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ÚVOD  

Svařování a pájení jsou způsoby spojování materiálů, které lidstvo využívá již od 
starověku. Ve starém Egyptě byly nalezeny spájené zlaté šperky vyrobené před pěti 
tisíci lety a první doklady svařovaných nástrojů vyrobených z železa jsou z doby 
před třemi tisíci let. Přestože se především ve středověku svařování dále rozvíjelo, 
až do 19. století můžeme hovořit pouze o svařování kovářském. Teprve po objevu 
elektrického oblouku kolem roku 1800 a vyvinutí způsobu výroby acetylenu se 
mohly v druhé polovině 19. stol. začít rozvíjet další technologie svařování: 
plamenem, elektrickým obloukem a elektrickým odporem. [10], [22] 

V našich zemích se začalo využívat svařování elektrickým obloukem kolem roku 
1900 ve Vítkovických železárnách a v plzeňských Škodových závodech. V nich byl 
již roku 1930 vyroben tehdy největší svařovaný most na světě. V této době však 
měly ve výrobě stále ještě silné zastoupení jiné technologie spojování součástí 
a k jejich významnému nahrazení došlo až s uplatněním svařování ve zbrojní výrobě 
během druhé světové války. Např. ještě ve Strojně technické příručce z roku 1938 
[7] se píše: „Jest dosti těžký úkol podati přehled různých způsobů spojování 
strojních částí tak, aby jejich vzájemný poměr, hodnota a použitelnost dokonale 
vysvítala.  Jedny způsoby jsou čistě sestrůjné: namáhání na střih (a ohyb, tah 
apod.). Jiné jsou na tření. Třetí skupina jest založena na přilnavosti. Sem patří tmely 
a lepidla, pak spájení a sváření. Tyto dva poslední způsoby jsou uváděny na konci 
knihy v části technologické, a to z toho důvodu, že jejich provádění má svoje těžiště 
v jakosti práce, jež jest druhu metalurgického, jejíž ovládání má jiné problémy než 
zpracování za studena obráběním apod.“ [10], [23] 

Zmíněné problémy jsou způsobeny především skutečností, že svařování je velmi 
komplexním procesem, který zahrnuje jevy z řady fyzikálních odvětví, které se 
velmi obtížně předpovídají. Pro ověření navržené technologie svařování je proto 
zpravidla nutné provést experiment. Jsou ovšem oblasti, kde je provedení 
experimentu obtížné, nebo přímo nemožné, a ve kterých by případná chyba mohla 
vést ke značným ekonomickým ztrátám, jako jsou odvětví těžkého průmyslu 
a energetiky. Především v těchto případech nacházejí od 70. let 20. století svoje 
uplatnění numerické simulace svařování pracující na základě metody konečných 
prvků. Ty umožňují technologům porovnat navržené technologie především 
z hlediska výsledných vlastností svarového spoje, deformací či nebezpečí vzniku 
vad při svařování. Jsou používány např. pro volbu technologií pro svařování rotorů 
turbín, jejich následné opravy, svařování částí parogenerátorů, jaderných reaktorů, 
turbokompresorů apod. [5] 

V současné době jsou zvládnuty přístupy, které umožňují velmi dobře numericky 
řešit svařování nízko a středně legovaných ocelí a v uspokojivé míře též ocelí 
vysoko legovaných. Numerická simulace nachází svoje omezení při simulacích 
svařování neželezných kovů, a to především hliníkových slitin, kde současné 
přístupy nedosahují uspokojivých výsledků. Uvedené simulace však v současnosti 
stále více poptávají firmy především z oblasti výroby kolejových vozidel 
a z leteckého průmyslu.  
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1  CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem předkládané dizertační práce je reagovat na aktuální potřeby průmyslu 
a zlepšit výpočetní přístupy, které popisují chování hliníkových slitin při svařování 
a tepelném zpracování v numerických simulacích zmíněných procesů.  

 
Dílčí cíle jsou následující: 
1) Provést volbu materiálů pro následný výzkum 
2) Zvolit numerický přístup k řešení dané problematiky 
3) Opatřit vstupní data nezbytná k provedení numerických analýz za použití 

literatury a materiálových měření 
4) Stanovit plán materiálových měření k zajištění vstupních dat pro numerické 

analýzy a provést jejich využití 
5) Stanovit plán svařovacích experimentů k ověření výsledků numerických 

analýz 
6) Porovnat výsledky numerických analýz svařování při použití zvoleného 

současného přístupu k řešení s experimentálními výsledky 
7) Zlepšit současný výpočetní přístup řešení numerických analýz svařování Al 

slitin, nebo vyvinout přístup nový 
8) Stanovit plán experimentů tepelného zpracování k ověření výsledků 

numerických analýz 
9) Zlepšit současný výpočetní přístup řešení numerických analýz tepelného 

zpracování Al slitin, nebo vyvinout přístup nový 
10) Na základě numerických analýz ověřit zlepšené (nebo nové) přístupy k řešení 

popsané problematiky 
11) Při práci zohledňovat uplatnitelnost získaných poznatků a navržených 

přístupů v průmyslové praxi – jak při samotných numerických analýzách, tak 
i při získávání vstupních dat pro předpokládané numerické analýzy dalších 
hliníkových slitin. 

 
2  HLINÍK A JEHO SLITINY 

Hliník je v současnosti nejpoužívanějším neželezným kovem a slitiny hliníku 
patří k nejpoužívanějším kovovým konstrukčním materiálům. Pro své vlastnosti 
nacházejí široké uplatnění například v konstrukci letadel, kolejových vozidel 
a v chemickém průmyslu. 

 
2.1 DĚLENÍ A VLASTNOSTI  

Významný způsob dělení hliníkových slitin je podle schopnosti zvýšit svoje 
mechanické vlastnosti a tvrdost tepelným zpracování. Na základě tohoto kritéria 
můžeme hliníkové slitiny rozdělit na nevytvrditelné a vytvrditelné. 

Mechanické vlastnosti nevytvrditelných slitin je možné zvýšit pouze pomocí 
deformačního zpevnění. Jedinou formou tepelného zpracování aplikovatelného na 
tyto typy slitin je rekrystalizační žíhání (někdy označované jako žíhání naměkko). 
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Dochází při něm ke zvýšení plastických vlastností materiálu, ale také ke snížení jeho 
pevnostních charakteristik. U vytvrditelných slitin je možnost změny jejich 
vlastností pomocí žíhání, ale nejčastěji se uplatňuje tepelné zpracování zvané 
vytvrzování. [29], [33], [35] 

Rozpouštěcí žíhání spočívá v ohřevu do oblasti homogenního tuhého roztoku, 
dostatečně dlouhé výdrže na této teplotě a následujícího rychlého ochlazení do 
oblasti výskytu dvou fází. [26], [29], [33] 

Chování materiálu při ohřevu lze odvodit z diagramů označovaných jako CHD 
(Continuous Heating Dissolution, překlad autora: diagram rozpouštění při plynulém 
ohřevu). CHD diagramy vybraných hliníkových slitin řady 6000 publikuje Osten 
[32] a jeden z nich je na obr. 2.1. Z diagramů lze odečíst teploty i časy počátku 
rozpouštění GP zón, fáze β (Mg2Si), počátky precipitace i rozpouštění 
metastabilních fází jako např. β´ a β´´. Z technologického hlediska má největší 
význam křivka označená jako „end H“, která značí konečné rozpuštění všech 
zbývajících fází a vznik homogenního tuhého roztoku. 

 

 
             

Obr. 2.1 CHD diagram materiálu EN AW-6082 T6 [32] 
 

Ochlazení se provádí kritickou nebo nadkritickou rychlostí. Kritická rychlost je 
nejmenší rychlost ochlazování, při které nenastane precipitace a tedy rozpad 
přesyceného tuhého roztoku. Po provedení rozpouštěcího žíhání je slitina 
v nerovnovážném stavu a je tvořena přesyceným tuhým roztokem. [6], [29], [33] 

Stárnutí je souborné označení pro rozpad přesyceného tuhého roztoku, který 
probíhá precipitačním mechanismem. Vzniklé precipitáty se nazývají Guinier-
Prestonovy zóny (GP zóny) a mají významný vliv na zvýšení pevnosti a tvrdosti. 
Změny vlastností se nazývají kinetikou rozpadu, někdy také křivkami stárnutí. [19], 
[26], [29], [34] 
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2.2 SVAŘITELNOST A TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ  

Svařitelnost hliníku je ovlivněna především vytvářením oxidické vrstvy Al2O3 na 
povrchu materiálu. Dalším problémem je pórovitost svarů, náchylnost svarových 
spojů na vznik horkých trhlin. Významným jevem je též pokles mechanických 
vlastností: Pokud svařujeme slitiny ve vytvrzeném stavu, vykazují výrazný pokles 
pevnosti v tepelně ovlivněné oblasti (TOO), jak můžeme vidět na příkladu slitiny 
EN AW-6082 na obr. 2.2. Podobně reagují i slitiny tvářené za studena. Pevnost 
může dosáhnout i úrovně pevnosti žíhaného materiálu. [15], [17], [27], [29] 

 
Obr. 2.2 Mez pevnosti EN AW-6082 v TOO [17] 

 
Vysvětlením je, že v oblastech svaru, kde došlo k ohřevu nad teplotu stárnutí, 

dochází k jevu, který je označovaný jako přestárnutí a je charakterizován snížením 
mechanických vlastností. V oblastech, které byly ohřáty nad teplotu solvu, tedy 
teplotu změny rozpustnosti, dojde k procesu obdobnému jako při rozpouštěcímu 
žíhání – rozpuštění precipitátů a vzniku přesyceného tuhého roztoku při rychlém 
ochlazení. Proces však významně závisí na tvaru teplotního cyklu v daném místě 
TOO. Pokles mechanických vlastností hliníkových slitin ve stavu po deformačním 
zpevnění je možné vysvětlit ohřevem TOO nad teplotu rekrystalizačního žíhání. 
Čím je místo v TOO blíže svarovému kovu, tím je maximální dosažená teplota vyšší 
a materiál zůstane nad rekrystalizační teplotou delší čas. Pevnost a tvrdost slitiny 
klesá s rostoucí teplotou a časem. [1], [21] 

Z hlediska technologie svařování se dá říci, že slitiny hliníku lze svařovat 
elektrickým obloukem, elektrickým odporem a plamenem. Z méně běžných metod 
lze využít svařování plazmové, ultrazvukem, technologií FSW, výbuchem, je možné 
využít samozřejmě i difuzního svařování, svařuje se tlakem za studena, 
elektronovým paprskem nebo např. laserem. [15], [29] 
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3  NUMERICKÉ SIMULACE SVAŘOVÁNÍ A TEPELNÉHO 
ZPRACOVÁNÍ 

Jestliže se v této práci hovoří o simulacích procesu svařování či tepelného 
zpracování, jedná se vždy o simulace založené na fyzikálních či empirických 
modelech, které slouží k popisu chování materiálů během daných technologických 
operací a které jsou založeny na tzv. transientní analýze. Při vývoji takových modelů 
chování je nezbytné uvědomit si komplexnost procesu svařování, kdy dochází 
k interakci mezi jednotlivými fyzikálními procesy. [2], [13] 

Přístup k řešení začíná obvykle tzv. tepelnou analýzou, jejíž podstatou je model 
přenosu tepla, pomocí kterého dochází k výpočtu rozložení teplot v prostoru a čase. 
Výsledky závisí na termofyzikálních vlastnostech materiálu, geometrii svařence 
ovlivňující odvod tepla z tavné lázně a tepelných okrajových podmínkách. Výsledky 
rozložení teplot závisejí také na parametrech vlastního svařovacího procesu. 
Vypočtené teplotní cykly bývají základem pro výpočet mikrostrukturních přeměn 
během tzv. metalurgické analýzy. [2], [18] 

Podstatou metalurgické analýzy je model transformačních přeměn, pomocí 
kterého dochází k výpočtu rozložení jednotlivých fází (respektive mikrostruktur) 
v prostoru a čase. Výsledky závisí na chemickém složení materiálu, podmínkách 
austenitizace a velikosti austenitického zrna. Tyto jevy ovlivňují vzhled 
transformačních diagramů, kterými jsou u ocelí diagramy ARA a IRA. 
V počítačových programech však nebývají uvedené diagramy uloženy v grafickém 
formátu, jak je známe z literatury, ale pro vyčíslení metalurgických pochodů během 
svařování se používají modely popisující kinetiku transformačních přeměn, které 
jsou často odvozeny z Johnsonova-Mehlova-Avramiho zákona. [2], [3], [13] 

Johnsonův-Mehlův-Avramiho zákon popisuje kinetické zákonitosti při fázových 
transformacích a určuje podíl vznikající struktury, který je funkcí teploty a času. 
Zákon byl pro účely použití v simulačních programech upraven Leblondem o časové 
zpoždění transformačních jevů oproti rovnovážnému stavu: [13], [25] 

 
(3.1) 

Kde: - P [-]: Podíl metalurgické fáze 
- Peq [-]: Podíl metalurgické fáze P v rovnovážném stavu 
- τ [s]: Časové zpoždění 
- T [°C]: Teplota 
- T& [°C.s-1]: Rychlost změny teploty 

 
Ze vztahu je zřejmé, že parametry v rovnici nejsou konstantní, ale jsou závislé na 

teplotě, nebo na rychlosti její změny. Pro fázové přeměny, které probíhají při 
konstantních teplotách, byla sestavena rovnice v následujícím tvaru: [13], [14] 
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(3.2) 

Kde: - P [-]: Podíl metalurgické fáze 
- Peq [-]: Podíl metalurgické fáze P po nekonečně dlouhé výdrži na dané 
teplotě 
- t [s]: Čas 

  - τ [s]: Časové zpoždění 
 

Martenzitická přeměna, což je přeměna bezdifuzní, je popsána Koistinenovou-
Marburgerovou rovnicí: [12], [13], [20] 

 (3.3) 

Kde:  - m [-]: Podíl martenzitu  
- MS [°C]: Teplota martenzit start 
- B [°C-1]: Koistinenův-Marburgerův koeficient  
- T [°C]: Teplota  

 
Metalurgické procesy mají významný vliv na mechanické chování materiálu 

řešené během tzv. mechanické analýzy, při které dochází k výpočtu deformací 
(respektive posuvů), napětí a přetvoření v prostoru a čase. Jednotlivé struktury mají 
totiž rozdílné mechanické vlastnosti (např. ferit ve srovnání s martenzitem) a během 
transformačních přeměn vznikají napětí a přetvoření. Pro účely mechanické analýzy 
jsou dalšími vstupními hodnotami mechanické vlastnosti materiálu, geometrie 
svařence a mechanické okrajové podmínky. [2], [13] 

 
4  POSTUP PRÁCE 

V prvním kroku byla provedena volba materiálů (základní a přídavný), na které se 
zaměřil následný výzkum. Materiály byly posuzovány z hlediska vlastností, oblastí 
použití a samozřejmě také z hlediska dostupnosti na trhu a ceny. Následně byla 
provedena volba numerického přístupu k řešení, na základě kterého byla 
naplánována materiálová měření a svařovací experimenty pro získání vstupních dat. 
 

4.1 VOLBA MATERIÁLŮ 

Bylo rozhodnuto, že se výzkum zaměří na nalezení numerického modelu chování 
vytvrditelných i nevytvrditelných hliníkových slitin. Jako zástupce vytvrditelných 
slitin vybrán materiál EN AW-6082 a jako zástupce nevytvrditelných slitin materiál 
EN AW-5083. Jako přídavný materiál byl zvolen drát ESAB OK Autrod 5087.  

EN AW-6082 je široce používaný materiál, který nachází své využití 
např. v konstrukcích středně namáhaných částí draků letadel. Slitina se dále používá 
na středně namáhané, lehké a svařitelné konstrukce dopravních prostředků, potrubí 
pro vedení vody, oleje nebo benzinu a součásti pro jemnou mechaniku a optiku. 
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Jedná se o vytvrditelný materiál, který může být podroben rekrystalizačnímu žíhání, 
rozpouštěcímu žíhání a přirozenému i umělému stárnutí. [8], [9], [16], [29] 

Slitina EN AW-5083 se používá se pro svařované konstrukce se zvýšenou 
pevností, skladovací nádrže, tlakové nádoby a námořní plavidla. Jediným možným 
způsobem tepelného zpracování je rekrystalizační žíhání. Jedním z důvodů pro 
volbu EN AW-5083 byl také fakt, že v nabídkách výrobců přídavných materiálů je 
možné nalézt svařovací dráty, které mají velmi podobné chemické složení jako EN 
AW-5083. Po změření materiálových vlastností je tedy možné využít uvedený 
materiál pro popis chování materiálu základního i přídavného v následných 
numerických simulacích. [8], [9], [15], [16], [29], [34], [35] 

Svařovací drát ESAB OK Autrod 5087 je materiál typu AlMg4.5MnZr, který je 
vhodný pro svařování materiálů na bázi AlMg5, AlMg4,5Mn, AlMgSi1 a dalších. 
Z přídavných materiálů běžně dostupných na českém trhu je jeho typické chemické 
složení udávané výrobcem nejpodobnější materiálu EN AW-5083: Obsahy Si, Mg, 
Mn a Zn jsou v rozsahu pro materiál EN AW-5083 povoleném normou, pouze obsah 
Zr je o 0,1 % vyšší. [11] 
 

4.2 VOLBA NUMERICKÉHO PŘÍSTUPU K ŘEŠENÍ 

V kapitole 3 dizertační práce je popsán princip numerických analýz svařování 
a tepelného zpracování, přičemž v podkapitole 3.5 je uvedena rešerše dostupných 
počítačových programů založených na metodě konečných prvků pro simulace 
svařování pomocí transientní analýzy. Ze sedmi uvedených počítačových programů 
pouze dva umožňují řešit svařování hliníkových slitin: Simufact.welding a Sysweld.  

V programu Sysweld je možné řešit rozpouštění precipitátů v hliníkových 
slitinách a změny vlastností v TOO nevytvrditelných slitin. V programu 
Simufact.welding je možné simulovat rozpouštění precipitátů a změny vlastností při 
precipitačním vytvrzování. Vzhledem ke komplexnosti a složitosti používaných 
soustav rovnic se však dá předpokládat dosahování relativně vysokých výpočtových 
časů především u větších modelů a též u modelů s vysokou hustotou sítě konečných 
prvků. Dalším nedostatkem přístupu popsaného v programech Sysweld 
i Simufact.welding je velmi náročné experimentální získávání vstupních dat 
a parametrů uvedených rovnic. Je nezbytné změřit např. entalpie metastabilních 
tuhých roztoků, aktivační energie difuze, aktivační energie rekrystalizace, nominální 
a rovnovážné koncentrace prvků v tuhém roztoku, entalpie a entropie reakcí, určit 
hodnoty řady bezrozměrných parametrů a další.  

Vzhledem ke zmíněným faktorům a ke snaze o uplatnitelnost výzkumu 
v průmyslové praxi bylo rozhodnuto, že pro další výzkum bude zvolen počítačový 
program Sysweld, protože v současnosti jako jediný umožňuje řešit svařování 
hliníkových slitin pomocí Leblondovy úpravy Johnsonova-Mehlova-Avramiho 
zákona popsané rovnicí 3.1. Počítačový program také nabízí perspektivu využití 
rovnic 3.2 a 3.3 v případě, že se v průběhu následujícího výzkumu ukáže jejich 
využití jako vhodné. 
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5  MĚŘENÍ VSTUPNÍCH DAT PRO NUMERICKÉ SIMULACE 

Protože při svařování probíhá převážná většina podstatných jevů za velmi 
vysokých teplot, je pro numerické nutné zjistit hodnoty materiálových vlastností za 
takových podmínek. Autorem práce byla naplánována materiálová měření 
hliníkových slitin, technická stránka provedení materiálových měření byla v režii 
pracovníků firmy COMTES FHT a autorem práce bylo následně provedeno 
vyhodnocení měření. 

V případě nevytvrditelné hliníkové slitiny EN AW-5083 bylo provedeno měření 
chemického složení, dilatometrické analýzy pro materiál v dodaném stavu a pro 
materiál vyžíhaný. Dále byly provedeny tahové zkoušky různých stavů materiálu při 
teplotách od 20 °C do 500 °C. Celkem bylo provedeno 28 tahových zkoušek. 

Se vzorky materiálu EN AW-6082 bylo provedeno měření chemického složení, 
dilatometrická analýza pro materiál v dodaném stavu a dilatometrická analýza 
průběhu procesu umělého stárnutí pro dvě úrovně teplot. Byl vysloven závěr, že 
změna relativního prodloužení v průběhu stárnutí má v numerické simulaci 
svařování zanedbatelnou využitelnost pro průmyslové aplikace. Dále byly 
provedeny tahové zkoušky různých stavů materiálu při teplotách od 20 °C do 
500 °C: Byl testován základní stav materiálu (obr. 5.1), materiál vyžíhaný, po 
provedení rozpouštěcího žíhání, dále po přirozeném stárnutí po různých časech 
výdrže při pokojové teplotě (od 20 minut po 14 dní) a po umělém stárnutí na třech 
různých úrovních teplot a dobách výdrže od dvou do dvanácti hodin. Celkem bylo 
provedeno 53 tahových zkoušek. 

 
Obr. 5.1 Záznamy tahových zkoušek materiálu EN AW-6082 v základním stavu 

 
Dále bylo rozhodnuto o určení křivek stárnutí slitiny EN AW-6082. Nejdříve byly 

křivky stárnutí určené na základě hodnot smluvních mezí kluzu a mezí pevnosti 
zjištěných z výsledků tahových zkoušek, ale hustota takto určených bodů nebyla 
dostatečná. Na zkušebních tyčích byla měřena tvrdost, na jejímž základě byla 
vyhodnocena závislost mezí kluzu (obr. 5.2) a pevnosti na tvrdosti podle Vickerse. 
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Obr. 5.2 Závislost meze kluzu materiálu EN AW-6082 na tvrdosti  

 
Hodnoty vynesené do grafů byly proloženy lineárními regresními funkcemi, na 

základě jejichž rovnic je možné určit závislost Rp0,2 na HV ve tvaru rovnice 5.1 se 
spolehlivostí R2 = 0,9821. Dále je možné také určit závislost Rm na HV ve tvaru 
rovnice 5.2 se spolehlivostí R2 = 0,9629. Uvedené závislosti platí pro 
vyhodnocované stavy materiálu. 

82,17362,42,0 −⋅= HVR p  (5.1) 

04,9761,2 +⋅= HVRm  (5.2) 

Vzhledem k nalezeným závislostem byl učiněn závěr, že pro sestrojení křivek 
umělého stárnutí není nutné provádět nákladné zkoušky tahem, ale postačující je 
provedení měření tvrdosti. Data popisující chování slitiny při časech stárnutí 
kratších než dvě hodiny byla tedy získána na základě měření tvrdosti na dvanácti 
kusech zkušebních tělísek. Křivky umělého stárnutí materiálu EN AW-6082 jsou na 
obr. 5.3.  

 
Obr. 5.3 Křivky umělého stárnutí materiálu EN AW-6082 
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6  EXPERIMENTY PRO VYUŽITÍ V NUMERICKÝCH 
SIMULACÍCH 

V kapitole jsou popsány provedené svařovací experimenty a experimenty 
tepelného zpracování, jejichž cílem bylo získat data pro kalibraci a validaci 
numerických simulací.  

 
6.1 SVAŘOVACÍ EXPERIMENTY 

Pro svařování vzorků z hliníkových slitin byla zvolena technologie 131 (MIG). 
Značnou výhodou technologie MIG je, že umožňuje relativně velkou míru 
automatizace. Tímto je minimalizován vliv lidské chyby na plynulost svařovacího 
procesu a z hlediska počítačové simulace není nutné uvažovat např. kolísání 
rychlosti svařování. Z důvodu minimalizování množství proměnných veličin při 
provádění experimentu bylo dále rozhodnuto, že svařování bude prováděno bez 
předehřevu. Polotovary tloušťky 15 mm o rozměrech 350 x 200 mm pro svařovací 
experimenty byly řezány mechanicky z plechu. Do plechů byla vyfrézována drážka 
s úhlem rozevření 60°. Uvedená geometrie byla zvolena, aby došlo 
k minimalizování nepředvídatelných jevů jako je např. nepřesné provedení stehů, 
protavení kořenové housenky apod. 

Autor práce určil základní požadavky na svařovací experimenty, které byly včetně 
metalografického vyhodnocení a měření tvrdosti provedeny na TU v Liberci. Autor 
následně provedl vyhodnocení výsledků experimentů. Byly provedeny svařovací 
experimenty se slitinami EN AW-5083 a EN AW-6082. Během svařovacích 
experimentů došlo k vytvoření třívrstvých svarů, přičemž byly měřeny deformace 
v průběhu svařování pomocí LVDT snímačů. Na obr. 6.1 je jako příklad uveden 
záznam posuvů definovaných bodů při experimentu 5083-1. 

 
Obr. 6.1 Posuvy definovaných bodů při experimentu 5083-1 
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U některých experimentů byla kořenová housenka svařena po celé délce plechu, 

přičemž další housenky byly vždy kratší než housenka předchozí. To umožnilo po 
svaření provést výrobu makrovýbrusů pro každou z housenek a změřit rozměry 
natavených oblastí. Na obr. 6.2 jsou jako příklad uvedeny makrovýbrusy kořenové 
a výplňové housenky experimentu 6082-1.  

 

   
 

Obr. 6.2 Makrovýbrusy housenek experimentu 6082-1, červeně: kořenová (vlevo 
nahoře) a výplňová (vpravo nahoře) [30] 

 
Následně byla měřena tvrdost ve svarech a v TOO, což umožnilo vyhodnotit vliv 
svařování vyšších vrstev na tvrdost tepelně ovlivněných oblastí housenek 
předchozích. Příklad výsledků měření tvrdosti je na obr. 6.3.  

 
 

Obr. 6.3 Tvrdost HV10 po provedení experimentu 6082-1 v úrovni řady 4 
 
6.2 EXPERIMENTY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ 

Experimenty tepelného zpracování zahrnovaly rozpouštěcí žíhání, ochlazení 
a následné stárnutí. Byly provedeny se vzorky svarů zhotovenými z materiálu 
EN AW-6082. Rozpouštěcímu žíhání byly stejným způsobem podrobeny celkem 
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čtyři vzorky svarů, ale teplotě stárnutí byly vystaveny různou dobu: 2, 4, 8 
a 22 hodin. Na každém vzorku byla následně měřena tvrdost (obr. 6.4).  

 

 
Obr. 6.4 Tvrdost po rozpouštěcím žíhání a následném stárnutí 

 
 

7  VÝVOJ NOVÝCH MATERIÁLOVÝCH MODELŮ PRO 
SVAŘOVÁNÍ 

Při vývoji nových materiálových modelů pro svařování bylo provedeno množství 
numerických simulací, které lze rozdělit do čtyř hlavních skupin: Kalibrační, 
srovnávací, verifikační a validační analýzy.  

Vzhledem ke komplexnosti procesu svařování, při kterém dochází k interakci 
mezi velkým množstvím fyzikálních procesů, nelze vždy předem přesně určit 
všechny vstupní parametry pro numerickou analýzu. Příkladem může být přesná 
hodnota účinnosti přestupu tepla nebo hodnoty parametrů a, b, c a d v rovnicích pro 
definici tepelného zdroje. Z tohoto důvodu se při výpočtech s požadavkem vysoké 
přesnosti výsledků provádí kalibrace numerické analýzy. Ta spočívá v provedení 
jednoduchého svařovacího experimentu a vyrobení makrovýbrusu svaru. Následně 
dojde k simulaci uvedeného experimentu a ke srovnání rozměrů natavené oblasti 
mezi výpočtem a makrovýbrusy. Na základě srovnání se provede korekce vstupních 
dat numerické analýzy.  

Verifikací se v oblasti vývoje nových materiálových modelů pro simulace 
svařování rozumí testování funkčnosti změn v nové materiálové databázi. Po 
skončení simulace je vyhodnocováno, zda je materiálová databáze funkční, tedy 
v první řadě, zda došlo z numerického hlediska ke korektnímu provedení simulace 
a zda změny vlastností odpovídají specifikacím. [4], [28] 

Podstatou verifikace je ověření, že nové modely chování pracují dle očekávání 
a splňují specifikované požadavky, jinými slovy, že simulace poskytuje výsledky 
odpovídající realitě. Z tohoto důvodu byly výsledky validačních analýz srovnávány 
s výsledky experimentů uvedených v kapitole 6. [4], [28] 
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7.1 SIMULACE SVAŘOVÁNÍ MATERIÁLU EN AW-6082 

Výpočetní model pro kalibraci simulace experimentu 6082-1 (vytvořený na 
základě geometrie svařence) je na obr. 7.1. Kromě geometrického modelu svařence 
se sítí konečných prvků jsou dalšími vstupními informacemi tepelné okrajové 
podmínky, materiálová data, rychlost svařování, specifické vnesené teplo 
a parametry dvouelipsoidního zdroje tepla. Byla použita materiálová databáze 
programu Sysweld, kdy pro základní materiál byla použita slitina Al-Mg-Si a pro 
přídavný materiál Al-Mg-Mn. Z modelů tepelného zdroje dostupných v programu 
Sysweld byl zvolen tzv. Goldakův dvouelipsoidní model tepelného zdroje. 
Parametry zdroje byly určeny na základě série kalibračních numerických analýz.  

 
Obr. 7.1 Model pro kalibraci simulace experimentu 6082-1 

 
Velikost účinnosti přestupu tepla byla určena na základě rozmezí hodnot pro 

danou technologii, které je uvedeno v literatuře [15], [24], [31], a její přesná hodnota 
byla určena na základě kalibračních analýz. Na obr. 7.2 je natavená oblast a teplotní 
pole při svařování kořenové housenky jako jeden z výsledků poslední kalibrační 
analýzy experimentu 6082-1. 

 

  
Obr. 7.2 Teplotní pole [°C] a natavená oblast v řezu modelem během svařování 

kořenové housenky 
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Srovnávací analýzy byly provedeny okamžitě po kalibračních numerických 
analýzách. Pro tyto výpočty byla použita zkalibrovaná vstupní data a materiály 
z databáze počítačového programu. Cílem srovnávacích analýz bylo umožnit nejen 
srovnání výsledků dosažených se starým modelem chování oproti provedeným 
experimentům, ale též srovnání výsledků dosažených se starým modelem oproti 
výsledkům dosaženým s nově vyvíjenými modely. 

Jako příklad jednoho z výsledků je na obr. 7.3 uvedeno rozložení tzv. fáze č. 1 
(počátečního stavu materiálu) po svaření kořenové housenky při analýze 6082-1-
M01. Oblast rozhraní modré a zelené barvy by měla odpovídat místu s výskytem 
nejnižší tvrdosti měřené po svařování. Oblast rozhraní zelené a hnědé barvy by měla 
odpovídat místu, kde je dosaženo tvrdosti základního materiálu. Vzdálenosti těchto 
míst od osy svaru byly srovnány se vzdálenostmi, které byly určeny na 
základě měření tvrdostí (obr. 6.3). 

 

  

 
Obr. 7.3 Rozložení fáze 1 [-] v TOO v řezu modelem pro původní materiálový 

model Al-Mg-Si: po svaření kořenové housenky (nahoře) a krycí housenky (dole) 
 

Srovnáním velikostí tepelně ovlivněných oblastí po svaření jednotlivých housenek 
pro materiál EN AW-6082 dojdeme k závěru, že oblast výskytu místa s nejnižší 
tvrdostí v materiálu EN AW-6082 dosahuje s použitím původní materiálové 
databáze běžně dvojnásobných hodnot a v některých případech dokonce i více než 
trojnásobku skutečného rozměru zjištěného při svařovacích experimentech. 

Jako příklad jednoho z výsledků mechanické části srovnávací numerické analýzy 
je na obr. 7.4 zobrazena velikost posuvů jednotlivých bodů modelu po svaření krycí 
housenky během analýzy 6082-1-M01. Po srovnání dat naměřených při svařovacích 
experimentech s rozměry tepelně ovlivněné oblasti a deformacemi vypočtenými při 
srovnávacích analýzách bylo zřejmé, že vypočtené deformace jsou nižší. Celková 
vypočtená deformace při analýzách se vzorky z materiálu EN AW-6082 dosahuje 
pouze 48 až 69 % změřených hodnot, pouze v jednom případě je to 74 %. Pokud 
srovnáme pouze deformaci při svařování první housenky, predikovaná velikost 
deformace klesá až na 30 % deformace skutečné. Z výsledků je tedy zřejmé, že 
současnou materiálovou databázi bylo nutné upravit.  

 



 19 

 
Obr. 7.4 Velikost posuvů jednotlivých bodů modelu [mm] po svaření krycí 

housenky během analýzy 6082-1-M01 
 

V prvním kroku se úprava modelu pro materiál EN AW-6082 zaměřila na 
metalurgickou část materiálové databáze, na které závisí především výpočet 
velikosti TOO. Hodnoty parametru Peq v rovnici 3.1 popisující přeměnu základního 
stavu materiálu na stav se sníženými mechanickými vlastnostmi (vyskytující se 
v TOO) byly určeny na základě tzv. CHD diagramu, což je nový typ diagramu 
popisujícího jednotlivé fáze precipitace a rozpouštění fází při plynulém ohřevu, 
který pro některé slitiny typu AlMgSi poprvé publikovala J. Osten v roce 2015 
v publikaci [32] a který nebyl dosud použit v oblasti svařování.    

S využitím upraveného materiálového modelu došlo ke zvýšení přesnosti predikce 
rozměru E (obr. 7.5), kdy měla největší dosažená odchylka výpočtu od měření 
hodnotu 18 %. (Vypočtené hodnoty však byly srovnávány s měřením tvrdosti, kdy 
byla vzdálenost mezi středy vtisků 1 mm, což představuje 9 až 20 % velikosti 
změřených rozměrů E.) Výpočet s upraveným metalurgickým modelem také přinesl 
zpřesnění vypočtených hodnot přírůstků deformace po svaření jednotlivých 
housenek až o 13,1 %, což způsobilo zlepšení vypočtených hodnot celkové 
deformace až o 7,2 %. 

  

 
 

Obr. 7.5 Rozložení fáze 1 [-] v TOO v řezu modelem po analýze 6082-1-M02 
(upravený materiálový model): po svaření kořenové housenky (nahoře) a krycí 

housenky (dole) 
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V dalších krocích bylo provedeno především nahrazení materiálových vlastností 
v materiálové databázi vlastnostmi, které byly změřeny. Konkrétně se jednalo 
o relativní prodloužení, meze kluzu, moduly pružnosti a další výsledky zkoušek 
tahem. Tyto i další změny jsou detailně popsány v kapitole 7.1 dizertační práce 
a výsledky jsou diskutovány v kapitole 7.3. Celková vypočtená deformace (obr. 7.6) 
s použitím poslední verze materiálové databáze dosahuje v šesti z devíti 
vyhodnocovaných bodů rozdílu oproti měření do 10 %. V případě deformací po 
svaření první housenky došlo k téměř dvojnásobnému zvýšení (zlepšení) vypočtené 
deformace.  

 

 
Obr. 7.6 Velikost posuvů jednotlivých bodů modelu [mm] po svaření krycí 

housenky při analýze 6082-1-M11 
 

7.2 SIMULACE SVAŘOVÁNÍ MATERIÁLU EN AW-5083 

Kalibrační analýzy dle experimentu 5083-1 jsou popsány v kapitole 7.2.1 
dizertační práce. Z výsledků srovnávacích analýz bylo zřejmé, že s využitím 
původní materiálové databáze programu nevykazuje analýza uspokojivé výsledky. 

Při úpravě databáze popisující chování materiálu EN AW-5083 bylo 
nejpodstatnější změnou nahrazení materiálových vlastností daty, která byla změřena 
a jsou uvedena v kapitole 5. Změny jsou detailně popsány v kapitole 7.2.4 dizertační 
práce a výsledky jsou diskutovány v kapitole 7.3, kde je též provedeno srovnání 
hodnot vypočtených deformací s experimentálně změřenými hodnotami a je 
provedeno zhodnocení přínosu provedených úprav materiálové databáze. 

 
8  VÝVOJ NOVÝCH MATERIÁLOVÝCH MODELŮ PRO 

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ 

Výzkum se dále zaměřil na vývoj nových modelů pro simulaci tepelného 
zpracování hliníkových slitin, konkrétně na simulaci procesu vytvrzování slitiny EN 
AW-6082. Pro popis materiálového modelu chování slitiny během vytvrzování byl 
použit zcela nový přístup, který nebyl dosud nikde publikován. V programu Sysweld 
bylo použito rovnic 3.1, 3.2 a 3.3, které byly dosud používány pouze pro popis 
chování materiálů během svařování, respektive pro popis chování ocelí pří žíhání.  
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Vzhledem k tomu, že vytvrzování se skládá z rozpouštěcího žíhání, v jehož 
závěru následuje rychlé ochlazení, a následného stárnutí (přirozeného nebo 
umělého), je v numerické simulaci nezbytné rozdělit uvedený proces na popsané 
dílčí kroky a ty simulovat odděleně. Pro numerické řešení rozpouštěcího žíhání byl 
zvolen model fázové transformace ve tvaru rovnice 3.2. Detailní popis numerického 
řešení přeměn při rozpouštěcím žíhání je uveden v kapitole 8.1 dizertační práce. 
Proces stabilizace přesyceného tuhého roztoku hliníkové slitiny byl vzhledem k 
rychlému ochlazení z relativně vysoké teploty řešen podobně jako martenzitická 
přeměna u ocelí – byl zvolen popis stabilizace na základě Koistinenovy-
Marburgerovy rovnice 3.3. Pro ochlazení pomalé byla zvolena Leblondova rovnice 
ve tvaru 3.1. Určení kritické rychlosti ochlazování a detaily popisující řešení procesů 
při kalení jsou v kapitole 8.2 dizertační práce. Pro numerické řešení procesu stárnutí 
byl zvolen model fázové transformace ve tvaru rovnice 3.2, ale vzhledem 
k rozdílnému charakteru přeměn přirozeného a umělého stárnutí bylo rozhodnuto, že 
pro každou přeměnu bude sestavena samostatná rovnice. Jako vstupní data pro 
zjištění parametrů rovnice byly použity výsledky měření křivek stárnutí, které jsou 
uvedeny v kapitole 5. Detaily řešení jsou popsány v kapitole 8.3 dizertační práce.   

Zmíněné přístupy byly verifikovány a následně validovány na základě 
provedených experimentů tepelného zpracování. Na obr. 8.1 je vykreslen průběh 
teplot během celé numerické analýzy svařování a následné validační analýzy 
tepelného zpracování. Z výsledků srovnání měřených a vypočtených tvrdostí 
v průběhu stárnutí je zřejmé, že nově vyvinutý model je schopen velmi dobře popsat 
chování materiálu na základě změřených křivek stárnutí. Aplikace metody je možná 
na základě uživatelské změny materiálové databáze a po relativně snadném změření 
křivek stárnutí. Proto je možné metodu hodnotit jako perspektivní pro uplatnění 
v průmyslové praxi. 

 

 
Obr. 8.1 Průběh teplot v TOO během simulace svařování a následného tepelného 

zpracování 
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9  PŘÍNOS DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Výzkum byl prováděn na základě potřeb firem zabývajících se numerickými 
analýzami a také firem z oblasti konstrukce kolejových vozidel a z leteckého 
průmyslu, které poptávají provádění numerických simulací svařování a tepelného 
zpracování hliníkových slitin.  

Práce přinesla zpřesnění současné metodiky řešení metalurgické části numerické 
analýzy svařování vytvrditelné hliníkové slitiny, na které závisí především výpočet 
velikosti TOO (a deformací). Zpřesnění bylo provedeno na základě tzv. CHD 
diagramu, což je nový typ diagramu popisujícího jednotlivé fáze precipitace 
a rozpouštění fází při plynulém ohřevu. Tyto diagramy byly pro některé slitiny typu 
AlMgSi poprvé publikovány v roce 2015 a nebyly dosud využity v oblasti 
svařování. Zjištění uplatnitelnosti CHD diagramů v oblasti svařování má kromě 
praktického využití v oblasti numerických analýz také význam vědecký. Přestože 
byl proces poklesu mechanických vlastností v TOO vytvrditelných slitin vysvětlen 
již dříve, při využití CHD diagramů mohou být na základě rychlosti ohřevu 
v libovolném místě TOO identifikovány konkrétní fáze, které při svém rozpouštění 
(v případě metastabilních fází též při vzniku) přispěly ke změně vlastností při 
dosažení jakékoliv teploty. CHD diagramy tedy umožní poskytnout k pochopení 
uvedeného jevu hlubší teoretický základ. 

Pro využití v mechanické části numerických analýz svařování bylo provedeno 
množství materiálových měření (měření chemického složení, dilatometrické testy 
a tahové zkoušky různých stavů materiálu při teplotách až do 500 °C), což umožnilo 
výrazně zpřesnit materiálové databáze pro slitiny EN AW-5083 a EN AW-6082. 

Na základě vyhodnocení některých měření bylo také učiněno několik závěrů 
využitelných při vytváření materiálových databází dalších hliníkových slitin.   

Přínosem je také kvantifikace závislosti mezí pevnosti a mezí kluzu na tvrdosti 
podle Vickerse pro různé stavy materiálu EN AW-6082. Vzhledem k nalezeným 
závislostem již není pro sestrojení křivek umělého stárnutí nutné provádět nákladné 
zkoušky tahem, ale postačující je provedení měření tvrdosti. Pro materiál EN AW-
6082 je také možné určit mez kluzu a mez pevnosti pouze na základě měření tvrdosti 
podle Vickerse, a to pro relativně velký rozsah teplot a časů stárnutí. 

Dále byla nalezena metodika pro numerickou simulaci procesu tepelného 
zpracování vytvrditelných slitin, což je zcela nový přístup, který nebyl dosud nikde 
publikován. Vzhledem k tomu, že aplikace metody je možná na základě uživatelské 
změny materiálové databáze a po relativně snadném změření křivek stárnutí, je 
možné metodu hodnotit jako perspektivní pro uplatnění v průmyslové praxi. 

Poznatky byly kromě zveřejnění v publikacích uvedených níže zpracovány ve 
formě ověřené technologie, tedy výstupu typu Z podle metodiky hodnocení 
výsledků výzkumných organizací RVVI. Technologie byla ověřena zahraničními 
firmami, které provádějí numerické analýzy svařování a tepelného zpracování a je 
v těchto firmách, stejně jako ve firmě MECAS ESI, využívána při řešení projektů 
zahrnujících problematiku svařování a tepelného zpracování hliníkových slitin. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 
Označení Jednotka Název 

 
a   [m]   Parametr popisující dvouelipsoidní zdroj tepla ve směru 
šířky 
b   [m]   Parametr popisující dvouelipsoidní zdroj tepla ve směru 
hloubky 
B   [°C-1]   Koistinenův-Marburgerův koeficient  
c   [m]   Parametr popisující dvouelipsoidní zdroj tepla ve směru 
délky 
d   [m]   Parametr popisující dvouelipsoidní zdroj tepla ve směru 
délky 
E   [mm]  Vzdálenost místa s nejnižší tvrdostí od osy svaru 
FSW     Třecí svařování s promíšením (43)   
GP     Guinier-Prestonovy zóny 
HV     Tvrdost podle Vickerse 
m   [-]   Podíl martenzitu  
MIG     Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu 
(131)  
MS   [°C]   Teplota martenzit start 
P   [-]   Podíl metalurgické fáze 
Peq   [-]   Podíl metalurgické fáze P v rovnovážném stavu 
Rm   [MPa]   Smluvní mez pevnosti  
Rp0,2   [MPa]   Smluvní mez kluzu  
t   [s]   Čas  
T   [°C]   Teplota 
T6     Stav materiálu po rozpouštěcím žíhání a umělém stárnutí 
T&   [°C.s-1]  Rychlost změny teploty 
TOO    Tepelně ovlivněná oblast 
VFT     Virtual Fabrication Technology 
τ   [s]   Časové zpoždění 
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ABSTRAKT 

Dizertační práce se zabývá hledáním metodiky výpočetních přístupů pro 
numerické simulace svařování a tepelného zpracování hliníkových slitin. Práce 
popisuje zpřesnění současné metodiky řešení metalurgické části numerické analýzy 
svařování, na které závisí především výpočet velikosti tepelně ovlivněné oblasti 
(a také deformací). Zpřesnění bylo provedeno na základě CHD diagramu, který 
popisuje jednotlivé fáze precipitace a rozpouštění fází při plynulém ohřevu. V práci 
je dále popsáno množství provedených materiálových měření (měření chemického 
složení, dilatometrické testy, tahové zkoušky různých stavů materiálu při teplotách 
až do 500 °C a měření křivek stárnutí), které umožnilo výrazně zpřesnit výsledky 
analýz pro slitiny EN AW-5083 a EN AW-6082. Popsána je také kvantifikace 
závislosti mezí pevnosti a mezí kluzu na tvrdosti podle Vickerse pro různé stavy 
materiálu EN AW-6082. Dále byla nalezena metodika pro numerickou simulaci 
procesu tepelného zpracování vytvrditelných slitin, což je zcela nový přístup, který 
nebyl dosud nikde publikován. Metodu je možné hodnotit jako perspektivní pro 
uplatnění v průmyslové praxi. 

Klíčová slova: Numerická simulace, hliník, svařování, tepelné zpracování, metoda 
konečných prvků, Sysweld 

ABSTRACT 

The thesis deals with methodology for computational approaches for numerical 
simulations of welding and heat treatment of aluminium alloys. The thesis describes 
improvement of the current methodology for metallurgical part of the numerical 
analysis of welding, which is important mainly for prediction of dimensions of the 
heat affected zone (and deformations). The improvement was carried out based on 
CHD diagram that describes precipitation and dissolution of phases during 
continuous heating. The thesis also describes carried material measurements 
(measurement of chemical composition, dilatometric tests, tensile tests of several 
conditions of materials at temperatures up to 500 °C and measurement of aging 
curves), which allowed to significantly refine analysis results for the alloys EN AW-
5083 and EN AW-6082. Based on an evaluation of the measurements, several 
conclusions were made. The thesis also describes quantification of dependence 
between tensile strength and yield strength on the Vickers hardness for different 
conditions of EN AW-6082. There is also methodology for numerical simulation of 
the heat treatment process of heat treatable Al alloys. The methodology is 
completely new approach which has never been published so far. The methodology 
can be considered as promising for application in industrial practice. 

Keywords: Numerical simulation, aluminium, welding, heat treatment, finite 
element method, Sysweld 


