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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

HORÁK, P. Hodnocení svařitelnosti uhlíkové oceli zpracované vícenásobnou plastickou 

deformaci: diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

strojní, Katedra mechanické technologie, 2014, 60 s. Vedoucí práce: Ochodek, V.  

Cílem předložené diplomové práce bylo provést hodnocení svařitelnosti oceli C55E 

zpracovanou vícenásobnou plastickou deformací v zařízení DRECE. V teoretické části 

jsou popsané mechanismy plastické deformace a převážná část se věnuje svařitelnosti 

uhlíkových ocelí. Experimentální část se věnuje hodnocení svařitelnosti oceli C55E po 

SPD procesu svařovanou technologií PAW-15. V závěru práce byla provedena diskuse 

dosažených výsledků.  

 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

HORÁK, P. Carbon Steel Weldability Evaluation after Severe Plastic Deformation: 

Master Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Mechanical Technology, 2014, 60 p. Thesis head: Ochodek, 

V.  

The aim of the presented diploma thesis was to perform evaluation of steel weldability 

C55E processed by multiple plastic deformation in the device DRECE. In the theoretical 

part there are described mechanisms of plastic deformation and predominant part devotes 

to weldability of carbon steel. The experimental part devotes to evaluation of steel 

weldability C55E after the SPD welding process technology PAW-15. In conclusion there 

was accomplished discussion about gained results. 
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Seznam použitých značek a symbolů 
 

Značka Název  Jednotka 

UFG Ultra Fine Grain [-] 

SPD Severe Plastic Deformation [-] 

   deformační rychlost [s
-1

] 

tzv. tak zvaně [-] 

DRECE Dual Rolls Equal Channel Extrusion  [-] 

Rm mez pevnosti [MPa] 

A80 tažnost [%] 

Rp0,2 smluvní mez kluzu při 20% prodloužení [%] 

Z  kontrakce  [%] 

HV tvrdost dle Vickerse [-] 

CONFORM Continuous Extrusion Forming [-] 

ECAP Equal Channel Angle Pressing [-] 

Re mez kluzu [MPa] 

HB tvrdost dle Brinella [-] 

ISO International Organisation for Standardisation [-] 

TOO tepelně ovlivněná oblast [-] 

C uhlík [-] 

S síra [-] 

Nb niob [-] 

P fosfor [-] 

Si křemík [-] 

Mn mangan [-] 

Cr chrom [-] 

Mo molybden [-] 

V vanad [-] 

Ni nikl [-] 

Cu měď [-] 

SK svarový kov [-] 

PAW plazmové svařování [-] 

GTAW svařování netavící se wolframovou elektrodou v inertním 

  plynu [-] 

MBN Magnetic Barkhausen Noise [mV] 
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Úvod 

 Z důvodu úspory hmotnosti ocelových konstrukcí se vyvíjejí nové metody jak zvýšit 

mechanické vlastností materiálů. Zvýšení mechanických vlastností umožňuje použití 

menších rozměrů jednotlivých součástí a tím se uspoří na hmotnosti celé konstrukce, 

popřípadě dojde i k celkovému zmenšení rozměru konstrukce. 

 Ve světě existuje celá řada materiálů, které mají vysoké mechanické vlastnosti a 

nízkou hmotnost, jedná se především o karbon, kevlar atd., ale tyto materiály jsou velmi 

drahé a náročné na výrobu. Celkovým snížením hmotnosti konstrukce, například 

v automobilovém průmyslu, může mít za následek snížení spotřeby paliva a snížení emisí. 

Další výhoda může být, že v důsledku zvýšení užitných vlastností se nespotřebuje takový 

velký objem použitého materiálu, a to se potom může projevit zejména v ceně výrobku.  

Mechanické vlastnosti materiálu kromě chemického složení ovlivňuje i velikost zrna 

ve struktuře. Užitné vlastnosti oceli v dnešní době se ovlivňují legováním, popřípadě 

kombinace legování s tepelným zpracováním (termomechanické zpracování), ale tyto 

způsoby úprav oceli jsou finančně nákladné. Další možnosti je zjemnit strukturu pouze 

pomocí plastické deformace. Přičemž, ale ne všechny materiály je možné zpracovat 

vícenásobnou plastickou deformací. Pro zjemnění zrn byly ve světě vynalezeny metody 

ECAP, DRECE, CONFORM a jiné.  

Pro širší uplatnění materiálů zpracovaných vícenásobnou plastickou deformací 

v průmyslu je potřeba najít vhodný způsob spojení jednotlivých zpracovaných polotovarů 

ve finální konstrukci. V praxi se materiály spojují různými způsoby podle požadavků na 

spoj a návrhu konstruktéra. Každá technologie spojení má své výhody a nevýhody. 

 V průmyslu se hojně ke spojení využívá svařování. Při svařování dochází v materiálu 

vlivem vneseného tepla do svaru k ovlivnění vlastností svařovaného materiálu v oblasti 

spoje. Každá metoda svařování je vhodná pro určitý druh materiálů a je důležité najít 

vhodnou technologii pro vznik pevného nerozebíratelného spoje. Kromě metody, kvalitu 

výsledného spoje ovlivňují i svařovací parametry.  

Z důvodu ovlivnění mechanických vlastností je vhodné svařovat materiál po SPD 

procesu technologií, která oproti konvekčním metodám se vyznačuje vysokou koncentrací 

tepla na malou plochu ohřevu.  
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Mezi tyto technologie zejména patří:  

 elektronové svařování ve vakuu – 511, 

 laserové svařování – 52, 

 GTAW - 141, 

 svařování plazmou – 15. 

Předmětem předložené diplomové práce bylo zhodnotit svařitelnost vysokouhlíkové 

oceli C55E (12 060) se zjemněnou strukturou. Pro zjemnění bylo zvolené zařízení DRECE. 

Ve zmíněném zařízení materiál prošel celkem šesti průchody. Vzorky pro experiment se 

svařovaly plazmou. Pro srovnání dosažených výsledků se svařoval nejen zpracovaný 

materiál, ale i materiál v základním stavu. V závěru práce bylo provedeno srovnání 

svařitelnosti stejně zpracované oceli po svařování GTAW – 141, jenž byla provedena 

v práci [20].    

  

 

 

.   

.         
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1 Vícenásobná plastická deformace [1]     

Již přes jedno desetiletí probíhá intenzivní vývoj ohledně výroby ultra-jemnozrnných 

materiálů (UFG). Pro jejich výrobu se osvědčuje jako účinná metoda vícenásobná plastická 

deformace (SPD) k dosažení zjemnění struktury zpracovávaného materiálu. V dnešní době 

se postupně zpracování materiálu vícenásobnou plastickou deformací blíží ke komerčnímu 

použití.  

Vliv velkého množství plastické deformace je zásadní pro ovlivnění vlastností kovů a 

slitin. Například intenzivní válcování či tažení je v zásadě doprovázeno právě 

zjemňováním mikrostruktury a formováním zrn, subzrn a fragmentů. Vlivem zmíněných 

procesů během válcování či tažení dochází ke zvýšení meze pevnosti, meze kluzu a 

tvrdosti na úkor snížení tažnosti. Vzniklé snížení tažnosti omezuje rozsah aplikace UFG 

materiálu. Jednu z možností, jak ovlivnit snížení tažnosti, je aplikovat vhodné tepelné 

zpracování, tak aby nedošlo k zásadnímu zhrubnutí zrna.  

V poslední době probíhá intenzivní vývoj UFG materiálu za účelem nejen zvýšení 

určitých mechanických vlastností, ale i pro zvýšení tažnosti. Jeden z výzkumu UFG 

materiálu probíhá i na Vysoké škole Báňské Technické univerzitě v Ostravě.  

1.1 Mechanismy plastické deformace 

Jako nejdůležitější mechanismus pro plastickou deformaci za tepla a studena je 

dislokační skluz, který se objevuje u zatížení smykovým napětím. Mezi další mechanismy 

patří dvojčatění, kluzové pásy tvz. „kink“ pásy a difúze. Právě dislokační skluz je potřebný 

pro využití SPD procesů. Z toho vyplývá, že dislokační mechanismus je důležitý pro 

proces zjemnění struktury vlivem plastické deformace [2, 3, 4].  

1.1.1 Deformace dislokačním skluzem 

Pro realizaci deformace dislokačním skluzem je zapotřebí, aby krystal byl zatížený 

smykovým napětím. Po překročení kritického smykového napětí dojde k posunu atomů o 

celistvý násobek meziatomových vzdáleností (obr 1.1). V zásadě skluz vzniká ve směru, 

kde se nachází nejhustší obsazení atomů ve skluzové rovině a v rovině s nejvyšší atomovou 

hustotou [3].    
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Obr. 1.1 Ukázka deformace dislokačním skluzem; a) zatížený krystal smykovým napětím; 

b) zvednutí povrchu o násobek meziatomových vzdáleností; c) přeleštěný krystal [3]. 

1.1.2 Deformace dvojčatěním 

Pro uskutečnění dané deformace dvojčatěním je potřebné působení vnějších sil na 

krystal. Následně se část krystalu kolem roviny dvojčatění pootočí a vznikne zrcadlový 

obraz nedeformované části. Vznik popsané deformace podporuje kubická plošně 

centrovaná mřížka, zvýšená deformační rychlost a nižší teplota tváření [4].  

 

Obr. 1.2 Schéma dvojčatní [7]. 

 

1.1.3 Deformační pásy a vybočení (lomení) tzv. „kink“ pásy 

Deformačními pásy nazýváme oblasti s různou orientací, jenž vznikaly v důsledku 

nehomogenní deformace krystalu. „Kink“ neboli vybočení či lomení je ukázané 
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na obr. 1.3, kde je bazální rovina horizontální a rovina vybočení je rovina p tzv. „kink“ 

rovina, ve které dochází k náhle změně orientace [3].   

 

Obr. 1.3 „Kink“ (vybočení, lomení) [3]. 

1.1.4 Deformace difúzí 

Podmínky pro vznik deformace pomocí difúzí je vysoká teplota a velmi malá 

deformační rychlost. Během deformace dochází k přemisťování atomů vlivem působení 

vnějších sil do míst s energetickými výhodnějšími podmínkami. Difúzní pohyb ovlivňuje 

koncentrace vakancí a intersticiálních atomů, napětí při deformaci a teplota [4].  

1.2 Mechanismy deformace ultrajemných materiálů 

Při deformaci UFG materiálů se uplatňují kromě mechanismu dislokačního skluzu 

(popsaný v kap. 1.1.1) i mechanismy difúzního a dislokačního creepu. Jaký mechanismus 

se bude podílet na deformaci UFG materiálu, závisí na různých faktorech, například na 

rychlosti deformace [5]. 

1.2.1 Difúzní creep 

Jedná se o proces, kde dochází k migraci vakancí od hranic zrn, na které působí 

tlakové napětí, k hranicím zrn s tahovým napětím. Zmíněný proces se z 99 % realizuje při 

deformační rychlosti                . Čili jedná se o nižší rychlosti deformace než je 

rychlost superplastického tečení [3, 5].    

1.2.2 Dislokační creep  

Dislokační creep probíhá při vyšší rychlosti deformace než je rychlost 

superplastického tečení. Deformace je z 99% uskutečněna nejen konzervativním pohybem 

dislokací ve skluzových rovinách, ale i nekonzervativním pohybem (šplháním). 
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Předpokládá se, že dislokace se akumulují na hranicích zrn, překážkách a dochází k řadění 

dislokací do pravidelných struktur [3, 5]    

1.3 Výsledek působení vícenásobné plastické deformace 

Vliv plastické deformace na mechanické vlastnosti se zejména projevuje u slitin a 

kovů s kubicky plošně centrovanou mřížkou, ve které se nachází vysoký počet skluzových 

systémů. Jedná se především o slitiny na bázi hliníku, mědi a niklu. Při působení plastické 

deformace vzniká v mřížce kovu vysoká hustota dislokací. Samotné dislokace jsou obvykle 

uspořádány v polohách, jež závisí na krystalické struktuře materiálu. Interakce dislokací na 

plastickou deformaci způsobuje vytvoření jednotlivých zrn s nízkým úhlem hranic 

(obr. 1.4). Při dalším působení intenzivní plastické deformace se jednotlivá zrna dále mění 

a může dojít i ke změně zrn s nízkým úhlem hranic na zrna s vysokým úhlem hranic. 

Přitom dochází k dalšímu zpracování původního zrna.  Popsané procesy během plastické 

deformace umožňují vyrábět ultra-jemnozrné materiály s velikostí zrna až 1 mm [1, 2].  

 

Obr. 1.4 Rozdíl mezi maloúhlovými a velkoúhlovými hranicemi zrn v krystalu [5]. 

Zvýšení mechanických vlastností lze pozorovat nejen u slitin kovů, ale i u oceli. 

Například ocel 1.0330 (11 321) byla již podrobena experimentu na VŠB-TUO.  Pro 

zjemnění její struktury bylo použito zařízení DRECE (viz. kap. 1.4). V experimentu se 
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hodnotila mez pevnosti, mez kluzu, tažnost a tvrdost po 2, 4 a 6 průchodech v zařízení 

DRECE. Dosažené hodnoty experimentu jsou uvedeny v tab. 1 [2]. 

Tab. 1 Zjištěné vybrané mechanické hodnoty oceli 1.0330 (11 321) [2]. 

Počet průchodů Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A80 [%] HV10 

0 173 311 50,3 93 

2 370 391 22,6 122 

4 383 411 15,8 135 

6 390 415 14,8 136 

Při experimentu bylo dokázáno, že při zjemnění zrna vlivem SPD procesu dochází 

k růstu meze pevnosti, meze kluzu i tvrdosti, ale naopak výrazně klesá tažnost [2].  

1.4 DRECE 

Jedná se o jedno z mnoha zařízení pro výrobu jemnozrnných materiálů pomocí 

vícenásobné plastické deformace. Zařízení bylo vyvinuto na Vysoké škole Báňské 

Technické Univerzitě v Ostravě pro experimenty v oblasti SPD procesů. Zařízením 

DRECE (Dual Rolls Equal Channel Extrusion) (obr. 1.5) lze momentálně vyrábět pásy 

plechu o rozměrech 48x2x1000 mm s průměrnou velikosti zrna 1 mm. Pás plechu se 

vkládá do pracovního prostoru, kde jej podávací válec v součinnosti s přítlačnými válci 

protlačí tvářecím nástrojem. Při průchodu nedochází ke změně průřezu pásu plechu [2, 6].   

 

 

Obr. 1.5 Prototypové zařízení DRECE [6]. 
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Kromě popsaného zařízení DRECE je možné pro zjemnění struktury použít jiné 

metody například CONFORM, ECAP a jiné. 

2 Charakteristika oceli C55E (12 060) [8] 

Daná ocel je součásti experimentu v předložené diplomové práci. Jedná se o 

konstrukční uklidněnou nelegovanou uhlíkovou ocel, která je vhodná k zušlechťování. 

Nachází své uplatnění pro výrobu klikových a výstředníkových hřídelů, ozubených kol a 

pastorků, čepů, šroubů, matic, vřeten soustruhů, lamel karuselů, pružin, konstrukčních 

elementů lisovacích nářadí. Ocel patří do skupiny ocelí, jenž jsou za tepla dobře tvářitelné. 

Podle normy ČSN 05 1310 je obtížně svařitelná. Lze ji svařovat všemi technologiemi a je 

doporučené aplikovat předehřev v intervalu 150 – 260 °C. Kovací teplota popisované oceli 

se pohybuje v rozmezí teplot 850 – 1100 °C [19]. 

Tab. 2 Chemické složeni oceli C55E [hm%] [8].  

C Mn Si Cr Ni Cu P S 

0,52-

0,60 

0,50-

0,80 

0,15-

0,40 

max 0,25 max 0,30 max 0,30 max 0,040 max 0,040 

Podle obsahu uhlíku v oceli lze ocel považovat za vysokouhlíkovou. V kapitole 3 je 

rozebrána svařitelnost vysokouhlíkových ocelí.  

Tab. 3 Mechanické vlastnosti oceli C55E [8]. 

Rm  [MPa] Re min [MPa] HB [-] A10 [%] 

610 - 760 345 253 15 

Uvedené mechanické vlastnosti v tab. 3 jsou orientační, protože výsledné hodnoty 

závisí na druhu polotovaru. 
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Obr. 2.1 ARA diagram oceli C55E [19]. 

2.1 Tepelné zpracování oceli C55E 

Při žíhání oceli na měkko je výsledná tvrdost 229 HB. Pro normalizační žíhání jsou 

vhodné teploty v rozmezí 825 – 865 °C. Teploty pro kalení jsou doporučené v rozsahu 840 

– 870 °C nebo 850 – 880 °C, kdy se ocel ochlazuje ve vodě nebo oleji. Pro snížení 

křehkosti po kalení je možné aplikovat temperování v rozsahu teplot 540 – 680 °C. 

Výsledné mechanické vlastnosti po zušlechtění jsou uvedené v tab. 4 [19]. 

Tab. 4 Mechanické vlastnosti po zušlechtění [19]. 

Průměr [mm] Rp0,2 [MPa] Rm  [MPa] A5 [%] Z [%] 

do 16 540 780-930 12 25 

17-40 460 740-890 14 35 

41-100 420 700-850 15 40 
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Obr. 2.2 Průběh tvrdosti v závislosti na vzdálenosti od místa kalení [19]. 

 

Obr. 2.3 Závislost mechanických vlastností ( Rm, Rp0,2, A, Z) na teplotě [19]. 
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3 Svařitelnost uhlíkové oceli 

Definice svařitelnosti podle ISO: 

‚‚Kovový materiál se považuje za svařitelný do určitého stupně při daném způsobu 

svařování a pro daný účel, lze-li odpovídajícím technologickým postupem svařování 

dosahovat kovové celistvosti svarových spojů tak, že tyto spoje vyhovují technickým 

požadavkům, jež se týkají jak vlastností samotných spojů. Tak i vlivu těchto spojů a 

konstrukční celek, jehož součástí tyto spoje jsou.‘‘ [9] 

Z výše uvedené definice lze vyčíst, že zahrnuje vliv materiálu, použité technologie a 

konstrukce [9]. 

Uhlíkové oceli jsou nejčastěji svařované materiály. Mají široký rozsah aplikací. Jejich 

univerzálnost spočívá především v metalurgických vlastnostech železa, které je základní 

prvek všech ocelí. Uhlíkové oceli lze rozdělit podle obsahu uhlíku do tří základních skupin 

(tab. 5) [11]. 

Tab. 5 Rozdělení uhlíkových ocelí podle obsahu uhlíku [11]. 

 C [hm. %] 

Nízkouhlíková ocel do 0,3 

Středně-uhlíková ocel 0,3 – 0,5 

Vysokouhlíková ocel 0,5 – 1,0 

Svařitelnost nízkouhlíkových a středně - uhlíkových ocelí je výborná zvláště, pokud je 

obsah uhlíku pod 0,15 hm. %. V případě vysokouhlíkových ocelí vysoký obsah uhlíku má 

negativní vliv na svařitelnost [11].  

3.1 Vliv uhlíku 

Na základní vlastnosti uhlíkových ocelí má největší vliv obsah uhlíku, který se v nich 

vyskytuje od velmi nízkého obsahu až po 1,7 hm. %.  Kromě vlastnosti oceli uhlík 

ovlivňuje její svařitelnost a má zásadní vliv na výslednou strukturu v okolí svarového spoje 

(TOO).  Při svařování vlivem obsahu uhlíku v TOO dochází ke zvýšení tvrdosti a poklesu 

plasticity. Což má za následek vznik vnitřního pnutí, které může způsobit vznik trhlin. 

Přičemž jako maximální tvrdost v TOO se připouští 350 HV (obr. 3.1), která odpovídá 
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obsahu 50 hm. % martenzitu ve struktuře při obsahu 0,25 hm. % uhlíku.  Z toho vyplývá, 

že obsah uhlíku 0,25 hm. % je rozhodující, zda se můžou uhlíkové oceli svařovat bez nebo 

se zvláštními podmínkami. Pokud je jeho obsah pod zmíněnou mez může se svařovat bez 

opatření. V případě, že se obsah uhlíku nachází nad zmíněnou hodnotou, je nutné aplikovat 

různá opatření, aby ocel byla svařena bez trhlin. Mezi tyto opatření patří: předehřev, 

svařování s vysokým tepelným příkonem, vhodný tvar svarku [10]. 

 

Obr. 3.1 Závislost tvrdosti svařeného spoje na obsahu uhlíku způsobená přítomnosti 

martenzitu [21]. 

 

3.1.1 Předehřev 

Předehřevem se sníží rychlost ochlazování a sníží riziko vzniku zakalení svarového 

spoje i v jeho okolí. Teplotu předehřevu lze určit různými způsoby. Lze ji stanovit 

experimentálně, početně nebo vyčíst z diagramů. V literatuře [10] je uvedena tabulka teplot 

předehřevu v závislosti na obsahu uhlíku. Početně ji lze stanovit podle normy ČSN EN 

1011 nebo podle autorů: Sefariana, Ita a Bessyho a jiných.   
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Tab. 6 Teplota předehřevu podle obsahu uhlíku [10]. 

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

0,20 – 0,30 100 – 150 

0,30 – 0,45 150 – 275 

0,45 – 0,80 275 – 425 

Diagramy pro stanovení teploty předehřevů jsou uvedené v normě ČSN EN 1011-2 a 

zahrnují vliv kombinované tloušťky, tepelného příkonu, uhlíkového ekvivalentu, stupně 

obsahu vodíku v závislosti na teplotě předehřevu.    

3.1.2 Svařování s vyšším tepelným příkonem 

Svařováním s vyšším tepelným příkonem lze nahradit předehřev. Vyšší teplo vnesené 

do svaru ohřeje okolí svaru na vyšší teplotu a vzniklý svar pomaleji chladne, což způsobí 

vznik příznivějších struktur. Pro použití tohoto procesu je potřeba svařovat s větším 

průměrem elektrod nebo použít technologii s vyšším tepelným příkonem na jednotku délky 

svaru [10]. 

Velikost tepelného příkonu je omezen podle použité technologie svařování a 

přídavného materiálu. Velikost tepelného příkonu lze vyčíst z diagramů uvedených 

v normě ČSN EN 1011-2 [10]. 

3.1.3 Vhodný tvar svarku 

Vhodný tvar svarku může snížit riziko vzniku trhlin. Doporučuje se nepoužívat velké 

tloušťky svaru a svarky s vysokou tuhostí, protože v nich hrozí výskyt vysokých hodnot 

vnitřního pnutí a v důsledku jich můžou vzniknout trhliny. Není vhodné ani volit svařence 

s velkým průřezem stěny, protože s rostoucí tloušťkou svařovaného materiálu roste 

rychlost ochlazování. Pro omezení vnitřních pnutí se doporučuje volit konstrukci tak, aby 

byla dostatečně pružná a volit tupé spoje místo koutových [10].  

3.2 Svařitelnost vysokouhlíkové oceli 

Jejich svařitelnost je obtížná z důvodu vysokého obsahu uhlíku, vysoké pevnosti a 

nízké plasticity. S rostoucím obsahem uhlíku je ocel náchylná k zakalení. Vlivem 

vneseného tepla do svaru během procesu svařování a následného rychlého ochlazení 

vzniká ve vysokouhlíkové oceli martenzitická struktura, která je tvrdá a křehká. Tvrdost 
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vzniklého martenzitu roste s obsahem uhlíku v oceli (obr. 3.1). Z důvodu vysoké pevnosti 

jsou tyto oceli náchylné na studené, horké a lamelární trhliny. Trhliny převážně vznikají 

v TOO [9,11] 

 

3.2.1 Studené trhliny 

Často se tyto trhliny nazývají zpožděné lomy, vodíkem indukované trhliny, popřípadě 

vodíkové praskání. Tento typ trhlin zásadně ovlivňuje svařitelnost materiálu. Zmíněné 

trhliny vznikají kombinací faktorů:  

 citlivá, křehká mikrostruktura, 

 přítomnost vodíku ve svarovém spoji, 

 tahové napětí v oblasti svaru. 

Trhliny indukované vodíkem vznikají hlavně při ochlazování nebo po ochlazení svaru. 

Typická teplota pro jejich vznik je v intervalu od -100°C do 200°C. Můžou se objevit po 

několika hodinách po svařování, ale i za několik dní. Přičemž samotné vodíkové praskání 

je způsobené difuzí vodíku do oblasti s vysokým tahovým napětím, kde vodík na 

strukturních vadách mění svůj molekulární tvar. Trhliny vznikají v TOO a ve svarovém 

kovu. U uhlíkových ocelí se vyskytují především v TOO.  Trhliny můžou být podélné nebo 

příčné (obr. 3.2).  Vzniklé trhliny v TOO jsou především podélné [11].   

Podhousenkové trhliny leží především rovnoběžně s hranicí taveniny. Nevyskytují se 

na povrchu, ale uvnitř materiálu, proto jsou obtížně zjistitelné. Tyto trhliny se vytvoří již 

při relativně malém vnitřním pnutí v martenzitu, pokud je zde přítomná vysoká 

koncentrace vodíku [11]. 

Trhliny vzniklé na přechodu ze základního materiálu do svarového kovu a trhliny 

v kořenu svaru se začínají tvořit v oblasti s vysokou koncentrací napětí.  Z tohoto důvodu 

se mohou vyskytovat v méně náchylné struktuře nebo při relativně malém obsahu vodíku. 

Tyto trhliny jsou často zpožděné [11]. 
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Obr. 3.2 Trhliny indukované vodíkem; 1 – trhlina na přechodu ze základního materiálu 

do svarového kovu; 2 – příčná trhlina ve svarovém kovu; 3 – příčná trhlina v TOO;  

4 – podhousenková trhlina; 5 – trhlina ve svarovém kovu; 6 – trhlina v kořenu svaru.   

Trhliny ve svarovém kovu můžou být podélné i příčné. Podélné trhliny vzniknou 

působením vysoké koncentrace napětí u kořene svaru. Příčné trhliny vznikají na vadách 

s obsahem vodíku a za přítomností podélného napětí. Tyto trhliny převážně vznikají uvnitř 

svaru a ne vždy je lze vidět na povrchu. Ke zvláštním trhlinám ve svarovém kovu patří tzv. 

šípovité trhliny, které svírají s osu svaru úhel 45° [11].   

Výskyt příčných trhlin v TOO je výjimečný a vznikají především u vysokouhlíkového 

martenzitu při působení vysokého podélného napětí [11].   

Hlavním problém zjištění vodíkem indukované trhliny je jejich identifikace. Jak 

uvádějí zdroje, některé druhy trhlin nevznikají ihned po svařování. Proto je důležité svar 

kontrolovat až po delší době. Zvláště zbrzděné lomy můžou vzniknout za přispění 

externího napětí až při provozu. Vzhledem k tomu, že některé trhliny se objevují uvnitř 

svaru, a ne na povrchu, nelze spoléhat pouze na vizuální zkoušku (penetrační nebo 

magnetickou). Na objemové vady je nejcitlivější rentgenová zkouška, ale není schopna 

detekovat příliš jemné trhliny. Další je možná kontrola ultrazvukem, která je schopna 
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detekovat vnitřní vady. Ke zjištění trhliny pomocí ultrazvukové zkoušky musí obsluha 

vědět, kde trhliny má hledat [11]. 

Vodík potřebný pro vznik těchto trhlin se do svaru dostane při svařování. Zdroje 

vodíku jsou: 

 vlhkost na povrchu obalené elektrody pro obloukové svařování, v tavidle pro 

svařování pod tavidlem nebo v jádru trubičkových elektrod, 

 sloučeniny obsahující vodík na povrchu svařovaného materiálu (rez, barvy, 

oleje atd.), 

 vysoká vlhkost ochranného plynu nebo únik chladicí vody z hořáku, 

 vlhký vzduch v okolí svaru. 

K prevenci vzniku studených trhlin patří: 

 aplikovat předehřev a dodržovat interpass teplotu, 

 po svařování provést tepelné zpracování, 

 použít nízkovodíkové metody svařování. 

 

Obr. 3.3 Mikrografický snímek trhliny v TOO způsobené vodíkem [11]. 

Z popsaného druhu trhlin jsou na ně především náchylné vysokouhlíkové oceli, 

protože vysoký obsah uhlíku umožňuje vzniku martenzitické struktury, která je tvrdá a 

křehká. Kromě obsahu uhlíku přispívají ke vzniku zakalené křehké struktury a zvyšují 

náchylnost na studené trhliny i jiné prvky [11]. 
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Příspěvek jednotlivých prvků lze vyjádřit uhlíkovým ekvivalentem, například podle 

rovnice od IIW (Iternational Institut of Welding) [9]: 

15

CuNi

5

VMoCr

6

Mn
C

E(IIW)
C





                [hm. %]                                      (1) 

Uvedená rovnice se používá pro materiály s obsahem uhlíku od 0,18 hm. %. Jednotlivé 

prvky se do rovnice dosazují v hm. %. Pokud výsledek vyjde nad 0,45 hm. % je ocel 

náchylná na studené trhliny a doporučuje se aplikovat předehřev.  

3.2.2 Horké trhliny  

Horké trhliny vznikají při tuhnutí svarového kovu. Tento druh trhlin se převážně 

objevuje ve svarovém kovu, ale i v menší míře v TOO. Vznikají ihned po dokončení svaru 

a typická pro jejich vznik je teplota nad 850 °C.  Z toho plyne, že vznikají při ochlazování, 

kdy dochází k přeměně svarového kovu z taveniny do tuhého stavu. Při tuhnutí ve svaru 

dochází k nesouměrnému smršťování z důvodu obsahu nečistot a jejich rozdílnou teplotou 

tání. Nesouměrné smršťování vyvolá ve svaru vysoké napětí, které se uvolňuje a 

v citlivých místech způsobí trhliny. Za citlivé místo se považuje hranice mezi taveninou a 

tuhou fázi. Horké trhliny lze jednoduše rozpoznat, protože obvykle se šíří ve směru osy 

svaru, ne vždy se však trhliny objeví i na povrchu (obr. 3.4) [9, 11]. 

 

 

Obr. 3.4 Vzniklá horká trhlina ve svarovém kovu při svařování oceli [12]. 
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Náchylnost k horkým trhlinám je závislá hlavně na obsahu uhlíku, síry, fosforu, 

manganu a na tvaru svaru. Především oceli s vyšším obsahem uhlíku jsou náchylné. 

Hodnocení náchylnosti oceli lze stanovit z různých empirických rovnic například 

z této[11]: 

   1Mn5,4Si12,3Nb45P75S190C230UCS                                      (2) 

Do rovnice se jednotlivé prvky dosazují v procentech. Pokud UCS vyjde pod 10, ocel 

není náchylná na vznik horkých trhlin. Když UCS je v rozmezí 10 – 30 je potřeba 

svařovací proces kontrolovat. V případě, že UCS vyjde nad 30 ocel je náchylná na horké 

trhliny [11]. 

Kromě uvedené rovnice UCS pro zjištění náchylnosti oceli na horké trhliny lze použít i 

rovnici [9]: 

          %
VMoCrMn3

310
100

Ni

25

Si
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                                                                   (3) 

Nelegovaná ocel je náchylná pokud H.C.S. je větší něž 4 [9].  

Tvorbu horkých trhlin lze omezit: 

 volbou svařovacích procesů nebo postupu s mělkou penetrací, 

 volit vhodný tvar housenky, 

 volit nízké rychlosti posuvu při svařování. 

Jako vhodný tvar housenek je doporučený konvexní (obr. 3.5), protože u konkávních 

housenek se na jejich povrchu vyskytuje tahové napětí. Kromě tvaru způsobují praskání i 

hluboké a úzké housenky (obr 3.6). Poměr mezi hloubkou a šířkou by měl být mezi 0,5-0,8 

[11]. 
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Obr. 3.5 Vlevo je konkávní tvar housenky a vpravo konvexní tvar housenky 

s naznačením působení napětí.  

 

Obr. 3.6 Poměr hloubky a šířky u housenky s naznačeným působením napětí; vlevo je 

nevhodný tvarový koeficient housenky; na pravé straně je správný poměr.  

Vysoká rychlost posuvu při svařování má tendenci způsobit růst dendritů. Výsledek 

potom je oddělování nečistot a vzniku horké trhliny [11]. 

3.2.3 Lamelární trhliny 

Tyto trhliny nevznikají ve svarovém kovu, ale vyskytují se buď v TOO nebo mimo 

TOO v základním materiálu. Vznikají buď ihned po svařování, nebo se můžou objevit až 

po několika hodinách či dnech po dokončení svaru. Vyskytují se u válcovaných ocelí, 

především u ocelí s vyšší pevností [9, 11]. 
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Hlavní faktory způsobující trhliny: 

 konstrukce spoje, 

 obsah vodíku, 

 množství nekovových vměstků (především sulfidů), 

 plastické vlastnosti materiálu ve směru osy Z, 

 velikost tahového napětí ve směru osy Z. 

Z pohledu konstrukce spojovacích uzlů je nejnáchylnější T spoj (obr. 3.7). Obsahem 

vodíku ve svaru a TOO vzniká křehká struktura, která pomáhá vzniku lamelárních trhlin 

[11]. 

 

Obr. 3.7 Typické místo pro lamelární trhlinu u T spoje [11]. 

Překlad: Typical site for lamellar tearing – typické místo pro lamelární trhlinu   

Susceptible steel plate – náchylný ocelový plech 

Vlivem válcování dochází v materiálu k poklesu tažnosti ve směru osy Z. Ochlazování 

svaru doprovází smrštění a následné vyvolání tahových napětí, jenž v důsledku snížené 

tažnosti způsobí trhliny. Trhliny ve výjimečných případech lze vidět i na povrchu, ale 

většinou vznikají v materiálu (obr. 3.7), a proto pro jejich odhalení je potřeba použít 

ultrazvuk [9, 11]. 
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K omezení vzniku lamelárních trhlin se doporučuje: 

 použít nízkovodíkové metody svařování, 

 používat materiály s vysokou čistotou, 

 konstrukční úpravy spoje.  

Z konstrukčního hlediska je vhodné provést změnu tvaru spoje nebo použít 

polštářování (obr. 3.8). Dále možné snížit riziko vzniku trhlin změnou pořadí kladení 

housenek (obr. 3.9) [9]. 

 

Obr. 3.8 Možnosti omezení vzniku lamelárních trhlin; a) změnou tvaru spoje;  

b) polštářováním [9]. 

 

Obr. 3.9 Snížení rizika tvorby lamerálních trhlin pořadím kladení housenek [14]. 
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Obr. 3.10 Mikrografický snímek lamelární trhliny [13]. 

4 Plazmové svařování 

Technologie svařování uvedena v této kapitole byla následně použita v experimentu 

pro sváření vzorků. Plazmové svařování se podle normy ČSN EN ISO 4063 označuje 

číslicí 15. V některých literaturách se označuje zkratkou PAW (Plasma Arc Welding). 

Samotné plazmové svařování se dělí do tří skupin podle intenzity proudu a tloušťky 

svařovaného materiálu (tab. 7).  

Tab. 7 Rozdělení plazmového svařování 

 Proud [A] Tloušťka [mm] 

Mikroplazmové svařování 0,05 – 20 0,01 – 3 

Středně-plazmové svařování 20 – 100 3 – 10 

Svařování klíčovou dírkou nad 100 10 – 30 

Zdrojem tepla je plazmový plyn, který je silně ionizovaný. Ionizace se děje při 

průchodu plynu v elektrickém oblouku. V případě použití dvouatomového plynu (vodík, 

kyslík a dusík) nejprve před ionizací dochází k disociaci plynu. Vzniklá plazma dosahuje 

teploty až 16 000°C. Elektrický oblouk hoří mezi netavící se wolframovou elektrodou a 

základním materiálem. Popisovaná technologie patří mezi nízkovodíkové [15]. 
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Plazmový plyn se přivádí kolem wolframové elektrody. Vlivem průřezu výstupní 

trysky hořáku vzniká úzký proud plazmy, který působí na svařovaný materiál energií 

s vysokou koncentrací. Jako plazmový plyn se nejčastěji používá argon, ale je možné 

použít i směs argonu a hélia. Pro ochranu tavné lázně od okolní atmosféry lze použít 

ochranný plyn. Ochranný plyn nesmí na svar působit negativně. Nejčastěji se používá 

argon, popřípadě směs argonu a vodíku nebo směs argonu a hélia. Volba plazmového a 

ochranného plynu závisí na svařovaném materiálu. Svařování může probíhat bez 

přídavného materiálu nebo s přídavným materiálem. Přídavný materiál může být ve formě 

prášku nebo drátu. Plazmový hořák (obr. 4.1) z důvodu dosahované vysoké teploty musí 

být chlazený vodou. Popsaná metoda svařování se podobá metodě TIG [18, 16, 17]. 

 

Obr. 4.1 Schéma plazmového hořáku [16] .  

Výhody plazmového svařování v porovnání se svařováním TIG: 

 vyšší rychlost svařování, 

 menší TOO a deformace, 

 vynikající kvalita svaru, 

 úspora přídavného materiálu. 
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Uplatnění plazmového svařování nacházíme v leteckém a kosmickém průmyslu, 

mikroelektronice, chemickém a potravinářském průmyslu [17]. 

5 Experimentální část 

Experimentální část se zabývá hodnocením svařitelnosti oceli C55E (12 060) po 

zpracování vícenásobnou plastickou deformací. Pro zhodnocení svařitelnosti byl proveden 

rozbor makrostruktury, mikrostruktury, analýza zbytkového napětí a zkouška tahem. 

Kromě provedených zkoušek by bylo vhodné dále provést měření mikrotvrdosti a 

únavovou zkoušku, ale vzhledem na časové možnosti nebyly provedeny. Zpracování 

proběhlo v zařízení DRECE, ve kterém materiál prošel celkem šesti průchody. Pro 

srovnání rozdílu ve svařitelnosti byl podroben experimentu stejný materiál bez zpracování. 

Vzorky se svařovaly plazmou.  

Dosažené výsledky hodnocení svařitelnosti jsou v průběhu předložené experimentální 

části práce srovnány s dosaženými výsledky z literatury [20].  

5.1 Rozbor svařitelnosti oceli C55E 

Ocel patří podle normy ČSN 05 1310 mezi obtížně svařitelné materiály. Podle rozboru 

svařitelnosti vysokouhlíkové oceli uvedené v kapitole 3.2 lze očekávat tvorbu studených, 

horkých a lamelárních trhlin. Náchylnost oceli na tvorbu studených a horkých trhlin lze 

ověřit uvedenými výpočty v teoretické části. 

5.1.1 Výpočet náchylnosti na studené trhliny 

Ke zjištění lze použít výpočet uhlíkového ekvivalentu podle rovnice č. 1: 
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Uhlíkový ekvivalent pro danou ocel vyšel 0,82 hm. %. Z výsledku je patrné, že ocel je 

náchylná na vznik zakalené struktury a tím pádem i na studené trhliny. U této rovnice platí, 

že pokud uhlíkový ekvivalent vyjde nad 0,45 hm. %, je vhodné aplikovat předehřev.  

Teplota předehřevu prodlužuje čas, kdy může difundovat ze svarového spoje vodík a 

sníží se tím riziko vzniku studených trhlin. Pro experiment bylo zvoleno, že svařovat se 
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bude bez předehřevu, proto zde nejsou dále uvedeny výpočty pro stanovení teploty 

předehřevu.  

5.1.2 Výpočet náchylnosti na horké trhliny 

Náchylnosti oceli na horké trhliny lze informativně stanovit z parametrické rovnice 

č. 3. Pro nelegovanou ocel platí, že pokud H.C.S je vyšší než 4 %, ocel je náchylná na 

tvorbu horkých trhlin. 
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Parametr H.C.S. pro ocel C55E vyšel 18,1%. Ocel je náchylná na tvorbu horkých 

trhlin.  

5.2 Vzorky pro experiment 

Vzorky o rozměrech 221x2x48 mm byly svařovány plazmou. Ke svařování bylo 

použito zařízení MICROPLASMA 120. Celkem v experimentu se svařovalo 11 vzorků 

(tab. 8).  Vzorky se svařovaly s tupým I svarem. Z důvodu neprovaření kořene u vzorků č. 

1, 3, 4, 9 a 11 bylo nutno vzorky otočit a z druhé strany aplikovat další cyklus svařování. 

 

Obr. 5.1 Svařování vzorku mikroplazmou. 
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Tab. 8 Parametry svařování 

Č. vz. Počet cyklů Svař. proud 1. 

cykl/2.cykl [A] 

Rychlost svařování 

1.cykl/2.cykl [cm/min] 

1 – 6 x DRECE 2 65/61,5 6,4/14,4 

2 – 6 x DRECE 1 65/- 6,4 

3 – nezpracovaný 2 60/61,5 6,4/14,4 

4 – nezpracovaný 2 60/61,5 6,4/14,4 

5 – nezpracovaný 1 65/- 14,4 

6 – nezpracovaný 1 65/- 14,4 

7 – nezpracovaný 1 65/- 14,4 

8 – nezpracovaný 1 65/- 14,4 

9 – 6 x DRECE 2 65/61,5 14,4/14,4 

10 – 6 x DRECE 1 65/- 14,4 

11 – 6 x DRECE 2 65/61,5 14,4/14,4 

Při svařování nebyl použitý přídavný materiál. Jako ochranný a plazmový plyn byl 

použit argon s průtokem 7 l/min.  
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Obr. 5.2 Vzorky č. 1- 4 po svařování mikroplazmou. 

5.3 Měření zbytkového napětí 

Pro analýzu zbytkového napětí byla zvolena magnetoelastická metoda.  Metoda patří 

mezi nedestruktivní využívající Barkhausenova magnetického šumu. Při analýze 

zbytkového napětí se zkoumá reakce materiálu na působení magnetického pole.  Hodnoty 

zbytkového napětí jsou uváděné v magnetickém parametru mV. Pokud při měření MBN 

vychází vysoké hodnoty, tak se jedná o tah. Při nízkých hodnotách MBN se naopak jedná o 

tlak. Hodnoty MBN kromě zbytkového napětí ovlivňuje i výsledná tvrdost, mikrostruktura 

a vady v materiálu.  

Pro měření byly vybrany vzorky č. 2, 4, 7, a 9. Zbytkové napětí se měřilo kolmo na 

osu svaru v ose vzorku. Měření bylo provedeno na svařované straně. Pro srovnání je 

v kapitole uvedený graf zbytkového napětí po svařování GTAW - 141 (obr. 5.6) a graf, kde 

jsou jak vzorky po PAW – 15, tak i po GTAW - 141 svařování (obr. 5.7).  U měřených 

vzorků je tahové napětí nad 300 mV. Pod 300 mV je tlakové napětí. Měření proběhlo bez 

kalibrace. 
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Obr. 5.3 Graf průběhů MBN u svařovaných vzorků zpracovaných SPD procesem.  

 

Obr. 5.4 Graf průběhů MBN u svařovaných vzorků bez SPD procesu. 
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Obr. 5.5 Graf porovnání MBN průběhů po PAW svařování. 

 

Obr. 5.6 Graf průběhů MBN u vzorků po svařování GTAW [20] . 
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Obr. 5.7 Graf porovnání průběhů MBN  po svařování PAW a GTAW [20] .  

U grafu (obr. 5.3) průběhů MBN po SPD procesu šesti průchody v zařízení DRECE 

vzorek č. 2 s jedním cyklem vykazuje nižší hodnoty tlakového napětí, ale v oblasti 

svarového spoje se zvyšuje tlakové napětí. Zatím co u vzorku č. 9 se dvěma svařovacími 

cykly je nižší tlakové napětí ve svarovém spoji. Lze konstatovat, že u materiálu po SPD 

procesu, má vliv na velikost zbytkového napětí počet cyklů svařování. 

Ve vzorcích č. 4 a 7 bez SPD procesu (obr. 5.4) se vyskytuje ve svarovém spoji 

tlakové napětí, ale u vzorku č. 4 ve svarovém kovu se tlakové napětí zmenšuje. Lze 

konstatovat, že u materiálu bez SPD procesu svařovaného PAW - 15  metodou nemá velký 

vliv na zbytkové napětí počet cyklů v okolí svarového spoje, ale má vliv na zbytkové 

napětí ve svarovém kovu. 

Při vzájemném porovnání svařovaných vzorků č. 2, 4, 7 a 9 (obr. 5.5) se v základním 

materiálu po SPD procesu nachází tlakové napětí a u nezpracovaného materiálu tahové 

napětí. Ve svarovém spoji u vzorků č. 2 a 7, u kterých byl aplikovaný jeden cyklus 

svařování, dochází ke zvýšení tlakového napětí ve svarovém spoji. Vzorek č. 7 vykazuje ve 

svarovém spoji vyšší hodnoty tlakového napětí než vzorek č. 2. U vzorků č. 4 a 9 se dvěma 

cykly svařování je patrné snížení tlakového napětí ve svarovém kovu. 
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Při porovnáni vzorků se vzorky svařenými technologií GTAW - 141 (obr. 5.7) je vidět, 

že technologie svařování má vliv na výsledné zbytkové napětí. Materiál svařený GTAW - 

141 po SPD procesu vykazuje vyšší hodnoty tlakového napětí ve svarovém spoji než po 

svařování PAW - 15 metodou.  

Z měření průběhů MBN lze vyvodit, že při svařování materiálu po SPD procesu 

technologií PAW - 15 ve svaru se nachází čistě tlaková napětí.  Zbytkové tlakové napětí je 

výhodnější než tahové, protože tahové napětí bývá často iniciátorem vzniku trhlin ve 

svarovém spoji. Pro svařování materiálu C55E po SPD procesu se podle průběhů MBN 

jeví jako vhodnější technologie PAW - 15 než GTAW - 141 z důvodu nižší hodnoty 

zbytkového tlakového napětí.  

5.4 Metalografie 

Pro rozbor makrostruktury a mikrostruktury byly vybrány vzorky č. 2, 4, 7, 9. Po 

měření zbytkového napětí byly vzorky rozřezány kolmo k ose svaru a zalité do pryskyřice. 

Plocha vzorku pro zkoumání makrostruktury a mikrostruktury následně byla broušena a 

leštěna. Z důvodu lepší viditelnosti struktury byly vzorky leptány 1% Nitalem. 

5.4.1 Makrostruktura 

V rámci focení makrostruktury se měřila pro porovnání šířka TOO u zkoumaných 

vzorků. Naměřené hodnoty jsou zpracované v tab. 9. 

 

Obr. 5.8 Snímek makrostruktury vzorku č. 2 (zvětšení 10x). 

Na snímku (obr. 5.8) vzorku č. 2 je vidět studený spoj, který mohl vzniknout 

nevhodnými svařovacími parametry nebo chybou svářeče. Na snímku lze vidět, že 

svařované části vzorku neležely ve stejné rovině. Odskočení svařovaných konců způsobilo 

zpracování materiálu SPD procesem v zařízení DRECE, protože po zpracování není pás 

plechu rovný. 
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Obr 5.9 Snímek makrostruktury vzorku č. 4 (zvětšení 8x). 

 

Obr. 5.10 Snímek makrostruktury vzorku č. 7 (zvětšení 10x). 

 

 

Obr. 5.11 Snímek makrostruktury vzorku č. 9 (zvětšení 10x). 

Na snímcích makrostruktury vybraných vzorků nejsou vidět vady, pouze u vzorku č. 2 

se vyskytl studený spoj.   
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Tab. 9 Naměřená šířka pásma TOO. 

Vzorek č. Šířka TOO [mm] 

2. 2502 

4. 1980-2544 

7. 3019-4135 

9. 2619-3385 

Měření jednotlivých pásem TOO je velice obtížné a pro jejich přesné změření by bylo 

potřebné během svařování změřit důležité teploty (Ac1, Ac2, teplota přehřátí, teplota 

solidu) pro určení hranic mezi jednotlivými pásmy. U vzorku po SPD procesu se šířka 

TOO při aplikaci druhého cyklu zvětšila, zatím co u nezpracovaného materiálu se pásmo 

TOO zmenšilo.  

Když vzorky byly svařeny technologii GTAW - 141, tak šířka TOO u nezpracovaného 

materiálu s jedním cyklem dosahovala 3 mm. U vzorku po SPD procesu šířka TOO 

dosahovala 2,2 mm. Z rozdílných naměřených šířek pásem TOO plyne, že materiál C55E 

je vhodnější svařovat metodou GTAW – 141. Přičemž po svařování vzorků po SPD 

procesu došlo ke zmenšení šířky TOO [20]. 

5.4.2 Mikrostruktura 

Z pohledu hodnocení mikrostruktury je důležité hodnocení mikrostruktury jak ve 

svarovém kovu, tak i v jednotlivých pásmech TOO. Výsledná mikrostruktura a velikost zrn 

se značnou mírou podílí na výsledných vlastnostech svarového spoje. 
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Obr. 5.12 Vzorek č. 2 – pásmo normalizace 100x. 

 

 

Obr. 5.13 Vzorek č. 4 – pásmo přehřátí 100x. 
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Obr. 5.14 Vzorek č. 7 – pásmo částečně překrystalizace 100x. 

 

 

Obr. 5.15 Vzorek č. 9 – svarový kov 100x. 

 



44 
 

Na fotkách mikrostruktury svarového kovu u všech vzorků je zřetelně vidět 

martenzitická struktura s velmi hrubými zrny. U vzorku č. 2 (Příloha C) a č. 7 (Příloha I) 

lze kromě hrubé martenzitické struktury vidět i oxidické a globulitické vměstky. U vzorků 

č. 4 (Příloha F) a č. 9 (obr. 5.15) se po hranicích hrubého martenzitického zrna vyloučil 

terciální cementit.  

 V pásmu přehřátí, které je ohraničené teplotou solidu a teplotou přehřátí, se struktura 

u jednotlivých vzorků liší. U vzorku č. 2 (Příloha B) je vidět hrubá feriticko - perlitická 

struktura s globulitickými vměstky. Na snímku vzorku č. 4 (obr. 5.13) se jedná o 

martenzitickou strukturu s obnovenými původními zrny austenitu. U vzorku č. 7 (Příloha 

H) a vzorku č. 9 (Příloha L) je hrubozrnná feriticko – perlitická struktura s vyloučeným 

martenzitem po hranicích zrn.    

V oblasti pásma normalizace ležící mezi teplotami Ac3 a teplotou přehřátí se u vzorku 

č. 2 (obr. 5.12) a č. 4 (Příloha E) vyskytuje feriticko- perlitická struktura s jemným zrnem a 

globulitickými vměstky. U vzorku č. 7 (Příloha G) a č. 9 (Příloha K) se vyskytuje 

jemnozrnná struktura feritu a lamelarního perlitu. 

V případě pásma částečné překrystalizace, nacházející se v intervalu teplot Ac1 a Ac3, 

je vidět u všech vzorků feriticko – perlitická struktura. Rozdíl je pouze ve velikosti zrn. U 

vzorku č. 2 (Příloha A) a č. 4 (Příloha D) jsou zrna hrubější než u vzorku č. 7 (obr. 5.14) a 

č. 9 (Příloha J). 

Z pohledu hodnocení mikrostruktur v jednotlivých pásmech TOO je velmi příznivá 

feriticko-perlitická struktura, což znamená, že rychlosti ochlazení nebyly příliš vysoké, a 

tudíž nevznikly zakalené martenzitické struktury. Ve svarovém kovu u všech vzorků je 

martenzitická struktura, která se dala očekávat. Martenzitická struktura je velmi tvrdá a 

křehká. Obsažené oxidické a globulitické vměstky v mikrostruktuře ovlivňují mechanické 

vlastnosti svarového spoje.   

5.5 Zkouška tahem svařených vzorků 

Zkouška tahem patří mezi destruktivní metody. Slouží ke stanovení mechanických 

vlastností svarového spoje. Pro zkoušky byly vybrány vzorky č. 1, 3, 5, 6, 8 a 10. Před 

zkouškou byly vzorky upravené na rozměr 30 x 220 mm (obr. 5.16).  Naměřené hodnoty 

jsou uvedené v tab. 10. 
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Obr. 5.16 Vzorky připravené na zkoušku tahem. 

Tab. 10 Naměřené hodnoty tahové zkoušky. 

Vz. č. Rm [MPa] Rp0,2 [MPa] A [%] Místo lomu Rp0,2/Rm 

1 547 454 1,3 základní materiál 0,83 

3 461 301 5,8 svar 0,65 

6 405 354 1,7 svar 0,87 

8 398 375 0,9 svar 0,94 

Vzorky č. 5 a 10 při zkoušce tahem selhaly. Selhání mohl způsobit studený spoj, 

popřípadě výskyt jiných nepřípustných vad. Vzorek č. 1 praskl v základním materiálu, což 

znamená, že svarový spoj byl kvalitní a dostatečně pevný. Vlivem malého počtu vzorků, 

lze srovnat pouze vzorky č. 1 a 3. Vzorek č. 1 oproti vzorku č. 3 vykazuje vyšší mez kluzu 

a mez pevnosti. Změřená mez kluzu u vzorku č. 1 v porovnání s hodnotami mechanických 

vlastností uvedených v tab. 3 je výrazně vyšší. 
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 Zkoušku tahem v případě tohoto experimentu lze brát jako doplňující, protože pro 

adekvátní zhodnocení by bylo potřeba provést zkoušku v širším rozsahu se vzorky po 

nedestruktivní kontrole svarového spoje.   

 

Obr. 5.17 Vzorky po přetržení. 

5.6 Diskuse dosažených výsledků 

Pro experiment byly vzorky svařovány plazmou. Celkem se svařovalo 11 vzorků, 

z toho 5 zpracované SPD procesem (tab. 8). Pro svařování byl zvolený tupý I svar, ale pro 

reálnou konstrukci I svar není vhodný. Pro vyšší pevnost by byl vhodnější plátovaný spoj. 

Podle rovnic č. 1 vyšlo, že ocel C555E je vhodné svařovat s předehřevem z důvodu 

nebezpečí vzniku studených trhlin. Na studené trhliny má vliv obsah difúzního vodíku. V 

experimentu se svařovalo bez předehřevu, protože technologie PAW – 15 patří do skupiny 

nízkovodíkových metod svařování. Kromě náchylnosti na studené trhliny je ocel náchylná 

na horké trhliny podle výpočtu rovnice č. 3. Z důvodu, že se jedná o válcovaný plech je 

možný výskyt i lamelárních trhlin. Avšak pro svařování oceli C55E po SPD procesu mají 

zmíněné výpočty informativní charakter. Další faktor, který přispívá k lepší svařitelnosti 

oceli C55E po SPD procesu je přítomnost tlakových napětí.  
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Analýza zbytkových napětí ve svarových spojích zkoušených vzorků byla provedena 

za účelem zjištění přítomnosti tahových či tlakových zbytkových napětí a jejich rozložení 

v příčném směru. Při analýze bylo zjištěné, že vzorky po SPD procesu svařované jedním 

cyklem technologií PAW – 15 vykazují menší tlakové napětí než vzorky v základním 

stavu. Přičemž druhý cyklus u zpracovaného vzorku (vzorek č. 4) způsobil snížení 

tlakového napětí ve svarovém spoji. Při porovnání výsledků průběhu zbytkového napětí 

uvedené v literatuře [20], ve které vzorky byly svařeny technologií GTAW – 141, ocel 

C55E po SPD procesu vykazuje menší zbytkové napětí po svařování technologií PAW –

 15. Z pohledu hodnocení svařitelnosti po analýze zbytkového napětí se jeví jako vhodná 

technologie PAW – 15 pro svařování oceli C55E po SPD procesu. Avšak je důležité, že při 

svařování metodami GTAW – 141 a PAW – 15 ve zkoušené oceli po SPD procesu se 

vyskytuje tlakové napětí, protože tahové napětí bývá jedním z možných příčin vzniku 

trhlin ve svarovém spoji. S ohledem na kvalitativní výsledky z průběhu analýzy 

zbytkového napětí bylo by vhodné pro přesnější hodnocení provést další práci 

s kvantitativními hodnotami, protože zbytkové napětí kromě technologie svařování 

ovlivňují chemické složení, objemové změny a struktura svarového kovu. 

Na makrosnímku vzorku č. 2 (obr. 5.8) se vyskytl studený spoj, který by při zatížení 

způsobil selhání spoje. Na snímcích makrostruktury zkoumaných vzorků č. 4 (obr. 5.9), 

č. 7 (obr. 5.10) a č. 9 (obr. 5.10) nejsou vidět žádné defekty. V rámci makrostruktury byla 

změřena šířka tepelně ovlivněné oblasti (tab. 9). Z hlediska srovnání s literaturou [20] je 

možné srovnat vzorek č. 2. Šířka TOO u vzorku č. 2 vychází 2502 mm a u vzorku 

svařovaného technologií GTAW – 141 byla šířka TOO 2200 mm. Z pohledu hodnocení 

svařitelnosti podle šířky TOO se jeví jako vhodnější metoda GTAW – 141 pro svařování 

oceli C55E po SPD procesu. U vzorků po SPD procesu byla naměřená menší šířka TOO 

než u nezpracovaného materiálu. 

Při zkoumání mikrostruktury v jednotlivých pásmech TOO zkoumaných vzorků vyšla 

převážně feriticko – perlitická struktura s tím, že v jednotlivých pásmech u jednotlivých 

vzorků došlo ke změně velikosti zrn. Pouze u vzorku č. 4 (obr. 5.13) se objevila 

martenzitická struktura s obnovenými zrny austenitu v pásmu přehřátí. V případě 

svarového kovu u všech vzorků vznikla martenzitická struktura. Feriticko – perlitická 

struktura patří mezi struktury, které nejsou citlivé na vznik studených trhlin. Martenzitická 

struktura je citlivá na vznik studených trhlin způsobené difúzním vodíkem. Vzhledem, že 
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ke svařování byla použita nízkovodíková metoda a z analýzy průběhu zbytkového napětí 

bylo zjištěno působení tlakového napětí ve svarovém kovu, nepředpokládá se jejich vznik. 

Pro doplnění byla realizována zkouška tahem. Zkoušely se vzorky č. 1, 3, 5, 6, 8, 10. 

Vzorky č. 5 a 10 praskly již při velmi malém zatížení nejspíš vlivem vnitřních vad ve 

svarovém spoji. Vzorek č. 1 jako jediný se přetrhnul v základním materiálu. Jedná o 

vzorek po SPD procesu svařovaný dvěma cykly. Podle místa lomu lze konstatovat, že 

svarový spoj byl vyhovující. Avšak pro přesnější závěry ze zkoušky tahem by bylo potřeba 

otestovat víc vzorků vybraných po nedestruktivní zkoušce ultrazvukem na přítomnost 

vnitřních vad. 

Z dosažených výsledků uvedených v předložené diplomové práci pro hodnocení 

svařitelnosti oceli C55E po SPD procesu vychází, že technologie PAW – 15 a GTAW –

 141 se jeví jako vhodné metody pro svařování. Avšak pro objektivní hodnocení by bylo 

vhodnější rozšířit rozsah experimentální části o měření mikrotvrdosti a únavovou zkoušku, 

které nebyly provedeny vzhledem k časovým možnostem. Kromě většího počtu vzorků 

bylo vhodné zkusit i dopad změny svařovacích parametrů a vliv tepelného zpracování po 

svařování na užitné vlastnosti svarového spoje.  

 

.    
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6 Závěr 

Cílem předložené diplomové práce bylo provést hodnocení svařitelnosti uhlíkové oceli 

zpracované vícenásobnou plastickou deformací (SPD). Pro hodnocení byla vybrána 

vysokouhlíková ocel C55E (12 060). V teoretické části jsou popsany mechanismy plastické 

deformace. Plastická deformace má zásadní vliv na výsledné mechanické vlastnosti oceli a 

slitin. Vlivem plastické deformace lze zjemnit strukturu u již vyrobeného polotovaru a 

zvýšit mez kluzu, mez pevnosti a tvrdost. Pro zjemnění struktury oceli C55E pro 

experiment bylo použité zařízení DRECE. Dále v teoretické části byla provedena 

charakteristika oceli C55E. Převážná část teorie byla věnována svařitelnosti uhlíkových 

ocelí. Obsah uhlíku v oceli ovlivňuje jejich svařitelnost, protože s rostoucím obsahem 

uhlíku roste i náchylnost na vznik zakalené martenzitické struktury, která je tvrdá a 

náchylná na tvorbu trhlin, především na studené trhliny způsobené obsahem difúzního 

vodíku.  

Vzorky pro experiment byly svařovány technologií PAW – 15. Navržený experiment 

pro hodnocení svařitelnosti oceli C55E (12 060) po SPD procesu obsahoval hodnocení 

makrostruktury, mikrostruktury, analýzu zbytkového napětí a zkoušku tahem. V průběhu 

experimentální části byly dosažené výsledky porovnány s daty uvedené v literatuře [20]. 

Ocel C55E po SPD procesu svařovaná technologií PAW – 15 se jeví jako svařitelná, ale 

pro podrobnější hodnocení bylo by vhodné rozšířit rozsah experimentální práce o další 

zkoušky, zejména o měření mikrotvrdosti a únavovou zkoušku, jež nebyly provedeny s 

ohledem na časové možnosti. Dále by bylo vhodné aplikovat tepelné zpracování po 

svařování, popřípadě použít jinou technologii svařování, např. laserem. Dosažené výsledky 

jsou přínosem a významně rozšiřují aplikaci v technické praxi při výrobě svařenců.   
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8 Seznam příloh  

Příloha A: Vzorek č. 2 – pásmo částečné překrystalizace 100x 

Příloha B: Vzorek č. 2 – pásmo přehřátí 100x 

Příloha C: Vzorek č. 2 – svarový kov 100x 

Příloha D: Vzorek č. 4 – pásmo částečné překrystalizace 100x 

Příloha E: Vzorek č. 4 – pásmo normalizace 100x 

Příloha F: Vzorek č. 4 – svarový kov 100x 

Příloha G: Vzorek č. 7 – pásmo normalizace 100x 

Příloha H: Vzorek č. 7 – pásmo přehřátí 100x 

Příloha I: Vzorek č. 7 – svarový kov 100x 

Příloha J: Vzorek č. 9 – pásmo částečné překrystalizace 100x 

Příloha K: Vzorek č. 9 – pásmo normalizace 100x 

Příloha L: Vzorek č. 9 – pásmo přehřátí 100x 
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Příloha A 

 

Vzorek č. 2 – pásmo částečné překrystalizace 100x. 

Příloha B 

 

Vzorek č. 2 – pásmo přehřátí 100x. 



56 
 

Příloha C 

 

Vzorek č. 2 – svarový kov 100x. 

Příloha D 

 

Vzorek č. 4 – pásmo částečné překrystalizace 100x. 
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Příloha E 

 

Vzorek č. 4 – pásmo normalizace 100x. 

Příloha F 

 

Vzorek č. 4 – svarový kov 100x. 
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Příloha G 

  

Vzorek č. 7 – pásmo normalizace 100x. 

Příloha H 

 

Vzorek č. 7 – pásmo přehřátí 100x. 
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Příloha I 

 

Vzorek č. 7 – svarový kov 100x. 

Příloha J 

 

Vzorek č. 9 – pásmo částečné překrystalizace 100x. 
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Příloha K 

 

Vzorek č. 9 – pásmo normalizace 100x. 

Příloha L 

 

Vzorek č. 9 – pásmo přehřátí 100x. 


