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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na stanovení mechanických vlastností a lomového 

chování svaru oceli X5CrNiCuNb16-4 připraveného pomocí technologie elektronového 

paprsku. Teoretická část práce je zaloţena na shrnutí podstatných informací z oblasti 

svařování, základů svařování elektronovým paprskem a metod zkoušení svarových spojů. 

Experimentální část práce obsahuje výsledky z praktických měření a analýz, které byly 

realizovány pro vyhodnocení mechanických a strukturních vlastností základního materiálu a 

svaru. 

 

ABSTRACT 

The diploma thesis is focused on the determination of the mechanical properties and 

fracture behaviour of the weld joint X5CrNiCuNb16-4 steel prepared by using electron beam 

technology. The theoretical part is based on summarization of the relevant information about 

welding, principle of electron beam welding and testing methods of welded joints. The 

experimental part of the thesis contains results of practical measurements and analyses, 

realized for evaluation of the mechanical and structural properties of the base material and 

weld.
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Úvod 

 Spojování materiálu svařováním patří mezi rozšířené technologie vyuţívané jiţ 

v  počátku 20. století. S rozvojem průmyslu vyvstaly poţadavky na výzkum dalších metod 

spojování kovů. Jednotlivé metody se od sebe liší převáţně formou dodávané energie. Tato 

energie můţe mít charakter tepelný, plasticky deformační či radiační. Proces svařování 

je ovlivněn interakcí mnoha vlivů, např. rekrystalizací a difuzí, deformací, precipitací, 

vznikem nových fází atd. Existence těchto vlivů a výsledná kvalita závisí na dané pouţité 

metodě. 

 S rostoucími nároky na strojní dílce a svařence vzniká poţadavek na zajištění 

spolehlivosti, bezpečnosti a zejména kvality svarových spojů. Kontrola svarových spojů 

se stala nepostradatelnou součástí výrobního procesu. Nedestruktivní zkoušení svarů 

umoţňuje povrchovou a podpovrchovou inspekci. Pro simulování provozních podmínek 

a zjištění či ověření mechanických a strukturních charakteristik svarů je vyuţíváno 

destruktivního zkoušení. Pro opakovatelnost a interpretaci výsledků jsou destruktivní zkoušky 

normalizovány a většinou probíhají na standardizovaných zkušebních tělesech. 

 Cílem této práce je vyhodnocení vlastností svaru oceli X5CrNiCuNb16-4, která 

je pouţívaná pro výrobu rotorů kompresorů. Spojování jednotlivých částí rotoru konvenčními 

technologiemi s sebou nese určité potíţe, které by mohly být eliminovány svařováním dílů 

elektronovým paprskem. V rámci práce budou vyhodnoceny mechanické vlastnosti a lomové 

chování svaru. Vlastnosti základního materiálu a svaru budou hodnoceny na základě 

strukturní analýzy a mechanických zkoušek. 

 Precipitačně vytvrzené martenzitické oceli, mezi které se řadí ocel X5CrNiCuNb16-4, 

byly vyvinuty pro překonání limitů plně austenitických, příp. plně martenzitických 

korozivzdorných ocelí. Zlepšena byla pevnost, tvárnost, houţevnatost, a také schopnost práce 

za vysokých teplot. Kombinace mechanických vlastností, dobré obrobitelnosti a svařitelnosti 

a adekvátní korozní odolnosti, definuje majoritní aplikace precipitačně vytvrzených 

martenzitických ocelí a umoţňuje jejich vyuţití napříč průmyslovým spektrem. Výjimečná 

schopnost precipitačního vytvrzování umoţňuje rozsáhlé nasazení této oceli 

do vysokopevnostních aplikacích. Mezi typické průmyslové aplikace se řadí jaderná 

energetika, chemický průmysl, letecký průmysl a v neposlední řadě průmysl námořní. 
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I TEORETICKÁ ČÁST 

1 SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ 

Svařování je způsob výroby součástí, jejich skupin a celků strojních, stavebních 

a dalších konstrukcí, spojováním dílů jednoduchého tvaru. Tyto díly jsou vyrobeny 

z polotovarů hutní výroby (výkovky, odlitky atp.). Ekonomicky je výhodné uplatnění 

svařování i v opravárenství při renovaci opotřebených nebo při opravě havarovaných součástí. 

 

1.1 Definice a principy svařování 

Dle českých norem je svařování spojování materiálu v nerozebíratelný celek. Rozdělení 

metod svařování je uvedeno v normě ČSN ISO 857 [1]. 

 Působením tepla – roztavením svarových ploch, které bez působení tlaku utvoří 

svarový spoj, buď bez pouţití, nebo s pouţitím přídavného materiálu. Toto 

svařování se označuje jako tavné. 

 Působením tepla a tlaku – plochy jsou ohřáty do plastického stavu a působením 

vnějších sil (mechanickým tlakem, rázem) se tvoří kovové spojení. 

Mechanismem je vzájemná difuse kovových atomů a uplatnění atomárních 

přitaţlivých sil. Tento způsob se nazývá svařování tlakem [2,3].  

Mezi metody tavného svařování lze zařadit svařování elektrickým obloukem, 

elektrostruskové svařování, plazmové svařování, svařování plamenem a další. Pod metody 

tlakového svařování spadá tlakové svařování za studena, odporové svařování, svařování 

indukční, třecí svařování atd [3].  

 

1.2 Svařitelnost materiálů 

Svařitelnost materiálu je schopnost vytvořit ze dvou částí nerozebíratelný celek 

některým způsobem tavného nebo tlakového svařování. Obecně je hlavním poţadavkem 

na svar shodnost mechanických vlastností s původním materiálem, absence dutin, trhlin 

či bodlin. V určitých případech jsou vyuţívána zvláštní opatření pro zajištění poţadovaných 

vlastností jako například upravení tvaru svaru, předehřev materiálu a zvýšení tepelného 

příkonu. Vakuum umoţňuje svařovat velmi aktivní kovy s vysokou afinitou ke kyslíku 

a dusíku. Mezi takovéto kovy patří Ti, Zr, Mo, Nb, Hf, W a jiné [4]. Svařitelnost materiálů je 

závislá na podmínkách svařování a poţadavcích na výsledné vlastnosti svaru [4,5,6]. 

Materiály můţeme klasifikovat dle podmínek svařování a poţadavků na svarové spoje 

jako 

 dobře svařitelné (není třeba zvláštních opatření), 

 podmíněně svařitelné (pro přijatelné výsledky je třeba určitých opatření), 

 podmíněně pouţitelné (omezené nároky na výsledné vlastnosti svaru). 
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1.3 Svařování elektronovým paprskem (electron beam technology, 

EBT) 

Aplikace vysoce urychlených elektronů jako nástroje pro zpracování materiálu 

například obráběním, vrtáním, svařováním a povrchovými úpravami je známa jiţ 

od padesátých let 20. století.  Primární vyuţití si metoda nalezla zejména v leteckém, 

jaderném a energetickém průmyslu, kde byla implementována do vysoce automatizovaných 

procesů. Současně s těmito metodami se rozvíjelo také vyuţití urychlených elektronů 

pro mikroskopické účely [6,7,8]. 

Z technologického hlediska lze elektronový paprsek vyuţít pro 

 termické procesy – svařování, pájení, vrtání (dlouhé díry, malý průměr), řezání 

a tepelné zpracování, 

 netermické procesy – indukování chemických reakcí. 

 

Technologie svařování elektronovým paprskem spadá mezi tzv. tavné, kdy je vyuţito 

ohřevu materiálu fokusovaným svazkem většinou bez přídavného materiálu. Dle nastavení 

parametrů svazku je modifikován hloubkový efekt (obr. 1.1), jenţ umoţňuje svařovat na jeden 

průchod větší tloušťky materiálu [9,10]. Svařování pomocí elektronového paprsku umoţňuje 

tvorbu hloubky svaru od 0,01 mm aţ do 250 mm u ocelí a 500 mm u hliníkových slitin [11]. 

 

Obr. 1.1 Vliv volitelných parametrů EBT na tvar a hloubku svaru [12] 

. 

1.3.1 Princip metody 

V oblasti svaru dochází k dopadu fokusovaných elektronů urychlených pomocí 

elektronového děla (aţ 0,7× rychlost světla) a přeměně jejich kinetické energie v energii 

tepelnou. Vznik tepla je důsledkem nepruţných interakcí fokusovaných elektronů s kovem. 

Zachycená energie koncentrovaná pod povrchem způsobuje erupční odpařování při teplotách 

(5000 aţ 6000) °C [12]. Sublimace základového materiálu je zapříčiněna vysokou hustotou 

energie a úzkým svazkem elektronů. Tento děj vede ke vzniku válcové dutiny neboli kapiláry. 

Části vypařujícího se materiálu značnou rychlostí odcházejí z místa dopadu. Tyto páry jsou 

ionizovány a zpětně fokusují paprsek v pracovním místě. Průběh metody a vznik svaru 

ukazuje obr. 1.2. Opakovanou interakcí s materiálem dojde k úběru materiálu a vzniku svaru 

[7,8,13]. 
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Obr. 1.2 Princip vzniku svaru [12] 

 

Vakuum (aţ 10
-3

 Pa [9]) vyplňuje pracovní komoru z důvodu zabránění interakcím mezi 

elektrony a atomy vzduchu. Vakuum slouţí také k zabránění vychylování fokusovaného 

svazku elektronů a předcházení negativním vlivům během svařování (např. oxidaci kovů, 

vznik oblouku mezi elektrodami). Hloubka svaru je definována kinetickou energií elektronů, 

rychlostí posuvu a charakteristickými vlastnostmi materiálu, např. krystalovou mříţkou [9]. 

Schématické znázornění procesů probíhajících při svařování EBT je uvedeno na obr. 1.3. 

 

 

Obr. 1.3 Jevy při svařování EBT [11] 

 

Jsou rozlišovány dva základní pracovní reţimy [11] 

 pulzní – odpařování základního, příp. přídavného kovu probíhá v postupných 

erupcích, 

 kontinuální (nepřetrţitý) – odpařování kovu probíhá plynule. 
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1.3.2 Zařízení pro svařování  

Zařízení pro svařování pomocí EBT je tvořeno hlavními skupinami, schématicky 

uvedenými na obr. 1.4  [7,9].  

Jedná se o 

 elektronové dělo, slouţící ke generaci, urychlení a fokusaci elektronů. Zdrojem 

je elektronová tryska, tedy nádoba s termoemisní katodou (nejčastěji 

wolframové nebo  tantalové vlákno) a anoda. Ve Wehneltově válci 

se akumulují emitované elektrony a jsou zaostřeny. Následně jsou urychlovány 

napětím mezi katodou a anodou (potenciál 30 aţ 200kV [13]) a fokusovány 

soustavou cívek, tzv deflektrorem; 

 elektromagnetické čočky a optiku, slouţící ke korekci elektronového paprsku. 

Vysoká plošná hustota energie je dosahována zaostřováním paprsku na velmi 

malou plochu. Vyuţívány jsou také přídavné čočky pro mapování plochy 

a případné oscilace paprsku (zvětšení dopadové plochy).  Pro návyšení 

účinnosti vyuţití energie elektronů (aţ 95 % [9]) je pracovní komora vyplněna 

vakuem. Součástí optiky je okulár a prizma pro monitorování svářecího 

procesu; 

 napájecí zdroj, buď nízkonapěťový (do 60kV) nebo vysokonapěťový 

(do 150 kV) [9]; 

 pracovní vakuovou komoru, ve které probíhá samotný proces svařování. 

Velikost komory limituje velikost svařovaného dílu, resp. svařence. Součástí 

komory je pracovní stůl s přípravky pro uchycení obrobku. Existuje několik 

variant manipulace s obrobkem a to pomocí automaticky řízeného dopravníku, 

polohovacího stolu a přípravku s dostupností do všech míst svaru, případně 

robotizovaného ramene. Pro vytvoření poţadované úrovně vakua v pracovní 

komoře se vyuţívá rotačních, difúzních a turbomolekulárních vyvěv. Průhled 

do komory je vybaven olovnatým sklem bránícím průniku vznikajícího 

rentgenového záření; 

 řídící systém, který je obdobou řídících systémů u obráběcích strojů. Řízená 

je také veličina výstupního výkonu elektronového děla, šířka elektronového 

paprsku, zaostření a vychylování.  
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Obr. 1.4 Blokové schéma zařízení pro svařování EBT [14] 

1 – wolframový drát, 2 – elektronové dělo, 3 – izolátor, 4 – elektronový paprsek, 5 – 

elektromagnetické čočky, 6 – průzor, 7 – obrobek, 8 – pracovní stůl, 9 – elektrostatické 

vychylování elektronového paprsku, 10 – vývěvy, 11 – napájecí zdroj 

 

 

1.3.3 Svařitelnost ocelí s využitím EBT 

Nelegované oceli [6,15,16] 

U nelegovaných (uhlíkových) ocelí je tavná svařitelnost ovlivněna zejména obsahem 

uhlíku a je zde vyuţito svařování téměř všemi dostupnými metodami. Velký vliv 

na svařitelnost má také obsah nečistot a doprovodných prvků. S rostoucím obsahem uhlíku 

klesá svařitelnost ocelí a roste riziko vzniku trhlin. Oceli s obsahem uhlíku do 0,22 hm.% [16] 

jsou svařitelné bez zvláštních opatření, ale pouze do tloušťky 25 mm. Pro tloušťky nad 25 mm 

je třeba vyuţít zvláštních opatření v podobě předehřevu svařované součásti. S rostoucím 

obsahem uhlíku vznikají potíţe při svařování, jelikoţ rychlým ochlazováním se v tepelně 

ovlivněné oblasti můţe vyloučit tvrdý a křehký martenzit. Vyloučení martenzitické sloţky 

způsobuje vnitřní pnutí svaru. Zejména oceli s obsahem C > 0,5 hm.% se nedoporučují 

ke svařování. EBT technologie umoţňuje svaření tzv. „na hotovo“, a tedy vytvoření svaru 

a provedení lokalizované tepelné úpravy pro přizpůsobení mechanických vlastností svaru 

dle technických poţadavků. 

Legované oceli [6,16] 

Vhodnost legovaných ocelí pro tavné svařování zavísí na schopnosti jejich prokalení. 

Svařitelnost ocelí tedy závisí především na chemickém sloţení oceli. Jeho vliv vyjadřujeme 

uhlíkovým ekvivalentem, kde jednotlivé prvky zvyšují prokalitelnost a podporují vznik 

martenzitu. 

 



 

9 

 

    [ ]   
  [ ]

 
   

  [ ]

 
   

  [ ]

  
 + 

                      
   [ ]

 
   

  [ ]

  
   

 [ ]

 
             [-],                      (1.1) 

kde t označuje tloušťku svařovaného materiálu v mm. Rovnice (1.1) platí pro materiály do 

obsahu prvků C = 0,22 hm.%, Mn = 1,6 hm.%, Cr =1 hm.%, Ni = 3 hm%, V = 0,14 hm.% 

a Cu = 0,3 hm.%.  

 

Pokud nepřekročí uhlíkový ekvivalent hodnoty uvedené v tabulce pro příslušné 

tloušťky (tab. 1.1), lze dané oceli svařovat bez předehřevu. 

Tab. 1.1 Hodnoty uhlíkového ekvivalentu a příslušná tloušťka plechu 

Hodnota uhlíkového ekvivalentu Tloušťka svařovaného materiálu [mm] 

0,45 4 

0,4 6,5 

0,35 25 

0,3 50 

 

 Pro oceli s obsahem uhlíku nad 0,22 hm.% je nutné pouţít při svařování zvláštní 

opatření – patří mezi oceli podmínečně svařitelné. Mezi tato zvláštní opatření se řadí 

 předehřev, který sníţí rychlost ochlazování, ale je zde nebezpečí zakalení, 

 svařování s vysokým tepelným příkonem, při kterém dochází k většímu ohřevu okolí 

svaru, tzn. k niţší rychlosti ochlazování, 

 vhodný tvar svaru. 

 

Předehřev je pouţíván při svařování uhlíkových ocelí za účalem sníţení rychlosti 

ochlazování. Velikost oblasti je závislá na mnoţství dodaného tepla.  

Pro výpočet teploty předehřevu Tp se uţívá vzorec dle Séferiána  

        √         [°C],                (1.2) 

kde 

              [-],            (1.3) 

 

     
        [ ]            [ ]         [ ]        [ ]

   
   [-],           (1.4) 

 

           [  ]     [-].       (1.5) 

V rovnicích představuje Tp teplotu předehřevu a t tloušťku materiálu. 

Tyto výpočty jsou vhodné zejména pro uhlíkové a nízkolegované ţárupevné 

konstrukční oceli s obsahem C > 0,10 hm.%. Přibliţné hodnoty předehřevu odpovídající 

obsahu uhlíku jsou uvedeny v tabulce 1.2. 
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Tab. 1.2 Hodnoty obsahu uhlíku pro dané teploty předehřevu 

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

0,20 – 0,30 100 aţ 150 

0,30 – 0,45 150 aţ 275 

0,45 – 0,80 275 aţ 425 

 

Korozivzdorné oceli [17,18] 

Nerezové oceli jsou často v průmyslu svařovány pomocí laserového paprsku nebo 

EBT. Tyto techniky umoţňují vysokou automatizaci, rozměrovou kontrolu, vysokou 

produktivitu a je dosahováno dobrých metalurgických vlastností. Negativem této metody 

je vysoká lokalizace vstupní energie, jenţ je předávána obrobku a vede k odpařování kovu 

a tvorbě tzv. „key-hole“ kavit uvnitř svarového kovu naplněného parami kovu. Dalším 

obdobným efektem zapříčiněným vlivem vysoké hustoty energie je značná rychlost 

solidifikace. Ta probíhá v milisekundách aţ sekundách a zapřičiňuje vznik metastabilních 

mikrostruktur. Ty významně ovlivňují mechanické, chemické a technologické vlastnosti 

svaru. Výsledná struktura u duplexních ocelí obsahuje austenitické dendrity s typickou 

Widmanstattenovou strukturou, které byly vytvořeny z feritických hranic zrn.  

Další vlivy na svařitelnost ocelí [18] 

Při svařování ocelí je také důleţitý podíl promísení, který definuje podíl roztaveného 

základového materiálu k materiálu přídavnému.  Zde nastávají výrazné odlišnosti mezi 

jednotlivými technologickými postupy. Při ručním obloukovém svařování je stupeň promísení 

10-40 %, při automatovém svařování pod tavidlem je promísení aţ 85 %. Technologie 

elektrostruskového svařování dosahuje hodnot promísení do 90 %. Svařování EBT umoţňuje 

docílit promísení i nad 90 %. 

Dalším kritériem, které je nutno zohlednit ve svařovacím postupu, je vliv uhlíku 

v TOO. Uhlík v nelegovaných ocelích při svařování způsobí navýšení tvrdosti a zároveň 

sníţení plasticity. Změny těchto vlastností způsobují vznik vnitřní napjatosti, coţ můţe vést 

ke vzniku trhlin. Maximální přípustná tvrdost  350 HV v TOO je definována z obsahu uhlíku 

0,25 hm.% a obsahu martenzitu ve struktuře  50 hm.% (obr. 1.6). Tvrdost je tedy ovlivněna 

nejen obsahem uhlíku, ale také podílovým procentem martenzitu ve struktuře [18]. 
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Obr. 1.5 Vliv podílu martenzitu na tvrdosti vzorku [18] 

 

 

1.3.4 Svařitelnost ostatních kovů pomocí EBT 

Svařitelnost kovů s vysokou teplotou tavení  

Svařování kovů s vysokou teplotou tavení, např. W, Mo, Ta, Zr [4,16,19] je omezeno 

pouze nejvyšší teplotou tavení svařovaného kovu. Svařování wolframu je tedy omezeno 

dosaţením teploty tavení 3683 K. Dodatečné procedury nebo úprava podmínek svařování 

nemusí mít vţdy vliv na strukturní změny. Tyto změny po přetavení nebo i zahřátí na určitou 

teplotu jsou nevratné a typické pro molybden a wolfran. 

 

Hliník a jeho slitiny 

Přítomnost vakua ve svařovací komoře řeší problematiku tvorby vrstvy oxidu. Vrstva 

oxidů komplikuje svařování hliníku v běţné atmosféře. Při zvolení vhodné rychlosti svařování 

a vysoké hustoty výkonu je moţné dosáhnout relativně úzkých svarů i přes vysokou tepelnou 

vodivost hliníku. 

 

Měď a její slitiny 

Obecně jsou slitiny mědi (resp. bronzy) včetně slitiny mědi a niklu (tzv. monely) 

dobře svařitelnými. Významným problémem při svařování mědi je vznik pórovitosti a jiných 

nehomogenit ve svaru. Ty jsou způsobeny fyzikálními vlastnostmi mědi, zejména její 

vysokou tepelnou vodivostí. Významné jsou také výskyty svarových defektů. Jedná 

se o důsledek rychlého tuhnutí roztaveného materiálu a uzavření vyskytující se plynné sloţky 

uvnitř svaru. Pro zaručení dobré svařitelnosti musí být obsah nečistot P, O, C pod 5 ppm [15]. 
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Titan a jeho slitiny 

Svařování titanu v atmosféře je nemoţné v důsledku silné reaktivity s plynným O, N 

a H při teplotách nad 250 °C. Svařování za podmínek vysokého vakua tyto problémy řeší. 

Komerční vyuţití metody EBT pro svařování titanu a jeho slitin se uplatňuje pro svary 

o tloušťce přibliţně 30 mm. Při pouţití metody EBT pro svařování uvedených materiálů 

nedochází ke zhoršení mechanických vlastností a hrubnutí zrna [5]. 

 

Ostatní 

Svařování elektronovým paprskem umoţňuje vytvářet svary vysokotavitelných 

a ţárupevných slitin (Inconel, Nimonic apod.)  kombinovaných materiálů, např. CrNi oceli 

a Al, Ti a Al a dalších, uvedených v  obr. 1.6. 

 

Obr. 1.6 Přehled svařitelnosti materiálu metodou EBT [21] 
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1.3.5 Srovnání konvenčních metod svařování s EBT 

S technologickým rozvojem ve strojírenství se rozšířilo pouţití elektronového paprsku 

z laboratorního prostředí do běţných strojírenských provozů. Univerzálnost metody umoţňuje 

svařování plechů v desetinách mm, trubkových systémů u výměníků tepla, kontrolních 

a měřících sond v jaderném průmyslu, tlustostěnných svařenců při výrobě rotorů parních 

turbín atd. Výhodné je také rozloţení hustoty energie ve srovnání s ostatními metodami 

svařování, které má vliv na parametry TOO, viz obr. 1.8 a tab. 1.3. Přítomnost vakua 

umoţňuje zabránit kontaminaci vzorku plyny a následnému vzniku oxidů [13,22].  

 

Obr. 1.7 Rozloţení hustoty energie a typický tvar svarového spoje [12] 

 

Rozměr a tvar svaru je odlišný v závislosti na zdroji tepla, resp. metodě svařování. 

Vysoká hustota tepelné energie pouţitá při tvorbě tupého svaru elektronovým paprskem 

zapříčiňuje vznik úzkého svaru s malými deformacemi. Oproti svařování metodou WIG, MIG 

či plazmou jsou deformace sníţeny natolik, ţe po svařování není obvykle třeba provádět další 

procesy upravující vlastnosti svaru [11]. 

 Dalším pozitivem při vyuţití elektronového paprsku je vysoká efektivita transportu 

tepelné energie, resp. minimální tepelné ztráty. Celkové mnoţství tepla nutného pro vznik 

svaru je definováno jako součet tepla, potřebného pro tavení svarového kovu a doprovodné 

tepelné ztráty. Při tvorbě svaru laserem je vyuţito 4% energie (Nd:YAG lasery), příp. 25% 

aţ 50% energie (vláknové a diskové lasery). Účinnost laserového paprsku silně závisí na 

fyzikálních vlastnostech svařovaného materiálu, odrazivosti povrchu a chemickém sloţení 

základového materiálu. EBT umoţňuje vyuţití 60 aţ 70% energie pro tvorbu svaru [11].  

Mezi výhody metody patří moţnost pouţití elektronového paprsku pro obrábění 

těţkoobrobitelných materiálů, např. ţáropevných ocelí, austenitických ocelí pro stavbu 

jaderných reaktorů, drahokamů, speciálních slitin pouţívaných v letectví a dalších. 
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Tab. 1.3 Srovnání technologií svařování a šířky TOO [12] 

Technologie svařování Šířka TOO [mm] 

nad A1 nad A3 přehřátá oblast 

ROS 3 aţ 8 0,3 aţ 1 0,1 aţ 0,3 

MAG 3 aţ 8 0,3 aţ 1 0,1 aţ 0,3 

APT 3 aţ 15 0,3 aţ 2 0,1 aţ 0,5 

Elektrostruskové svař. 5 aţ 50 1 aţ 10 0,5 aţ 5 

EBT 0,3 aţ 1 0,1 aţ 0,3 0 aţ 0,1 

Plazmové svař. 0,3 aţ 1 0,1 aţ 0,3 0 aţ 0,1 

 

Nezanedbatelnými jsou rovněţ další výhody pouţití EBT pro svařování. Patří mezi ně 

např. kvalita a vzhled svaru, tloušťka svaru od 0,1 do 200 mm (v závislosti na materiálu), 

vlastnosti TOO, minimální deformace, ochrana před vlivem vzdušné atmosféry přítomností 

vakua během svařování, přenos energie na velkou vzdálenost a svařování na jeden průchod 

[13]. 

Svařování pomocí EBT má ale i některá omezení, která jej limitují, případně činí 

nepouţitelným. Mezi limitující faktory patří např. omezení svařování velikostí pracovní 

komory, podmínka přítomnosti vakua nebo vznik rentgenového záření.  
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2 METODY ZKOUŠENÍ SVAROVÝCH SPOJŮ 

Vlastnosti pouţitých konstrukčních materiálů předurčují kvalitu, ţivotnost 

a spolehlivost součásti. Celý technologický postup výroby současně s kvalitou výrobních 

zařízení ovlivňuje uţitné vlastnosti výrobku. Konstrukční materiály zpravidla obsahují vady, 

jejichţ vznik lze spojovat s tvorbou struktur a technologií výroby, s vlivem lidského faktoru 

a dalšími. Příslušné normy a přejímací podmínky mezi výrobcem a odběratelem definují 

hranici mezi dovolenými odchylkami a odchylkami vedoucími k vyřazení součásti [20]. 

 

2.1 Vady svarů 

Za vadu svaru se povaţuje jakákoliv odchylka od vlastností, jenţ byly předepsány 

technickými normami či smluvním vzorkem. Některé vady mohou být pozorovány pouhým 

okem, případně jednoduchými pomůckami – hovoříme o tzv. vadách zjevných. Pro zjištění 

vad skrytých je třeba vyuţít laboratorních zkoušek a přístrojů. Pokud objevená vada spadá 

do intervalu spolehlivosti, odpovídá normě, případně smluvnímu vzorku, jedná se o vadu 

přípustnou. Odstranění takovýchto vad není nutné. V opačném případě, tzn. pokud vada 

nespadá do rozmezí limitních hodnot, je nazývána vadou nepřípustnou. Jako taková můţe 

a nemusí být opravitelná [20,23]. 

 

 Princip tavného svařování je obdobný jako ve slévárenství. Svar lze zjednodušeně 

povaţovat za malý odlitek, který můţe obsahovat podobné vady jako běţné odlitky, zejména 

póry, vměstky pevných látek atd. Tyto vady jsou schematicky znázorněny na obr. 2.1.  

Obecně lze vady svarů rozdělit na  

 vady povrchové, 

 vady podpovrchové. 

 

Obr. 2.1 Schéma svaru s povrchovými vadami [23] 
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Klasifikace konkrétních typů vad se řídí normami ČSN EN ISO 6520-1 [24] a ČSN EN 

ISO 6520-2 [25]. Tato norma dělí vady na 

 dutiny (např. póry, bubliny, staţeniny), 

 trhliny (podélné, příčné, kráterové atd.), 

 vměstky (struskové, tavidlové, oxidické, kovové), 

 studený spoj (vznik nedostatečným natavením, ale pouhým „nalepením“), 

neprůvary, 

 vady tvaru a rozměru (zápaly, vruby mezi housenkami,přetečení atd.), 

 ostatní (rozstřik, vytrţení povrchu, vada stehu, stopy po broušení). 

  

  Klasifikace vad typu trhlin dle podmínek, za kterých vznikají, je důleţitým aspektem 

pro předcházení jejich tvorby. Rozlišují se [6,26] 

 

 trhliny za tepla - krystalizační, 

 trhliny za studena - transkrystalické, 

 lamelární trhliny. 

 

 Trhliny za tepla vznikají během tuhnutí svarového spoje, resp. během krystalizační fáze, 

z důvodu objemových změn. Vznik tohoto typu trhlin je podmíněn čistotou materiálu. 

Negativně rovněţ působí vysoký obsah uhlíku, manganu a dalších legur, vysoký obsah síry. 

 Trhliny za studena vznikají při nízkých teplotách (do 200 °C) po dokončení svařování. 

Hlavní místo výskytu trhlin za studena je v podhousenkové oblasti svarových spojů, 

zřídkakdy v oblastech celého svaru. Trhliny vznikají po fázové transformaci austenitu 

na martenzit (vznik tahových napětí ve svaru a struktur citlivých na účinek vodíku) současně 

s působením difúzního vodíku. 

 Lamelární trhliny vznikají jak v místě svaru, tak v tepelně ovlivněné oblasti v důsledku 

tepelného námáhání ve směru tloušťky materiálu. Jejich kaskádovitý tvar je způsoben 

změnami plastických vlastností základního materiálu ve směru tloušťky [26,27,28].  

 

2.2 Nedestruktivní zkoušení svarů 

Obecnou směrnicí pro volbu metod nedestruktivního zkoušení je norma ČSN EN 

12 062 [29]. Nedestruktivní zkoušení umoţňuje rychlou a efektivní inspekci svarů [30,31]. 

Mezi nedestruktivní zkoušky svarů pro odhalení zejména povrchových vad patří 

[32,33,34] 

 vizuální kontrola, umoţňující posouzení kvality svaru a zručnosti svářeče. 

Provádí se pouhým oken nebo pomocí lupy. Kontrola slouţí k odhalení 

povrchových a kořenových vad (neprovařený kořen, vady v napojení, krápníky, 

zápaly atp.), 

 kapilární zkoušky, tj. zkoušky pro zjišťování necelistvostí povrchu materiálů 

a výrobků, jeţ jsou na povrchu otevřené (póry, povrchové trhliny). Indikační 

kapalina vystupuje z trhlin na povrch a vytváří na detekční vrstvě zvýrazněný 

obraz trhliny, 
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 magnetoinduktivní a elektroinduktivní (práškové) zkoušky. V oblasti vady 

dochází ke zhuštění a zakřivení indukčních čar, které zde vystupují na povrch 

a tvoří magnetické póly. V místech pólů dojde k zachytávání ţelezného prachu, 

který vytváří obraz vady. Střídavý proud magnetizuje příčně, tj. zobrazuje vady 

podélné. Stejnosměrný proud vytváří magnetizaci podélnou a odhaluje tak vady 

příčné, viz schéma na obr. 2.2. Tyto metody odhalují jak povrchové, tak 

podpovrchové vady.  

 

 

Obr. 2.2 Princip zjišťování příčných vad za pomocí magnetického pole [32] 

 

Mezi nedestruktivní zkoušky svarů pro odhalení vnitřních vad patří [32,34]: 

 akustické (ultrazvukové) metody. V ultrazvukové defektoskopii se vyuţívá 

podélných a příčných akustických vln o vysoké frekvenci. Pomocí odrazové 

metody je krátkodobý ultrazvukový impuls (20 kHz aţ 10 MHz) vyslán 

do testovaného svaru. Dochází k odrazu od protilehlé stěny nebo vady a návratu 

zpět do přijímače. Metoda průchodová je zaloţena na vyslání impulsu 

do zkoušeného svaru a příjmu na jeho protilehlé straně. V případě přítomnosti 

vady se vlny odráţejí a vzniká ultrazvukový stín. Defekty se projevují 

na obrazovce indikačního zařízení jako poruchové echo. 

 radiologické (prozařovací) metody, zaloţené na schopnosti záření gama nebo 

rentgenového pronikat materiálem a na zeslabení jeho intenzity absorpcí. 

Hustota materiálu v místě vady je menší, tedy intenzita záření v místě vady 

je zeslabena méně. Vada se projeví na vyvolaném rentgenogramu či gamagramu 

jako tmavá vrstva na světlém pozadí. 
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2.3 Destruktivní zkoušení svarů 

Pro stanovení mechanických vlastností svarových spojů je nutné provádět příslušné 

destruktivní zkoušení podléhající normativním předpisům s výsledným protokolem 

o deklarovaných vlastnostech. Vzorky svarů jsou, dle prováděného typu zkoušky, odebírány 

z připravených kontrolních dílců, jenţ dále neslouţí pro provoz, ale pouze pro ověření 

vlastností. Destruktivní metody zkoušení svarů patří mezi nevratné procesy. Shodnost kvality 

jednotlivých vyrobených kusů s kontrolními vzorky lze zaručit za předpokladu dodrţení 

technologických postupů při výrobě [7,35,36,37].  

 

Destruktivní zkoušení můţeme dělit na [38] 

 zkoušky mechanických vlastností (např. deformační a pevnostní, lámavosti), 

 ostatní zkoušení (např. chemické, korozní). 

 

2.3.1 Zkouška tahem 

Zkouška tahem patří mezí základní a nejrozšířenější statické mechanické zkoušky. 

Zkoušení probíhá dle normy ČSN EN ISO 6892-1 [39]. Příčná zkouška tahem je určena 

normou ČSN EN ISO 4136 [40]. Metoda slouţí ke stanovení deformačních (A, Z) 

a pevnostních charakteristik (Rm, Re) 

    
  

  
  [Mpa],                                    (2.1) 

   
  

  
  [Mpa],                                      (2.2) 

  
  

  
        

     

  
       [%],                         (2.3) 

  
  

  
        

     

  
        [%].                        (2.4) 

 

V následující části bude věnována pozornost specifikům tahových zkoušek svarů 

[7,36,39]. 

Specifika tahových zkoušek svarů 

Zkušebním tělesem je normalizovaná zkušební tyč kruhového nebo obdélníkového 

průřezu (v případě plechu). Orientace odběru tyče se provádí podélně nebo příčně vzhledem 

k ose svarového spoje, viz schéma na obr. 2.3 a obr. 2.4. Odběr musí probíhat vhodným 

způsobem dělení bez ovlivnění vlastností zkušební tyče. Rozlišujeme dva základní typy 

tahových zkoušek svarů  

 

 podélná zkouška, 

 příčná zkouška. 

 

Podélná zkušební tyč je odebrána rovnoběţně s podélnou osou svaru. Po opracování 

je zkušební tyč tvořena pouze svarovým kovem. Výsledky podélné zkoušky tahem 

se zpracovávají do protokolu, který je doplněn o informace o typu zkušebních tyčí a jejich 

orientaci vůči polotovaru a typu a rozměrech nalezených vad. 
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Vyhodnocují se veškeré mechanické vlastnosti jako při standardní zkoušce tahem dle 

ČSN EN ISO 6892-1[39], jelikoţ je tyč tvořená pouze svarovým kovem. Výsledky tahové 

zkoušky musí být doplněny o vyhodnocení lomové plochy po přetrţení zkušební tyče 

a zaznamenání přítomných vad, které mohly ovlivnit výsledky zkoušky. V případě 

přítomnosti kruhových vad (tzv. rybí oka) se za vadu povaţuje pouze jejich středová oblast 

[40,41]. 

 

 

Obr. 2.3 Vzorek pro podélnou zkoušku tahem [41] 

 

V případě příčné zkoušky tahem leţí osa svaru uprostřed zkoušené délky zkušební tyče 

obr. 2.4.  Zkušební místo a místo odběru ze základního materiálu je označeno. Na rozdíl 

od podélných tahových zkoušek je hlavní vyhodnocovanou veličinou mez pevnosti svarového 

spoje Rm.  Zbylé veličiny mají primárně informativní charakter. Důvodem je nehomogenita 

zkušební tyče vzniklá v důsledku přítomnosti tepelně ovlivněné oblasti. Vyhodnocování této 

zkoušky koresponduje s normou ČSN EN ISO 6892-1 [39], pro znázornění makrostruktury 

je moţné zkušební tyč leptat. Protokol je tedy rozšířen o druh a umístění zkušební tyče, popis 

umístění lomu a popis nalezených vad. 

 

 

Obr. 2.4 Vzorek pro příčnou zkoušku tahem [41] 
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2.3.2 Zkouška rázem v ohybu 

Zkouška rázem v ohybu pro svary se řídí normou ČSN EN ISO 9016 [42] a patří mezi 

zkoušky dynamické. Z důvodu poţadavků na pevnostní a deformační vlastnosti svarových 

spojů jsou tedy testovány materiály pracující v širokém intervalu teplot, např. tlaková 

zařízení, kotle a dynamicky namáhané ocelové konstrukce [37,42]. 

Specifika zkoušky rázem v ohybu [42] 

Princip zkoušky spočívá v přeraţení normalizovaného zkušebního tělesa s vrubem. 

Orientaci svaru, vrubu a odběru zkušebního tělesa definuje příslušná norma.  Schémata 

standardních zkušebních těles jsou uvedena na obr. 2.5. 

 

 

 

 

a)                                                  b)                      

Obr. 2.5 Zkušební tělesa pro zkoušku rázem v ohybu a) V-vrub b) U-vrub [42] 

Z předem stanoveného místa pro odběr vzorku je zpravidla odebrán materiál pro výrobu 

tří kusů zkušebních těles. Tato tělesa mají podélnou osu kolmou na svar. Dle pouţitého vrubu 

je označeno zkušební těleso. Pro značení vzorků je pouţíván systém písmen, např. VHT 0/b 

(obr. 2.6 a tab. 2.1). 

 

Tab. 2.1 Metoda značení vzorků 

Pozice ve značení Moţné písmeno Moţné písmeno 

1. pořadí U - U vrub V – V vrub 

2. pořadí W – vrub ve svarovém kovu H – vrub v TOO 

3. pořadí S – povrch tyče ǁ s povrchem spoje T – vrub kolmo k povrchu 

4. pořadí a – vzdálenost středu vrubu od referenční linie 

5. pořadí b – vzdálenost mezi horním povrchem spoje a bliţším povrchem tyče 

ǁ - rovnoběţnost 
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Obr. 2.6 Příklad značení vzorku [42] 

Vyhodnocení zkoušky musí být sepsáno do protokolu, který obsahuje kromě odkazu na 

příslušné normy také značení tyče, v případě poţadavku také náčrtek místa odběru materiálu 

a charakteristiku zjištěných vad (rozměry, typ). 

 

2.3.3 Zkouška ohybem (lámavosti) a rozlomením 

 Tyto dvě zkoušky se od ostatních odlišují tím, ţe výsledky nehodnotí materiálové 

vlastnosti, ale pouze kvalitu svarového spoje, např. jeho plastické vlastnosti.  

Zkouška ohybem 

Zkouška je definována normou ČSN EN ISO 5173 [43] a řadí se mezi zkoušky statické. 

Zkušební tyče jsou namáhány ohybem, kde svar můţe být umístěn na straně lícní, kořenové, 

případně na boční straně tyče. K ohybu do stanoveného úhlu dochází působením ohýbacího 

trnu nebo ohýbací kladky, viz obr. 2.7. Ohyb musí být postupný a plynulý. Při ohybu kladkou 

je jeden konec tyče pevně fixován v ohýbacím zařízení. Kaţdá zkouška probíhá na dvou 

zkušebních tělesech ze strany kořene svaru a dvou zkušebních tělesech ze strany líce svaru.  

Účelem zkoušky je dosaţení definovaného úhlu ohybu, aniţ by na vzorku vznikly vady 

větší neţ 3 mm v jakémkoliv směru. Vady na hranách zkušebního vzorku se neuvaţují. 

Tato zkouška je tedy závislá na stanoveném úhlu, parametrech ohybu tyče (poloměr čela trnu 

a poloměr kladky) a rozměrech tyče [37,43,44]. 

  

Obr. 2.7 Zkouška ohýbací kladkou a příčná zkouška ohýbacím trnem [44] 
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Zkouška rozlomením 

Zkoušku rozlomením definuje norma ČSN EN ISO 9017 [45]. Jednoduchost provedení 

tuto metodu řadí mezi velmi pouţívané testy pro zjištění vnitřních vad po svařování, 

např. neprůvarů, dutin, trhlin, studených spojů. Princip zkoušky je uveden v obr. 2.8. 

Při správném rozlomení, kdy lom prochází svarovým kovem, je moţné provést 

fraktografickou analýzu. Lom je vyvolán buď statickým nebo dynamickým zatíţením (ohyb, 

krut, ráz). Významný vliv na iniciaci lomu má tvar vrubu, kterým je opatřeno zkušební těleso 

[41,45]. 

 

 

Obr. 2.8 Příklady uspořádaní zkoušky rozlomením pro tupé svary [45] 

 

2.3.4 Zkouška tvrdosti 

Destruktivní zkoušení svarů měřením tvrdosti probíhá dle norem ČSN EN ISO 9015-

1[46], resp. v případě měření mikrotvrdosti ČSN EN ISO 9015-2 [47]. Vyuţití těchto zkoušek 

je velmi časté z důvodu rychlého vyhodnocení výsledků a nízkých nákladů na provedení 

zkoušky. Výsledkem zkoušky jsou naměřené hodnoty tvrdosti v oblasti svaru, tepelně 

ovlivněné oblasti a oblasti základního materiálu. V případě zkoušek tvrdosti vyuţíváme pouze 

statických zkoušek tvrdosti, zejména zkoušky dle Vickerse [48] nebo Brinella [49].  

Specifika zkoušky pro svarové spoje [41,46] 

Odlišnost oproti standardním zkouškám tvrdosti spočívá v definování rozmístění 

jednotlivých vtisků normou. Dělení materiálů probíhá mechanicky a prochází napříč 

svarovým spojem. Důleţité je zamezit ovlivnění mechanických vlastností zkoušeného 

materiálu. Povrch testovaného vzorku je následně vhodně upraven pro zajištění kvalitního 

odečtu hodnot z přístroje (měření úhlopříček a průměrů vtisků). Výsledný protokol je rozšířen 

o informace o typu svaru, tloušťce svařovaného materiálu, metodě svařování a tepelném 

zpracování materiálu, případně o pouţití přídavného materiálu. 

Norma rozlišuje dva způsoby rozmístění vtisků, R a E. Řada vtisků R definuje linie 

vtisků a rozmístění jednotlivých vtisků, které jsou od sebe vzdáleny (určeno dle normy) 

a pokrývají dostatečně veškerá pásma svaru – základní materiál, tepelně ovlivněnou oblast, 

svarový kov, viz obr. 2.9 a obr. 2.10.  
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Obr. 2.9 Měření tvrdosti na tupém svaru [46] 

 

Obr. 2.10 Měření tvrdosti v podobě řady vtisků [46] 

Řada vtisků E určuje místa jednotlivých vtisků v oblastech určených dle normy. 

Tyto oblasti je nutné příslušně očíslovat a zakreslit do dokumentace, viz obr. 2.11. 

Jsou provedeny čtyři vtisky v základním materiálu, čtyři vtisky v tepelně ovlivněné oblasti 

a dva vtisky ve svarovém kovu. 

 

 

Obr. 2.11 Příklady řady vtisků dělené do oblastí [46] 
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2.3.5 Zkouška únavové pevnosti 

Dle normy ČSN EN 1993-1-9 [50] zkouška únavové pevnosti slouţí k posuzování 

ţivotnosti svarového spoje při únavovém zatěţování. Napěťové cykly mohou mít charakter 

pulzující míjivý, střídavý nebo náhodný.  

 Zkoušky únavy probíhají na strojích s mechanickým nebo servohydraulickým 

pohonem, resp. elektromagnetických pulzátorech. Výsledky zkoušky jsou zpracovány 

ve formě Wöhlerovy křivky nebo Smithova diagramu pro různé způsoby namáhání 

v závislosti na hodnotě středního napětí [38,50,51]. 

2.3.6 Makroskopická a mikroskopická kontrola svarů 

Vyhodnocování vzorků se řídí normou ČSN EN ISO 1321 [52]. Zkoušky slouţí 

k zobrazení mikrostrukturních a makrostrukturních rysů struktury a z tohoto pohledu jsou 

i rozdělovány [36,44]. 

Makroskopické zkoušky 
Makroskopické pozorování vzorků probíhá ve skutečné velikosti, případně při malém 

zvětšení. Bývá doplňkem k vyhodnocování mikrostruktury. Obecně lze takto vyhodnocovat 

 vady materiálu, 

 svary, 

 hloubku prokalení, cementační vrstvy, atp. 

Odběr vzorku probíhá tak, aby v zobrazované části byly zahrnuty všechny oblasti 

vzniklé při svařování – tepelně ovlivněná oblast, svarový kov, základní materiál. Vzorek 

je před pozorováním broušen, leštěn a případně leptán [41,44].  

Mikroskopické zkoušky 
Mikroskopická kontrola vyuţívá zvětšení (světelné mikroskopy) aţ 2000×. Tento 

způsob kontroly materiálu umoţňuje zjistit 

 mnoţství a způsob vyloučení nekovových vměstků, 

 strukturu, 

 velikost, tvar a způsob rozloţení jednotlivých částí struktury, 

 velikost odměšování, 

 příčiny porušení materiálu atp. 

Místo odběru vzorků a samotné vzorky musí být náleţitě označeny. Následuje 

metalografická příprava vzorků. Norma pro zkoušení mikrostruktury svaru dovoluje leptání 

struktury a to chemicky, případně elektrolyticky [20,44]. 
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II EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3 EXPERIMENT 

Pro experimentální část práce byly dodány dva polotovary z oceli X5CrNiCuNb16-4 

(dále jen X5). Z těchto polotovarů byla připravena zkušební tělesa pro zkoušky mechanických 

vlastností svarů. 

3.1 Materiál, polotovary, zkušební tělesa 

3.1.1 Ocel X5CrNiCuNb16-4 

Jedná se o nízkouhlíkovou korozivzdornou ocel, která patří mezi martenzitické 

precipitačně vytvrditelné oceli o chemickém sloţení uvedeném v tab. 3.1. Značení oceli dle 

ČSN EN 10088 [57] je 1.4542, resp. X5CrNiCuNb16-4. Ocel má vynikající korozní odolnost 

zajištěnou vlivem přítomnosti Cu. Korozní odolnost oceli X5 je srovnatelná s austenitickými 

ocelemi, např. typu 18CrNi10. Struktura oceli po odpovídajícím tepelném zpracování je 

odolná proti mezikrystalové korozi. Odolává také korozní únavě při cyklickém namáhání 

v korozním prostředí a koroznímu praskání. Vysoká pevnost po vytvrzení zajišťuje odolnost 

vůči erosi v korozním prostředí. Martenzitická struktura vzniká po kalení z teplot 

rozpouštěcího ţíhání (1020 aţ 1080) °C. Následné umělé stárnutí (480 aţ 620) °C způsobuje 

zpevnění oceli precipitáty na bázi Cu. Ocel X5 se pouţívá na kola a víka kompresorů nebo 

šrouby a vřetena v armaturách. Materiál je svařitelný elektrickým obloukem, metodami 

svařování pod ochrannou atmosférou, odporově i plamenem. Doporučeným přídavným 

materiálem je ocel X5CrNiCuNb16-4. 

Tab. 3.1 Chemické sloţení oceli X5 dle materiálového listu 

Chemické sloţení [hm. %] 

C Si Mn P S Cr Ni Cu Mo Nb 

max 

0.07 

max 

0.70 

max 

1.5 

max 

0.040 

max 

0.015 

15.0-

17.0 

3.00-

5.00 

3.00-

5.00 

max 

0.60 

5x C aţ 

0,45 

 

3.1.2 Dodané polotovary 

K experimentům byly dodány polotovary ve tvaru čtvrtkruhů (obr. 3.1), ve stavu 

po rozpouštěcím ţíhání. Základní struktura byla martenzitická. Značení polotovarů a jejich 

rozměry jsou uvedeny v tab. 3.2. 

Tab. 3.2 Přehled dodaných polotovarů 

Tvar Počet Poloměr [mm] Tloušťka [mm] Značení 

čtvrtkruh 4x 240 25 LW-LZ 

čtvrtkruh 16x 240 ≤ 10 La-LP (bez LL) 
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Obr. 3.1 Polotovary oceli X5 a jejich označení 

 

3.1.3 Zhotovení zkušebních desek pro mechanické zkoušení 

Na obr. 3.2 je uvedeno schéma desek, navrţených pro svařování elektronovým 

paprskem a následné testování mechanických vlastností svarových spojů oceli X5. Desky 

byly připevněny ke svařovacímu přípravku (obr. 3.3) a svařeny dle optimalizovaných 

parametrů EBT, uvedených v tab. 3.3. 

Tab. 3.3 Parametry pro svařování EBT 

Materiál UA [kV] Ib [mA] 
SURF 

[mA] 

θSPOT 

[mm] 
vp [mm/s] f [Hz] 

X5CrNiCuNb16-4 120 26,3 -4 0,2 20 500 

 

Byly svařeny čtyři desky dle obr. 3.2 a jedna deska o redukované šířce 100 mm  

(obr. 3.4). První deska společně s deskou redukovanou byly určeny k hodnocení 

mechanických vlastností po svařování, zbylé desky byly určeny k hodnocení mechanických 

vlastností po svařování a následném tepelném zpracování. 
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Obr. 3.2 Svařenec pro vyhodnocování mechanických vlastností svarů 

 

 

Obr. 3.3 Upnutí desek před svařováním 
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Obr. 3.4 Deska s redukovanou šířkou 

 

3.1.4 Zhotovení zkušebních těles 

Deska číslo 1 byla ponechána ve výchozím stavu, tj. po rozpouštěcím ţíhání. Zbylé 

desky byly tepelně zpracovány dle tab. 3.4. Pro tahovou zkoušku a zkoušku rázem v ohybu 

byla ze svařenců odebrána a vyrobena tělesa dle řezného plánu na obr. 3.5.  

Tab. 3.4 Parametry tepelného zpracování 

Číslo desky Značení Stav 1  

1 X5 ve výchozím stavu – po rozpouštěcím ţíhání 

2 X5K 1050 °C/olej 650 °C/2h/vzduch 

3 X5J 1050 °C/olej 550 °C/2h/vzduch 

4 X5B 1050 °C/olej 620 °C/4h/vzduch 620 °C/4h/vzduch 

 

 

3.2 Zkoušky mechanických vlastností 

3.2.1 Zkouška tahem 

Zkoušky tahem za pokojové teploty byly realizovány dle normy ČSN 6892-1 [39].  

Zkouška byla provedena na standardizovaných zkušebních tělesech dle DIN 50 125, typ tělesa 

„B“ se závitovými hlavami M10, nominálním průměrem 6 mm a počáteční měřenou délkou 

30 mm (obr. 3.6). Zkušební tělesa byla před vlastní zkouškou přeměřena z důvodu zjištění 

výchozích skutečných rozměrů. 
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Obr. 3.5 Schéma řezného pláno pro výrobu zkušebních těles 

Zkouška byla provedena na stroji Zwick Z250 Allround-line tCII, osazeném 

dynamometrem 150 kN. Prodlouţení aţ do lomu zkušebního tělesa bylo zaznamenáváno 

snímačem prodlouţení Zwick multiXtens. Pro řízení zkušebního stroje byl vyuţit software 

Zwick testXpert II, ver. 3.4. Totoţný software byl pouţit pro vyhodnocení zkoušek a analýzu 

experimentálních dat. 

Rychlost zatěţování v oblasti elastických deformací, tj. v oblasti platnosti Hookova 

zákona, a v okolí meze kluzu byla 1,0 mm/min. Zbylá část zkoušky probíhala při rychlosti 

zatěţování 2,0 mm/min. 

Po zkoušce byla vyhodnocována také vzdálenost lomu od svaru pro určení případné 

souvislosti tvorby krčku a lomu se svarem a tepelně ovlivněnou oblastí. 
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Obr. 3.6 Schéma zkušebního tělesa pro zkoušku tahem 

 

3.2.2 Zkouška rázem v ohybu 

Zkouška rázem v ohybu byla realizována dle normy ČSN ISO 148-1 [58]. Tvar 

zkušebních tyčí byl v souladu s tvarem standardního zkušebního tělesa typu Charpy-V 

s nominálními rozměry (10 × 10 × 55) mm s vrubem tvaru „V“ o hloubce 2 mm, úhlu 45° 

a poloměru kořene vrubu 0,25 mm (obr. 3.7) 

Měření nárazové práce bylo provedeno kyvadlovým rázovým kladivem Heckert 

PSd300/150 s počáteční potenciální energií beranu 300 J. Zkušební tělesa pro zkoušky 

za teplot niţších neţ pokojová teplota byla ochlazována v lázni etylalkoholu chlazené tuhým 

oxidem uhličitým, příp. kapalným dusíkem. Pro zkoušky za vyšších teplot neţ pokojová 

teplota byla zkušební tělesa ohřívána ve vodní lázni, resp. silikonovém oleji. 

 

Obr. 3.7 Schéma zkušebního tělesa pro zkoušku rázem v ohybu 
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3.2.3 Měření mikrotvrdosti 

Měření tvrdosti probíhalo dle ČSN EN ISO 6507-1 [48]. Zkušební vzorek B3 obsahoval 

svar vzniklý metodou EBT a tepelně ovlivněnou oblast. Zbylé zkušební vzorky byly 

po svařování tepelně zpracovány a následně byla měřena mikrotvrdost. Parametry svařování 

EBT a tepelného zpracování testovacího vzorku B3 jsou uvedeny v tab. 3.5. Vţdy byla 

vytvořena linie 60 vtisků HV0,1 dle Vickerse na počítačem řízeném stroji Leco lm247at. 

 

Tab. 3.5 Parametry EBT a tepelného zpracování vzorku B3 

Svařování Ua [kV]  Ib [mA] vp [mm/s] SURF [mA] f [Hz] θSPOT [mm] 

 120 26,5 20 -4 500 0,2 x 0,2 

Tep. zprac. Teplota / médium / doba  

 1050 °C/voda 620 °C/voda/4h 620 °C/voda/4h 
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3.3 Výsledky experimentů 

3.3.1 Výsledky zkoušek tahem při pokojové teplotě základního materiálu a 

svarů 

Pevnostní a deformační charakteristiky oceli X5 pro různé stupně tepelného zpracování 

(viz tab. 3.4) jsou uvedeny v tab. 3.6.  

Po svaření byly vyhodnoceny mechanické vlastnosti svaru oceli X5 pro tepelně 

nezpracovaný materiál, viz tab. 3.7, a mechanické vlastnosti svaru oceli X5 pro různé úrovně 

tepelného zpracování tab. 3.8. Srovnání průměrných hodnot pevnostních a deformačních 

charakteristik a příslušné směrodatné odchylky jsou uvedeny v tab. 3.9. Z důvodu 

přehlednosti byly grafy závislosti napětí-deformace umístěny do přílohy I aţ III. 

 

Tab. 3.6 Výsledky tahových zkoušek oceli X5 ve třech stavech tepelného zpracování 

číslo 

tyče 

T 

[°C] 

d0 

[mm] 

L0 

[mm] 

E 

[GPa] 

Rp0,2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

Rm/Rp0,2  

[-] 

Ag 

[%] 

A 

[%] 

Z 

[%] 

X5K01 23 5,999 30,00 211 889 995 1,119 6,3 18,4 69,7 

X5K02 23 5,999 30,03 200 893 990 1,109 5,8 16,7 68,2 

X5K03 23 6,001 30,02 216 901 998 1,108 6,0 17,9 69,4 

X5J01 23 6,027 30,02 200 1120 1160 1,036 1,2 15,0 64,8 

X5J02 23 6,013 30,00 210 1110 1160 1,045 1,2 15,1 66,4 

X5J03 23 6,023 30,03 211 1110 1160 1,045 1,4 12,9 65,8 

X5B01 23 5,997 29,99 207 700 904 1,291 7,2 19,8 73,0 

X5B02 23 6,015 29,99 202 715 903 1,263 6,8 19,7 73,4 

X5B03 23 6,003 29,99 210 709 903 1,274 6,8 19,4 73,5 

 

Tab. 3.7 Výsledky tahových zkoušek svaru oceli X5 ve výchozím stavu 

číslo 

tyče 

T 

[°C] 

d0 

[mm] 

L0 

[mm] 

E 

[GPa 

Rp0,2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

Rm/Rp0,2 

[-] 
Ag 

[%] 

A 

[%] 

Z 

[%] 

v 

[mm] 

S01X5 23 6,006 30,00 205 851 1020 1,20 2,4 12,8 66,9 11,4 

S02X5 23 6,007 30,03 206 845 1020 1,21 2,5 12,5 66,5 11,51 

S03X5 23 6,009 29,99 195 844 1020 1,21 2,3 13,3 70,1 11,13 
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Tab. 3.8 Výsledky tahových zkoušek svaru oceli X5 ve třech stavech tepelného zpracování 

číslo 

tyče 

T 

[°C] 

d0 

[mm] 

L0 

[mm] 
E 
[GPa] 

Rp0,2 

[MPa 
Rm 

[MPa] 

Rm/Rp0,2 

[-] 

Ag 

[%] 

A 

[%] 

Z 

[%] 

v 

[mm] 

D1-1 23 6,002 30,00 182 888 980 1,104 6,2 18,5 68,3 7,32 

D1-2 23 6,001 30,00 212 879 980 1,115 6,2 18,6 68,1 5,88 

D1-3 23 6,009 30,01 203 873 983 1,126 6,3 19,4 69,3 6,36 

D2-1 23 6,014 29,99 221 1076 1124 1,045 1,5 15,1 62,4 8,01 

D2-2 23 6,006 30,00 219 1068 1126 1,054 1,6 15,0 63,9 7,84 

D2-3 23 6,014 29,99 180 1078 1130 1,048 1,6 14,8 65,0 7,85 

D3-1 23 6,020 29,99 183 695 884 1,272 7,1 19,8 73,8 10,4 

D3-2 23 6,007 30,01 194 696 886 1,273 7,3 21,0 73,7 7,37 

D3-3 23 6,008 30,01 196 696 889 1,277 7,3 19,9 74,9 7,23 

 

Legenda pro Tab.3.6 aţ Tab.3.8 

T [°C]   teplota zkoušky 

d0 [mm]  počáteční průměr zkoušené délky zkušebního tělesa  

L0 [mm]   počáteční měřená délka 

E [GPa]   modul pruţnosti  

Rp0,2 [MPa]   smluvní mez kluzu 

Rm [MPa]   mez pevnosti v tahu 

Rm/Rp0,2 [-] míra deformačního zpevnění 

Ag [%] plastické prodlouţení při maximálním zatíţení (Fm) 

A [%] taţnost 

Z [%] kontrakce 

v [mm]   vzdálenost roviny lomu od osy svarového spoje 
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Tab. 3.9 Srovnání průměrných výsledků tahových zkoušek zkušebních tyčí X5 aţ X5B a 

zkušebních tyčí se svarem D1 aţ D3 

 

3.3.2 Výsledky zkoušek rázem v ohybu základního materiálu a svarů 

Zkoušky rázem v ohybu proběhly při teplotě předpokládané polohy teploty  FATT, tedy 

50% tvárného porušení na lomové ploše. Charakteristika se jevila jako nejcitlivější 

pro hodnocení odolnosti vůči lomu oceli X5 v základním stavu a oceli X5 svařené tepelně 

zpracované. 

Pro zkoušky byly pouţity standardní zkušební tyče pro zkoušku rázem v ohybu a dále 

zkušební tyče s redukovanou tloušťkou z důvodu omezených rozměrů výchozího polotovaru. 

Redukce tloušťky nijak výrazně neovlivnila teplotu FATT. Výsledky zkoušek jsou uvedeny 

pro ocel X5 ve třech stavech tepelného zpracování v tab. 3.10, pro svar oceli X5 ve výchozím 

stavu v tab. 3.11 a pro svar oceli X5 ve třech úrovních tepelného zpracování v tab. 3.12. 

Tab. 3.10 Výsledky zkoušek rázem v ohybu oceli X5 pro tři úrovně tepelného zpracování 

Číslo tělesa B [mm] T [°C] KV [J] PL [%] 

K/21 10,00 -40 136,8 86 

K/22 10,00 0 171,7 100 

J/30 10,00 -40 11,5 0 

J/29 10,00 0 14,6 30 

B/21 10,00 -40 182,6 100 

B/22 10,00 0 191,2 100 

 

  

číslo tyče Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] Z [%] 

X5 847 ± 3,09 1020 ± 0,00 13 ± 0,33 68 ± 1,61 

X5K 894 ± 4,99 994 ± 3,30 16 ± 0,21 69 ± 0,65 

X5J 1113 ± 4,71 1160 ± 0,00 14 ± 1,01 66 ± 0,66 

X5B 708 ± 6,16 903 ± 0,47 20 ± 0,17 73 ± 0,22 

D1 880 ± 6,62 981 ± 1,41 19 ± 0,40 69 ± 0,52 

D2 1074 ± 4,32 1127 ± 2,49 15 ± 0,12 64 ± 1,07 

D3 696 ± 0,47 886 ± 2,05 20 ± 0,54 74 ± 0,54 
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Tab. 3.11 Výsledky zkoušek rázem v ohybu svaru oceli X5 ve výchozím stavu 

Číslo tělesa B [mm] T [°C] KV [J] PL [%] 

1X5 9,50 -40 57,1 45 

2X5 9,50 0 80,9 75 

 

Tab. 3.12 Výsledky zkoušek rázem v ohybu svaru oceli X5 pro tři úrovně tepelného 

zpracování 

Číslo tělesa B [mm] T [°C] KV [J] PL [%] 

X5D1/1 9,50 -40 102,1 79 

X5D1/2 9,52 0 157,0 100 

X5D2/1 9,50 -40 31,9 20 

X5D2/2 9,47 0 64,4 52 

X5D3/1 9,48 -40 193,1 100 

X5D3/2 9,48 0 208,2 100 

 

V tab. 3.10 aţ 3.12 je T teplota, B tloušťka zkušební tyče, KV úroveň nárazové práce a PL 

podíl tvárného lomu na lomové ploše. 

  

 Výsledky zkoušek rázem v ohybu jsou v grafické podobě uvedeny na obr. 3.8 

a obr. 3.9.  
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a) 

 

b) 

Obr. 3.8 zkušební tyče nesvařované a) závislost podílu tvárného lomu na lomové ploše 

na teplotě, b) závislost nárazové práce na teplotě 
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a) 

 

b) 

 

Obr. 3.9 zkušební tyče svařované a) závislost podílu tvárného lomu na lomové ploše na 

teplotě, b) závislost nárazové práce na teplotě 
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3.3.3 Výsledky měření mikrotvrdosti 

Měření mikrotvrdosti proběhlo na vzorku B3 ve vzdálenosti 30,8 mm od povrchu. 

Hodnoty mikrotvrdosti HV0,1 v závislosti na poloze jsou zobrazeny v grafu na obr. 3.10.  

 

 

 

Obr. 3.10 Průběh mikrotvrdosti svarem vzorku B3 

 

Průběh mikrotvrdosti napříč svarem v závislosti na vzdálenosti pro jednotlivá zkušební 

tělesa po tepelném zpracování D1 aţ D3 je uveden na obr. 3.11 a) aţ f). 

 

  

a) b) 
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c) d) 

  

e) f) 

Obr. 3.11 Průběh mikrotvrdosti pro tři úrovně tepelného zpracování v různých vzdálenostech 

od povrchu. 

 

Z naměřených hodnot mikrotvrdosti byla určena průměrná tvrdost a směrodatná 

odchylka.  Výsledky jsou uvedeny v  tab. 3.13. 

Tab. 3.13 Hodnoty mikrotvrdosti HV0,1 

vzorek tvrdost HV0,1 

B3 376 ± 29,19 

D1 348 ± 12,56 

D2 395 ± 17,26 

D3 309 ± 8,25 

 

 

3.3.4 Metalografická analýza 

Pro posouzení mikrostruktury byly připraveny metalografické vzorky v příčném směru 

k ose svaru. Vzorky byly zalisovány za tepla do lisovací hmoty, následovalo broušení s 

vodním chlazením brusnými papíry o zrnitosti 220, 400, 800, 1200 a 2000. Doba broušení na 

jednotlivých brusných papírech byla cca 3,5 minuty. Následovalo leštění na leštících plátnech 
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s přídavkem diamantové pasty o zrnitosti 3μm a 1μm po dobu tří minut. Leštící plátno bylo 

smáčeno ethanolem. Z důvodu hodnocení mikrostruktury byly vzorky leptány po dobu 

10 sekund leptadlem Marble (4g CuSO4, 20 ml HCl, 20 ml destilované vody). Mikrostruktura 

byla pozorována na světelném mikroskopu typu Olympus GX51.  

Makrosnímky svaru vzorku B3 jsou uvedeny na obr. 3.12., fotografie mikrostruktur jsou 

potom na obr. 3.13 aţ 3.15.  

 

 

a) 

 

b) 

Obr. 3.12 Makrosnímky vzorku B3 a) horní část svaru b) kořen svaru 

 

Základní mikrostruktura oceli X5 je martenzitická s precipitáty mědi. Svarový kov 

obsahuje martenzit v typické slévárenské formě. Ve struktuře je obsaţeno také zbytkové 

mnoţství δ-feritu a zbytkový netransformovaný austenit.  

 

  

a) b) 
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c) d) 

Obr. 3.13  Detaily mikrostruktury vzorku B3 a) svarový kov s obsahem delta feritu, 

b) tepelně ovlivněná zóna, c) svarový kov tvořený martenzitickou strukturou, d) základní 

materiál 

 

Přechody mezi základovým materiálem, tepelně ovlivněnou oblastí a svarovým kovem 

jsou zobrazeny na obr. 3.14. V důsledku gradientu teplot dochází ke vzniku rozdílné velikosti 

zrn mezi svarovým kovem a tepelně ovlivněnou oblastí.  

 

  

a) b) 

Obr. 3.14 Struktura přechodu vzorku B3 a) mezi svarovým kovem (WM) a tepelně 

ovlivněnou oblastí (HAZ), b) mezi tepelně ovlivněnou oblastí a základním materiálem (BM) 

 

Struktura oceli X5 po tepelném zpracování je tvořena převáţně martenzitem 

a precipitáty mědi, příp. se ve struktuře můţe nacházet zbytkové mnoţství austenitu a δ-feritu.  

δ-ferit precipituje na hranicích zrn. Obsah zbytkového austenitu závisí na teplotě a trvání 

tepelného zpracování. Tepelné zpracování D3 (obr. 3.15 e) a f)) způsobuje vznik 

nejvýznamnějšího podílu zpětně transformovaného zbytkového austenitu ve struktuře.  
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a) vzorek D1 b) vzorek D1 

  

c) vzorek D2 d) vzorek D2 

  

e) vzorek D3 f) vzorek D3 

Obr. 3.15 Struktura a) přechod základový materiál a TOO, b) rozdílná velikost zrn na 

rozhraní základní materiál - TOO – svarový kov, c) TOO s jemnozrnnou strukturou, d) 

svarový kov tvořen slévárenskou martenzitickou strukturou, e) základní materiál ve formě 

martenzitu, f) TOO s rovnoměrně distribuovanými precipitáty mědi 
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Tepelné zpracování má vliv také na precipitáty mědi (obr. 3.16). Nízkoteplotní 

popouštění při teplotě 400 °C způsobuje transformaci koherentních precipitátů na precipitáty 

nekoherentní s matricí. 

 

 

Obr. 3.16 Precipitáty mědi, vzorek D1 
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4 DISKUZE VÝSLEDKŮ 

Polotovary z oceli X5CrNiCuNb16-4 byly dodány ve stavu po rozpouštěcím ţíhání. 

Po tomto tepelném zpracování ocel dosahuje vysoké pevnosti, které je dosaţeno podílem 

martenzitické struktury a koherentních precipitátů mědi ve struktuře. Během svařování teploty 

lokálně překonaly solidifikační teploty, ale expoziční čas těchto vysokých teplot byl velmi 

krátký. Vzniklý teplotní gradient zapříčinil nukleaci a rozvoj jednotlivých oblastí svaru. 

Výsledkem je tedy rozdílná mikrostruktura základního materiálu a svaru, resp. tepelně 

ovlivněné oblasti. Pozorované struktury se shodují se závěry v dostupné literatuře. 

Na obr. 3.14 a) a b) lze pozorovat výskyt rozdílných oblastí a strukturních sloţek napříč 

svarovým kovem. 

Tuhnutí ve svaru probíhá postupně z taveniny, resp. δ-ferit se transformuje na austenit 

s obsahem zbytkového δ-feritu. Tyto strukturní sloţky se dále transformují na výsledné 

struktury martenzit a δ-ferit. Kromě martenzitické struktury a δ-feritu (viz obr. 3.13 a)) 

se můţe ve struktuře nacházet také zbytkové mnoţství netransformovaného austenitu. Obsah 

austenitu ve struktuře byl prokázán metodou EBSD, kdy byl zmapován svar a tepelně 

ovlivněná oblast (viz [59]). Výskyt martenzitické struktury ve svarovém kovu (např. obr. 

3.13 c)) způsobuje náchylnost svaru a tepelně ovlivněné oblasti ke vzniku trhlin za studena 

[60]. Pro předcházení vzniku těchto trhlin je třeba omezení obsahu vodíku ve svarovém kovu. 

Konvenční způsoby svařování předcházejí vzniku trhlin v důsledku přítomnosti vodíku 

předehřevem oceli na teplotu 250 °C (v případě oceli X5).  Výskyt δ-feritu ve struktuře 

je zapříčiněn nedokonalou transformací. δ-ferit se při ochlazování transformuje na austenit 

a při poklesu pod teplotou Ms dochází k následné přeměně na martenzit. Při nedokonalé 

transformaci se ve struktuře objevuje zbytkový δ-ferit (viz obr. 3.13 a)), který je vyloučen 

po hranicích zrn a i při následném ochlazování jiţ nepodléhá transformaci na austenit 

a martenzit. Struktura svarového kovu (např. obr. 3.15 d)) je typickou slévárenskou 

strukturou, kde solidifikace probíhala při rychlém ochlazování. Tepelně ovlivněná oblast 

a přechod mezi strukturou základního kovu (příp. svarového kovu) je zobrazen na obr. 3.14. 

Z obrázků je patrná změna velikosti zrna, která je zapříčiněna rekrystalizací, příp. nukleací 

a růstem nových zrn. Dle literatury mohou být rekrystalizační teploty nepatrně vyšší z důvodu 

krátkého času pro difuzi v materiálu.Vliv tepelného zpracování na výslednou mikrostrukturu 

svaru vychází z tvorby precipitátů mědi. Umělé stárnutí oceli při teplotě 620 °C po dobu 

4 hodin vede ke vzniku podstatného podílu zpětně transformovaného austenitu. Tento austenit 

obsahuje precipitáty mědi vznikající jiţ při první fázi umělého stárnutí při teplotě 1040 °C, 

viz obr. 3.16. Volba umělého stárnutí s výdrţí na teplotě 400 °C způsobuje transformaci 

koherentních precipitátů mědi na precipitáty nekoherentní s matricí [61]. 

Výsledky měření mikrotvrdosti napříč svarem zobrazují profil mikrotvrdosti 

v základovém materiálu, tepelně ovlivněné oblasti a svarovém kovu. Oproti výsledkům 

mikrotvrdosti svarů, které byly vytvořeny konvenční technologií, je tepelně ovlivněná zóna 

svaru EBT menší (viz obr. 3.10 a literatura [59]). Tvar křivek naměřených hodnot odpovídá 

výsledkům v literatuře. Maximální tvrdost oceli X5 uvedená v materiálových listech 

je 360 HB. Průměrné hodnoty mikrotvrdosti HV0,1 u vzorku B3 a D2 jsou nad hodnotou 

uvedenou v materiálových listech.  Pro vzorek B3 je průměrná hodnota mikrotvrdosti shodná 

s hodnotou uvedenou v materiálových listech. Minima mikrotvrdosti vzorku  B3 byla 

naměřena v oblasti přechodu mezi svarovým kovem a tepelně ovlivněnou oblastí, cca 332 

HV0,1. Hodnoty mikrotvrdosti naměřeny v oblasti svarového kovu jsou cca 365 HV0,1, 

zatímco hodnoty mikrotvrdosti základního materiálu jsou cca 380 HV0,1. Dle literatury 

je pokles mikrotvrdosti způsoben roztavením a opětovnou solidifikací v oblasti svaru [60]. 

Peak mikrotvrdosti (>410 HV0,1) se nachází v tepelně ovlivněné oblasti po obou stranách 
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svaru. Nárůst mikrotvrdosti můţe být vysvětlen precipitačním zpevněním. Ze všech úrovní 

tepelného zpracování dosahuje nejvyšší průměrné tvrdosti vzorek D2, nejniţší vzorek D3. 

Dle literatury je tento fakt způsoben tím, ţe při nízkoteplotním stárnutí 550 °C po dobu 

2 hodin jsou vytvrzující precipitáty mědi koherentní s matricí [60]. Významný pokles 

mikrotvrdosti vzorku D3, který byl dvojnásobně nízkoteplotně vystárnut (620 °C/4 h), 

je zapříčiněn přestárnutím martenzitu a tvorbou austenitu. Delší doba nízkotepelného stárnutí 

u vzorku D3 umoţňuje difúzní pochody, resp. difuzi mědi na hranice zrn. Nerovnováţné 

solidifikační podmínky svarového kovu, segregace a difuze mědi a dalších prvků 

stabilizujících austenit, podporují zpětnou transformaci martenzitu na austenit a zapříčiňují 

pokles tvrdosti [59]. 

Zkoušky mechanických vlastností, zastoupené zkouškou tahem a zkouškou rázem 

v ohybu ukázaly na poměrně dobrou odolnost oblasti svaru vůči plastické deformaci a lomu. 

Příčná zkouška tahem byla provedena na zkušebních tělesech, které obsahovaly svarový kov, 

tepelně ovlivněnou oblast a základní materiál. Z tohoto důvodu se naměřené hodnoty 

svařovaného materiálu liší od hodnot zkušebních tyčí bez přítomnosti svaru (viz tab. 3.9). 

Dle materiálových listů odpovídá tepelné zpracování zkušebních tyčí D1 přibliţně jakosti 

P930 pro danou ocel. Průměrné hodnoty meze kluzu, meze pevnosti, taţnosti a kontrakce 

splňují minimální poţadavky uvedené v materiálových listech zkoušené oceli. Hodnota 

průměrné meze kluzu zkušebních tyčí D1 je výrazně vyšší (o 160 MPa) neţ hodnota uvedená 

v materiálových listech. Rozdíl byl zapříčiněn pravděpodobně delším časem tepelného 

zpracování, resp. nestandardizovaným zpracováním. Úroveň tepelného zpracování zkušebních 

tyčí D2 odpovídá tepelnému zpracováním oceli na jakost P1070, této jakosti odpovídají 

i průměrné hodnoty mechanických vlastností zkušebních tyčí D2. Zkušební tyče D3 byly 

tepelně zpracovány cca na úroveň jakosti P850. Bylo dosaţeno poţadovaných minimálních 

mechanických charakteristik dle materiálových listů. Hodnoty průměrné taţnosti přesáhly 

hodnotu v materiálových listech o 6 %. Nárůst průměrné taţnosti mohl být zapříčiněn 

zvýšením podílu austenitické sloţky ve struktuře, jeţ byla stabilizována difúzí mědi 

po hranicích zrn [60]. Průměrné hodnoty pevnostních a deformačních charakteristik 

(viz tab. 3.9) jsou odlišné pro jednotlivé úrovně tepelného zpracování. Přítomnost svaru 

ve zkušebních tyčích nepatrně sniţuje mechanické vlastnosti. Pokles hodnot mechanických 

charakteristik byl zapříčiněn vznikem strukturního rozhraní napříč svarem. Vznik těchto 

nehomogenit vedl k poklesu hodnot mechanických charakteristik. Strukturní rozhraní vzniklé 

metodou EBT je ve srovnání s konvenčními metodami značně lokalizováno. Důleţitou 

informací o vlivu svařování na deformační a lomové chování poskytuje informace 

o vzdálenosti roviny lomu od osy svarového spoje (viz hodnoty v v tab. 3.7 a  tab. 3.8). 

Pro jednotlivé zkušební tyče jsou tyto hodnoty rozdílné a dostatečně vysoké na to, aby bylo 

moţné konstatovat, ţe vývoj krčku a finální lom nesouvisel s vytvořeným svarem.Vliv úrovně 

tepelného zpracování na základní mechanické charakteristiky je patrný z údajů uvedených 

v tab. 3.9. Nejvyšších pevnostních vlastností dosahují tyče se svarem D2, resp. tyče X5J 

bez přítomnosti svaru. Dosaţení vysokých pevnostních hodnot je způsobeno koherencí 

precipitátů mědi. Sníţení podílu austenitu tepelným zpracováním ve struktuře vede k poklesu 

deformačních charakteristik. Nejvyšších hodnot deformačních charakteristik dosahují 

zkušební tyče D3, resp. tyče X5B bez přítomnosti svaru, a to kvůli zvýšení podílu zpětně 

transformovaného austenitu ve struktuře, tzv. přestárnutí.  

Cílem zkoušky rázem v ohybu bylo otestovat odolnost vůči lomu oceli X5 v základním 

a tepelně zpracovaném stavu. Zkouška proběhla při teplotách předpokládané polohy FATT. 

Pro stanovení tranzitní křivky by bylo potřeba provést zkoušku na více tělesech za různých 

teplot. V rámci projektu byla momentálně proměřena pouze dostupná zkušební tělesa 

a stanovení tranzitních křivek proběhne v dalších etapách. Výsledky zkoušek rázem v ohybu 
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jsou uvedeny v tab. 3.10 aţ 3.12 a obr. 3.8 a 3.9. Hodnoty nárazové práce a vzhledu lomu při 

testovaných teplotách jsou srovnatelné, příp. i lepší pro svarové spoje v porovnání 

se základním materiálem. Nejniţší nárazová práce potřebná pro porušení materiálu odpovídá 

tepelnému zpracování D2 a teplotě -40 °C. Minoritní podíl lomové plochy byl tvořen tvárným 

porušením. Nejvyšších hodnot nárazové práce dosahují zkušební tyče D3 za teploty 0 °C, 

které obsahují 100 % tvárného lomu. Přítomnost niklu v chemickém sloţení oceli X5 

způsobuje odolnost matrice proti štěpnému porušení. Tepelná zpracování zjemňují 

a homogenizují strukturu a odstraňují vnitřní pnutí, tranzitní teploty jsou posunuty k niţším 

teplotám. Následná fraktografická analýza nebyla provedena z důvodu malého mnoţství 

zkušebních vzorků a standardnímu vzhledu lomové plochy bez přítomnosti atypických 

struktur. Detailní fraktografická analýza je plánována pro další etapy projektu. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce byla analýza mechanických vlastností a lomového chování 

svaru oceli X5CrNiCuNb16-4 připraveného pomocí technologie elektronového paprsku. Byly 

provedeny zkoušky mechanických vlastností a strukturní analýza základního materiálu a 

svaru. Fraktografické zkoušky nebyly provedeny z důvodu malého mnoţství zkušebních 

vzorků a standardnímu vzhledu lomové plochy. V rámci projektu bude fraktografická analýza 

součástí dalších etap řešení.  

Teoretická část zahrnuje informace, týkající se metod svařování kovových materiálů, 

zejména svařování elektronovým paprskem, doplněné o metody zkoušení svarových spojů.  

Experimentální část diplomové práce obsahuje základní popis pouţitého materiálu 

a proces zhotovování zkušebních těles z dodaných polotovarů včetně parametrů svařování 

elektronovým paprskem. Analýza chemického sloţení a volba vhodných parametrů svařování 

předcházela této etapě projektu. Předmětem experimentální části diplomové práce 

bylo především ověření vybraných parametrů svařování zkušebních desek pomocí 

elektronového paprsku na základě mechanických zkoušek a strukturní analýzy.  

Byly diskutovány výsledky mechanických zkoušek a vliv tepelného zpracování oceli 

X5 na hodnoty pevnostních a deformačních charakteristik. Výsledky měření mechanických 

vlastností indikují dobrou odolnost oblasti svaru vůči mechanickému zatěţování. Hodnocení 

mechanických vlastností svarových spojů bylo doplněno o hodnocení strukturních 

charakteristik oceli X5 ve všech oblastech svaru, coţ umoţnilo diskutovat vliv přítomnosti 

jednotlivých strukturních sloţek na mechanické vlastnosti. 

Na základě výsledků experimentální části a diskuze lze doporučit svařování oceli 

X5CrNiCuNb16-4 metodou EBT. Svary vzniklé touto metodou dosahují předepsaných 

mechanických vlastností. Oproti konvenčním technologiím svařování zajišťuje metoda EBT 

redukci tepelně ovlivněné oblasti svaru. 
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SEZNAM SYMBOLŮ 

Symbol Jednotka Význam 
  

A [%] taţnost 
  

Ag [%] plastické prodlouţení při maximálním zatíţení (Fm) 

B [mm] tloušťka tělesa 
 

Ce [-] uhlíkový ekvivalent 
 

Cp [-] parametr pro výpočet teploty předehřevu 

Cs [-] parametr pro výpočet teploty předehřevu 

d0 [mm] počáteční průměr zkoušené délky zkušebního tělesa 

E [GPa] modul pruţnosti 
 

f [Hz] frekvence 
 

Fe [kN] síla působící na mezi kluzu 

Fm [kN] maximální síla 
 

Ib [mA] proud svazku 
 

KV [J] nárazová práce 
 

L0 [mm] měrná délka zkušební tyče 

LU [mm] konečná délka zkušební tyče 

θSPOT  [mm] křiţiště 
  

PL [%] podíl tvárného lomu 
 

Re [MPa] mez kluzu 
 

Rm [MPa] smluvní mez pevnosti 

Rm/Rp0,2 [-] míra deformačního zpevnění 

Rp0,2 [MPa] smluvní mez kluzu 
 

S0 [mm2] počáteční obsah průřezu válcové zkušební tyče 

SU [mm2] konečný obsah průřezu válcové zkušební tyče 

SURF [mA] proud svazku 
 

T [°C] teplota 
  

Tp [°C] teplota předehřevu 
 

UA [kV] urychlovací napětí 
 

vp [mm/s] rychlost posuvu paprsku 
 

v [mm] vzdálenost lomové plochy od svaru  

Z [%] kontrakce 
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SEZNAM ZKRATEK 

Zkratka  Význam 

 
EBT electron beam technology 

TOO tepelně ovlivněná oblast 

ROS ruční obloukové svařování 

APT svařování automaticky pod tavidlem 

WIG obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu 

MIG obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu 

WM weld metal  

HAZ heat affected zone  

BM base metal  

EDS energiově disperzní spektroskopie 
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