, protože povlak má určitý rušivý efekt na 
průběh svařování. Jak velký tento efekt je, závisí na tloušťce zinkového povlaku, jeho složení 
a struktuře. Teplota tání zinku je okolo 419 °C a bod varu je asi 908 °C. Během svařování se 
zinek taví na kapalinu a plave na povrchu svarové lázně nebo v kořeni svaru.  Kvůli velké 
rozpustnosti železa v zinku zinková kapalina leptá svarový kov podél hranic zrn a způsobuje 
jeho křehnutí. Zinek a železo může tvořit intermetalické křehké sloučeniny. Tyto křehké fáze 

snižují plasticitu svarového kovu a způsobují trhliny při tahovém napětí. Vlivem nízké teploty 
bodu varu zinku vznikají škodlivé zinkové páry, které mají snahu vystupovat ze svarové lázně. 
To se děje pod velkým tlakem a důsledkem je zvýšený rozstřik, zmenšený průvar, a zvýšená 
tvorba pórů. Při svařování je pak potřeba dodržovat jisté požadavky. Zinková vrstva na 
základním materiálu nesmí být porušena, nebo jen místně s ohledem na schopnosti katodické 
ochrany. Tepelné zatížení konstrukční části tedy musí být co nejnižší, aby z důvodu deformace 
nedošlo k narušení povlaku. Svařovací proces musí být vysoce stabilní a svarová housenka 

Obr. 18 Srovnání možností nanášení zinkového povlaku [68] 
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musí být dostatečně ochráněna před korozí. Z požadavků vyplývá, že je žádoucí využití metody 
svařování s nízkým energetickým vstupem a vysokou hustotou výkonu. 

Velký význam má především 
v automobilovém průmyslu svařování 
pozinkovaných plechů přeplátováním, 

které je velkou výzvou kvůli odpařování 
zinku vyloučeného z rozhraní mezi dvěma 
svařovanými plechy. Fyzická příčina 
nestabilit procesu spočívá v různých 
teplotách tání a odpařování zinku a oceli. 
Páry vzniklé sublimací zinku 

z povrchových vrstev na rozhraní 
svařovaných plechů vystupují ze 
svarového kovu pod velkým tlakem (obr. 

19) a způsobují rozstřikování taveniny ze 

svarové lázně a nestabilitu svařovacího 
procesu 

2.6 Zkoušky svarových spojů [69], [70], [71] 

Jedním ze základních požadavků bezpečnosti, spolehlivosti a životnosti svařovaných dílců, 
nebo konstrukcí je všeobecně kvalita návrhu a provedení, kterou představují celé soubory 

opatření od zakázky, zpracování návrhu, výroby, kontroly a dalších opatření až po předání 
odběrateli do užívání. Pro hodnocení přípustnosti určitého typu vady ve svarovém spoji se 

vychází z principu přípustné vady, který je odvozen ze zkušenosti, že vada ovlivňuje nejvíce 
porušování křehkým lomem a únavové porušení. To se týká především vad jako jsou trhliny. 
Jejich hodnocení přípustnosti vychází z teorie lomové mechaniky, jako základního nástroje 

posouzení vlivu těchto vad na životnost svařovaných konstrukcí. Hodnocení přípustnosti 
některých dalších druhů vad ve svarech vychází z možné interakce následujících faktorů: 
geometrie svařované konstrukce a z ní vyplívajícího stavu napjatosti. Typu, orientace 

a velikosti vady. Mechanických vlastností svarového spoje a pracovního prostředí namáhané 
konstrukce. K ověření těchto vlastností, které představují garanci odolnosti vůči vnějším 
vlivům, podobně jako definici vlastního strukturního stavu, došlo v průběhu rozvoje 
průmyslové výroby ke standardizaci řady testů zajišťujících přesnost a reprodukovatelnost 
výsledků za daných podmínek zkoušení. Klasifikaci vad vyskytujících ve svarových spojích při 
tavném svařování uvádí norma ČSN EN ISO 5817, kde jsou uvedeny tolerované velikosti vad 

v souladu s předepsaným stupněm jakosti. Zkoušení svarů rozdělujeme podle vlivu, který mají 
na svarový spoj na nedestruktivní a destruktivní. 

2.6.1 Nedestruktivní zkoušky [70], [72], [73], [74], [75], [76] 

Nedestruktivní zkoušky svarů jsou nejrozšířenější skupina zkoušek svarových spojů, protože 
výrobky po zkoušce mohou stále sloužit v provozu. Vycházejí z myšlenky, že pokud se ve 
svarovém spoji vady buďto nevyskytují, nebo vyskytují v malém množství v malých 
rozměrech, tak bude svarový spoj dobře sloužit v provozu. Tyto zkoušky představují důležitý 
článek při zjišťování jakosti ve všech etapách výroby a provozní spolehlivosti. Význam 
nedestruktivní kontroly spočívá v zajištění kvality výrobku, jeho technické způsobilosti 
a funkční bezpečnosti. Základní nedestruktivní metody používané pro kontrolu jakosti svarů 
dělíme podle toho, zda identifikujeme vady na povrchu svaru nebo uvnitř svaru. K zjišťování 
povrchových vad se používají metody vizuální, penetrační (kapilární) a magnetická prášková. 

Vnitřní vady se zjišťují metodami prozářením, nebo ultrazvukem. 

Obr. 19 Svařování přeplátovaných plechů se Zn vrstvou [65] 
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• Vizuální zkouška - jedná se o nejjednodušší a zároveň nejdostupnější a nejlevnější 
defektoskopickou kontrolu svarů, pomocí které zjišťujeme povrchové defekty a ověřujeme 
splnění podmínek pro další eventuální nedestruktivní kontrolu. Podle přístupnosti 
kontrolovaného povrchu rozlišujeme vizuální kontrolu přímou (prováděnou pouhým okem 
nebo při použití jednoduchých optických pomůcek – lupy) a nepřímou (prováděnou 
pomocí optických přístrojů např. endoskopy, abychom mohli rozeznat na povrchu detaily, 
které nejsou přímou vizuální zkouškou pozorovatelné). Pro řádné provedení této zkoušky 
je třeba mít dobře očištěný povrch svaru od strusky, rozstřiku apod. Zkouška by měla být 
provedena před dalšími technologickým operacemi (např. nátěry). Povrch svaru musí být 
dobře přístupný pro vizuální prohlídku. Prohlížené místo musí být řádně osvětleno 

přirozeným nebo umělým světlem a zkoušející musí mít dobrý zrak, aby byl schopen 

rozeznat požadované drobné detaily a blízké drobné detaily od sebe odlišit. Tato kontrola 
bývá zpravidla doplněna kontrolou vnějších rozměrů svaru, například měřením převýšení 
svaru, měření překročení nebo podkročení velikosti koutového svaru, měření úhlu 
přechodu povrchu svaru a povrchu základního materiálu, měření profilu povrchu svaru 

(obr. 20), měření hloubky a délky povrchových vad, měření úchylek celého svarového 
spoje (přesazení) apod. Závěry a výsledky této zkoušky jsou důležité a mají vždy 
předcházet všem ostatním kontrolám. Zkušený defektoskopický pracovník již podle 
vzhledu povrchu jednotlivých vrstev svaru posuzuje jakost práce svářeče a bývá schopen 
předložit správné závěry o možnosti výskytu vnitřních vad. Vizuální hodnocení má 
následovat po každé dílčí části svařovacího procesu, jehož provedení je spojeno s určitými 
těžkostmi. V případech dílčí pochybnosti může být vizuální zkouška účelně doplněna 
magnetickou nebo např. kapilární zkouškou. Vizuální zkouška je jediná zkušební metoda, 

u které hodnotíme přímo samotné vady, u všech ostatních zkoušek posuzujeme pouze 
indikace, které ukazují na výskyt možných vad. Provádění vizuální kontroly se řídí normou 
ČSN EN ISO 17637. 

• Penetrační (kapilární) zkouška - je založena na vzlínavosti kapalin do úzkých štěrbin, 
kapilár. Umožňuje s poměrně velkou citlivostí zjišťovat vady, které však musí souviset 
s povrchem, aby do nich mohla vniknout detekční tekutina. Indikační kapalinou může být 
například petrolej, případně obarvený anilinovou červení (obr. 21), nebo kapaliny 

obsahující fluoreskující příměsi. První fáze zkoušky spočívá v dokonalé přípravě povrchu 

jeho umytím a odmaštěním. V druhé fázi je nanesena zkušební kapalina na zkoušený 
povrch. Menší součásti se ponoří do lázně, větší se kapalinou potírají, stříkají nebo polévají. 
Doba penetrace bývá 10 až 30 minut. Třetí fází je odstranění přebytku penetrantu otřením 
nebo umytím povrchu od zkušební kapaliny. Nedostatečné odstranění kapaliny vede 
k výskytu nepravých indikací, naproti tomu příliš důkladné vymývání vede k vyplavení 

Obr. 20 Posuvné měřidlo svarů [73] 
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detekční kapaliny z vad. Po očištění a osušení povrchu začne indikační kapalina svou 
vzlínavostí opět vystupovat z trhlin na povrch předmětu. U větších vad jsou tato místa 
zřetelná pouhým okem. Při použití 
petroleje se pro snadnější zjištění 
menších vad na povrch zkoušeného 
předmětu nanese vhodný prášek (oxid 
hořečnatý, uhličitan vápenatý, uhličitan 
hořečnatý), který ze štěrbin nasává 
indikační kapalinu. Barevné skvrny na 
vrstvě prášku jsou dobře viditelné. Na 
povrch tvarově složitějších předmětů se 
místo suchého prášku rozprašuje jeho 

suspenze v rychle odpařitelné kapalině 
(acetonu). Při použití fluoreskující 
indikační kapaliny se otřené a osušené 
předměty prohlížejí ve tmě pod 
ultrafialovým světlem. V trhlinách 
kapalina zřetelně světélkuje. Poslední fází je prohlídka zkoušeného povrchu a případné 
posouzení a vyhodnocení indikovaných vad (obr. 22). Hodnocení je subjektivní a vyžaduje 
zkušenosti. Výhodou této metody je nenáročnost, nízká cena, snadná indikace vad 
a poměrně velká citlivost. Nevýhodou je odhalení pouze vad spojených s povrchem, 
potřeba čistého a hladkého povrchu (Ra 3,2 mikrometru), nestálost výsledků (vady je třeba 
hledat brzy po nanesení vývojky, po delší době mohou malé vady zmizet, velké se zase 
rozpijí a jeví se větší). Tuto metodu lze aplikovat na všech materiálech (magnetických 
i nemagnetických) a lze tak zkoušet i těsnost tlakových nádob. I tato zkouška se doplňuje 
zkouškami prozářením nebo ultrazvukovou zkouškou. Kapilární zkouška se provádí podle 
normy ČSN EN ISO 3452-1 a svary se vyhodnocují podle normy ČSN EN ISO 23277. 

• Magnetická prášková zkouška - magnetické zkoušky jsou založeny na vychýlení 
magnetických siločar v místech, kde je jim do cesty postavena překážka, například trhlina 
v povrchu nebo dutina uvnitř materiálu, viz obr. 23. Pokud je na povrchu, nebo těsně pod 
ním, nějaká vada, která není feromagnetická (např. trhlina, struska, bublina), tak 
magnetické siločáry „obcházejí“ tuto vadu a uzavírají se vzduchem a vystupují nad povrch 
materiálu, kde tvoří tzv. rozptylové magnetické pole. Jestliže je na povrch předmětu 
nanesen feromagnetický prášek (jemné železné piliny, práškový oxid železa), zachytí se na 
magnetických pólech. Lze využít i suspenzí feromagnetického prášku v oleji. 
V neporušených místech se železný prach nezachytí. Pro lepší kontrast a zvýšení citlivosti 

Obr. 22 Postup při kapilární zkoušce [74] 

Obr. 21 Aplikace indikační kapaliny [76] 
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metody natíráme například zkoušený povrch bílou barvou, nebo železný prach značkujeme 
fluoreskující barvou, která po osvětlení ultrafialovým světlem intenzivně září. U svarů 
s austenitickými oblastmi se musí počítat s výskytem nepravých indikací na rozhraní mezi 
feromagnetickým a nemagnetickým materiálem, stejně tak ke vzniku nepravých indikací 
dochází, když je zmagnetizovaný materiál poškrábaný. V těchto případech se musí použít 
jiných metod hodnocení svarů. Magnetizace se provádí různými způsoby. Nejjednodušším 
způsobem aplikace této metody je vložení zkoušeného 
předmětu mezi póly permanentního magnetu – tzv. 

magnetizování pólové. Další možností je magnetizace 
průchodem el. proudu (stejnosměrného nebo střídavého – 

využívá se jeho magnetického účinku), potom se jedná 
o tzv. magnetování proudové. Směr průchodu proudu, 
nebo směr magnetických siločar by měl být, pokud 

možno, orientován kolmo na rovinu předpokládané vady. 
Tehdy je metoda nejúčinnější. Proto se v praxi magnetuje 

nejméně ve dvou na sebe kolmých směrech, aby byly 

odhaleny všechny případné vady. Výhodou magnetické 
zkoušky je rychlost, malé náklady na zařízení, snadná 
obsluha a schopnost odhalit i podpovrchové vady. 
Nevýhodou je práce se špinavou kapalinou, možnost 
opálení povrchu při magnetizaci průchodem proudu, 
obtížná zjistitelnost malých, oblých a hloubějí 
položených vad. Z podstaty magnetických zkoušek je také 
zřejmé, že jsou použitelné pouze pro magnetické 
materiály. Provádění magnetických zkoušek se řídí 
normou ČSN EN ISO 17638. 

• Zkouška ultrazvuková - zkouška je založena na skutečnosti, že ultrazvukové vlnění se při 
dopadu na rozhraní dvou látek zčásti odráží, zčásti lomí a zčásti rozhraním prochází. Poměr 
těchto složek závisí na druhu stýkajících se látek. Čím více se liší jejich hustoty, tím větší 
část vlnění se odráží. Zdroje ultrazvukových impulsů jsou ultrazvukové zkušební sondy, 
jejichž základním prvkem je elektroakustický měnič. Tyto měniče mění elektrický signál 
na mechanický a nejčastěji se používají měniče v podobě destičky zhotovené 
z piezoelektrického krystalu. Při zapojení do elektrického obvodu se destička rozkmitá 
jeho kmitočtem a předává (vysílá) vlnění do okolního prostředí. Naopak při dopadu 
ultrazvukových vln na piezoelektrickou destičku vzniká na jejích stěnách střídavé napětí. 
Proto mohou destičky sloužit jako vysílač i jako přijímač vlnění. Základními způsoby 
zkoušení materiálů ultrazvukem je metoda odrazová a metoda průchodová. U odrazové 
metody (obr. 24) generátor kmitání vyšle krátký impuls do vysílače. Současně je impuls 
vyslán přes zesilovač do osciloskopu, na jehož stínítku se objeví výkmit – takzvané 
počáteční echo. Z vysílače vystoupí svazek ultrazvukového vlnění do vnějšího prostředí. 
Protože na rozhraní kovu a vzduchu nastává skoro stoprocentní odraz vln a vlnění by do 
předmětu vůbec nevstoupilo, je nutno mezi vnější plochou vysílače a povrchem 
zkoušeného materiálu vytvořit přechodovou vrstvu z vody, oleje, glycerinu nebo vazelíny. 
Není-li v cestě vlnění žádná vada, projdou vlny celou tloušťkou materiálu, od rozhraní 
kovu a vzduchu na spodní straně předmětu se odrazí a projdou kovem do přijímací sondy. 
Dopadem vlnění na piezoelektrickou destičku vznikne střídavý proud, který po zesílení 
vytvoří na stínítku výkmit nazývaný koncové echo. Je-li v cestě vlnění vada (dutina, částice 
strusky, trhlina apod.), dojde na jejím povrchu k odrazu části vlnového svazku k přijímači. 
Tím vznikne na stínítku osciloskopu mezi počátečním echem a koncovým echem další 
výkmit, takzvané poruchové echo. Podle vzdálenosti poruchového echa od echa 

Obr. 23 Vychýlení siločar vlivem 

defektů [72] 
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počátečního je možno posoudit hloubku, ve které se vada nachází. Jednodušší ale méně 
využívaná je metoda průchodová. Vady v materiálu jsou překážkou, za níž se vytvoří 
ultrazvukový stín, tj. akustický tlak procházející ultrazvukové vlny se sníží. Na dvou 
protilehlých površích se souose umístí vysílací a přijímací sonda. Základem metody je 
měření hodnoty ultrazvukové energie, která projde zkoušeným předmětem. Pokud je mezi 
vysílačem vada, akustický tlak poklesne a tím zjistíme, že je v materiálu vada. Tato metoda 
je vhodná pro zkoušení výrobků menších tlouštěk s rovnoběžnými povrchy přístupnými 
z obou stran. Nevýhodou je, že se musí použít dvě oddělené ultrazvukové sondy, které 
musí být umístěny souose. Ultrazvukem jsou dobře zjistitelné vady plošného charakteru, 
kdy rovina vady je přibližně kolmá na směr šíření vlnění. Obtížně jsou však zjistitelné 
objemové vady (bubliny, póry) 
a plošné vady umístěné rovnoběžně 
se směrem vlnění. Nelze téměř vůbec 
usuzovat typ vady (nelze zjistit, jestli 

jde o bublinu, pór či trhlinu), je 
možné pouze určit, že se jedná 
o nějakou vadu a přibližně určit 
velikost vady. Proto se často tyto 
využívá v kombinaci s metodou 

prozařováním. Zkouška dále není 
vhodná pro hrubozrnné heterogenní 
struktury kovů. Například v odlitcích 
ze šedé litiny s hrubšími částicemi 
grafitu pronikne ultrazvuk jen do 

hloubky několika desítek milimetrů. 
Výhodou ultrazvuku je téměř 
okamžitý výsledek zkoušky. Zařízení 
je poměrně malé, a proto je přenosné. 
Pracovník kontroly musí být velmi 

zkušený, aby výsledky byly 
hodnověrné. Pro zkoušení 
ultrazvukem platí norma ČSN EN 
ISO 17640 a pro vyhodnocení platí 
ČSN EN ISO 11666. 

• Zkouška prozářením -  princip zkoušky spočívá v pohlcování ionizačního záření (pronikavé 
elektromagnetické záření) v kontrolovaném výrobku a z následného zviditelnění prošlého 
záření vhodným detektorem a lze tak stanovit místa ve kterých se vyskytují vady. V těchto 
místech je záření pohlcováno méně a na detektoru (filmu) se potom jeví jako tmavší místa, 

viz obr. 25. U kovových materiálů je tímto elektromagnetickým zářením nejčastěji 
rentgenové (RTG) nebo gama záření. Zdrojem rentgenového záření je zvláštní elektronka 
(rentgenka) nebo kruhový urychlovač – betatron.  Zdrojem záření gama jsou přirozené 
radioaktivní prvky (radium, radon) nebo umělé radioaktivní zářiče, radioizotopy. Intenzita 

záření se při průchodu materiálem zeslabuje v závislosti na hustotě materiálu, tedy 
materiály s vyšší hustotou záření zeslabují více než materiály s hustotou menší. Intenzita 
záření, které prošlo zkoušeným materiálem, se zjišťuje vizuálně na fluorescenčním štítu 
nebo fotochemicky působením záření na citlivou vrstvu fotografického filmu. Rozdíl 
ztmavnutí filmu pod vadou a mimo ni ukazuje na rozměr vady ve směru průchodu záření. 
Čím menší je vlnová délka záření, tím snáze prochází záření materiálem. Na vyvolaném 
filmu (radiogramu) je trvale zaznamenán průmět takové vady do roviny filmu, který 
můžeme snadno uchovat i pro pozdější potřebu jako doklad o jakosti svaru. Touto cestou 

Obr. 24 Odrazová metoda zkoušky ultrazvukem [72] 
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jo možno zjistit i přítomnost jiného materiálu ve svaru. Tento „cizí“ materiál má jinou 
pohltivost záření než okolní materiál svaru, a to se projeví také změnou intenzity záření 
procházejícího zkoušeným svarem. Z principu zkoušky je zřejmé, že prozařováním není 
možno zjišťovat vady, jejichž rozměr ve směru průchodu záření je malý – rozdíl ztmavnutí 
citlivé vrstvy filmu pod vadou a mimo ni je nezjistitelný. Vada bývá rozeznatelná, jestliže 
její rozměr ve směru průchodu záření činí alespoň 3 %, v nejpříznivějších případech 1 %, 

celkové tloušťky zkoušeného předmětu. Zkouška prozářením je velmi citlivou zkouškou 
hlavně pro objemové vady (bubliny, póry, strusková a kovové vměstky), méně citlivou 
však pro plošné vady (studené spoje a trhliny). Obraz vady si zachovává tvar průmětu vady 
do roviny povrchu filmu a je tedy většinou dobře patrné o jaký typ vady se jedná. Je také 
možné změřit přibližně velikost vady (záleží na poloze a tvaru vady). Při hodnocení se 
potom tedy určuje druh, velikost, četnost a vzájemná poloha vad zobrazených na 
radiogramu. Prozařování je ale také velmi drahou zkouškou, vyžadující speciální zařízení, 
zvláštní bezpečnostní 
pracoviště a vyškolený 
personál. Ionizující záření 
je lidskému organismu 

nebezpečné. Pracoviště 
pro provádění zkoušek 
prozářením patří mezi 
riziková pracoviště a platí 
pro ně zvláštní hygienické 
a bezpečnostní předpisy. 
Pro zkoušku prozářením 
platí norma ČSN EN ISO 
17636-1 a pro 

vyhodnocení radiogramů 
pak ČSN EN ISO 10675-1. 

2.6.2 Destruktivní zkoušky [70], [77], [72], [78], [75], [79] 

V praxi většinou není možné pomocí nedestruktivních zkoušek ověřovat zcela prokazatelně 
všechny užitné vlastnosti svarových spojů, např. pevnost svarového spoje, plastické vlastnosti, 
odolnost proti cyklickému namáhání atp. Tyto vlastností se buďto neprokazují vůbec (nejsou 
proveditelné a jsou zohledněny například různými bezpečnostními koeficienty při návrhu 
a výpočtu svarového spoje), nebo jsou prokázány zkouškami destruktivními na zvláštních 
zkušebních vzorcích, které jsou po zkouškách likvidovány. Vycházíme pak z předpokladu, že 
pokud všechny zkoušky zkušebního kusu vyhoví požadavkům, tak tato technologie svařování 
bude dávat dobré výsledky i u dalších vyrobených kusů. To ale platí za předpokladu, že budeme 
dostatečně přesně opakovat všechny technologické podmínky použité při svařování zkušebního 
kusu. Destruktivní metody zkoušek jsou vhodné při stanovení postupů svařování u velkých sérií 
výrobků. Kvalita spojů má zásadní vliv na soudržnost celé součásti, a proto metalografické 
a mechanické zkoušky jsou velice důležité pro stanovení pevnostních limitů konstrukce. 
Provádí se zkouška tahem, zkouška lámavosti, zkouška rázem v ohybu, zkouška tvrdosti 
a zkouška makro a mikrostruktury, mezi které patří např. metalografické zkoušky. 

Obr. 25 Schéma zkoušky prozářením [72] 
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• Zkouška tahem – jedná se o statickou mechanickou zkoušku, která má největší význam 

k ověření pevnostních a plastických charakteristik a je pokládána za základní zkoušku 
každého materiálu. Zkušebním vzorkem je válcová nebo plochá tyč, jejíž konce jsou 
většinou zesíleny a vhodným způsobem upraveny pro uchycení v čelistech zkušebního 

trhacího stroje. Válcové tyče jsou používány přednostně, ploché tyče se zhotovují pouze 
při zkoušení materiálu ve tvaru tenkých plechů a pásů, ze kterých není možno zhotovit 
válcovou zkušební tyč. Zkušební vzorky jsou za definovaných podmínek (teplota, rychlost 
deformace) zatěžovány dvěma stejně velkými silami, působícími tahem v podélné ose 
vzorku, dokud nedojde 

k jejich přerušení. K tomuto 

účelu slouží trhací lis 
(obr. 26). Zatěžující síla se 
vyvozuje většinou 
hydraulicky, u menších strojů 
také mechanicky (například 
pomocí šroubu a matice). 
Stroj je vybaven ukazatelem 

zatěžující síly a zařízením pro 
grafický záznam síly 
a deformace. Nejčastěji bývá 
průměr, resp. šířka vzorků 20 
nebo 10 mm. Na tyči je 

ryskami vyznačena měřená 
délka l0. U válcových tyčí se 
volí jako desetinásobek (tzv. 
dlouhé tyče) nebo pětinásobek 
(tzv. krátké tyče) průměru. 
U plochých tyčí je měřená 
délka odvozena z válcové 
tyče stejného průřezu 
a vypočte se podle vzorce: l0 = 11,3 ∙ S0 [mm] u dlouhých tyčí,      (2.1) l0 = 5,65 ∙ S0 [𝑚𝑚] u krátkých tyčí,      (2.2) 

kde: S0 – výchozí průřez tyče [mm2]. 

Záznamové zařízení trhacího stroje vytvoří diagram závislosti prostého prodloužení 
∆l zkušební tyče, vyjádřené vztahem: Δl = l − l0 [mm],         (2.3) 

kde: l - délka měřené části tyče v daném okamžiku zkoušky [mm]. 

V průběhu samotné zkoušky se vykresluje tzv. tahový diagram, který popisuje závislost 
zatížení na poměrném prodloužení zkušební tyče. Poměrné prodloužení je dáno vztahem: ε = Δll = l−l0𝑙  [−]          (2.4) 

Pro určení skutečného napětí v libovolném okamžiku zkoušky by bylo třeba znát skutečnou 
plochu průřezu v tomto okamžiku. Tyč se totiž se zatěžováním nejen prodlužuje, ale také 
zužuje, její průřez se z původní hodnoty S0 zmenšuje. Zpočátku probíhá zúžení rovnoměrně 
v celé délce tyče. Později se v některém místě začne tyč zužovat výrazněji než jinde. Běžné 
zkušební stroje však změnu příčných rozměrů, a tedy ani plochy průřezu nejsou schopny 

Obr. 26 Trhací lis pro tahovou zkoušku [78] 
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zaznamenat. Z uvedených důvodů je zavedena veličina označená „smluvní napětí“, 
vyjádřená vzorcem: σ = FS0  [MPa].         (2.5) 

Protože diagram neurčuje průběh skutečného napětí, ale pouze napětí smluvního, nazývá 
se diagramem smluvním. Srovnání průběhu skutečného a smluvního napětí během zkoušky 
je naznačeno na obrázku. Průběh tahové zkoušky je dán normou ČSN EN ISO 6892-1, kde 

jsou popsány vzorce pro základní napěťové a deformační charakteristiky. Mez kluzu, kdy 

dochází k prudkému nárustu deformace bez dalšího zvyšování napětí: Re = FeS0  [MPa],         (2.6) 

  kde: Fe – síla působící na mezi kluzu [N]. 

Smluvní mez kluzu: Rp0,2 = Fp0,2S0  [MPa],        (2.7) 

   kde: Fp0,2 – síla působící na mezi kluzu [N]. 

Mez pevnosti, kdy dochází k maximálnímu zatížení: Rm = FmS0  [MPa],         (2.8) 

   kde: Fm – síla působící na mezi pevnosti [N]. 

Tažnost a kontrakce, což jsou základní plastické vlastnosti definované vztahy: A = l−l0l0 ∙ 100,         (2.9) 

  kde: A – tažnost [%], Z = S0−SS0 ∙ 100,                   (2.10) 

  kde: Z – kontrakce [%], 

   S – průřez tyče po přetržení [mm2]. 

• Zkouška vrubové houževnatosti – těmito zkouškami je zjišťována houževnatost materiálu 
při náhlém zatížení. Zkouška simuluje schopnost testovaného materiálu odolávat křehkému 

porušení. Normované tělísko, které má 
v příčném směru zhotoven vrub 
znázorňující trhlinu v materiálu, je 
umístěno na dvě podpěry do tzv. Charpyho 

kladiva (obr. 27). Kyvadlo se zúženou 
funkční hranou (břitem) je uvolněno 
z výchozí horní polohy a jeho polohová 
energie se mění v kinetickou. V nejnižším 
místě své dráhy kladivo udeří do vzorku. 
Část kinetické energie se spotřebuje na 
deformaci vzorku. Rozdíl výchozí 
polohových energie a polohové energie na 

konci pohybu představuje práci potřebnou 
na přeražení vzorku. Měřítkem 
houževnatosti materiálu je deformační práce 

Obr. 27 Charpyho kladivo [72] 



32 

 

přepočtená na jednotku plochy průřezu v místě nárazu kladiva. Tato zkouška je popsána 
normou ČSN EN ISO 9016. 

• Zkoušky tvrdosti – spolu s tahovou zkouškou a zkouškou vrubové houževnatosti patří 
k základním zkouškám mechanických vlastností. Tvrdost je definována jako odpor, který 
klade materiál proti vnikání cizího tělesa. Ve smyslu této definice jsou také základní 
zkoušky tvrdosti prováděny. Do povrchu zkoušeného materiálu se vtlačuje zkušební tělísko 
daného tvaru (kulička, kužel, jehlan) zhotovené z dostatečně tvrdého materiálu (kalená 
ocel, slinutý karbid, diamant), nazývané indentor a podle velikosti vtisku zanechaného 
zkušebním tělískem v materiálu se posuzuje jeho tvrdost. Zkoušky tvrdosti mají řadu 
výhod, zejména jednoduchost a rychlost provedení. Z výsledku zkoušky tvrdosti je možné 
posoudit další vlastnosti materiálu, například jeho pevnost, tvárnost či obrobitelnost. 
Zkoušky se podle způsobu zatížení rozdělují na statické a dynamické. Tvrdost zjištěná 

zkouškami se označuje písmenem H a zkratkou metody, podle 
které byla tvrdost zkoušena, případně uvedením bližších 
podmínek provedení zkoušky. Protože by u jednotlivých tvrdostí 
podle principu jejich metody vycházely různé jednotky, uvádí se 
tvrdost jako veličina bezrozměrná. Mezi nejčastěji využívané 
vtlačovací statické zkoušky tvrdosti ve strojírenství patří 
zkouška podle Brinella, zkouška podle Rockwella a zvláště pro 

měření tvrdosti u svarových spojů se nejvíce využívá zkouška 

dle Vickerse. Tvrdost zjišťovaná podle Vickerse má základní 
označení HV. Indentorem je diamantový čtyřboký jehlan 
o vrcholovém úhlu 136°, viz obr. 28.  Zatěžující síla se volí 10, 
30, 50, 100, 300, 500 a 1000 N, doba zatížení 10, 30, 60 a 180 
sekund. Měří se délky obou úhlopříček, ze kterých se vypočte 
střední hodnota. Měřítkem tvrdosti je poměr zatěžující síly 
k ploše vtisku. Hodnota tvrdosti dle Vickerse tedy odpovídá 
vztahu: HV = 0,189 ∙ Fd2  [−],                   (2.11) 

  kde: F – zatěžující síla [N], 

   d – střední hodnota úhlopříčky vtisku [mm]. 

Zkouška je podrobně popsána normou ČSN EN ISO 6507-1. Princip Vickersovy zkoušky 
je použit i při měření takzvané mikrotvrdosti, tedy tvrdosti jednotlivých strukturálních 
součástí kovů (krystalických zrn, nečistot) nebo velmi tenkých materiálů a vrstev. Zatížení 
je zde jen 0,005 až 1 N. Rozměry vtisku se měří speciálním mikroskopem. Takto zjištěná 
tvrdost se označuje HVm. 

• Zkouška lámavosti – využívá se především pro zkoušení deformační schopnosti tupých 
svarových spojů za studena. Vzorek zkoušeného materiálu ve tvaru ploché tyče o šířce 
zkoušeného svaru je položen na 
válcovité podpěry a uprostřed zatížen 
trnem, viz obr. 29. Rozměry vzorku, 
trnu a podpěr jsou dány normou ČSN 
EN ISO 9017. Měřítkem odolnosti je 

dosažení předepsaného úhlu ohybu, do 

kterého je možno tyč ohnout, než se na 
její vnější straně objeví trhliny.  

Obr. 28 Indentor pro 

zkoušku dle Vickerse [72] 

Obr. 29 Princip zkoušky lámavosti [72] 
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• Zkouška únavové pevnosti – spočívají v simulaci reálného stavu působení proměnlivého 
namáhání, které vede k porušení soudržnosti materiálu, přestože napětí v něm vyvolané je 
nižší než pevnostní charakteristiky daného materiálu. Proměnlivým namáháním dochází 
k iniciaci únavové trhliny, jejímu šíření a následně k únavovému lomu. Jak časový průběh 
namáhání, tak i způsob namáhání mohou být ovšem různé. Při zkoušce je modelování 
skutečného proměnlivého zatížení obtížné, a proto se užívá průběhu pravidelného - 

cyklického. Podle působení namáhání mohou zkoušky probíhat cyklickým tahem či 
tlakem, ohybem a krutem. Nejobvyklejší je zkouška souměrným střídavým ohybem. 
Výsledkem únavových testů je tzv. Wöhlerova křivka závislosti počtu cyklů na zatížení. 
Únavu materiálu ovlivňuje řada faktorů, jako druh působícího napětí, struktura materiálu, 
výskyt koncentrátorů napětí atp. 

• Metalografická zkouška – je využívána jako doplněk testů mechanických vlastností při 
ověřování struktury materiálu. Pro metalografickou analýzu je nezbytné provést řádnou 
přípravu zkušebního vzorku (obr. 30). Ze svarového spoje se provede odběr vzorku 
v příčném řezu tak, aby jeho povrch měl 
vypovídací hodnotu. Povrch se brousí na 
metalografických papírech s klesající 
zrnitostí a poté se leští elektrolyticky nebo 
mechanicky, s použitím diamantových past. 
Dle potřeby může následovat leptání 
chemickými nebo elektrolytickými způsoby. 
Příprava vzorku je časově a finančně náročná, 
proto se provádí pouze u spojů, kde se 
předpokládá vznik nežádoucích struktur. Doporučení pro přípravu vzorku, zkušební 
postupy a jejich hlavní záměry při metalografických zkouškách poskytuje norma ČSN EN 
ISO 17639. Podle zvětšení zkoumaného povrchu se metalografické zkoušky dají rozdělit 
na makroskopický a mikroskopický rozbor. U makroskopického rozboru probíhá 

pozorování vzorku ve skutečné velikosti nebo při malém zvětšení (max. 30x). 

V případě svarových spojů se na zhotoveném vzorku často používá jak pro hodnocení tvaru 
svaru, způsobu kladení svarových vrstev, odmíšení svarového kovu, tvaru, šířky 
a charakteru tepelně ovlivněné zóny, hranice ztavení, spojení jednotlivých svarových 
housenek atd. Vzorek obvykle zahrnuje svarový kov, tepelně ovlivněnou oblast (TOO) 

a základní materiál. Mikroskopický rozbor, stejně jako makroskopický, je prováděn na 
zkušebních vzorcích orientovaných příčně k ose svaru s tím rozdílem, že pozorování 
probíhá pod optickým mikroskopem při největším zvětšení až 2 000x. Při vyvolání 
mikrostruktury vhodným leptáním a s dostatečným zvětšením pozorované plochy lze 

posoudit přítomnost, množství a rozložení základních strukturních fází (ferit, austenit, 
cementit, martenzit) nebo 

strukturních složek (perlit, 
bainit). Touto kontrolou lze 

pozorovat jednotlivá zrna 
materiálu, hranice zrn, 

strukturní složky materiálu 
svaru a tepelně 
ovlivněné oblasti. Příklad 
makrosnímku svarového spoje 

dvou rozdílných materiálů 
a mikrosnímků 
z charakteristických oblastí je 

znázorněn na obr. 31.  

Obr. 30 Vzorky pro metalografickou zkoušku [75] 

Obr. 31 Makrostruktura a mikrostruktura svaru [79] 
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3 EXPERIMENT 

Praktická část práce se zabývá experimentem, jehož cílem je zhodnocení vlivu procesních 

parametrů při svařování oscilujícím laserovým svazkem na výsledné vlastnosti přeplátovaného 

svarového spoje u hlubokotažné oceli DC04 s ochrannou zinkovou vrstvou. Součástí práce je 
také posouzení vhodnosti využití oscilujícího svazku srovnáním svarů zhotovených pomocí 
rozmítání svazku s referenčním vzorkem svařeným bez rozmítání. V následujících kapitolách 
je popsáno použité svařovací zařízení, svařovací parametry, materiál zvolený pro experiment, 
příprava zkušebních vzorků, na kterých probíhalo pozorování a průběhy samotných zkoušek 
svarových spojů. 

3.1 Volba materiálu [9], [80] 

Pro účely experimentu byl zvolen plech tloušťky 0,9 mm z hlubokotažné oceli s vrstvou 

elektrolytického pozinku tloušťky 20 μm, který je značen DC04+ZE. Jedná se o nízkouhlíkovou 
ocel s minimálním obsahem legujících prvků. Její chemické složení a mechanické vlastnosti 
jsou popsány v tabulce 3.  

Tab. 3 Chemické složení oceli DC04 [80]. 

 

Plechy jsou vyráběny válcováním za studena při teplotě okolního prostředí a následným 
pokovováním, kdy se na něj v lázni nanáší ochranná zinková vrstva. Materiál je dobře 
tvarovatelný, a přitom si udržuje pevnost. Jeho mechanické vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 4.  

Tab. 4 Mechanické vlastnosti oceli DC04 [80]. 

 

Především pro svou korozní odolnost je využíván pro výrobu dílů strojů, průmyslových 
zařízení, karosérií, krytin střech, v domácnostech na výrobu praček ledniček a jiných 
spotřebičů. Jelikož obsah uhlíku v oceli je menší než 0,25 hm. %, dá se pomocí výpočtového 
vztahu pro uhlíkový ekvivalent dle normy ČSN EN 1011 posoudit svařitelnost dané oceli: Ce = C + Mn6 + Cr5 + Ni15 + Mo4 + Cu13 + P2 + 0,0024 ∙ t      (3.1) Ce = 0,08 + 0,46 + 0,032 + 0,0024 ∙ 1 = 0,164 hm. %  

Je splněna podmínka Ce ≤ 0,5 hm. %, ocel je tedy svařitelná bez zvláštních opatření v podobě 
předehřevu. 
  

prvek C Mn P S

zastoupení v hm. % max. 0,08 max. 0,40 0,03 0,03

Smluvní mez kluzu
Rp0,2

Pevnost v tahu

Rm

Tažnost
A

[MPa] [MPa] [%]

min. - 270 37

max. 220 350 -

aktuálně 164 296 40
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3.2 Použitá zařízení pro svařování [81], [82], [83], [84], [85] 

Zkušební svary byly provedeny na laboratorním pracovišti Ústavu přístrojové techniky 
Akademie věd České republiky v Brně za využití svařovací sestavy (zdroj, robotické rameno 
a svařovací hlava), která se skládá z následující zařízení a přístrojů: 

• Laserový zdroj IPG YLS 2000 (obr. 32) – 

vláknový výkonový laser od firmy IPG 
Photonics s výkonem 2000 W. Maximální 
výkon je možné měnit pomocí odulárního 
uspořádání. Aktivní prostředí tvoří izotropní 
krystal Yttrium Aluminium Granátu 
dopovaného Ytterbiem, které generuje vlnovou 
délku 1070 nm. Zdroj laserového paprsku je 
chlazen vodou, je schopen pracovat jak 

v pulzním, tak i kontinuálním režimu a dosahuje 
účinnosti 30 %. V rámci svařování je schopen 

dosáhnout průvaru hloubky 5 mm. Díky 
vyměnitelné svařovací hlavě lze tento přístroj 
využít i k řezání, či gravírování.  
Tab. 5 Technické parametry IPG YLS 2000. 

 

• Skenovací hlava Arges Rhino 31 (obr. 33) – 

kompaktní 2D skenovací hlava od firmy Arges 

s pracovní plochou 205 x 205 mm. Skenovací 
hlava je určená pro aplikace pomocí výkonových 
vláknových nebo plynových laserů všech 
vlnových délek a má širokou škálu využití, jako 
např. svařování, řezání povrchové kalení, 
gravírování, značení atd. 

• Robot ABB IRB 2400 (obr. 34) – šestiosé 

robotické rameno robustní konstrukce, navržené 

pro využití v průmyslové výrobě. Pro účely 
experimentu sloužilo k polohování skenerové 
hlavy. Ve výrobním prostředí se využívá většinou 
pro svařování, řezání, ale i broušení, či leštění. 
Technické parametry jsou uvedeny v tabulce 6. 

Tab. 6 Technické parametry ABB IRB 2400 [83]. 

 

Výkon 2000 W

Účinnost 30%

Režim kontinuální/pulzní
Vlnová délka 1070 - 1080 nm

Rozměry 1106 x 856 x 806 mm

Dosah 1550 mm

Nosnost 10 kg

Hmotnost 380 kg

Počet stupňů volnosti 6

Přesnost polohování 0,03 mm

Přesnost trajektorie pohybu 0,11 - 0,15 mm

Rozměry 600 x 1564 x 723

Obr. 32 Laserový zdroj IPG YLS 2000 [84] 

Obr. 33 Skenovací hlava Arges Rhino 31 [82] 

Obr. 34 Robotické rameno ABB IRB 2400 [85] 
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3.3 Postup při svařování 
Před samotným svařováním proběhlo odmaštění ploch svařovaných plechů 

v okolí předpokládaného místa spoje pomocí acetonu. Dvojice plechů byla vložena na pracovní 
plochu (obr. 35) a uchycena systémem upínek tak, aby se zamezilo jejich pohybu a vzniku 

mezery mezi plechy. Protože se jedná o přeplátovaný spoj, bylo nutné výškově nastavit jednu 

svařovanou část zkušebního tělesa 
vůči druhé. K tomu posloužil třetí 
plech stejné tloušťky jako distanční 
podložka. Průměr vystupujícího 
laserového paprsku odpovídal 
hodnotě 100 μm a ohnisko ve středu 
svaru bylo určeno na povrchu 
materiálu s ohniskovou vzdáleností 
194 mm. Konstantním parametrem 
pro všechny zkušební svary byla 
svařovací rychlost vs = 20 mm·s-1. 

Celkem bylo provedeno sedm svarů. 
První sloužil jako referenční, takže byl 
proveden bez rozmítání, a to při 
výkonu laseru 900 W. Tři svary byly 
provedeny rozmítáním svazku po 

triviální křivce ve tvaru kružnice 

s různými frekvencemi rozmítání 
a výkonem laseru 1200 W. Obdobně 
byly provedeny i další tři svary, 
tentokrát ovšem podélným lineárním 
posuvem, tedy kmitáním v ose 

svarového spoje a s výkonem laseru 

1000 W. Při zvyšujícím se průměru 
rozmítání je nutno vnášet i více 
energie, proto musel být s rozdílem 
geometrie triviálního obrazce 
upravován výkon laseru. Parametry 

pro jednotlivé svary jsou popsány 
v tabulce 7.  

Tab. 7 Zvolené svařovací parametry. 

 

  

Oscilační
frekvence

Charakteristický
rozměr

Výkon
laseru

Rychlost

svařování
Hz mm W mm·s-1

1 - - - 900

2 30

3 60

4 90

5 30

6 60

7 90

Svar č. Typ rozmítání

20

r = 0,6

l = 1,9

1200

1000

kružnice

lineární

Obr.  35 Pracoviště pro svaření vzorků 



37 

 

3.4 Vizuální kontrola 

Po dokončení svařování jednotlivých vzorků proběhlo jejich označení a přímá vizuální 
kontrola, která sloužila především ke srovnání povrchů jednotlivých vzorků a k indikaci 

zřejmých defektů vzniklých při svařovacím procesu. Směr svařování je u všech snímků zleva 

doprava. U všech provedených svarů je pozorovatelný značný rozstřik. Především pak u vzorků 
2, 3 a 4, které byly svařovány rozmítáním svazku po kruhové triviální křivce. 

Referenční svar č. 1 svařovaný běžným způsobem bez rozmítání má rovnoměrnou šířku 

(obr. 36). Došlo k plnému provaření materiálu obou plechů po celé délce svaru. Pozorovatelný 
je mírný propad svaru, který je spojen s rozstřikem svarového kovu. 

Svar č. 2 (obr. 37), který už byl zhotoven pomocí rozmítání svazku, má v celé délce 
rovnoměrnou šířku. Po celé délce svaru došlo k plnému provaření materiálu. Oproti 

referenčnímu vzorku došlo ke zvětšení kuliček rozstřiku a také k nárustu jejich množství. S tím 
je spojen i zvětšený propad svaru, který se v malé míře vyskytuje i u kořene. 

 

Obr. 37 Svar č. 2 

U svaru č. 3 (obr. 38) byla lze zaznamenat zvětšení jeho šířky ve druhé třetině svaru, kde 
vznikla poměrně hluboká dutina. K plnému provaření již nedošlo v celé délce svaru, ale jen 

v některých úsecích. Množství kuliček vzniklých rozstřikem se snížilo a s nimi i hloubka 

propadu, který je však stále není zanedbatelný. 

  

Obr. 36 Svar č. 1 

Obr. 38 Svar č. 3 
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Šířka svaru č. 4 (obr. 39) je rovnoměrná, až na jeden úsek ve druhé třetině svaru, kde došlo 
k mírnému zúžení. K plnému provaření materiálu došlo jen v pár krátkých úsecích. Množství 
kuliček a velikost propadu jsou srovnatelné s předchozím vzorkem. 

Obr. 39 Svar č. 4 

Vzorek č. 5 (obr. 40), jako první reprezentant svaru zhotoveného lineárním rozmítáním, má 
dle očekávání menší šířku oproti předchozím vzorkům svařeným s rozmítáním kruhovým. Po 

celé délce má rovnoměrnou šířku. K plnému provaření materiálu došlo pouze v některých 
úsecích. Ve srovnáním se vzorky svařenými s kruhovou triviální křivkou wobblingu lze 
zaznamenat značný úbytek kuliček vzniklých rozstřikem svarového kovu a pouze mírný propad 
svaru. 

Vzorek č. 6 (obr. 41) také nevykazuje žádné rozdíly v šířce zhotoveného svaru. Plné 
provaření materiálu proběhlo pouze v krátkém úseku. Pozitivním jevem je snížení množství 
rozstřiku svarového kovu, které už je srovnatelné s referenčním vzorkem. Propad svaru však 
není zanedbatelný.  

  

Obr. 40 Svar č. 5 

Obr. 41 Svar č 6 
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Poslední vzorek č. 7 (obr. 42) má rovnoměrnou šířku po celé délce svaru. K plnému 
provaření došlo pouze v pár krátkých úsecích. Rozstřik a množství kuliček se snížily a jsou 
srovnatelné s referenčním vzorkem. Svar stále vykazuje menší propad. 

3.5 Tahová zkouška 

K vyhodnocení mechanických vlastností zhotovených svarů byla provedena tahová zkouška 

v laboratoři mechanických vlastností materiálů na Ústavu strojírenské technologie VUT v Brně. 

Ke zkoušce byl využit hydraulický trhací stroj ZD40, který slouží pro tahové, tlakové a ohybové 
zkoušky materiálů při zatížení od 8 do 400 kN. K záznamu polohy příčníku je vybaven 
inkrementálním délkovým snímačem s rozlišením 0,01 mm a k záznamu působícího zatížení 
snímačem síly s řídící jednotkou EDC 60. K vyhodnocení výsledků a ke grafickému zpracování 
slouží PC s programem M-TEST v.1.7 pro tahovou, tlakovou a ohybovou zkoušku kovových 
materiálů dle EN 10001-2. Technické parametry trhacího zařízení jsou detailně popsány 
v Příloze 1. 

Z každé dvojice svařených plechů byly laserem vyřezány zkušební ploché tyče s rozšířenými 
hlavami, které slouží k upnutí mezi čelisti trhacího zařízení, viz obr. 43.  Každý svar 
reprezentují tři zkušební tyče, které tvoří jeho statistickou trojici. Tři tyče byly zhotoveny také 
pro základní materiál bez svaru, dohromady 24 testovaných vzorků. Rozměry jednotlivých 
vzorků byly stanoveny dle tloušťky plechů a jsou znázorněny na obr. 44. Před upnutím do 
trhacího stroje byly jednotlivé vzorky označeny a opatřeny ryskami ve vzdálenosti 40 mm od  

Obr. 43 Zkušební tyč pro tahovou zkoušku 

Obr. 42 Svar č. 7 

Obr. 44 Rozměry zkušební tyče 
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středu symetrie. Rysky slouží k vymezení měrné oblasti pro výpočet tažnosti po deformaci 
vzorku. Dále je třeba zadat do vyhodnocovacího systému základní informace o rozměrech 
jednotlivých vzorků, a to šířku 
a tloušťku, které byly změřeny 
pomocí posuvného měřidla, 
dále plochu průřezu vzorku 
a rychlost zatěžování, viz 

tabulka 8. Pro provedení 
zkoušky byla zvolena rychlost 
zatěžování 10 MPa·s-1. Za 

pokojové teploty byly vzorky 

plynule zatěžovány, přičemž 

byla snímána časová závislost 
zatěžující síly na dráze 
příčníku. Ze snímku průběhu 
zkoušky (obr.45) je zřejmé, že 
svarový spoj je zatěžován 
smykem. Po přetržení se vzorky 

vyjmuly z čelistí a změřila se 
konečná vzdálenost mezi 
ryskami. 

  

Tab. 8 Základní informace o zkoušených vzorcích. 

Tloušťka
a

Šířka
b

Plocha 

průřezu
S0

Rychlost

zatěžování
Tloušťka

a

Šířka
b

Plocha 

průřezu
S0

Rychlost

zatěžování

[mm] [mm] [mm
2
] [MPa·s-1

] [mm] [mm] [mm
2
] [MPa·s-1

]

1a 11,80 10,62 4c 11,68 10,51

1b 11,76 10,58 5a 11,62 10,46

1c 11,82 10,64 5b 11,65 10,48

2a 11,35 10,22 5c 11,71 10,54

2b 11,95 10,76 6a 11,66 10,49

2c 11,92 10,73 6b 11,55 10,40

3a 11,80 10,62 6c 11,77 10,59

3b 11,82 10,64 7a 11,60 10,44

3c 11,90 10,71 7b 11,73 10,56

4a 11,82 10,64 7c 11,69 10,52

4b 11,70 10,53

0,9 10
0,9 10

Vzorek Vzorek

Obr. 45 Zatížení vzorku v trhacím stroji 
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3.5.1 Vyhodnocení tahové zkoušky [86] 

Zadáním hodnot do programu M-TEST v.1.7 byly vypočteny pevnostní a plastické vlastnosti 

všech zkušebních vzorků, viz tabulka 9.  

Tab. 9 Mechanické vlastnosti měřených vzorků. 

 

Fm Rp0,2 Rm A

[N] [MPa] [MPa] [%]

 1a 2248 159,4350254 211,6760851 3,75 ve svaru

1b 2586,399902 162,6228279 244,3688579 5 ve svaru

1c 2266,800049 163,564587 213,0851803 3,125 ve svaru

2a 1138 106,8232927 111,4047952 0,124998093 ve svaru

2b 2981,600098 159,1817742 277,2292019 11,25 ve svaru

2c 2718,399902 178,8590702 253,3929886 7,5 ve svaru

3a 1053,599976 91,22410529 99,20903832 0,062503815 ve svaru

3b 2859,199951 172,4008348 268,7723328 8,75 ve svaru

3c 2050,399902 187,9365118 191,4472358 2,5 ve svaru

4a 2172,800049 173,3032578 204,2489325 3,75 ve svaru

4b 1777,599976 162,5831 168,8129174 2,5 ve svaru

4c 639,5999756 57,26788387 60,84474605 0,062503815 nedržel
5a 1081,599976 84,56683964 103,4232125 0,062503815 nedržel
5b 2041,199951 183,9198939 194,6781133 1,25 ve svaru

5c 3150,800049 168,6687589 298,9657635 32,5 v ZM

6a 1204 93,23422755 114,7322232 0,062503815 nedržel
6b 1975,199951 95,93073288 190,0144169 1,25 ve svaru

6c 1796,400024 166,0341717 169,583683 1,25 ve svaru

7a 1881,199951 172,0689748 180,1915734 0,062503815 ve svaru

7b 1166,400024 96,23946051 110,4859341 0,062503815 ve svaru

7c 2219,600098 171,6566881 210,9685502 2,5 ve svaru

Vzorek Poloha lomu

Obr. 46 Tahový diagram základního materiálu programu M-TEST 
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Ze získaných dat byla vyhodnocena také grafická závislost průběhu zatěžující síly na dráze 
příčníku, viz obr 46. V uvedeném grafu vygenerovaném programem M-TEST v.1.7 lze po 

začátku zatěžování pozorovat výkyvy zatěžující síly, které byly způsobeny svíráním čelistí 
trhacího stroje.  Pro jednotlivé měření byly zaznamenány řádově stovky hodnot a místy 

vznikaly oscilace kolem reálného průběhu zatěžování. Pomocí tabulkového procesoru MS 
Excel byla kvůli výpočetním možnostem a kvůli odstranění oscilací vyselektována každá 
50. hodnota. Tím došlo k vyhlazení křivky pro lepší grafické znázornění výsledné závislosti. 
Na grafu v obr. 47 jsou vyneseny tahové charakteristiky všech zkoušených vzorků včetně 
základního materiálu bez svaru. 

Jelikož byly všechny vzorky, až na jedinou výjimku, přetrženy v místě svaru, podobnost 

s křivkou závislosti smluvního tahového diagramu základního materiálu bez svaru je 
vyloučena. Už tento fakt poukazuje na nedostatečné mechanické vlastnosti svarových spojů. 
V grafu na obr. 48 jsou pro lepší přehlednost znázorněny křivky závislostí svarů provedených 
pomocí rozmítání laserového svazku po triviální křivce v podobě kružnice (vzorky 2 až 4), ve 

srovnání s referenčním vzorkem se svarem provedeným bez rozmítání svazku (vzorek 1). 

Obr. 47 Souhrnný diagram průběhů tahových zkoušek 

Obr. 48 Srovnání průběhů tahových zkoušek – kruhový wobbling 
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V grafu na obr. 49 jsou znázorněny křivky závislostí svarů provedených pomocí rozmítání 
laserového svazku lineárně (vzorky 5 až 7) opět ve srovnání s referenčním vzorkem (vzorek 1). 

Z uvedených grafů je patrné, že pochody při deformacích jednotlivých vzorků byly 
různorodé, a to i v rámci jednoho typu svaru. Vzorky 4c, 5a a 6a byly odděleny bezprostředně 
po zahájení zkoušky, vlivem neprůvaru materiálu. U vzorků 2a, 3a a 7b došlo pouze 
k povrchovému natavení spodního plechu svarového spoje, čemuž odpovídají i nízké hodnoty 

maximální zatěžovací síly. Kromě jediného případu 5c, byly všechny vzorky přetrženy v místě 
svaru, proto nejsou údaje o jejich mechanických a pevnostních vlastnostech relevantní. Pro 

posouzení pevnosti svaru může posloužit srovnání maximálního zatížení Fm z tahové zkoušky, 
viz obr. 50. 

Obr. 49 Srovnání průběhů tahových zkoušek - lineární wobling 

Obr. 50 Srovnání maximálních zatěžovacích sil při tahové zkoušce 



44 

 

Z grafu je patrné, že i v oblasti jednoho typu svaru jsou zaznamenány různé hodnoty 
maximální zatěžující síly u jeho reprezentativních vzorků a až c. To je dáno tím, že zkušební 
tyče v rámci jednoho typu svaru 
jsou odebírány z odlišných pozic 

v rozmezí délky svaru. Tím, že je 
skenovací hlava usazena stabilně, 
se v ose svaru mění ohnisková 
vzdálenost, která se pohybuje po 
kulové ploše, viz obr. 51. Při 
umístění ohniska na povrch 
materiálu ve středu svaru dochází 
na okrajích svaru k posunu 

ohniskové vzdálenosti nad 
svařovaný materiál, což ovlivňuje 
i množství tepla vneseného do 
svaru. Všechny vzorky kromě 
jediného případu 5c, kde došlo 
k lomu v základním materiálu 
a kromě těch, které se rozpadly 
ihned po začátku zatěžování, mají 
lomovou plochu ve středu 
svarového spoje. Propad, který je 
společným jevem u všech svarů, zapříčinil, že uprostřed svarového kovu je nedostatek 
materiálu. U všech zmíněných vzorků byl horní plech přeplátovaného spoje odtržen od zbytku 
spoje, viz obr. 52.  

  

Obr. 51 Změna ohniskové vzdálenosti [86] 

Obr. 52 Vzorek po tahové zkoušce 
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U všech případů je viditelná pouze tenká lomová plocha. U vzorků ze svaru č. 1 mají všechny 
stejnou podobu. Jsou pozorovatelné jako tenké vrstvičky vyčnívající v horních částech snímků 
odtržených tyčí, viz obr. 53 až 55. Všechny lomy jsou tvárného charakteru. 

 

 

Obr. 53 Lomová plocha vzorku 1a 

Obr. 54 Lomová plocha vzorku 1b 

Obr. 55 Lomová plocha vzorku 1c 
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Obdobné to je u všech tří vzorků ze svaru č. 2. Zde jsou navíc pozorovatelné kuličky 
způsobené rozstřikem materiálu. U všech tří vzorků má lomová plocha tvárný charakter, viz 

obr. 56 až 58. 

  

Obr. 56 Lomová plocha vzorku 2a 

Obr. 57 Lomová plocha vzorku 2b 

Obr. 58 Lomová plocha vzorku 2c 



47 

 

 

U svaru č. 3 byla zkušební tyč 3a odebrána z úseku, kde nedošlo k plnému provaření 
materiálu. To je zřetelné z deformace přeplátovaného spoje, který držel pouze do půlky šířky 
zkušební tyče (obr. 59). Zbylé dva vzorky a jsou srovnatelné s těmi předchozími. Lomová 
plocha je tvárná a jsou pozorovatelné kapičky rozstřiku, viz obr. 60 a 61. 

Obr. 59 Lomová plocha vzorku 3a 

Obr. 60 Lomová plocha vzorku 3b 

Obr. 61 Lomová plocha vzorku 3c 
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U svaru č. 4 byla zkušební tyč 4c odebrána z úseku, kde došlo jen k částečnému natavení 
spodního plechu přeplátovaného spoje. Důsledkem byl spoj, který byl přetržen bezprostředně 
po zahájení tahové zkoušky, aniž by došlo k deformaci zkušební tyče. Lomová plocha u zbylých 
dvou tyčí je srovnatelná z předchozími vzorky. Charakter lomové plochy je tvárný a lze 
pozorovat kapičky rozstřiku (obr. 62 a 63). 

U zkušební tyče 5a nedošlo k dostatečnému průvaru materiálu, spodní plech přeplátovaného 
spoje byl nataven pouze povrchově a proto došlo k přetržení tyče bezprostředně po zahájení 
tahové zkoušky, aniž by došlo k její deformaci. Vzorek 5b vykazuje podobné vlastnosti jako 
zkušební tyče z předchozích svarů. Lomová plocha je tvárného charakteru, viz obr. 64. Poslední 
vzorek tohoto svaru, vzorek 5c, byl jako jediný ze všech zkušebních tyčí přetržen v oblasti 

základního materiálu, kde byl dle očekávání podle povahy materiálu lom tvárného charakteru, 
viz obr. 65. 

  

Obr. 62 Lomová plocha vzorku 4b 

Obr. 63 Lomová plocha vzorku 4c 

Obr. 64 Lomová plocha vzorku 5b 
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U svaru č. 6, byl opět jeden ze vzorků, vzorek 6a, odebrán z úseku svaru, kde došlo pouze 
k povrchovému natavené spodního plechu, proto neobstál v tahové zkoušce a byl přetržen 
bezprostředně po jejím zahájení. Zbylé dva vzorky 6b (obr. 66) a 6c (obr. 67) vykazují podobné 
vlastnosti jako předešlé vzorky svarových spojů. Jejich lomová plocha je tvárného charakteru. 

Obr. 65 Lomová plocha vzorku 5c 

Obr. 66 Lomová plocha vzorku 6b 

Obr. 67 Lomová plocha vzorku 6c 
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Zkušební tyč 7b nebyla dostatečné provařena a k oddělení jednotlivých plechů došlo chvíli 
po zahájení tahové zkoušky, aniž by došlo k jejich deformaci. Zkouška u vzorků 7a (obr. 68) 

a 7c (obr. 69) již probíhala jako u předchozích svarů a přetržené tyče vykazují podobné 
vlastnosti. Lomová plocha je u obou vzorků tvárného charakteru. 

  

Obr. 68 Lomová plocha vzorku 7a 

Obr. 69 Lomová plocha vzorku 7b 
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3.6 Metalografická zkouška [87] 

K podrobnějšímu zkoumání svarového spoje bylo provedeno vyhodnocení makrostruktury, 
díky kterému byl získán přehled o rozměrech svarového kovu a tepelně ovlivněné oblasti. 
S makrosnímky současně vyšly najevo tvary 

jednotlivých svarů a nejčastější vady, které v nich 

vznikly. Podle charakteru základního materiálu 
a podle jeho chemického složení je zřejmé, že 
obsahuje pouze malé množství uhlíku. Pro svařovací 
proces se nevyužívá žádných přídavných materiálů, 
které by ovlivnily výslednou strukturu svarového 
kovu. Z toho vyplývá, že struktura svarového kovu 
bude čistě feritická. Není tedy nutné přistupovat ke 
zkoušce mikrostruktury a z toho důvodu není ani 
součástí experimentální části práce. Příprava vzorků 
a samotná zkouška makrostruktury byly provedeny 

v laboratoři na Ústavu přístrojové techniky Akademie 
věd České republiky v Brně. Pro účely zkoušky bylo 
nezbytné odebrat a připravit vzorky v podobě 
preparátu zataveného v černé pryskyřici, viz obr. 70. 

Příprava metalografických vzorku se dá rozdělit do 
několika kroků. 
• Prvním krokem přípravy preparátů je jejich 

vyříznutí ze zkoumaného tělesa a vymezení 
oblasti, která bude pozorována. Při každém řezání 
dochází k poškození struktury v rovině řezu 
vlivem vneseného tepla. Proto byla použita 
metalografická rozbrušovací pila Struers 
Secotom-60 (obr. 71), která se vyznačuje 
intenzivním chlazením. V kombinaci s optimální 
volbou parametrů řezání je možné vliv tepla 
vzniklého při oddělování materiálu 
minimalizovat. 

• Dalším krokem je zhotovení tzv. pecek. Ruční 
broušení vzorků takto malých rozměrů by bylo 
nepřesné a těžce proveditelné. V těchto případech 
se zhotovují preparáty diskového tvaru, které 
obsahují zkoumaný materiál zalisovaný 
v pryskyřici. Pro tento účel byl použit lis Struers 
CitoPress-1 (obr. 72). Nařezané vzorky byly po 
vyčištění a odmaštění vloženy do lisu a zasypány 
pryskyřicí ve formě granulátu. Díky malým 
rozměrům plechů a průřezů svarů bylo možné 
zalisovat vzorky po více kusech.  Zahřátím, 

postupným stlačováním a následným chlazením se 

vzorky uvedou do výsledného tvaru. 
• V dalším kroku se přistupuje k broušení a leštění 

vzorku. Cílem bylo minimalizovat povrchové 
nerovnosti vzorku a vytvořit tak souvislou plochu 
pro pozorování. Mechanizované broušení se 

Obr. 70 Vzorek pro metalografickou zkoušku 

Obr. 71 Pila Struers CitoPress-1 

Obr. 72 Lis Struers CitoPress-1 



52 

 

provádí na metalografických bruskách a vzorek je při 
něm přitlačován na brusný papír uchycený na rotujícím 
vodorovném kotouči brusky. K tomu bylo využito 
zařízení Struers Tegramin-20, viz obr. 73. Při broušení 
se postupovalo od nejhrubších brusných kotoučů po 
nejjemnější. Při přechodu na brusný papír nižší 
drsnosti se vzorek vždy opláchnul a brousil ve směru 
kolmém k předchozímu. Vysoká rychlost pohybu 

brusného papíru vyžadovala chlazení, aby nedošlo 
k ovlivnění struktury vzorků. Leštění probíhalo 
obdobně, tentokrát za použití diamantových emulzí 
s klesající velikostí zrn. Jako první byla použita emulze 
o zrnitosti 9 μm, následovala zrnitost 3 μm a nakonec 
1 μm. 

• Závěrečným krokem přípravy preparátů bylo leptání 
vzorku. Rozlišujeme chemické leptání, leptání na 
hranice zrn, plošné leptání, selektivní leptání, 
elektrolytické a tepelné leptání. Cílem je zkoumat 
výsledný tvar a rozměry charakteristických oblastní 
svaru. K tomuto účelu posloužilo chemické leptání, kdy 
se vzorek na chvíli namočí do leptadla. Pro 

naleptání nízkouhlíkové oceli je postačující Nital, což 
je 3% roztok HNO3 v ethanolu. Leptání probíhá 
v řádech sekund až minut. V tomto případě byla 
stanovena doba 8 s. 

Pro pořízení makroskopických snímků zkušebních svarů 
byl využit stereomikroskop Olympus SZ61Tr (obr. 74), 

díky kterému byly získány snímky se zvětšením 1,25x. Pro 

vyhodnocení a zaznamenání geometrie byl použit software 
Olympus Stream. 

3.6.1Vyhodnocení makrostruktury [87] 

Předmětem makroskopického rozboru je vyhodnocení vlivu rozmítání svazku na vlastní svar 
ve srovnání s referenčním vzorkem, který byl svařen bez rozmítání. Roli zde hraje tvar 
mikropohybu paprsku a frekvence, kterou paprsek osciluje. U všech snímků jsou zřetelně 
pozorovatelná zrna ve svarovém kovu, tepelně ovlivněné oblasti a částečně i základního 
materiálu. Na každém makrosnímku jsou kótami zaznamenány rozměry charakteristických 
oblastní a defektů.  

Na prvním makrosnímku s referenčním vzorkem 1 lze pozorovat, že došlo k plnému průvaru 
základního materiálu v obou vrstvách. Svarový kov má stálou šířku v celém průřezu. Zrna 

v TOO jsou protažena ve směru odvodu tepla. V oblasti svarového kovu je vidět propad svaru, 
tato vada je ale přípustná. Rozměry charakteristických svarového kovu, tepelně ovlivněné 
oblasti a propadu svaru jsou patrné z prvního snímku, viz obr. 75. 

Obr. 73 Struers Tegramin-20 

Obr. 74 Mikroskop Olympus SZ1Tr 
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Druhý makrosnímek prezentuje vzorek 2 (obr. 76), kde je svar zhotovený pomocí rozmítání 
s parametry uvedenými v Tab. I zde došlo k plnému průvaru základního materiálu. Podle 
očekávání je šířka svarového kovu podstatně větší než u referenčního vzorku bez rozmítání, 
což je důsledkem oscilace paprsku kolem osy svaru v rovině povrchu základního materiálu. 
Naopak rozměry TOO se oproti referenčnímu vzorku zmenšily. V oblasti svarového kovu lze 
pozorovat značný propad svaru, a to včetně kořene. Vrchní část je překrytá materiálem, který 
je produktem rozstřiku taveniny svarového kovu. Ten byl zapříčiněn tlakem par při sublimaci 
zinku z povrchových vrstev. Druhá kapka rozstřiku je zřetelně vidět v pravém horním rohu 
snímku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 75 Makrosnímek vzorku č. 1 

Obr. 76 Makrosnímek vzorku č. 2 
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Na třetím makrosnímku (obr. 77) je oproti předešlému případu nevýšena frekvence oscilace 
laserového svazku o 30 Hz na 60 Hz se zachováním zbylých parametrů svařování, viz tabulka 7. 

Rozměry charakteristických oblastí jsou obdobné s tím rozdílem, že nedošlo k propadu kořene. 
Propad lícní strany svaru je ovšem stále příliš velký. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtvrtý snímek reprezentuje poslední svar s kruhovým rozmítáním po navýšení frekvence 
o dalších 30 Hz na 90 Hz, viz Tab. Tento svar už má oproti předešlým případům proměnlivou 

šířku, která se směrem ke kořenu zužuje. Propal svaru je u tohoto vzorku největší ze všech 
zkoumaných vzorků. Všechny charakteristické rozměry jsou patrné ze snímku, viz obr. 78. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 77 Makrosnímek vzorku č. 3 

Obr. 78 Makrosnímek vzorku č. 4 
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Pro svaření vzorku č. 5 již bylo využito rozmítání lineární ve směru hlavního pohybu 
svařování a parametry z Tab. Dle očekávání je rozměr svarového kovu menší oproti těm, co 
byly zhotoveny kruhovým rozmítáním. Došlo k plnému průvaru materiálu s drobnými propady 
svaru včetně propadu kořene. Oba jsou však přípustné. Vlivem lineárního pohybu v ose svaru 

se zvyšuje vnesené teplo a s ním roste také TOO, viz obr 79. 

Vzorek č. 6 (obr. 80) se od předešlého liší navýšením frekvence oscilace paprsku o 30 Hz 
na 60 Hz, viz tabulka 7. Svar přichází se směrem ke kořenu zužuje. Nedochází sice k propadu 

kořene, za to propad svaru na lícní straně je markantní. Na pravé horní hranici svarového kovu 
lze pozorovat svarový kov, který byl ze svarové lázně vytlačen pod tlakem odpařujícího se 
zinku z ochranných povrchových vrstev. V důsledku toho v průřezu svaru nezůstává dostatek 

materiálu, který by zajistil jeho žádoucí pevnostní vlastnosti. 

Obr. 79 Makrosnímek vzorku č. 5 

Obr. 80 Makrosnímek vzorku č. 6 
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V posledním uvedeném makrosnímku se vzorkem 7 (obr. 81) je znázorněn vliv zvýšení 
frekvence rozmítání o dalších 30 Hz oproti předešlému vzorku na 90 Hz, viz Tab. Ze snímku 
je patrné, že došlo pouze k povrchovému natavení spodního plechu přeplátovaného spoje. Na 

rozhraní obou plechů je pozorovatelná dutina. Její vznik může mít více příčin. Svařované 
plochy byly před svařováním řádně vyčištěny a odmaštěny. O nečistoty z povrchu tedy nejde. 

Dle velikosti a tvaru dutiny. S největší pravděpodobností jde o dutinu vzniklou sublimací zinku 
ze stykových oblastí svařených plechů.  

V tabulce 10 jsou shrnuty charakteristické rozměry svarového kovu, tepelně ovlivněné 
oblasti a také propadu, který se jako vzniklá vada objevil u všech testovaných vzorků. Kromě 
propadu a rozstřiku nebyly na vzorcích při makroskopické kontrole zaznamenány žádné jiné 
svarové vady, jako třeba vznik pórů, který je u laserového svařování běžným jevem.  

Tab. 10 Rozměry charakteristických oblastí. 

 

Obr. 81 Makrosnímek vzorku č. 7 

SK TOO propad

[mm] [mm] [mm]

1 0,95 1,78 0,27

2 1,63 2,11 0,65

3 1,58 2,06 0,61

4 1,5 2,21 0,82

5 1,03 1,77 0,2

6 1,01 1,51 0,72

7 1,35 1,88 0,35

Vzorek
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4 TECHNICKO-EKONOMICÉ ZHODNOCENÍ [87] 

Náplní této práce je výzkum a aplikace rozmítání laserového svazku pro vytvoření 
jakostního svarového spoje u hlubokotažné oceli s povrchovou úpravou a posouzení vlivu 
rozmítání na výslednou strukturu svaru. Výstupem není žádná konkrétní součást, a proto není 
možné zpracovat podrobné technicko-ekonomické zhodnocení. Dají se ovšem přibližně 
stanovit a porovnat pořizovací náklady a výlohy spojené s provozem pracoviště laserového 
svařování a vyhodnotit vhodnost investice do složitějšího skenovacího zařízení. 

Pro účely příkladu vyhodnocení ekonomiky provozu tohoto pracoviště se uvažuje jeho 

využití v třísměnném provozu. To činí 6000 pracovních hodin ročně. Doba odpisů je uvažována 
na 5 let. Výsledné výdaje pro příklad laserového pracoviště jsou uvedeny v tabulce 11.  

Tab. 11 Výpočet ekonomiky provozu [87]. 

 

Cena přímé svařovací hlavy se na trhu pohybuje kolem 300 000 Kč. Pro aplikaci oscilujícího 
laserového svazku je však nezbytná zvláštní svařovací hlava, která umožňuje rozmítání svazku. 
K tomu lze využít rozmítací, nebo skenerová hlava. Cena čistě rozmítací hlavy činí zhruba 
dvojnásobek ceny hlavy přímé. Hodnota skenovací hlavy už se blíží částce 1 milion Kč. Výlohy 
spojené s provozem pracovišť při využití zmíněných svařovacích hlav se výrazně neodlišují. 
Při zvýšení pořizovacích nákladů o rozdíly v cenách jednotlivých hlav se zvýší i výsledné 
náklady na provoz laserového pracoviště. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce 12.  

Tab. 12 Srovnání nákladů pro různé svařovací hlavy [87] 

 

Pro uvedený příklad pracoviště laserového svařování se v rámci celkové hodinové sazby 
aplikace jednotlivých hlav od sebe tolik neliší. Pouze v rámci desítek korun. Pokud ještě 
uvážíme skutečnost, že skenovací hlavou je možné osadit méně nákladné polohovací rameno 
s menšími manipulačními vlastnostmi, díky její schopnosti směrovat paprsek systémem 
zrcadel, výsledné náklady se ještě o nějakou hodnotu sníží. Díky možnosti vychýlení paprsku 
lze také využít jednodušších a levnějších přípravků než u přímé a rozmítací hlavy. Při srovnání 
investic po připočtení cen laserového zdroje a robota, je vstupní investice u skenovací hlavy 
o 8 % vyšší než u rozmítací hlavy a o 15 % vyšší než u klasické hlavy. Je zřejmé, že využití 
skenovací hlavy bude výhodné v případě aplikace ve velkosériové a hromadné výrobě 
a v technologických postupech, kde se dá využít její plný potenciál. 

Jednotková cena Náklady na
1 h provozu [Kč]

Laserová stanice
(včetně příslušenství) 10 000 000 Kč odpisy pro 30 000 h 333

Elektrická energie 2,50 Kč/kWh příkon 8 kW 20

Stlačený vzduch 0,5 Kč/m3 25 N·m3
/hod 13

Náhradní a spotřební díly 50 000 Kč/rok odpisy pro 6 000 h 8

Servis 10 0000 Kč/rok odpisy pro 6 000 h 17

Mzda operátora 200 Kč/hod 32 % odvody 264

655

1 441

20,01

Celkem náklady na 1 h provozu
Výsledné náklady po zohlednění 200 % režie a 10 % zisku

Náklady na hodinový provoz laserové stanice
Náklady na 1 m svaru (při vs = 20 mm·s-1)

Přímá hlava Rozmítací hlava Skenovací hlava
Náklady na hodinový provoz pracoviště 1 441 Kč 1 463 Kč 1 494 Kč
Náklady na 1 m svaru (při vs = 20 mm·s-1

) 20,01 Kč 20,32 Kč 20,75 Kč
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5 ZÁVĚRY 

Cílem práce bylo posouzení vlivu svařování oscilujícím laserovým svazkem (wobbling) na 

vlastnosti svaru hlubokotažné oceli s ochrannou povrchovou vrstvou. K tomuto účelu byla 
zvolen nízkouhlíková ocel s minimálním obsahem legujících prvků s vrstvou elektrolytického 
pozinku pod onačením DC04+ZE. Ocel byla v podobě plechů tloušťky 0,9 mm svařena 
přeplátovaným spojem za využití penetračního režimu svařování. Pro vyhodnocení vlivu 
rozmítání laserového svazku bylo zhotoveno 7 zkušebních svarů s proměnlivými svařovacími 
parametry. Byly použity dva rozdílné tvary triviální křivky mikropohybu paprsku (kruhový 
a lineární) při různých frekvencích oscilace (30, 60 a 90 Hz). Podle zvoleného tvaru rozmítacího 
obrazce byl upraven také výkon laseru. Jeden z těchto spojů byl zhotoven jako referenční 
běžným způsobem bez wobblingu. Ze svařenců byly odebrány vzorky pro zkoušku tahem a pro 

metalografickou zkoušku.  

Již po vizuální kontrole provedených svarů bylo zřejmé, že vykazují značné množství 
defektů v podobě rozstřiku svarového kovu, který se usazoval na povrchu materiálu v blízkosti 
provedeného svaru v podobě kuliček. Svarové housenky se jevily nesouvislé, a navíc pod 
povrchem základního materiálu, což indikuje vzniklý propadu svaru. Tento nežádoucí jev byl 
potvrzen i při zkoumání makrostruktury metalografických výbrusů, kdy u většiny vzorků byl 
pozorovatelný značný propad svaru, který zásadně snižuje pevnost spojů. U obou typů 
rozmítacích obrazců docházelo ke snižování průvaru materiálu s navyšováním frekvence 
rozmítání paprsku. U vzorku č. 7 s lineární oscilací a nejvyšší frekvencí téměř nedošlo 
k natavení spodního plechu. Zároveň však vzorek č. 5 s lineární oscilací a nejnižší frekvencí 
oscilace jako jediný vykazoval lepší vlastnosti než referenční vzorek. Šířka svarového kovu 
byla stabilní v rámci rozmítacího obrazce. Vliv rozmítání na šířku tepelně ovlivněné oblasti se 
za daných parametrů nepodařilo spolehlivě prokázat.  

Při tahové zkoušce došlo k přetržení téměř všech vzorků přímo ve svaru v oblasti horního 
plechu s lomovou plochou tvárného charakteru. U některých vzorků svařených s vysokou 

frekvencí oscilace došlo k přetržení bezprostředně po začátku zatěžování, vlivem 

neprovařeného materiálu. Naopak vzorky svařené s nejnižší frekvencí oscilace vykazovaly 

lepší pevnostní vlastnosti než vzorek referenční. Vzorek 5c byl jako jediný přetržen v oblasti 

základního materiálu a jeho mechanické vlastnosti korespondovali s hodnotami základního 
materiálu. Šlo však pouze o jednu zkušební tyč s dobrými výsledky ze statistické trojce, a proto 
nelze svarový spoj považovat za kvalitní. 

Výsledky provedeného experimentu nepřinesly žádné odlišné výstupy od klasického 
laserového svařování. Byly ovšem zjištěno, že největší vliv má na výsledné vlastnosti svaru při 
daných podmínkách frekvence rozmítání. Po vyhodnocení struktury a mechanických vlastností 
vykazoval nejlepší výsledky svar provedený pomocí rozmítání svazku lineárně v ose svaru 

s nízkou frekvencí oscilace. Co se týče problematiky svařování pozinkovaných ocelí, lze 
konstatovat, že svařováním za použití zvolených parametrů nelze dosáhnout uspokojivých 
výsledků. Vlivem sublimace zinku z povrchových vrstev docházelo k defektům, které měly 
rozhodující dopad na vlastnosti svarových spojů. Je potřeba provést rozsáhlejší výzkum pro 
stanovení optimálních parametrů pro svařování pomocí rozmítání laserového svazku anebo 
zvážit jiný technologický postup při spojování materiálů daného charakteru. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Označení Legenda Jednotka 

A Tažnost [%] 

AC Alternating current [-] 

As Arsen [-] 

Ar Argon [-] 

C Uhlík [-] 

Cd Kadmium [-] 

Ce Uhlíkový ekvivalent [hm. %] 

CO2 Oxid uhličitý [-] 

Cu Měď [-] 

ČSN Česká státní norma [-] 

d Střední hodnota úhlopříčky vtisku [mm] 

DPSS Diode pumped solid state [-] 

EN Evropsá norma [-] 

Er Erbium [-] 

F Zatěžující síla [N] 

Fe Síla působící na mezi kluzu [N] 

Fm Síla působící na mezi pevnosti [N] 

Fp0,2 Síla působící na mezi kluzu [N] 

GaAs Arsenid gallitý [-] 

GaN Nitrid gallitý [-] 

H2 Vodík [-] 

H2O Voda [-] 

He Helium [-] 

HNO3 Kyselina dusičná3 [-] 

HV Tvrdost dle Vickerse [-] 

HVm Mikrotvrdost dle Vickerse [-] 

I Jod [-] 

In Indium [-] 

Kr Krypton [-] 

l Délka měřené části tyče [mm] 

L0 počáteční délka zkušebního tělesa [mm] 

LPSS Lamp pumped solid state [-] 

MAG Metal active gas [-] 

MIG Metal inert gas [-] 

Mn Mangan [-] 

N2 Dusík [-] 

Nd Neodym [-] 

Ne Neon [-] 

O2 Kyslík [-] 

P Fosfor [-] 

Pb Olovo [-] 

Ra Průměrná aritmetická odchylka profilu drsnosti [μm] 

Re Mez kluzu [MPa] 

Rm Mez pevnosti [MPa] 

Rp0,2 Smluvní mez kluzu [MPa] 

RTG Rentgen [-] 

S Síra [-] 



 

S0 Výchozí průře tyče [mm2] 

Sb Antimon [-] 

Se Selen [-] 

SK Svarový kov [-] 

Sn Cín [-] 

Ti Titan [-] 

TOO Tepelně ovlivněná oblast [-] 

vs Svařovací rychlost [mm·s-1] 

YAG Yttrium aluminium granát [-] 

Yb Ytterbium [-] 

YLF Yttrium lithium fluorid [-] 

YVO4 Yttrium orthovanadate [-] 

Z Kontrakce [%] 

ZM Základní materiál [-] 

Zn Zinek [-] 

   

   

∆l Prodloužení zkušební tyče [mm] 

ε Poměrné prodloužení [-] 

σ Smluvní napětí [MPa] 
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P�íloha �.1 Hydraulický zkušební stroj ZD40 /400kN/ 

 

     Stroj umož�uje provád�t tahové, tlakové a ohybové zkoušky 

materiál� do 400 KN s �ízením rychlosti zat�žování a programovým 

zpracováním zkoušek. Je vybaven vestav�ným inkrementálním 

délkovým sníma�em polohy p�í�níku s rozlišením 0,01 mm 

a sníma�em síly s �ídící jednotkou EDC 60. 

     �ídící jednotka EDC 60 je vysoce precizní elektronické za�ízení 

speciáln� konstruované pro �ízení servo-hydraulických zkušebních 

stroj�. Je vyráb�na speciáln� pro aplikace �ízení zkušebních 

stroj� a využívají ji p�ední evropští výrobci universálních 

zkušebních stroj�. Jednotka je opat�ena programem pro zkoušky 

kov� s možností provád�t zkoušky bez PC u jednoduchých aplikací 

bez použití pr�tahom�ru. 

Technické parametry: 

- Výrobce: HBM /SRN/ 

- M��ící rozsah: 8 ÷ 400 kN 

- Chyba m��ení síly: 1/100 jmenovitého rozsahu síly, tj. ± 1 % 

odpovídá t�íd� p�esnosti 1 

- M��ící rozsah m��ení dráhy: 0 ÷ 280 mm 

- Chyba m��ení dráhy:  ±0,01 mm 

- sériové rozhraní RS 232 pro komunikaci s nad�azeným PC 

COM1 pro PC s FIFO s maximální rychlostí 115 KB 

- inkrementální vstup pro napojení sníma�e dráhy  

 

     Po�íta� je vybaven programem M-TEST v.1.7 pro tahovou, 

tlakovou a ohybovou zkoušku kovových materiál� dle 

EN 10001-2 s vyhodnocením výsledk�, grafickým 

zpracováním. 

 

 

�ídící jednotka EDC 60 
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