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ABSTRAKT 

 

 Teoretická část diplomové práce se zabývá výbuchovými přeměnami, principem 

výbuchového svařování a mechanismy vzniku spoje. Je zde poukázáno na parametry a 

podmínky spojování a jejich vliv na svařovací proces a vlastnosti svarových spojů. Nedílnou 

součástí je samotný postup provedení svařování a jeho využití v technické praxi při 

zohlednění všech výhod a nevýhod svařovacího procesu. Experimentální část se zabývá 

analýzou mikrostruktury výbuchem svařeného materiálu Ti + 304 SS a jeho hodnocením 

odolnosti vůči praskání indukované vodíkem v kyselém prostředí sirovodíku. Dále je uvedeno 

únavové zkoušení tohoto materiálu a mikrofraktografické studium lomové plochy v oblasti 

svarového spoje. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

 

 Svařování výbuchem, svar, mikrostruktura, praskání indukované vodíkem, únava 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 The theoretical part of the thesis deals with explosive transformation, the principle 

of explosive welding and mechanisms of joint. It is shown on the parameters and conditions 

of bonding and their influence on the welding process and properties of welded joints. 

An integral part of the thesis is a procedure of welding and its applications in engineering 

practice with taking into account all the advantages and disadvantages of the welding process. 

The experimental part focuses on the analysis of the microstructure of material welded 

by explosion Ti + 304 SS and its evaluation of resistance to hydrogen induced cracking by 

hydrogen sulfide in an acidic environment. Furthermore, it is shown on the fatigue testing 

of this material and microfractographic study of the fracture surface of the weld. 

 

KEY WORDS 

 

 Explosive welding, weld, microstructure, hydrogen induced cracking, fatigue. 



OBSAH 

 
1. ÚVOD .................................................................................................................................... 9 

2. TEORETICKÁ ČÁST ....................................................................................................... 11 

2.1 Výbušniny a výbuchové přeměny .................................................................................. 11 

2.2 Princip svařování výbuchem .......................................................................................... 14 

2.3 Mechanismus vzniku spoje ............................................................................................. 20 

2.4 Technologie a parametry spojování materiálů výbuchem .............................................. 22 

2.5 Vliv parametrů a ostatních podmínek svařování na svařovací proces a ......................... 26 

       vlastnosti svarových spojů ............................................................................................. 26 

2.6 Simulace procesu svařování výbuchem .......................................................................... 29 

2.7 Postup provedení svařování výbuchem .......................................................................... 30 

2.8 Využití svařování výbuchem v technické praxi ............................................................. 31 

2.9 Výhody a nevýhody svařování výbuchem ...................................................................... 32 

3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST ............................................................................................. 33 

3.1 Výsledky experimentální činnosti a jejich analýza ........................................................ 33 

3.1.1 Mikrostruktura výbuchem svařovaného materiálu Ti + 304 SS .............................. 33 

3.1.2 Hodnocení odolnosti materiálu Ti + 304 SS vůči HIC ............................................ 36 

3.1.3 Únavové zkoušení materiálu Ti + 304 SS ............................................................... 42 

4. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ..................................................................................................... 47 

5. ZÁVĚR ................................................................................................................................ 49 

Seznam použité literatury ...................................................................................................... 50 



9 

 

1. ÚVOD 

 Svařování výbuchem bylo poprvé pozorováno v průběhu první a druhé světové války. 

Bylo zjištěno, že sílou exploze se svařily úlomky bomby či granátu k dopadajícím kovovým 

předmětům. V některých případech bylo také pozorováno, že kulka zbraně neprorazila kov, 

a tudíž se ke kovu přivařila. Tento jev byl následně reprodukován v laboratoři a poté v 60. 

letech 20. století americká chemická společnost DuPont vyvinula praktické provedení 

svařování výbuchem, které vyvrcholilo vydáním amerického patentu US3140539 - Proces pro 

spojování kovů výbušnými prostředky. Od té doby je proces neustále vylepšován a aplikován 

na stále větší počet aplikací v mnoha výrobních odvětvích leteckého, automobilového, 

lodního, těžebního či stavebního průmyslu. Zpočátku byly techniky svařování prováděny 

na vodorovných plochách, ale mnoho komerčních testů bylo následně provedeno 

na zakřivených plochách, jako jsou potrubí a komponenty výměníků tepla. V klasifikaci 

patentů US228107 - Kovové fúze spojování užitím výbušné energie, je uvedeno 148 patentů 

vydaných od roku 1976. Mnohé z nich se zabývají vylepšením základního procesu svařování, 

zatímco ostatní patenty zahrnují různé aplikace výbuchem svařovaných materiálů, jako třeba 

hermetické elektronické obaly, golfové hole či sporákové plotýnky. Proces svařování explozí 

přispěl k dosažení ''nemožného'' za poměrně krátkou dobu třiceti let [1].  

 Nejběžnější využití této technologie se uplatní při výrobě plátovaných plechů 

složených z dvou kovů, např. titan - korozivzdorná ocel, pro tlakové nádoby pracující 

v prostředí vyžadujícím vynikající odolnost proti korozi v kombinaci s vysokými teplotami 

a/nebo tlaky. Pro bližší pochopení svařování výbuchem byly stanoveny spolehlivé modely a 

prediktivní algoritmy využívající numerické metody. Avšak tato empirická průmyslová 

technologie, jenž se do značné míry opírá o praktické zkušenosti technologů, je stále založena 

na experimentálním pozorování, čímž se doposud získalo mnoho podnětných poznatků. 

Již od svého vzniku bylo prokázáno, že je to velmi robustní a spolehlivá technologie 

svařování, což deklaruje více než 50 fungujících společností po celém světě s odhadovanou 

roční produkcí v rozsahu od 300 000 tun [2]. 

 V České republice není tato metoda svařování rozšířená z důvodu, že ke spojení 

materiálu výbuchem je zapotřebí rozsáhlého prostoru se specifickými bezpečnostními 

podmínkami, které zajišťují ochranu obydlených oblastí v důsledku vznikající rázové vlny. 

V Polsku firma Explomet-Opole aplikuje tento typ svařování v areálu vojenského polygonu, 

podobně jako Rusové. Američané vyřešili tento problém vybudováním podzemních komplexů 

jeskyň [3].  
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 Cílem této diplomové práce bylo přiblížit problematiku svařování výbuchem, vysvětlit 

fyzikálně-metalurgickou podstatu spojování a poukázat na vybrané korozní a mechanické 

vlastnosti tohoto perspektivního materiálu svařeného výbuchem. Tato práce byla z části 

řešena v rámci projektu 02613/2013/RRC "Mezinárodní výzkumné týmy". 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 Spojování výbuchem patří do skupiny tlakového svařování a princip výbuchu se 

využívá nejen k vlastnímu svaření dvou nebo více materiálů, ale např. i k obrábění, 

povrchovému tváření nebo nanášení prášků na povrchové vrstvy. Metoda svařování 

výbuchem se liší od jiných metod tím, že zaručuje podstatně lepší vlastnosti získaných spojů 

než konvenční techniky svařování, které neumožní dosáhnout tak příznivých pevnostních a 

plastických vlastností, nebo antikorozní a abrazivní odolnosti. Výbuchem lze svařovat i 

materiály běžně velmi obtížně svařitelné nebo nesvařitelné jako např. Ni-Ti, Zr-ocel, Ti-ocel. 

Bimetaly mohou být v široké míře aplikovány nejen v potravinářském průmyslu, ale i těžké 

chemii nebo jaderné a geotermální energetice. Při svařování výbuchem se dosahuje teplot až 

5000°C a rázová vlna prostupující spojované materiály způsobuje tlak okolo 5 až 50 GPa 

za současného vývinu velkého množství plynných produktů. Samotná doba svařování, mimo 

přípravu, je velice krátká (jednotky až desítky mikrosekund) a samotný ohřev je koncentrován 

do úzké kontaktní zóny, čímž se ušetří energie i výrobní náklady. Spojení svařovaných 

materiálů se realizuje na principu hydrodynamického tlaku, tedy jako by šlo o pohyb 

kapaliny. Typické pro výbuchem svařené materiály je vlnový charakter spoje s různými typy 

intermetalických fází v oblasti tepelně ovlivněné zóny a výrazná deformace svařovaných 

materiálů v těsné blízkosti linie spoje.   

 

2.1 Výbušniny a výbuchové přeměny 

 

 Výbušniny jsou látky nebo směsi látek schopné výbuchové přeměny. Charakteristické 

znaky této přeměny jsou:  

 

 vysoká rychlost chemické reakce 

 uvolnění tepla 

 schopnost samovolného šíření  

 tvorba plynných explozních spalin 

 

V místě výbuchové reakce vzniká v důsledku vysoké teploty a velkého množství plynů 

vysoký tlak. Uvolněná energie je soustředěná v poměrně malém prostoru. Přeměna tepelné 

energie na mechanickou se děje expanzí plynů do okolí. Výbuch samotný není 

charakterizovaný velkým množstvím uvolněné energie, ale vysokým výkonem. Běžné druhy 
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výbušnin mívají výbuchové teplo okolo 4000 kJ/kg. Je to podstatně méně než spalné teplo 

většiny paliv. Reakční čas je přitom velmi krátký 10
-3

 až 10
-4

 s. Výkon detonující výbušniny 

může dosáhnout 10
7
 až 10

8
 kW/kg. Podle rychlosti reakce a rozložení tlaku se rozlišují tři 

druhy výbuchu: 

 

 výbuchové hoření 

 vlastní výbuch (výbuch II. řádu) 

 detonace (výbuch I. řádu) 

 

 Při výbuchovém hoření probíhá reakce pomalu. Spaliny stačí uniknout z reakční zóny 

a v místě rozkladu se tlak nezvyšuje. Rychlost hoření je závislá na druhu výbušniny a vnějších 

podmínkách. Nejvýznamnější je tlak okolního prostředí. S rostoucím tlakem se rychlost 

hoření zvyšuje, avšak ani při tlacích řádově 10
2
 MPa nepřekročí 1 m/s. V uzavřeném prostoru 

se rychlost výbuchové přeměny stále zvyšuje. 

 Charakteristickým znakem výbuchu II. řádu je zvýšení tlaku v reakční zóně nad tlak 

okolí a proměnlivost rychlosti reakce v čase. Uvedená rychlost může dosáhnout až 10
3
 m/s. 

Je ovlivněná více faktory a mění se v širokém intervalu. V konečném stádiu vlastní výbuch 

obvykle přechází k detonaci. 

 Při výbuchu I. řádu se výbuch šíří maximální možnou konstantní rychlostí, vyšší než 

je rychlost zvuku v dané látce. Detonace je stacionární forma výbuchu a šíří se stlačením látky 

rázovou vlnou. Detonační rychlost je v širokém rozsahu nezávislá na teplotě a tlaku okolí. Její 

hodnota se pohybuje v rozmezí 10
3
 až 9·10

3
 m/s. Výbuchové spaliny mají nižší rychlost než 

detonační vlna a pohybují se ve směru šíření vlny. Tlak v reakční zóně o několik řádů 

převyšuje tlak ve výchozí nezreagované výbušnině. 

 

 

  Obr. 1: Schéma reakčního procesu trhaviny [4]. 

a - výchozí stav trhaviny, b - zóna přehřáté vrstvy, c - zóna ohřevu plynů,                                              

d - zóna chemické reakce v plynech, e - zóna produktů reakce, spalování 
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 Výbušniny mohou být samostatné látky nebo jejich směsi a mohou se vyskytovat jako 

kondenzované, kapalné a plynné. Podle použití se kondenzované výbušniny dělí na trhaviny, 

střeliviny a třaskaviny. U trhavin je hlavním druhem výbuchové reakce detonace. Trhaviny 

mají z hlediska zpracování kovů explozí největší význam. K iniciaci výbuchové přeměny 

potřebují zpravidla mohutnější podnět, tzn. detonace se iniciuje rozbuškou.  

 

Tab. 1: Přehled nejdůležitějších jednosložkových trhavin a jejich explozivních vlastností [4]. 

Technický název Hustota (g/cm
3
) 

Detonační 

rychlost (m/s) 

Výbuchové teplo 

(kJ/kg) 

Objem spalin 

(dm
3
/kg) 

Nitroglycerin 1,60 7 600 6 300 715 

Pentrit 1,72 8 200 6 120 780 

Hexogen - RDX 1,80 8 750 5 460 910 

Tritol - TNT 1,65 6 950 4 100 690 

Kyselina pikrová 1,80 7 300 4 400 675 

  

 V průmyslových aplikacích se z ekonomického hlediska převážně používají směsi 

trhavin. Podle konzistence se průmyslové trhaviny dělí na plastické, poloplastické a sypké. 

Obsahují zpravidla dvě hlavní skupiny látek - oxidovadla a paliva. Jemným mletím a 

důkladnou homogenizací všech složek v trhavině se dosáhne vysoké rychlosti výbuchové 

reakce. Pro každý technologický proces má mít trhavina určité specifické vlastnosti. Trhavina 

musí být manipulačně bezpečná a fyziologicky neškodná, nemít sklon ke stárnutí a při 

skladování by měla zachovávat explozní, chemické, fyzikální a mechanické vlastnosti. 

 Trhaviny používané pro svařování výbuchem lze rozdělit do dvou skupin. První 

skupinu tvoří dusičnan amonné trhaviny modifikované tak, aby jejich maximální detonační 

rychlost nepřekročila 3500 m/s. Jejich nevýhodou je velká závislost detonační rychlosti 

na použité tloušťce trhavinové vrstvy. Druhou skupinu tvoří sypké směsi krystalických 

trhavin s inertními přísadami snižujícími objemovou hustotu energie nálože, a tím i detonační 

rychlost. Zde je možno zařadit směs TNT s chloridem sodným. Pro svařování a plátování 

kovů explozí jsou také vhodné sypké trhaviny typu Semtex S (směs pentritu a 

hydrogenuhličitanu sodného), které nejsou sice voděodolné, ale na vzduchu nevlhnou. 

Vyznačují se dobrou sypavostí, při skladování se nespékají a netvrdnou. Mají nízkou 

detonační rychlost do 3000 m/s, detonační tlak do 3 GPa a výbuchové teplo v rozmezí 1500 

až 2000 kJ/kg [4]. 

 Téměř ve všech případech se pro svařování výbuchem používají trhaviny, které mohou 

být klasifikovány jako neideální, tzn. že vybuchují způsobem, jenž lze obtížně definovat 

fyzikální stavovou rovnicí běžně používanou pro extrémně vysokorychlostní vojenské 
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výbušniny. Tento způsob chování je důsledkem toho, že téměř vždy jsou výbušniny zrnitého 

charakteru s hlavní složkou dusičnanu amonného. Další složky (senzibilizátory, činidla řídící 

hustotu a ředidla) jsou poté smíchány k výrobě výbušniny o požadované detonační rychlosti, 

tlaku a jeho času působení. Je žádoucí, aby detonační rychlost neideálních výbušnin byla 

v rozmezí 2000 až 3000 m/s. Detonační charakteristiky výbušnin jsou ovlivněny složením, 

distribucí a velikostí částic, hustotou, tloušťkou vrstvy, vlhkostí a někdy i stářím. Detonační 

výkon výbušniny by měl být přizpůsoben svařovaným kovům vzhledem k jejich hustotě, 

tloušťce a rychlosti zvuku [2]. 

 

2.2 Princip svařování výbuchem  

 

 Nad základní materiál se umístí navařovaný materiál, jehož celý povrch je pokryt 

náloží ve formě rovnoměrné vrstvy trhaviny, která se pomocí rozbušky přivede k explozi. 

Rázová vlna prostupující kovem způsobí tlak 5 až 50 GPa, jenž je mnohonásobně větší než 

mez kluzu v tlaku spojovaných materiálů. Tlaková energie se tak přemění na deformační, 

čímž dojde k plastické deformaci na kontaktní ploše. Toto chování se popisuje 

hydrodynamickou teorií ideální kapaliny. Rázová vlna je složena ze dvou proudů, tzv. tlouk 

zůstává na linii srázu a čistící efekt tzv. trysk tvořený povrchovými oxidy, stlačeným horkým 

vzduchem a částicemi kovu vytváří typické zvlnění na rozhraní obou materiálů. Pro zaručení 

optimálního svarového spoje je nutné, aby rychlost exploze byla nižší než rychlost šíření 

zvuku spojovaných materiálů. Vzniklý svarový spoj je metalurgické povahy a obvykle 

dosahuje vyšších pevnostních vlastností ve srovnání se základním a navařovaným materiálem. 

Kvalita spoje závisí na pečlivé kontrole procesních parametrů zahrnujících přípravu povrchu 

materiálu, detonační energii a detonační rychlost. Volba parametrů je pak založena 

na mechanických vlastnostech, hustotě a rychlosti příčné vlny každého materiálu [3-6]. 

 Kinematické schéma svařovacího procesu po iniciaci trhaviny je uvedeno na obr. 2. 

Při přechodu čela detonační vlny A detonační rychlostí vd se navařovaný materiál okamžitě 

deformuje a letí rychlostí v0 několik set metrů za sekundu na základní materiál pod kolizním 

úhlem β, který je determinován detonačním tlakem a smykovým napětím v místě kolizního 

bodu K. Místo srázu svařovaných materiálů K se pohybuje ve směru detonace rychlostí vk. 

V současnosti se ve většině případů používá paralelní způsob ustavení svařovaných materiálů, 

tzn. že úhel    ,     a vk = vd. V tomto případě se musí bezpodmínečně použít trhavina 

s nízkou detonační rychlostí (pro většinu kovů vd   4000 m/s), což běžné průmyslové 

trhaviny vždy nesplňují [4,7,8]. 
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Obr. 2: Kinematické schéma svařovacího procesu [4]. 

1 a 2 - svařované materiály, 3 - trhavina, A - čelo detonační vlny, K - místo srázu svařovaných 

materiálů, v0 - rychlost letu urychleného materiálu, vd - detonační rychlost trhaviny, vk - rychlost 

srázu,   - úhel nastavení svařovaných materiálů,   - úhel odklonu urychlovaného materiálu,               

  - dynamický úhel srázu 

 

 V teoretických úvahách se předpokládá, že na plechu nekonečné šířky je umístěná 

trhavinová nálož. V trhavině se přitom šíří detonační vlna s rovinným čelem kolmým na tento 

plech rychlostí vd, jak je možno vidět na obr. 3. V čele detonační vlny vzroste tlak na hodnotu 

nejméně o řád vyšší než je mez kluzu navařovaného materiálu. Teoretická analýza pohybu 

materiálu za čelem detonační vlny vychází ze znalostí stavové rovnice explozních spalin. 

Vzhledem k tomu, že se nedá v celém průběhu expanze jednoduše vyjádřit, je potřebné 

konfrontovat výpočet s experimentálními výsledky. Při výpočtu na základě experimentálních 

údajů se předpokládá, že tlak ve spalinách detonace působí kolmo na povrch materiálu a klesá 

v expandujících spalinách exponenciálně [4,9].  

 

Obr. 3: Průběh tlaku a urychleného (navařovaného) materiálu při detonaci ploché trhaviny [2,4]. 
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 Čelo detonační vlny lze chápat jako počáteční vysokotlakou rázovou vlnu dostatečně 

intenzivní ke spuštění chemické reakce následující v reakční zóně (obr. 3). V případě 

ideálních trhavin dojde k dokončení reakce téměř okamžitě, a proto je reakční zóna velmi 

krátká (pod 1 mm). Zatímco u neideálních trhavin je reakční zóna mnohem delší (5 až 25 

mm), protože k dokončení reakce je zapotřebí více času. I když tlak v reakční zóně neideální 

trhaviny je nižší než v počáteční rázové vlně, expandující spaliny zde mají mnohem více času 

urychlit navařovaný materiál. Za reakční zónou se nachází poslední oblast s relativně nízkým 

tlakem expandujících spalin, které přispívají jen málo nebo vůbec k urychlení navařovaného 

materiálu [2]. 

 V určitém bodě urychlovaného materiálu působí tlak vyjádřený vztahem [4]: 

 

 ( )       
 
 

                                                                                                                         (1) 

kde ... t je čas uplynulý od okamžiku přechodu čela detonační vlny daným bodem materiálu, 

           τ je časová konstanta charakterizující rychlost poklesu tlaku, závisí na druhu trhaviny a                               

             tloušťce její vrstvy, 

            pCJ je tlak v Chapmanovo-Jouguetově rovině. 

 

 Tlakem p(t) se materiál postupně deformuje a rychlost jeho pohybu se zvyšuje. 

Velikost úhlu odklonu   urychlovaného materiálu závisí na čase a je vyjádřená vztahem [4]: 

 

 ( )    (   
 
 

 )                                                                                                                (2) 

kde ...    je maximální úhel odklonu odpovídající konečnému urychlení materiálu. 

 

 Rychlost letu materiálu se v každém okamžiku rovná vztahu [4]: 

 

  ( )         
 ( )

 
                                                                                                               (3) 

kde ...    je detonační rychlost použité trhaviny. 

 

 Výpočet závislosti dráhy letu materiálu na čase je poměrně složitý. Při praktickém 

svařování se vychází ze zkušenosti, že v případě běžných podmínek se dráha, na níž se 

dosáhne urychlení na konečnou rychlost, rovná až dvojnásobku tloušťky plátujícího plechu 

[4]. 
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 V předcházejících úvahách se předpokládalo, že se trhavinou šíří detonační vlna 

s rovinným čelem. Popsaný děj potom probíhá na celé ploše urychlovaného materiálu 

stacionárně a plech je deformovaný jednoduchým ohybem. Tento případ je v technické praxi 

realizovatelný pouze do určité šířky nálože. Další předpoklad při analýze urychlování 

materiálu byl, že materiál s náloží je nekonečně široký. Tento ideální případ se v rovinném 

uspořádání svařovaných materiálů nemůže realizovat. Na okrajích materiálu probíhá proces 

urychlování odlišně. Je to dané tím, že detonační spaliny expandují také do volného prostoru 

po okrajích nálože. Tlak nad okrajovými částmi materiálu potom klesá rychleji. Tyto části 

materiálu jsou poté odkloněné o menší úhel   a urychlené na nižší rychlosti v0. Na rovinném 

plechu se utváří vlnitost, která se při neomezené dráze letu materiálu postupně zvětšuje, 

protože okraje plechu se stále více zpožďují. Šířka ovlivněných okrajů se přibližně rovná 

tloušťce trhaviny, pokud uvažujeme let na vzdálenost konečného urychlení, to je zpravidla 

maximálně dvojnásobek tloušťky urychlovaného materiálu. V praxi o tuto ovlivněnou šířku 

musí materiál s náloží přečnívat po obvodě základního materiálu. Zachovávají se tak 

konstantní podmínky vzniku spoje až k okrajím spojovaných materiálů [4,9,10]. 

 Povrch urychlovaného (navařovaného) plechu se může při detonaci poškodit, pokud je 

trhavina hrubozrnná a má vysokou detonační rychlost. Podobně může dojít k poškození 

plechu, když se vyskytne vrstva vzduchu mezi trhavinou a urychlovaným materiálem. 

V tomto případě je efekt vyvolaný adiabatickou kompresí vzduchové vrstvy. Proto se zde 

doporučuje vkládat plastickou nebo pevnou mezivrstvu mezi trhavinu a urychlovaný materiál. 

Při aplikaci svařování se speciálními trhavinami se ochranné mezivrstvy používat nemusí [4]. 

 Vzhledem k vysokému tlaku, který způsobuje detonující trhavina na spojované 

materiály, se svarové spojení (sráz) řeší na základě hydrodynamické teorie. Při symetrickém 

srázu kovových materiálů urychlených detonací ploché trhavinové nálože se spojená 

hmotnost materiálů v místě rozhraní rozděluje do dvou proudů - trysk a tlouk, jenž je 

hmotnější a zaostává za bodem (linií) srázu. Trysk se pohybuje před bodem srázu vyšší 

rychlostí, než je detonační rychlost trhaviny. Trysk a tlouk při srázu kovových materiálů 

vznikají za podmínek, při nichž se spojované materiály pohybují vzhledem k bodu srázu 

podzvukovou rychlostí podmíněnou spojovanými materiály. U nadzvukového srázu jsou 

možné různé případy závisící na úhlu 2β mezi spojovanými materiály. Ve svařovaných 

materiálech vznikají rázové vlny, vztahující se určitým způsobem k oblasti bodu srázu. 

Nesymetrický sráz se vyskytuje tehdy, když je trhavinou urychlovaný pouze jeden materiál a 

druhý je v klidu. Zde je základní podmínkou spojení materiálů podzvukový sráz, který se 

vždy vztahuje na kov s nižší rychlostí zvuku z dané dvojice materiálů. Znamená to, 
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že rychlost vk postupu bodu srázu musí být nižší než rychlost zvuku ve svařovaných kovech. 

Trysk vznikající při podzvukovém šikmém srázu spojovaných kovů má důležitý význam při 

tvorbě svarového spoje. Trysk je tvořený materiálem povrchových vrstev spojovaných kovů a 

v procesu svařování vykazuje čistící účinek. Svarové plochy zbavené oxidů a jiných nečistot 

vytvářejí uspokojivé podmínky pro svarové spojení kovů při působení vysokého tlaku a 

vzájemného srázu [4,9]. 

 Rozhraní svarového spoje vzniklé v podmínkách souvislého trysku má lamelární 

charakter. Nevykazuje mezivrstvy ani deformaci zrn spojovaných kovů. Svědčí to o 

intenzivním tečení povrchových vrstev. Takovýto spoj vzniká při poměrně velkých úhlech 

srázu β okolo 30° a víc. V praxi se toto spojení vyskytuje jen zřídka, protože velká hodnota 

úhlu β je podmíněna hrubou vrstvou trhaviny. Svarové spoje mají typické zvlněné rozhraní 

vyvolané nestabilitou nesouvislého trysku při nižších úhlech a rychlostech srázu. Postup 

vzniku zvlněného rozhraní svarového spoje podle CROSSLANDA [10] je uvedený na obr. 4. 

 

 

 

Obr. 4: Mechanismus tvorby vln v místě rozhraní svarového spoje [4]. 

a - začátek srázu, b - tvoření vaku (prohlubně), začátek deformace spodního materiálu, c - přemístění 

vaku a jeho růst, d - přetnutí vakem kumulativního proudu, e - tvorba nového kumulativního proudu,   

f - tvorba nové vířivé zóny, g - pohyb vaku doprava 
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Při tomto typu spoje se vznikající trysk částečně zachytává v prohlubních u vrcholků vln. 

Tvorbou vln se výrazně zvětšuje plocha styku obou kovů, přičemž se rozrušují zbytky 

oxidických povlaků, pokud tedy na jejich odstranění trysk nestačil. Tento názorný proces 

tvorby vln je zpracován i matematicky. Dále je v literatuře uvedena celá řada dalších teorií 

zabývajících se vznikem zvlněného svarového rozhraní. Mechanismus vzniku spoje bývá 

většinou podobný jako při lamelárním rozhraní, tzn. že čisté kovové povrchy se vysokým 

tlakem přiblíží až na vzdálenost působení maziatomových vazebných sil [4,9,10]. 

 Vznik zvlněného rozhraní vyvolává tangenciální složka síly při srázu spojovaných 

kovů. Tato síla je v podstatě určená tangenciální složkou rychlosti v0 vzhledem k rovině 

základního kovu. Pokud klesne velikost tangenciální složky síly pod určitou kritickou 

hodnotu, závislou na spojovaných kovech (klesne úhel β), tak potom zaniknou vlny ve spoji a 

vznikne opět lineární rozhraní. Kinetická energie letícího (navařovaného) kovu se 

nespotřebuje na plastickou deformaci povrchových vrstev, ale přemění se na teplo v důsledku 

adiabatického stlačení a může tak dojít i k natavení stykových ploch. Při těchto podmínkách 

svařování je nebezpečí opětovného oddělení spojovaných kovů, když je natavená vrstva 

takové tloušťky, že nestačí ztuhnout do příchodu tahové vlny napětí od volných povrchů 

svařovaných kovů. Tento režim svařování je nevhodný, jestliže má jeden z dvojice 

spojovaných kovů nízký bod tavení nebo nízkou tepelnou vodivost a nedoporučuje se ani 

u kovů, které mají tendenci tvořit křehké intermetalické fáze. Z toho vyplývá, že při úplně 

plochém dopadu materiálu (β = 0) nemůže vzniknout optimální svarový spoj. Všechna 

kinetická energie letícího plechu se zčásti přemění na teplo (adiabatické stlačení a plastická 

deformace), zčásti se transformuje na energii pružného stlačení a opět na kinetickou energii 

zpět odrážejícího plechu. V případě plochého dopadu je rychlost vk nadzvuková (nekonečná) 

a oběma kovy se šíří silné rázové vlny [2,4]. 

 

 

    Obr. 5: Limitující podmínky vzniku svarového spoje [2,4]. 
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 Oblast vzniku svarových spojů při svařování výbuchem je možno vyjádřit 

v souřadnicích dynamický úhel srázu β - rychlost bodu srázu vk (obr. 5). Spodní hranice 1 

je řízena tlakem srázu a dobou prodlevy tlakového impulzu. Levá hranice 2 primárně závisí 

na rychlosti zvuku obou svařovaných materiálů. Pravá hranice 3 je dána limitní rychlostí 

zvuku c0, při níž bude tvořen trysk, svařování se zpravidla provádí při kolizní rychlosti (srázu) 

podstatně nižší než je tato hranice. Horní hranice 4 je řízena kinetickou energií uvolněnou 

v bodě srázu [2]. 

 

2.3 Mechanismus vzniku spoje 

 

 Mechanismus vzniku spoje při svařování výbuchem se vyznačuje svými specifickými 

vlastnostmi v porovnání s jinými technologiemi svařování tlakem v tuhém stavu. V literatuře 

[4] se uvádějí tyto tři stádia tvorby svarového spoje: 

 Samočistění povrchu a tvorba fyzikálního kontaktu. Nejvýrazněji se tento proces 

projevuje při kumulativním jevu, kdy se povrchové vrstvy téměř úplně odstraňují účinkem 

trysku z místa srázu. Při tvorbě zvlněného rozhraní se povrchové vrstvy rozrušují a jsou 

tlačeny před linií (bodem) srázu. Důležitým procesem v tomto stádiu je odnášení povrchových 

vrstev do vírových zón s intenzivním promísením svařovaných materiálu v blízkosti rozhraní 

spoje. Samočistění je charakteristické pro méně intenzivní režimy svařování v oblasti 

optimální rychlosti bodu srázu vk, kde jsou podmínky na vznik zpětného proudění hmoty a 

kde se vyskytuje menší smyková deformace v blízkosti rozhraní. Při srázu svařovaných 

materiálů vnější síly značně převyšují maximální hodnoty van der Waalsových sil. Tvorba 

fyzikálního kontaktu se koná pod vlivem vnějších sil, jimiž se atomy spojovaných kovů 

přiblíží na velmi malé vzdálenosti. 

 Aktivace povrchových vrstev. Úplné navázání povrchů svařovaných materiálů je 

možné při určité hustotě aktivních center. Při průměru aktivního centra 3μm a hustotě 

aktivních pohyblivých dislokací 10
7
 cm

-2
 lze dosáhnout 70 % podílu aktivovaných atomů. 

Když dojde k zastavení pohybu dislokací, aktivní centrum za určitý čas zrelaxuje, 

tzn. vybuzené atomy v důsledku vzájemného působení se sousedními atomy se vracejí 

do normálních poloh. Dosáhnutí dané hustoty aktivních center se určuje množstvím dislokací, 

frekvencí s níž vychází na kontaktní povrch a časem relaxace aktivního centra. Při vysokém 

dynamickém tlaku, typickém pro svařování výbuchem, se musí evidentně snížit hodnota 
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minimální trvalé deformace, potřebná k aktivaci a navázání celého kontaktního povrchu. Aby 

došlo ke tvorbě kvalitního svarového spoje, je zapotřebí minimální deformace 20 až 30 %. 

 Relaxační jevy. Při svařování dochází v důsledku plastické deformace k pohlcení 

značné části kinetické energie, což je hlavní příčinou zmenšení úrovně tahových napětí. 

Plastická deformace je v průběhu svařování charakterizovaná vysokou intenzitou, krátkým 

časem a silnou lokalizací. Doprovází ji značné zvýšení teploty kovů v místě rozhraní, a toto 

vyvolává také děje, jako je rekrystalizace, lokální natavení materiálů a případně difúzi. 

Nadměrná intenzita plastické deformace a ohřev kovů až do bodu tavení se považuje 

za příčinu tvorby různých chemických a fyzikálních heterogenit. Vznikají tak křehké fáze, 

dutiny a trhliny, které značně snižují pevnost svarového spoje.  

 Plastická deformace musí být dostatečně intenzivní na samočistění, navázání povrchů 

a rozdělení určitého množství energie, ale zároveň nesmí být velmi vysoká, aby nevyvolala 

procesy zodpovědné za tvorbu defektů v oblasti svarového spoje. Navazování svařovaných 

materiálů a tím i kvalita spoje závisí zpravidla na profilu rozhraní, které by mělo vykazovat 

pravidelně zvlněný charakter (obr. 6) [4].  

 

 

Obr. 6: Oblasti rozhraní svarového spoje Ti + ocel [2]. 

 

 V oblasti zvlněného rozhraní bývá charakteristický výskyt vírů (vrstev) 

s intermetalickými fázemi svařovaných kovů. Tlak srázu (kolize) spojený s kinetickou energií 

navařovaného (urychlovaného) plechu způsobí na povrchu obou kovů smykovou deformaci, 

která společně s hybností plechu vytváří hrb před bodem srázu (kolize). BAHRANI [11] 

uvedl, že tento hrb vychyluje proud trysku směrem vzhůru a zcela ho zablokuje. Uvězněný 

trysk tvoří vír, v němž je rozptýlena kinetická energie trysku. Teplo generované tryskem 

se nemůže z víru rozptýlit, a proto v něm dochází k lokálnímu zvýšení teploty. BERGMANN 
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 [12] na základě svých experimentů při paralelním ustavení svařovaných kovů zjistil, že trysk 

je ve formě spreje kovových částic a jeho teplota je vyšší ve vzduchu v důsledku 

adiabatického stlačení plynů mezi navařovaným a základním kovem. Rozptýlený trysk 

obsahující oba kovy intenzivně cirkuluje ve víru. Společně působící vliv mísení částic a 

tepelného účinku by měl vést ke vzniku fázové transformace [13]. 

 Mechanismy tvorby zvlněného rozhraní lze shrnout do čtyř skupin: 

 Vířivý mechanismus. Hmotné proudy odvozené z hydrodynamického modelu jsou 

během trvání kvazitekutého stavu analogické s proudem reálných kapalin okolo překážky, 

kde se při určitých kritických hodnotách Reynoldsova čísla lamelární proudění mění 

na turbulentní a tvoří periodické vířivé cesty. 

 Mechanismus proudu „Jet“. Vniknutí proudu do povrchu základního materiálu 

způsobí jeho deformaci, přičemž se materiál rozdělí na obě dvě strany. Tak nastane pod 

stagnačním bodem deformační převýšení, které nakonec na základě malých výkyvů rychlostí 

nebo dotykového úhlu přeskočí stagnační bod. Na to se utvoří nové periodické deformační 

převýšení - amplitudy. Vytvoření vířivých oblastí se vysvětluje uchycením proudu. 

 Helmholtzův nestabilní mechanismus. Tvorba vln se realizuje v důsledku diskontinuity 

rychlosti tečení obou kolidujících proudů. Na dotykových plochách se utvoří zvlnění, 

jehož celková rychlost je v souladu s rychlostí dotykového bodu. Může se vypočítat 

povrchové napětí v závislosti na parametrech kolize a tvorba vln se vysvětluje analogicky 

jako v nestabilní oblasti ovlivněných okrajů materiálu.  

 Mechanismus napěťových vln. Okolí bodu kolize (srázu) se považuje za oscilátor a 

jeho energie se přenese na okolní médium. Je buzen od šířící se vlny na volné ploše tenčí 

desky a od ní reflektované tlakové vlny. Ta ji potom na základě svojí vyšší rychlosti 

pohybujícího se bodu srázu po určité náběhové dráze doběhne. Iniciované vlnění se dále 

transportuje jako povrchové vlny, a přitom je buzená vlastní (rezonanční) frekvence systému 

[4,14]. 

 

2.4 Technologie a parametry spojování materiálů výbuchem 

 

 Svařování výbuchem je možno rozdělit podle druhu a způsobu vyhotovení spoje na: 

 navařování (plátování), výrobu bimetalů a vícesložkových kompozitů 

 bodové svařování pomocí trhavin nebo urychleného média 

 švové svařování 
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 svařování na tupo rázovou vlnou 

 navařování práškových a kompaktních vrstev se speciálními vlastnostmi. 

 

 V průmyslové praxi jsou známé čtyři způsoby svařování výbuchem s různým 

ustavením svařovaných materiálů: 

 svařování s úhlovým nastavením urychlovaného (navařovaného) materiálu 

 svařování s úhlovým nastavením obou svařovaných materiálů 

 svařování s paralelním ustavením svařovaných materiálů s reálnou distanční mezerou 

 svařování s paralelním ustavením svařovaných materiálů s mezerou vytvořenou 

drsností povrchu svarových ploch. 

 

 Ve většině případů se používá svařování s paralelním ustavením svařovaných 

materiálů s reálnou distanční vzdáleností. Při úhlovém nastavení svařovaných materiálů 

se výrazně projevuje stlačený a vytlačený vzduch v distanční mezeře, kde se jeho objem 

postupně zvětšuje. Konec dopadajícího plechu může být tak nepříznivě ovlivněný, že nemusí 

vzniknout svarový spoj. Použití úhlového ustavení je omezené pouze na plechy malých 

rozměrů. Poslední uvedený způsob vyžaduje větší nálože a používá se velmi zřídka [4,9]. 

 

Svařitelnost materiálů 

 

 Svařitelnost materiálů závisí na chemickém složení, stavu, tloušťce a konfiguraci 

svařovaných materiálů. Materiály a jejich kombinace určené ke svařování výbuchem mají 

splňovat určité kritéria mechanických a fyzikálněchemických vlastností. Od svařovaných 

materiálů se vyžadují dobré plastické vlastnosti, a to především od urychlovaného kovu. Čím 

jsou plastické vlastnosti svařovaných materiálů lepší, tím jsou uspokojivější podmínky 

pro vznik kvalitních svarových spojů. Z hlediska teplot tavení svařovaných materiálů 

je výhodné, když se těmto teplotám přizpůsobují parametry svařování. Při použití vysokých 

parametrů svařování může dojít k natavení svařovaných materiálů s nižší teplotou tavení. 

Mají-li spojované materiály rozdílné chemické složení je přínosné, aby při svařovacím 

procesu nevznikaly nežádoucí intermetalické fáze, což lze vyřešit použitím vhodných 

mezivrstev [4]. 
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Parametry svařování 

 

 Podle literárního přehledu lze konstatovat, že určení vhodných parametrů a ostatních 

činitelů svařování představuje poměrně složitý technický problém, který se dá řešit jen 

na základě dostatečného počtu známých vstupních informací o svařovaných materiálech, 

trhavinách a znalostí o probíhajících procesech při svařování výbuchem. Za důležité 

parametry se považují [4]: 

 detonační rychlost - závisí na hustotě, druhu a stavu trhaviny 

 rychlost letu svařovaného materiálu - závisí na detonační rychlosti, hustotě a tloušťce 

trhaviny, hustotě a tloušťce urychlovaného kovu 

 rychlost posuvu bodu (linie) srázu - závisí na rychlosti letu svařovaného materiálu, 

detonační rychlosti a úhlu ustavení svařovaných materiálů 

 začáteční (distanční) vzdálenost mezi svařovanými materiály - určuje se časem 

zrychlení letícího kovu 

 tlak šířící se v místě srázu spojovaných materiálů - závisí na rychlosti letu 

svařovaného materiálu a jejich stlačitelnosti 

 geometrické rozměry náloží 

 

Parametry trhavin 

 

 Kvalitu svarových spojů různorodých kovů určuje hraniční detonační rychlost, 

začáteční hustota a zrnitost trhaviny, rozměry nálože, délka a teplota reakční zóny. Zóna 

chemické reakce je zpravidla šířky 0,1 až 1 mm, ale u některých trhavin může dosahovat až 

několik desítek mm. Čím vyšší je hustota trhaviny, tím vyšší je detonační rychlost. Vliv 

hustoty trhaviny na detonační rychlost se projevuje změnou tlaku v procesu exploze, tzn. čím 

vyšší je detonační rychlost, tím vyšší je tlak při explozi. Teplota také ovlivňuje proces 

detonace, protože mění charakteristiky trhaviny [4,9,10]. 

 

Parametry svařovaných materiálů 

 

 K parametrům svařovaných materiálů patří hustota a jejich tloušťka. Pokud jsou 

v místě srázu vysoké tlaky, má důležitý význam stlačitelnost svařovaných materiálů, 

ale existují i jiné parametry, např. teplota tavení a tepelná vodivost, charakterizující chování 
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kovů při svařování. Na proces svařování má velký vliv tvrdost, poměrné prodloužení a 

aktivační energie spojovaných kovů. Základním faktorem určujícím možnost získání pevného 

spoje je poměrné prodloužení svarových kovů. Snižováním poměrného prodloužení se snižuje 

plastičnost kovu v místě srázu a toto vede ke koncentraci napětí v malém objemu. Vysoká 

koncentrace napětí vyvolává zvětšení vnitřní energie v zóně svarového spoje, což může vést 

k jeho porušení. Se vzrůstem poměru tvrdosti k poměrnému prodloužení vzrůstá hodnota 

poměru meze pevnosti základního materiálu k pevnosti na odtrhnutí svarového spoje. 

To svědčí o snížení pevnosti spoje v porovnání s mezí pevnosti základního kovu. Se vzrůstem 

poměru tvrdosti k poměrnému prodloužení je při svařování žádoucí zabezpečit vyšší rychlost 

srázu, aby se dosáhlo rovnosti mezi pevnosti spoje a pevnosti svařovaného materiálu [4]. 

 

Parametry ustavení svařovaných materiálů 

 

 K těmto parametrům patří vzdálenost mezi spojovanými kovy a jejich úhel nastavení. 

Vzdálenost mezi spojovanými kovy před svařováním určuje tlak v čele rázových vln a tím i 

pevnost spoje. Se zvětšením této distanční vzdálenosti při použití trhaviny s různou detonační 

rychlostí se do určité hodnoty pevnost svarového spoje zvyšuje, poté se ustálí a při dalším 

zvětšení se pevnost prudce snižuje, tzn. že závislost pevnosti svarových spojů na distanční 

vzdálenosti vykazuje vždy určité maximum. Podmínkou získání pevného svarového spoje 

je výběr optimální vzdálenosti mezi spojovanými materiály. 

 Úhel nastavení α svařovaných materiálů závisí na úhlu odklonu materiálů 

a na rychlosti místa srázu. Pevnost svarových spojů je přímo závislá na úhlu nastavení α, 

který je určen v závislosti na detonační rychlosti a požadované struktuře spoje. Vzdálenost h 

mezi paralelně ustavenými kovy se vyjadřuje vztahem [4]: 

 

  
      
  

                                                                                                                                            ( ) 

kde ... s je tloušťka urychleného kovu 

           vk je rychlost místa srázu 

           c0 je rychlost zvuku v kovu 
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2.5 Vliv parametrů a ostatních podmínek svařování na svařovací proces a  

      vlastnosti svarových spojů 

 

Detonační rychlost 

  

 Dolní hranicí detonační rychlosti je určený přechod od plochého rozhraní svarového 

spoje k zvlněnému rozhraní. Rychlost vd se volí vzhledem k vlastnostem svařovaných 

materiálů. V některých pracích se dolní hranice detonační rychlosti trhaviny udává 1200 m/s. 

Rychlost detonace trhaviny při paralelním uspořádání svařovaných materiálů nemá být vyšší  

než rychlost zvuku ve spojovaných materiálech. Vliv detonační rychlosti na pevnost 

svarových spojů vybraných materiálů je uveden na obr. 7 [4]. 

 

 

 Obr. 7: Vliv detonační rychlosti na pevnost svarových spojů [4]. 

1 - Al + konstrukční uhlíková ocel (KUO), 2 - KUO + KUO, 3 - Ti + Ti, 4 - Ti + KUO  

 

Poměr hmotnosti trhaviny k hmotnosti urychlovaného kovu a mezivrstvy 

 

 Velikost maximálního úhlu odklonu ω materiálu a jemu příslušná rychlost letu v0 

závisí pro konkrétní trhavinu na poměru hmotnosti nálože a hmotnosti urychlovaného 

materiálu a je vyjádřena vztahem [4]: 

 

  
     
     

                                                                                                                                              ( ) 

kde ... ρt a ρp je hustota trhaviny a plechu 

           ht a hp je tloušťka trhaviny a plechu (urychlovaného materiálu) 
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Pro každou kombinaci spojovaných materiálů existuje určitá hodnota ω, při níž se dosáhne 

maximální pevnost svarového spoje. Se zvětšením poměru hodnoty ω se zvětšují rozměry 

roztavených oblastí v zóně rozhraní spojovaných materiálů a gradient plastické deformace 

po průřezu urychleného kovu. Při svařování kovů se může tento poměr měnit v rozsahu 0,2 

až 3,0 [4]. 

 

Začáteční vzdálenost nastavení svařovaných materiálů 

 

 Počáteční mezera mezi spojovanými materiály se určuje zejména tloušťkou 

urychlovaného kovu. Hustota urychlovaného kovu nemá podstatný vliv na distanční mezeru. 

Na obr. 8 je uvedená závislost pevnosti svarového spoje (na odtrhnutí) vzhledem k začáteční 

vzdálenosti nastavení h spojovaných materiálů. Optimální vzdálenost mezi spojovanými 

materiály se přibližně rovná tloušťce urychlovaného materiálu. Při menší vzdálenosti h 

se vyskytují pravidelné vlny v oblasti rozhraní svařovaných materiálů. Při větší vzdálenosti h 

mohou vzniknout natavené oblasti v místě rozhraní. 

 

 

Obr. 8: Vliv distanční mezery na pevnost svarových spojů Ti různé tloušťky s uhlíkovou ocelí [4]. 

 

 Maximální rychlost letu svařovaného materiálu se dosahuje na vzdálenosti rovnající se 

0,5 až 2 násobku navařovaného urychlovaného materiálu. V některých případech se zmenšuje 

začáteční vzdálenost na 0,1 až 0,5 mm současně se zvětšením nálože. Tato vzdálenost se 

zabezpečí použitím kovových prášků, pilin nebo mikronerovností povrchu svařovaného 

materiálu. Uvedené experimentální údaje umožňují kvalitativně posoudit charakter vlivu 

začátečních technologických parametrů při paralelním uspořádání na vlastnosti svarových 

spojů kombinovaných materiálů [4,14]. 
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Vliv ochranné mezivrstvy 

 

 Mezivrstva se používá na ochranu povrchové vrstvy urychlovaného materiálu od vlivu 

produktů detonace a dále na snížení rychlosti letu svařovaného materiálu. Jako materiál 

mezivrstev se využívá guma, linoleum, plastelína, kapalné sklo apod. V případě 

nehomogenního přilnutí mezivrstvy na povrchu kovu se tvoří poruchy jeho celistvosti [4]. 

 

Svařovací čas 

 

 Navzdory tomu, že svařovací čas (trvání srázu) je velmi krátký, podařilo se 

experimentálně určit závislost pevnosti svarového spoje CrNi oceli s konstrukční uhlíkovou 

ocelí na čase s použitím různých tloušťek urychlovaného materiálu (obr. 9) [15]. 

 

 

Obr. 9: Vliv času srázu (svařování) na pevnost svarového spoje CrNi ocel + uhlíková ocel [4]. 

 

Příprava svarových ploch 

 

 Svarové plochy musí být bez oxidových vrstev a organických povlaků. 

Před svařováním je potřeba plochy třískově opracovat nebo chemicky očistit. Přítomnost 

oxidů, mastnot a jiných nečistot snižuje pevnost svarových spojů. V. I. BEĽAJEV [4] 

zkoumal vliv opracování svarových ploch hoblováním, broušením a leptáním na kvalitu 

(pevnost) svarových spojů nízkouhlíkové oceli, titanu a duralu. Nejlepší výsledky 

při přibližně stejné drsnosti se dosáhly při úpravě ploch chemicky leptáním a potom 

při opracování řeznými nástroji. Při smirkování, čištění drátěným kotoučem a broušení došlo 

ke zpevnění povrchových vrstev svarových ploch a to se nepříznivě odrazilo na pevnosti 

svarových spojů. Dalším důležitým faktorem je dodržení geometrické rovinnosti a drsnosti 

svarových ploch v poměrně úzkých tolerancích. Při jejich dodržení se dosáhne požadovaných 

kinematických parametrů svařovacího procesu [4,15]. 
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2.6 Simulace procesu svařování výbuchem 

 

 Většina výsledků svařování výbuchem byla získána na základě výbušných 

experimentů, pokud ale není možné tento proces stále opakovat a zdokonalovat, lze se tomu 

vyhnout využitím modelování a simulací. Navíc výsledky predikce, výběr parametrů a 

stanovení distribuce vln může také provést simulační software. Mezi nejvýznamnější 

simulační softwarové balíky v oblasti rázové mechaniky se řadí ABAQUS, ANSYS, 

LSDYNA, RAVEN, COMSOL a AUTODYN. Pomocí těchto softwarů lze simulovat změny 

napětí, deformace, tlaku, teplot, chování materiálů a rozložení energie při procesu svařování 

výbuchem ve dvou (2D) nebo třech (3D) dimenzích [16]. 

 Zde je názorně popsána jedna z mnoha numerických simulací provedená použitím 

programu AUTODYN-2d. Při simulaci jsou materiály v bodě srázu (kolize) považovány 

za kapaliny. Simulace využívá Eulerovu formulaci, která je tvořena fixním síťovím bodů 

v prostoru a tok materiál probíhá skrze toto síťoví. Proto hraje důležitou roli velikost 

jednotlivých ok síťoví z hlediska vypočteného načasování bodu pohledu a stability. Velikost 

ok je také významná pro vizualizaci trysku částic a profilu rozhraní svarového spoje. 

Při studiu oblasti blízko kolizní zóny byla použita velikost ok přibližně 0,02 mm. Simulace 

modelovala interakce mezi základním a navařovaným materiálem za účelem prošetření tvorby 

vlnového rozhraní a trysku. Oba materiály byly identické z korozivzdorné oceli o tloušťce 

6 mm. Na Obr. 10 je znázorněna modulace rozložení tlaku za podmínek úhlu srázu 15° 

a rychlosti srázu 650 m/s. Lze pozorovat tvorbu hrbu a trysku. V oblasti poslední vlny blízké 

bodu srázu jsou zaznamenány nejvyšší tlaky 10 až 12 GPa. Také je možno vidět mezi 

deskami nepatrné asymetrie pravděpodobně způsobené dosud nevytvořeným tryskem 

v základní desce [17]. 

 

 

Obr. 10: Simulace rozložení tlaku ve dvou korozivzdorných deskách o tloušťce 6 mm [17]. 
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2.7 Postup provedení svařování výbuchem 

 

 Při návrhu postupu svařování je třeba brát v úvahu všechny důležité činitele 

ovlivňující svařovací proces, a tím i kvalitu svarových spojů. Svařované materiály mají 

vykazovat požadované fyzikálně-chemické a mechanické vlastnosti a měly by mít zachované 

určité poměry rozměrů a geometrickou rovinnost. Od urychlovaného materiálu se vyžaduje 

dostatečná plasticita. Svarové plochy je potřeba opracovat na požadovanou drsnost a zbavit 

veškerých nečistot. Trhaviny určené pro jednotlivé technologické procesy svařování a 

konkrétní materiály by měly splňovat žádané specifické vlastnosti. Na svařování kovů se 

většinou doporučuje použít trhaviny s detonační rychlostí v rozmezí 2000 až 3500 m/s, což je 

míň než rychlost zvuku většiny komerčně svařovaných materiálů, a tak je splněna základní 

podmínka vzniku svarového spoje - podzvukový sráz svařovaných materiálů. Je výhodné, 

když je trhavina sypké konzistence a potřebné zrnitosti. Čím je zrnitost trhaviny menší, tím se 

považuje za vhodnější pro svařování výbuchem. Zatímco nadměrná zrnitost trhaviny může 

poškodit urychlovaný materiál. Důležitým činitelem jsou i geometrické rozměry trhavinové 

nálože. Trhavina má být rovnoměrně rozložená po celém povrchu urychlovaného materiálu. 

Hmotnost nálože se většinou volí tak, aby byla přibližně shodná s hmotností urychlovaného 

materiálu. Pro svařování jsou tedy vhodné sypké trhaviny Semtex S 25, S 30 a S 35. 

Na průběh svařovacího procesu a kvalitu svarových spojů má také značný vliv začáteční 

vzdálenost nastavení svařovaných materiálů, jak již bylo uvedeno výše. Přesahy 

urychlovaných materiálů včetně trhavin je třeba volit tak, aby se dosáhlo kvalitního svarového 

spoje až k okrajím základního svařovaného materiálu. V technické praxi se volí přesahy o 

něco větší než je tloušťka trhavinové vrstvy. Na obr. 11 je uvedeno schéma nejpoužívanějšího 

způsobu svařování výbuchem s paralelně ustavenými spojovanými materiály [4]. 

 

 

Obr. 11: Schéma svařování výbuchem s paralelně uspořádanými svařovanými materiály [4]. 

stabilní materiál 

dřevotřísková deska 

rozbuška 

urychlený materiál 

dřevěný rám 

plastická iniciační 

trhavina 

distanční plechy 

sypká trhavina 



31 

 

2.8 Využití svařování výbuchem v technické praxi 

 

 Hlavní průmyslovou aplikací svařování výbuchem je výroba bimetalických plechů 

především pro chemický průmysl. Tyto výrobky splňují požadavky vysoké korozní odolnosti 

při zachování dobrých mechanických vlastností. Drahý a deficitní antikorozní kov tvoří 

relativně tenkou povrchovou vrstvu na cenově příznivějším a často pevnostně více 

vyhovujícím základním materiálu z konstrukční oceli. Oproti konvenčním technologiím 

výroby je svařování výbuchem výhodné v tom, že umožňuje vyrábět rozmanité materiálové 

kombinace, přičemž tloušťka základního materiálu je neomezená. Výbuchem lze svařovat 

konstrukční uhlíkovou ocel + vysokolegovanou Cr-Ni ocel, Cu, slitiny Cu, Ti, Al, slitiny Al, 

Ta, Mo, Ni, Pb, Hadfieldovu ocel, nástrojovou ocel a mnoho dalších kombinací 

perspektivních kovů a jejich slitin. Vyrábí se široký sortiment plátovaných bimetalických 

plechů o rozměrech, např. 9 x 3 m. Tloušťka navařovaného kovu se pohybuje v rozmezí 2 až 

10 mm, ale jsou případy i menších tloušťek 0,1 mm, resp. větších 20 až 30 mm. Plechy 

velkých rozměrů jsou určené především pro výrobu reaktorových nádob, cisteren, výměníků 

tepla, destilačních kolon a podobných zařízení pracujících v korozním prostředí při zvýšeném 

tlaku a teplotě. Jako příklad je možno uvést válcový reaktor o průměru 2,5 m, délky 7 m 

s tloušťkou oceli 22 mm a vrstvou titanu 2 mm. Pro každou kombinaci materiálů je daná 

určitá minimální tloušťka bimetalu, nad níž je jeho výroba a použití ekonomické. 

 Významným podílem se tato technologie využila v energetickém průmyslu 

při navaření antikavitační vrstvy na lopatky oběžných kol velkých vodních turbín. Uplatnění 

nachází i při výrobě kluzných ložisek, u níž jsou masivní ložiskové pánve naftových motorů 

nahrazeny tenkostěnným navařením hliníkové slitiny. Další skupinou aplikací je plátování 

nástrojových ocelí na základní konstrukční uhlíkovou ocel, např. řezné části stříhacích nůžek. 

Při stavbě lodí se čím dál víc využívají konstrukce z hliníku a jeho slitin v kombinaci s ocelí, 

zejména na palubní nadstavby s cílem snížit těžiště a zvýšit stabilitu lodí. Pro kryogenní 

zařízení je snaha svařovat austenitickou ocel s hliníkem. Speciální elektrody 

pro elektrotechniku jsou vyrobeny z bimetalových tyčí Cu-Ti. Významnou aplikací 

s možností širokého použití v technické praxi, např. v elektrárnách, je svařování trubek 

z austenitické Cr-Ni oceli s kotlovými ocelemi. V jaderné energetice se s ohledem na absorpci 

neutronů používají nekonvenční materiály jako zirkonium a jeho slitiny či berylium 

v kombinaci s Cr-Ni ocelí. Svařování explozí bylo použito i při výrobě bimetalového drátu 

(hliníkové jádro o průměru 9 mm s měděným pláštěm tloušťky 0,25 mm), pro který se 

vyvinula poloautomatická linka s vestavěnou výbuchovou komorou. 
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 Praktické využití bodového a švového svařování výbuchem zaměřené na lokální 

přivařování tenkostěnného pláště se nabízí pro netlakové nádoby, jako např. zásobníky 

různých kapalin, prací a sušící komory apod. Základním materiálem je zpravidla konstrukční 

uhlíková ocel a funkční vrstvou antikorozní Cr-Ni ocel nebo titan tloušťky 0,5 - 2 mm. 

Na švové svařování se používají speciální trhavinové nálože ve tvaru tenké pásky 

s odstupňovanou hmotností trhaviny na jednotku délky. Přivařované plechy jsou tloušťky 

od 0,5 do 3 mm a pevnost svaru se pohybuje od 75 do 100 % pevnosti základního materiálu. 

Tento druh svařování byl navržen pro výrobu rozmanitých odlehčených konstrukcí. Švové 

svařování bylo využito i při výrobě nádrží z oceli maraging na kapalná raketová paliva, 

svařováním se spojovala hlavní část válcové nádoby a přivařovala se členitá dna a příruby. 

Využití se nachází i při stavbě elektrolyzérů na výrobu hliníku [4,9,10,14].  

 

2.9 Výhody a nevýhody svařování výbuchem 

 

 Svařováním výbuchem lze vyhotovit bodové, švové velkoplošné a jiné svary, a to i 

mezi kovy a jejich slitinami s velmi rozdílným složením a vlastnostmi. Mohou se svařovat 

materiály, které nelze svařit jinými metodami. Svařovací časy jsou velmi krátké a ohřev 

materiálu je ve velmi úzké oblasti rozhraní svařovaných materiálů. Při svařování nedochází 

k zhrubnutí zrna, a tedy s tím spojeným nežádoucím procesům. Materiál spojený výbuchem 

neztrácí v oblasti svaru pevnost a je naopak několikanásobně pevnější než materiál mimo 

svar, což u konvenčního svařování nelze zaručit. Je možno svařovat materiály velmi 

rozdílných tloušťek, přičemž základní stabilní materiál může mít libovolně velkou tloušťku. 

Příslušenství pro svařování výbuchem (trhaviny a pod.) je investičně nenáročné [3,4]. 

 Mezi nevýhody patří hlavně hlučnost a práce s trhavinami. Do určité míry dochází 

ke zpevnění materiálu v oblasti rozhraní a urychlovaného materiálu ze strany trhaviny 

[9,10,15]. Na svařování explozí musí být oprávnění. Je zapotřebí povolení na zřízení 

pracoviště a jsou dány specifické předpisy pro odběr, transport a skladování trhavin. 

Při detonaci trhavinových náloží se šíří do okolí rázová vlna. Okolí může být ohroženo jak 

účinkem vzdušné tlakové vlny, tak i účinkem seizmických vln. Nejvážnější důsledky může 

mít účinek vzdušné tlakové vlny, která je charakterizována tlakovou špičkou na čele vlny, 

měrným tlakovým impulzem přetlakové fáze vlny a celkovým trváním vlny. Při realizaci 

pracoviště pro svařování výbuchem je třeba brát v úvahu i vliv na lidský organismus vyvolaný 

hlukem. Přípustná hladina hluku pro sídliště je 65 dB, což pro názornost odpovídá přibližně 

vzdálenosti 800 m od detonující nálože hmotnosti 10 kg [4]. 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální část se zabývá rozborem mikrostruktury a hodnocením odolnosti 

materiálu svařovaného výbuchem vůči praskání indukované vodíkem − HIC (hydrogen 

induced cracking) v sirovodíkovém prostředí podle normy NACE TM0284. Dále je 

poukázáno na únavové zkoušení (tah-tlak) plátovaného materiálu a mikrofraktografické 

studium lomové plochy v oblasti svarového spoje. Při řešení dané problematiky se využilo 

světelného mikroskopu Olympus IX70 s programem IMAGE Pro Plus a řádkovacího 

elektronového mikroskopu JEOL JSM-6490 vybaveného energiově disperzním analyzátorem 

EDA pro rtg spektrální mikroanalýzu. Ve všech případech byl použit stejný výbuchem 

svařený materiál ve formě plechu vyrobený polskou firmou Explomet-Opole. Základním 

materiálem plátovaného plechu je austenitická korozivzdorná ocel 304 SS (dle SAE/AISI), 

X5CrNi18-10 (dle EN) o chemickém složení (v hm. %): 0.04 C, 0.45 Si, 1.96 Mn, 18.42 Cr, 

9.74 Ni, 0.006 P, 0.011 S a 69.37 Fe. Navařovaným materiálem je komerčně čistý titan 

o chemickém složení (v hm. %): 0.01 C, 0.05 Fe, 0.05 O, 0.005 N, 0.006 H a 99.88 Ti. 

Plátovaný plech je tedy tvořen základním materiálem 304 SS o tloušťce 110 mm a 

navařovaným materiálem Ti o tloušťce 6 mm, přičemž celková tloušťka plechu je 116 mm. 

Zkušební vzorky byly odebrány z plátovaného plechu v oblasti svaru mechanickým řezáním 

adekvátním způsobem, aby nedošlo k ovlivnění mikrostruktury svařovaných materiálů. 

 

3.1 Výsledky experimentální činnosti a jejich analýza 

 

   3.1.1 Mikrostruktura výbuchem svařovaného materiálu Ti + 304 SS 

 

 Mikrostruktura základního 

materiálu 304 SS (obr. 12) má 

typický  charakter austenitické 

struktury s deformačními dvojčaty. 

Ve struktuře je patrný výskyt δ feritu 

reprezentovaný protáhlými tmavými 

místy. 

 

Obr. 12: Mikrostruktura korozivzdorné 

oceli 304  SS  (3 mm od svarového spoje). 
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 Navařovaný materiál z komerčně čistého titanu je tvořen α fází s hexagonální těsně 

uspořádanou strukturou. Mezi stabilizační přísady α fáze patří především hliník, kyslík a 

dusík. Fáze α-Ti vykazuje strukturní stabilitu i za vyšších teplot a nedochází tak 

k výraznějšímu hrubnutí zrna, což je výhodou právě při svařování výbuchem. Při svařování 

může dojít ke zvýšení koncentrace kyslíku, který kromě stabilizace způsobuje i zpevnění α-Ti 

v důsledku obsazení intersticiálních poloh a následné blokace pohybu dislokací, 

ale samozřejmě na úkor tažnosti. Vlivem kyslíku mohou také vznikat různé oxidy, např. Ti2O 

nebo Ti3O [18]. Na obr. 13 je možno pozorovat mikrostrukturu navařovaného titanu mimo 

svarový spoj, přibližně 3 mm od spoje. Jsou zde znázorněna rovnoosá zrna α-Ti s četnými 

deformačními pásy, které jsou důsledkem vysoké deformace při svařování výbuchem. Tvar 

rovnoosých zrn není výrazně deformován účinkem detonace. 

 

 

Obr. 13: Mikrostruktury α-Ti (3 mm od svarového spoje). 

 

 V příčném průřezu jsou viditelná rovnoosá zrna Ti. Směrem k rozhraní plátovaných 

kovů se hustota deformačních dvojčat silně zvyšuje. V těsné blízkosti linie spoje je nejvyšší 

hustota deformačních pásů v Ti. Zóna deformačních pásů je demonstrována tmavou vrstvou 

těsně nad linií spoje, s níž pásy svírají úhel přibližně 45° (obr. 14). V korozivzdorné oceli 304 

SS se deformační zóna poblíž spoje také vyznačuje vyšší hustotou deformačních dvojčat, 

ale zároveň i prodlouženými zrny, které přiléhají k oblasti spoje ve vzdálenosti okolo 0,5 mm 

od rozhraní (obr. 15). Navařovaný materiál (v tomto případě Ti) je vždy podroben vyšší 

deformaci než základní materiál (korozivzdorná ocel). Deformované zóny kolem oblasti 

svarového spoje mají značný vliv na fyzikální, mechanické a tepelné vlastnosti komponent. 

Na jedné straně výrazná deformace vede k vysoké pevnosti v oblasti rozhraní a k velmi 

stupňované mikrostruktuře, v níž je rozložena úroveň vnitřních pnutí podle měnící se 



35 

 

vzdálenosti od rozhraní spoje. Na druhé straně příliš intenzivní deformace může vést 

k disipativnímu a téměř adiabatickému ohřevu a následkem toho k zotavení, rekrystalizaci 

nebo dokonce k lokálnímu natavení materiálu v oblasti svarového spoje [19]. 

 

 

 

 

 Z důvodu relativně nízké tepelné vodivosti a vysoké adiabatické smykové citlivosti se 

při vysokých rychlostech deformace u Ti vyskytují adiabatické smykové pásy v blízkosti 

oblasti rozhraní nad linií svarového spoje (obr. 16). Jejich orientace je přibližně ve sklonu 45° 

vzhledem k detonačnímu směru a v rozmezí 0,5 mm od rozhraní linie spoje. Oblast rozhraní 

svarového spoje prezentována obr. 17 vykazuje typický vlnový charakter s možným 

výskytem smíšených, případně intermetalických fází v podobě šedých protáhlých útvarů pod 

linií spoje v korozivzdorné oceli. Intermetalické fáze vznikají tak, že se roztavená část nachází 

na vrcholu vlnové oblasti a tuhý materiál okolo vede vlnu do otáčivého pohybu. Tímto 

mechanismem  dochází  v  tavenině  k  vzájemnému  smíchání  Ti  a  oceli, a dále k vytvoření  

 

  
 

Obr. 14: Mikrostruktura Ti v blízkosti spoje. Obr. 15: Mikrostruktura 304 SS poblíž spoje. 

Obr. 16: Adiabatické pásy v Ti nad linií spoje. Obr. 17: Oblast rozhraní svarového spoje. 
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intermetalických fází spíše uvnitř hřebenů vln než na vrcholu vln. Kapky taveniny jsou pak 

rychle ochlazeny okolním materiálem. Rychlá solidifikace a ochlazování rozdílných materiálů 

může způsobit pnutí a následné mikrotrhliny uvnitř některých intermetalických fází. 

Podrobnější analýza roztavené oblasti může odhalit nerovnoměrné víření vlivem vnitřních 

rozdílů, jako jsou mísení fází a silné gradienty v chemickém složení. Trhliny se mohou 

nacházet výhradně v křehké intermetalické fázi. Ty se ovšem obvykle nerozšiřují dále 

do objemu materiálu. Dále se mohou ve struktuře objevovat rekrystalizovaná zrna kolem 

intermetalických inkluzí. Rekrystalizovaná zrna se objevují v důsledku tepelného přenosu 

mezi taveninou a silně deformovaným základním materiálem. Množství, rozložení a tvárnost 

intermetalických fází podél rozhraní svarového spoje má velký vliv na vlastnosti komponent, 

konkrétně na houževnatost a druh lomu [19]. 

 

   3.1.2 Hodnocení odolnosti materiálu Ti + 304 SS vůči HIC 

 

 Významným poškozujícím dějem v průmyslových podmínkách je interakce kovového 

materiálu s vodíkem. Atomární vodík vzniká na povrchu kovu hlavně při katodické korozní 

reakci a malá velikost atomů vodíku dovoluje jeho vstup do mřížky kovu. Rekombinace 

difundujícího atomárního vodíku v místech poruch struktury ocelí má za následek vznik 

velkých vnitřních tlaků (desítky až stovky MPa), které bez přítomnosti vnějšího napěťového 

namáhání vedou k mechanickému porušení, tzv. vodíkovým puchýřům. Vodík se zachytává 

v kovech na místech označujících se jako „vodíkové pasti“, které mají bodový, lineární, 

plošný nebo objemový charakter - dislokace, vrstevné poruchy, hranice zrn, vměstky, dutiny 

(od plynu), trhliny. Ve struktuře korozivzdorných ocelí je oproti uhlíkovým ocelím nevratné 

zachycování vodíku podstatně menší. Rozpustnost vodíku v kovu tedy závisí i na uspořádání 

mřížky, tzn. že méně těsné uspořádání feritické struktury je náchylnější a austenitická 

struktura je odolnější. Tyto negativní účinky atomárního vodíku se projevují vodíkovou 

křehkostí, tj. ztrátou pevnosti mechanicky nezatížených kovových materiálů. Velký vliv 

na degradaci má vznik hydridů ve struktuře kovů jako je titan nebo tantal a atomární vodík je 

příčinou rozpadu těchto velmi korozně odolných kovů. Negativní účinky vodíku na kovové 

materiály nepatří v pravém slova smyslu do korozních procesů, protože se na degradačním 

mechanizmu přímo nepodílí elektrochemická nebo chemická reakce. Vlastní degradace je 

čistě mechanické podstaty, i když příčina vzniku atomárního vodíku je často chemické 

povahy. Mezi korozní procesy, při kterých není hlavním poškozujícím mechanizmem oxidace 

kovu, se řadí skupina praskání vyvolané prostředím související se vstupem atomárního vodíku 
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do mřížky kovu. Vlastní poškozující mechanizmus může být pak zcela fyzikální. Praskání 

vyvolané prostředím je vyvolané kombinovaným působením tahového namáhání a korozního 

prostředí na kov, kde hrají významnou roli tahová pnutí nebo plastická deformace kovu. 

Různé druhy prostředím vyvolaného praskání mají stejný důsledek, příčiny a podmínky 

vzniku jsou ale různé. Ve vodných roztocích lze rozdělit prostředím vyvolané praskání na tři 

druhy: korozní praskání, korozní únavu a z anglické terminologie hydrogen induced cracking 

(HIC) - vodíkem vyvolané praskání, které je z hlediska mechanizmu samostatný druh koroze. 

Korozní praskání vzniká při statickém tahovém zatížení (i v důsledku vnitřního pnutí) 

ve specifickém korozním prostředí a je charakterizováno snížením deformační práce nutné 

k porušení materiálu oproti namáhání v inertním prostředí. Pro vznik korozního praskání není 

vždy nutné vnější mechanické namáhání, ale stačí jen vnitřní pnutí, např. po tváření 

za studena nebo u svarových spojů. Proto lze praskání vyvolané vodíkem u výbuchem 

svařovaných materiálů považovat za statické porušování. Nelze obecně vysledovat strukturu 

kovu zcela nepodléhající nebo zcela citlivou v daném prostředí. Čím je materiál 

homogennější, tím je náchylnost menší, tzn. čisté kovy jsou nejodolnější. Materiály s vysokou 

pevností v tahu jsou náchylnější. Trhliny rostou hlavně ve směru kolmém k tahovému 

namáhání. Vždy je významná tahová složka napětí, tlaková složka napadení nevyvolává.  

Trhliny často vycházejí z místa lokálního porušení pasivní vrstvy (např. bodové koroze) a šíří 

se ve struktuře kovu buď po hranicích zrn (interkrystalicky) nebo napříč zrny 

(transkrystalicky) [20,21]. 

 Oblast rozhraní svarového spoje plátovaného plechu (Ti + 304 SS) je typická 

výskytem křehkých intermetalických fází, které mohou mít negativní vliv na difůzi vodíku a 

následný vznik trhlin v korozním prostředí obsahujícím sirovodík. Atomární vodík může 

po určitém čase difundovat do materiálu, tedy prostupovat komerčně čistým Ti až k rozhraní 

spoje a uchytit se na částicích intermetalických fází. Minoritní část atomů vodíku může být 

zachycena i v korozivzdorné oceli. α-Ti má vysokou schopnost pohlcovat vodík bez větších 

poškození do obsahu 2000 ppm. Každý atom vodíku má kolem sebe určité pole napětí. Pokud 

se v matrici vyskytují rovnoměrně rozložené částice malé velikosti, tak tendence vodíku se 

vázat na tyto částice způsobí rovnoměrné rozložení pole napětí, čímž se předejde velké 

koncentraci pnutí na lokalizovaných místech poblíž částic a eliminuje se možný vznik trhlin. 

V případě výskytu velkých a nerovnoměrně rozložených částic (např. intermetalických fází) 

může docházet k velkému nahromadění vodíkových atomů na jednom místě, kde se jednotlivá 

napěťová pole okolo atomů vodíku sčítají. Je-li lokalizované napětí větší než napětí okolní 

matrice, vzniká obrovské pnutí a následná iniciace trhlin [22]. 
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 Hodnocení odolnosti plátovaného plechu vůči praskání vyvolané vodíkem se provedlo 

podle normy NACE TM0284. Pro tuto zkušební metodu se připravily vzorky zahrnující 

svarový spoj o rozměrech 20 × 15 (14,5) × 100 mm odebrané v podélném směru, které se 

exponovaly po dobu 96 hodin ve zkušebním roztoku připraveném rozpuštěním 50 g chloridu 

sodného NaCl a 5 g kyseliny octové CH3COOH v 945 ml destilované vody. Tento roztok se 

po instalaci vzorků nasytil sirovodíkem H2S tak, aby jeho koncentrace v roztoku měřená 

metodou jodové titrace byla minimálně 2300 ppm. Velmi podstatné pro správné provedení 

testu je udržení kyselosti roztoku v normou požadovaných mezích, tedy pH roztoku 

pro počáteční stav musí být 2,7 ± 0,1 a pH pro stav po ukončení testu nesmí překročit hodnotu 

4,0. Tento předpoklad byl dodržen. Expozice probíhala při teplotě 25 ± 3°C. Po provedené 

expozici se každý vzorek příčně rozřezal na čtyři segmenty o délce 25 mm. Na takto 

rozděleném vzorku se metalograficky vyhodnotily plochy odpovídající délce 25, 50 a 75 mm, 

přičemž čtvrtý segment se nevyhodnocuje. Jednotlivé výbrusy se pozorovaly pod světelným 

mikroskopem, přičemž se měřila délka a tloušťka trhlin. Pro každý výbrus se vyhodnotily 

následující poměry [23]: 

 

Podíl délky trhlin (Crack Length Ratio)                            
∑ 

 
                                  (6) 

Podíl tloušťky trhlin (Crack Thickness Ratio)                   
∑ 

 
                                 (7) 

Podíl citlivosti trhlin (Crack Sensitivity Ratio)                  
∑(    )

(    )
                            (8)   

kde ... a, b je délka, tloušťka trhliny 

           W, T je šířka, tloušťka vzorku 

 

Výsledky uvedených parametrů se porovnávaly s předepsanou specifikací ANSI/API 5L 

podle níž jsou přijatelným kritériem hodnoty CLR ≤ 15%, CTR ≤ 5%, CSR ≤ 2 %.  

 

 Při metalografickém hodnocení exponovaných vzorků bylo nalezeno četné množství 

trhlin v oblasti smíšených fází, jejichž složení a struktura jsou značně nerovnoměrné vlivem 

mísení obou plátovaných materiálů při plastické deformaci vyvolané kolizí. Hodnotily se 

vzorky ve výchozím stavu bez tepelného zpracování a vzorky po tepelném zpracování (TZ), 

které bylo provedeno při 600°C s výdrží 1,5 hodiny a ochlazením na vzduchu. Délka trhlin se 

pohybovala v rozmezí od 0,01 do 0,13 mm a tloušťka trhlin od 0,005 do 0,255 mm. Celkový 

počet odhalených trhlin byl 79 (vzorky bez TZ) a 58 (vzorky po TZ), tzn. že tepelné 
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zpracování mohlo mít příznivý vliv na eliminaci trhlin. Trhliny vykazovaly převážně 45° až 

90° orientaci vzhledem k linii svarového spoje a nevybíhaly do základního ani navařovaného 

materiálu (obr. 18, 19). Proto tedy nebyly pozorovány žádné trhliny mimo oblast smíšených, 

příp. intermetalických fází situovaných na vlnovém rozhraní svarového spoje. Rovněž nebyly 

pozorovány poblíž rozhraní a jeho okolí žádné dutiny ani inkluze, které by mohly mít 

významný vliv na odezvu vodíku.  

 

 

Obr. 18: Rozhraní spoje po HIC expozici a detail výskytu trhlin (segment 1.3 bez TZ). 

 

 

Obr. 19: Rozhraní spoje po HIC expozici a detail výskytu trhlin (segment 1.6 bez TZ). 

 

 Na základě detekovaných trhlin a jejich rozměrů jsou v tab. 2 shrnuty výsledky 

vypočtených HIC parametrů. Celková průměrná hodnota parametru CLR ze všech 3 vzorků 

bez TZ (po TZ) je 1,8 % (1,52 %), parametru CTR je 3,87 % (2,16 %) a parametru CSR je 

0,08 % (0,03 %). Tyto parametry tedy splňují požadovaná kritéria specifikace ANSI/API 5L. 

Z uvedených parametrů je také zřejmé, že tepelně zpracované vzorky po HIC expozici 

vykazovaly menší výskyt trhlin.  Nejvyšší  hodnota  parametru  CLR  má  dle  ANSI/API  5L  

304 SS 

Ti 

304 SS 

Ti 
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Tab. 2: Parametry trhlin po HIC expozici vzorků bez TZ / po TZ [%]. 

Segment 
CLR CTR CSR CLR CTR CSR 

Naměřené hodnoty Průměrné hodnoty z každého vzorku 

1.1 / 2.1 1,79 / 1,80 1,97 / 3,66 0,04 / 0,07 

1,62 / 1,67 2,92 / 3,03 0,05 / 0,05 1.2 / 2.2 1,63 / 1,60 2,58 / 2,83 0,04 / 0,05 

1.3 / 2.3 1,44 / 1,60 4,21 / 2,62 0,06 / 0,04 

1.5 / 2.5 1,83 / 1,50 5,48 / 2,34 0,10 / 0,04 

2,23 / 1,43 6,24 / 2,05 0,14 / 0,03 1.6 / 2.6 2,13 / 1,15 6,48 / 2,41 0,14 / 0,03 

1.7 / 2.7 2,73 / 1,65 6,74 / 1,38 0,18 / 0,02 

1.9 / 2.9 1,19 / 1,60 1,66 / 1,59 0,02 / 0,03 

1,56 / 1,47 2,46 / 1,40 0,04 / 0,02 1.10 / 2.10 1,35 / 1,25 1,04 / 1,38 0,01 / 0,02 

1.11 / 2.11 2,13 / 1,55 4,69 / 1,24 0,10 / 0,02 

 

rezervu 12,27 % pro segment 1.7 bez TZ, resp. 13,2 % pro segment 2.1 po TZ. Parametry 

CTR vzorku bez TZ se segmenty 1.5, 1.6 a 1.7 nesplnily dané kritérium a překročily jej o 

0,48, 1,48 a 1,74 %. Nejvyšší parametr CTR pro segment 2.1 po TZ má rezervu 1,34 %. 

Nejméně uspokojivý parametr CSR segmentu 1.7 bez TZ dosahuje rezervy 1,82 %, zatímco 

rezerva segmentu 2.1 po TZ činí 1,93 %. Plošné podíly náchylnosti k praskání (CSR) všech 

vzorků poskytují dostatečné rezervy, a proto lze výbuchem svařovaný plech (Ti + 304 SS) 

v oblasti spoje považovat za dostatečně odolný vůči praskání vyvolané vodíkem v kyselém 

prostředí H2S. 

 

 

Obr. 20: Vlnové rozhraní spoje po HIC expozici a detail výskytu trhlin ve smíšených fázích. 

 

 Obr. 20 prezentuje vlnové rozhraní spoje se zkroucenou vlnou orientovanou ve směru 

exploze, v níž jsou zachyceny shluky smíšených fází s trhlinami po HIC expozici. Také jsou 

304 SS 

Ti 
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na obr. 20 číselně označeny místa, kde se provedla rtg spektrální mikroanalýza umožňující 

stanovit lokální chemické složení detekovaných fází. Označení 1 představuje základní 

materiál 304 SS, číslo 2 reprezentuje Ti matrici o složení 90 až 100 at. % Ti. Pozice čísla 3 je 

dána směsí (v at. %) 16 Ti, 16 Cr, 57 Fe, 8 Ni a vyváženým minoritním podílem Al, Si a Mn, 

přičemž oblast 4 má podobné složení (v at. %) 20 Ti, 11 Cr, 61 Fe, 6 Ni a vyvážený podíl Al, 

Si a Mn. Označené oblasti 3 a 4 vykazují charakter smíšených (intermetalických) fází 

převážně na bázi Fe, Ti, Cr a Ni s výskytem trhlin. K šíření trhlin do základního materiálu 

304 SS ani do navařovaného Ti nedocházelo, což je zřejmé i ze snímků řádkovacího 

elektronového mikroskopu (SEM) při zobrazení v sekundárních elektronech (obr. 21). 

 

   

Obr. 21: Trhliny na rozhraní spoje po HIC expozici na vzorku a) bez TZ b) po TZ. 

 

 Před samotnou expozicí v korozním prostředí H2S nebyly na vzorcích pozorovány 

žádné trhliny a kavity, které mohly být potenciálními místy pro uchycení vodíku. V tak 

volném bezporuchovém prostoru mohlo tedy zaniknout velké množství vodíku bez 

negativního vlivu na svařované materiály. Četné deformační pásy a velmi jemná zrna obou 

svařovaných materiálů v oblasti rozhraní spoje jako důsledek silné deformace při detonaci, 

představují příznivá místa pro rovnoměrnější přerozdělení vodíku, čímž se zabrání velkému 

pnutí a posílí se tak odolnost vůči vodíkovému praskání. V oblasti rozhraní a jeho okolí taktéž 

nebyly detekovány žádné oxidy na bázi titanu, např. TiO, Ti3O či Ti2O3. Nižší podíly jemných 

oxidů a dalších částic v matrici, tvořících místa pro uchycení atomů vodíku, mohou obvykle 

také zvýšit odolnost materiálu vůči vodíkové křehkosti. Naopak, když jsou tyto částice hrubé 

a/nebo se vyskytují na jednom lokalizovaném místě poblíž rozhraní spoje a jeho okolí, 

zvyšují odezvu vodíku a degradují tak užitné vlastnosti svarového spoje. Jakákoliv 

heterogenita symbolizuje vyšší nebezpečí náchylnosti k praskání vyvolané vodíkem [24, 25]. 
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   3.1.3 Únavové zkoušení materiálu Ti + 304 SS 

 

 Únava materiálu je proces změn strukturního stavu materiálu a jeho vlastností 

vyvolaný kmitavým (cyklickým) zatěžováním, přičemž nejvyšší napětí je menší než mez 

pevnosti a ve většině případů i menší než mez kluzu zjištěná statickou tahovou zkouškou. 

V důsledku zatěžování dochází v materiálu k hromadění poškození (plastické deformace), 

což se v závěru procesu projeví růstem makroskopické trhliny a únavovým lomem.  

 Únavová zkouška probíhala při cyklickém tah-tlak zatěžování, konstantní amplitudě 

napětí v rozsahu od 160 do 40 MPa s frekvencí 20 Hz, v jednom případě 40 Hz, a sinusovým 

souměrným průběhem na univerzálním zkušebním stroji ZD 10 při pokojové teplotě. 

Testovaný materiál byl opět výbuchem svařený plech Ti + 304 SS ve výchozím stavu a 

po tepelném zpracování (TZ) 600°C/1,5h/vzduch, z něhož se vyrobily zkušební tyče 

kruhového průřezu o délce 100 mm a průměru 10 mm, přičemž v oblasti svarového spoje byly 

opatřeny vrubem pro zaručení lomu tyče právě v tomto místě (obr. 22). Před samotnou 

únavou byly určité zkušební tyče v oblasti spoje vystaveny elektrolytickému vodíkování 

v roztoku 0,1 M H2SO4 po dobu 8 hodin při proudové hustotě 15 mA/cm
2
, aby se mohl 

zároveň zhodnotit i vliv vodíku na únavu svarového spoje a jeho životnost. 

 

 

 

Obr. 22: Vzhled zkušební tyče s průměrem 8 mm v oblasti svarového spoje. 

 

 Výsledky únavových zkoušek jsou shrnuty v grafu 1. Zkušební tyče po TZ 

nevystavené elektrolytickému vodíkování (H) prokázaly nejlepší prahovou hodnotu 2 700 000 

cyklů do lomu při nejvyšším zatížení 70 MPa, a to i v případě zatěžování s frekvencí 40 Hz, 

kdy se tyč přetrhla při 2 717 876 cyklech do lomu, přestože byl celkový průběh horší než při 

20 Hz. U tyčí po TZ a vodíkování klesla prahová hodnota na 2 305 104 cyklů při zatížení 

55 MPa, zatímco tyče bez TZ vystavené vodíkování se přetrhly po 2 105 400 cyklech při ještě 

menším zatížení 40 MPa. Srovnáním tyčí cyklicky zatížených při jednotné amplitudě napětí 

70 MPa a frekvenci 20 Hz je možno teoreticky posoudit vliv vodíku na životnost výbuchem 

svařovaného materiálu v oblasti spoje po TZ a bez TZ. Tyč po TZ a vodíkování při 

referenčním napětí 70 MPa vykazuje prahovou hodnotu 940 000 cyklů do lomu, kdežto tyč 

304 SS  Svarový spoj Ti 
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bez TZ po vodíkování pouze 101 000 cyklů do lomu, což odpovídá přibližně 34,81 %, resp. 

3,74 % životnosti výchozí tyče po TZ, která nebyla vystavena působení vodíku. Je zřejmé, 

jak velký vliv má vodík a jak prudce snižuje životnost daného materiálu v křehké oblasti 

spoje, zvláště když není tepelně zpracován. Cílem tepelného zpracování bylo především 

zhomogenizovat Ti matrici, mírně zjemnit zrna a snížit vnitřní pnutí po svařování výbuchem. 

Proto tedy bylo tepelné zpracování opět příznivé a zmírnilo negativní účinek vodíku. Způsob 

iniciace únavových trhlin závisí také na rychlosti plastické deformace, úrovni efektivního 

napětí a velikosti zrn. Při tomto zkoušení byla rychlost cyklického zatěžování konstantní [25]. 

 

 

Graf 1: Závislost amplitudy napětí na počtu cyklů do lomu. 

 

 U všech zkušebních tyčí došlo k lomu 

v oblasti rozhraní svarového spoje. Lomové 

plochy vykazovaly převážně zvlněnou 

morfologii, která je důsledkem výrazné 

plastické deformace při tvorbě vlnového 

rozhraní svarového spoje v procesu 

svařování výbuchem (obr. 23).  

 

 

Obr. 23: Vzhled lomové plochy tyče po TZ bez 

elektrolytického vodíkování. 
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Obr. 24: Lomová plocha tyče bez TZ po elektrolytickém vodíkování. 

 

Tab. 3: Chemické složení označených míst na lomové ploše obr. 24 [at. %]. 

Oblast Si Ti Cr Mn Fe Ni 

1a 0,62 19,17 16,66 1,55 54,86 7,14 

1b 0,96 19,64 16,69 1,64 54,08 6,99 

1c 1,14 21,09 16,20 1,54 52,76 7,28 

2a  97,08 0,52  2,01 0,39 

2b  95,74 0,72  3,07 0,47 

3a 0,63 45,34 11,26 1,05 36,86 4,86 

3b 0,55 40,97 11,67 1,21 40,22 5,38 

4  100     

 

Mikrofraktografický rozbor lomové plochy a rtg mikroanalýzu dokládá obr. 24 a tab. 3. 

Převážná část lomu (okolo 70 %) byla realizována ve směsi matrice s vyšším podílem Ti 

v rozmezí od 41 do 97 at. % až po čistý Ti, která je znázorněna hladce šedými (2a, 2b, 4) 

až světle šedými (3a, 3b) oblastmi. Označené oblasti 3a, 3b tvořené 41 až 45 at. % Ti mohou 

naznačovat výskyt intermetalické fáze FeTi s přídavkem Cr částečně nahrazujícím Fe. 

Nejsvětlejší oblasti hladkých štěpných fazet 1a - 1c prokazují nejvyšší podíl Fe v rozmezí 53 

až 55 at. %, avšak pouze 19 až 21 at. % Ti, což by mohlo dokazovat přítomnost intermetalické 

fáze Fe2Ti. Tyto oblasti se vyskytovaly v menší míře a tvořily přibližně zbylých 20 až 30 % 
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povrchu lomu. Zmíněné podíly Ti a Fe leží právě v eutektických oblastech okolo 

intermediárních fází FeTi a Fe2Ti uvedených fázovým diagramem Fe-Ti (obr. 25). 

 

 

Obr. 25: Fázový diagram systému Fe-Ti [26]. 

 

 Nutno podotknout, že urychlený svazek primárních elektronů ze zařízení SEM proniká 

přes povrch vzorku v oblasti spoje pouze do mikrometrové hloubky, tudíž může zaznamenat 

pouze část detekované intermetalické fáze a výsledná rtg mikroanalýza není pak příliš 

objektivní. Použitím běžných technik je přesná kvantifikace intermetalických fází v oblasti 

rozhraní dosti obtížná. Elektronový svazek ze SEM je poměrně široký a zaujme menší 

excitační objem, na rozdíl od svazku monochromatického synchrotronového záření 

procházejícího napříč celým vzorkem při současném registrování souboru stovek  záznamů 

rtg difrakcí. I když je rozhraní spoje vlnové povahy, netvoří se pravidelné sinusoidy v celém 

jeho objemu. Je tedy vhodné analyzovat oblast rozhraní svarového spoje v komplexnější 3D 

podobě pomocí synchrotronového záření. Aplikací synchrotronového záření byl potvrzen 

výskyt fáze Fe2Ti (69,99 hm. % Fe, 30,01 hm. % Ti) a přítomnost α-Fe, γ-Fe a α-Ti v oblasti 

vlnového rozhraní spoje. Experiment byl prováděn v Hamburgu na akumulačním prstenci 

PETRA III, beamline P07 při velmi tvrdém rtg záření s vysokou energií 99 keV pro rtg 

difrakci [25]. Příčinou výskytu daných fází může být použitá technologie vlastního svařování 

v závislosti s podmínkami výbuchu. Detekci α-Fe lze přisuzovat silné plastické deformaci 

v průběhu exploze vyvinuté ztrátou kinetické energie v oblasti rozhraní, a také tření a smyku 

obou svařovaných materiálů s následnou enormní rychlostí ochlazení. Důsledkem toho je 
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rovněž částečné roztavení oblasti hřebenu vlny a tvorba intermetalických částic. Přítomnost  

α-Fe spolu s ostatními negativy může nepříznivě ovlivnit rozhraní svarového spoje, a to 

snížením pevnosti a zvýšením vodíkové náchylnosti. I přes nepatrný podíl této fáze, 

je výzkumu stále věnována hlubší pozornost [25].  

 Prezentované výsledky únavových zkoušek potvrzují, že k iniciaci a šíření trhlin 

docházelo převážně v oblastech s vysokým podílem Ti. Analýza lomové plochy svarového 

spoje prokázala chemické složení 96 až 100 at. % Ti v oblasti linie spoje, zatímco 41 až 45 a 

19 až 21 at. % Ti zastupovalo smíšené, případně intermetalické fáze situované v hřebenech 

vln s vyšším podílem Fe. Výskyt prakticky čistého Ti byl zjištěn na těsném rozhraní vlny a Ti 

matrice navařovaného materiálu. K přetržení zkušebních tyčí došlo tedy primárně v místech 

rozhraní spoje a sekundárně v oblastech smíšených fází uvnitř hřebenů vln. V oblasti rozhraní 

a jeho okolí nebyly zaznamenány žádné kavity ani neprovařená místa, která by mohla mít 

negativní vliv na průběh únavy a výslednou lomovou plochu.  
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4. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 

 Charakter mikrostruktury plátovaného plechu Ti + 304 SS se měnil v závislosti 

na vzdálenosti od oblasti rozhraní spoje. Výsledná mikrostruktura je důsledkem fyzikálně-

metalurgických procesů probíhajících během svařování výbuchem. Mikrostruktura základního 

materiálu 304 SS vykazovala v oblasti mimo spoj minimum deformačních pásů, avšak 

vyskytovalo se zde δ-Fe. Delta ferit má vliv na řadu vlastností austenitických ocelí a působí 

feromagneticky, což může být značné omezení při různých aplikacích. Naopak u matrice 

navařovaného materiálu α-Ti byla zjištěna větší hustota deformačních pásů. To lze vysvětlit 

tím, že při svařování výbuchem Ti prochází mnohem větší deformací než austenitická ocel. 

V těsné blízkosti rozhraní spoje se ve struktuře α-Ti vyskytovala silná deformační zóna, 

v níž byla hustota smykových adiabatických pásů největší. Tato zóna je významná z hlediska 

mechanického chování a má vliv na intenzivní zpevnění oblasti svarového spoje. Obecně 

měla zrna Ti rovnoosý charakter. Oblast vlnového rozhraní svarového spoje tedy vykazovala 

nerovnoměrnou a poměrně heterogenní strukturu s výskytem smíšených fází. Po tepelném 

zpracování se mikrostruktura v oblasti spoje neměnila, přičemž mikrostruktura obou 

svařovaných materiálů mimo spoj zaznamenala pouze nepatrné ovlivnění.  

 Hodnocení odolnosti plátovaného plechu vůči praskání vyvolané vodíkem bylo 

provedeno podle normy NACE TM0284. Při metalografickém hodnocení exponovaných 

vzorků bylo nalezeno četné množství trhlin v oblastech smíšených fází. Délka trhlin se 

pohybovala v rozmezí od 0,01 do 0,13 mm a tloušťka trhlin od 0,005 do 0,255 mm. Celkový 

počet odhalených trhlin byl 79 (vzorky bez TZ) a 58 (vzorky po TZ), tzn. že tepelné 

zpracování mohlo mít příznivý vliv na eliminaci trhlin. Trhliny vykazovaly převážně 45° až 

90° orientaci vzhledem k linii svarového spoje a nevybíhaly do základního ani navařovaného 

materiálu. Celková průměrná hodnota podílu délky trhlin CLR ze všech 3 vzorků bez TZ 

(po TZ) byla 1,8 % (1,52 %), podílu tloušťky trhlin CTR 3,87 % (2,16 %) a plošného podílu 

trhlin CSR 0,08 % (0,03 %). Tyto podíly trhlin splňovaly požadovaná kritéria specifikace 

ANSI/API 5L. Lze proto plátovaný plech považovat za dostatečně odolný vůči praskání 

vyvolané vodíkem a vhodný k použití v kyselém prostředí H2S. Z uvedených parametrů bylo 

také zřejmé, že tepelně zpracované vzorky po HIC expozici vykazovaly menší výskyt trhlin. 

V oblasti výskytu trhlin po HIC expozici byla na základě rtg mikroanalýzy zjištěna 

přítomnost smíšených, případně intermetalických fází na bázi Fe, Ti, Cr a Ni. Trhliny se tedy 

vyskytovaly převážně v oblastech smíšených fází o složení 57 až 61 at. % Fe a 16 až 20 at. % 

Ti. 
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 Výsledky únavových zkoušek jsou shrnuty v grafu 1. Zkušební tyče po TZ 

nevystavené elektrolytickému vodíkování prokázaly nejlepší prahovou hodnotu 2 700 000 

cyklů do lomu při nejvyšším zatížení 70 MPa. U tyčí po TZ a vodíkování klesla prahová 

hodnota na 2 305 104 cyklů při zatížení 55 MPa, zatímco tyče bez TZ vystavené vodíkování 

se přetrhly po 2 105 400 cyklech při ještě menším zatížení 40 MPa. Tyč po TZ a vodíkování 

při referenčním napětí 70 MPa vykazuje prahovou hodnotu 940 000 cyklů do lomu, kdežto 

tyč bez TZ po vodíkování pouze 101 000 cyklů do lomu, což odpovídá přibližně 34,81 %, 

resp. 3,74 % životnosti výchozí tyče po TZ, která nebyla vystavena působení vodíku. Zde je 

zřejmý značný negativní vliv vodíku na únavové vlastnosti plátovaného plechu v oblasti 

spoje. U všech zkušebních tyčí došlo k lomu v oblasti rozhraní svarového spoje. Lomové 

plochy vykazovaly převážně zvlněnou morfologii. K převážné části lomu došlo ve směsi 

matrice s vyšším podílem Ti v rozmezí od 41 do 97 at. % až po čistý Ti. Zbylý povrch lomu 

byl tvořen hladkými štěpnými fazetami s nejnižším podílem Ti 19 až 21 at. % a nejvyšším 

podílem Fe v rozmezí 53 až 55 at. %, což mohlo dokazovat přítomnost intermetalických fází 

FeTi a Fe2Ti. K přetržení zkušebních tyčí došlo tedy primárně v místech rozhraní spoje 

s vyšším podílem Ti a sekundárně v oblastech smíšených fází situovaných v hřebenech vln 

s vyšším podílem Fe. Intermetalické fáze se vyznačují výraznou křehkostí a neschopností 

plasticky se deformovat, a proto jejich množství může ovlivnit přednostní oblasti iniciace 

únavových trhlin. 
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5. ZÁVĚR 

 Teoretická část diplomové práce se zabývá výbuchovými přeměnami, principem 

výbuchového svařování a mechanismy vzniku spoje. Je zde poukázáno na parametry a 

podmínky spojování výbuchem a jejich vliv na svařovací proces a vlastnosti svarových spojů. 

Nedílnou součástí je samotný postup provedení svařování a jeho využití v technické praxi 

při zohlednění všech výhod a nevýhod svařovacího procesu. Při svařování výbuchem se 

dosahuje velmi vysokých teplot a tlaků za současného vývinu velkého množství plynných 

produktů. Samotná doba svařování je velice krátká a ohřev je koncentrován do úzké kontaktní 

zóny. Výbuchem svařené materiály se vyznačují vlnovým charakterem spoje s různými typy 

intermetalických a/nebo smíšených fází v oblasti tepelně ovlivněné zóny a výraznou 

deformací svařovaných materiálů v těsné blízkosti linie spoje. Tato metoda svařování, i přes 

jisté problémy s vlastní realizací, přináší řadu výhod z hlediska finálních vlastností svarových 

spojů a také možnost svařovat výbuchem materiály konvenčně nespojitelné. 

 Experimentální část je zaměřena na rozbor mikrostruktury materiálu svařeného 

výbuchem a jeho korozní a mechanické zkoušení. Ve všech případech byl použit stejný 

výbuchem svařený materiál Ti + 304 SS ve formě plechu vyrobený polskou firmou Explomet-

Opole. Využívaly se vzorky jak ve výchozím stavu, tak i po tepelném zpracování. Hodnotila 

se odolnost tohoto materiálu vůči praskání indukované vodíkem v kyselém prostředí H2S 

podle normy NACE TM0284. Plátovaný plech byl v oblasti spoje vystaven elektrolytickému 

vodíkování a následnému únavovému zkoušení, po němž bylo provedeno mikrofraktografické 

studium lomové plochy v oblasti svarového spoje. Výbuchem svařený plech vykazoval 

při statickém testu v kyselém prostředí sirovodíku dostatečnou odolnost vůči vodíkovému 

praskání, avšak při cyklickém testu, tedy únavě, byl vliv vodíku v oblasti spoje výrazný a 

zvlášť v případě materiálu bez tepelného zpracování. I přes tyto negativa je bimetalický plech 

nepostradatelně využitelný při různých aplikacích v potravinářském, lodním a těžebním 

průmyslu, ale i v těžké chemii nebo jaderné a geotermální energetice. 
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