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Abstrakt  

Práce se zabývá vybranými vlastnostmi bimetalu Ti + Cr/Ni ocel a některými vlastnostmi 

bimetalu Ti + MnC ocel svářených výbuchem. V dodaném stavu a po následném tepelném 

zpracování (600°C/1,5h/vzduch). U bimetalu Ti + Cr/Ni ocel jsou hodnocené metalografické 

parametry jako například délka vlny, amplitudy, tloušťka adiabatických pásů, velikosti zrna 

atd., opět po obou tepelných reţimech zpracování. Byly provedené tahové zkoušky KCV a 

měření mikrotvrdosti přes oblast svárů u obou bimetalů. Únavové vlastnosti (tah, tlak) ve 

sváru po obou tepelných zpracování a po vodíkování prokázali příznivý vliv tepelného 

zpracování a negativní dopad vodíkování (prahová hodnota se sníţila z 70MPa na 40MPa) 

lomy byly realizované přednostně v oblasti spoje. Tepelné zpracování na vodíkově 

indikovaném praskání mělo obdobný efekt, i kdyţ tato statická zkouška vyhovovala 

poţadavku NACE TM0284-2011. Trhliny se v daném případě šířily pouze v intermetalické 

oblasti. Analýza fází v této oblasti byla provedena pomocí SEM (EDX) a EBSD a také 

pomocí synchrotronu. Poslední dvě techniky prokázaly pouze přítomnost fáze Fe2Ti. Tepelné 

zpracování u bimetalu Ti + MnC ocel vedlo ke zhoršení výsledků únavových zkoušek 

(tříbodový ohyb) a celkovému nárůstu zpevnění. Bimetal Ti + Cr/Ni ocel je pouţíván 

především v těţké chemii a energetice. 
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Abstract 

 

Presented paper is focused to chosen properties of Ti + Cr/Ni bimetal and some properties of 

Ti + MnC one welded by explosion after welding and heat treatment (HT, 600°C/1.5h/air) and 

after followed HT 600°C/1.5h/air.  In case of Ti + Cr/Ni bimetal, metallographic parameters 

were evaluated,   e.g. grain size, wave length, amplitude etc. again after the both HT. Tensile 

tests and Charpy tests were carried out and also micro-hardness evaluation through welds of 

both bimetals. In welds of Ti + Cr/Ni bimetal after both HT and also after hydrogen charging, 

fatigue properties proofed favourable influence of the HT and negative hydrogen impact on 

threshold level (decrease from 70 MPa to 40 MPa). Fracture was predominantly realised in 

area of joint. The HT on hydrogen induced cracking (HIC) showed similar effect, even when 

this static test complied with NACE Standard TM0284-2011. In given case cracks were only 

propagated in intermetallic area. Phase analysis in this area was carried out by SEM EDX, 

EBSD and also using synchrotron. The last two mentioned techniques proved presence of 

Fe2Ti only. The HT of the Ti + MnC bimetal led to the worse results of fatigue properties in 

three point bent and total strengthening increase including micro-hardness. Bimetal Ti + 

Cr/Ni is preferentially used in heavy chemistry and in energetic. 
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1. Úvod 

Svařování výbuchem se začalo rozvíjet v 60. letech minulého století. Daný proces byl stále 

vylepšován, získávaly se nové informace, zejména z technologie vlastního svařování a také 

moţnosti aplikace byly stále rozšiřovány získávání nových poznatků. Metodikou sváření 

výbuchem lze spojit celou řadu materiálů, které jsou konvenčním způsobem nesvařitelné, 

anebo draţší materiál z ušlechtilého kovu s příznivějšími vlastnostmi je navařován na méně 

ušlechtilý materiál. Z ekonomických důvodů se pozornost stále zaměřuje na tento typ 

spojování a také v důsledku stálého nárůstu poţadavku na bezpečnost při aplikacích.  

V České republice není tato metoda svařování rozšířená z důvodu, ţe 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. 

Bimetal typu Ti + Cr/Ni ocel a Ti + MnC ocel představují dva typy atraktivních materiálů, o 

jejichţ mechanických vlastnostech jsou informace sporadické, zejména prvně jmenovaný 

bimetal nabízí široké uplatnění, mimo jiné v těţké chemii a energetice. Je tedy vhodné rozšířit 

dosavadní poznatky. Doposud přijímací předpisy těchto bimetalů se omezují na základní 

mechanické parametry svařovaných materiálů a na vrubovou houţevnatost maximálně při 

teplotě -20°C. To je také důvod, proč se předloţená práce věnuje vybraným typům 

mechanických vlastností, coţ bylo také v soulad se zájmy firmy Explomet, která dodávala 

veškerý experimentální materiál. 
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2. Teoretická část 

2.1. Rozdělení metod svařování  

Volba vhodného způsobu spojování materiálů pouţívaných v jaderné energetice, a to zejména 

titanu a oceli, je závislá na mnoha faktorech. V tomto případě je nutno věnovat pozornost 

typům kombinovaných kovů, jejich rozměrům a omezením týkající se chemického sloţení. 

Mezi nejčastější způsoby spojování materiálů patři: TIG svařování, svařování třením, difuzní 

svařování, laserové svařování a pájení v peci, válcování a výbušné svařovaní. Nicméně, 

vzhledem k několika omezením, svaření oceli a titanu není moţné u většiny metod vzhledem 

k tomu, ţe při svařovaní odlišných druhů materiálů jako je titan a ocel často dochází ke 

vzniku křehkých intermetalických fází. Pouze za pouţití spaciálních titanových slitin, které 

obsahují ve svém sloţení zirkonium nebo niob, je moţné získat spoj bez vzniku neţádoucích 

intermetalických fází [1, 2]. 

Všechny běţné metody svařování lze rozdělit na dvě velké skupiny, a to metody tavného 

svařování a metody tlakového svařování. U tavného svařování je vytvoření spoje dosaţeno 

přívodem tepelné energie do oblasti svaru a dendritickou krystalizací roztaveného svarového 

kovu. Tlakové metody svařování jsou zaloţeny na působení mechanické energie, která 

formou makro nebo mikrodeformace přiblíţí spojované povrchy na vzdálenost působení 

meziatomových sil, přičemţ vznikne vlastní spoj.  

2.1.1. Metody tavného svařování 

Tyto metody můţeme rozdělit do pěti skupin: 

Plamenové svařování, kde zdrojem tepla je chemická energie, která vznikne hořením směsi 

okysličujícího a hořlavého plynu. Parametry zdroje tepla – plamene - se řídi pouţitými plyny. 

U kyslíků - acetylenového plamene se dosahuje maximální teploty plamene 3150 °C, 

nejmenší plochy ohřevu 1.10
-2

 

cm
2

 

a hustoty energie 5. 10
3

 

W.cm
-2

. Za těchto podmínek ale 

studovaný materiál nemůţe být spojen. 

Svařování elektrickým obloukem, vyuţitelný ve svařování, je nízkonapěťový elektrický 

vysokotlaký výboj, který hoří v prostředí ionizovaného plynu. Stabilně hoří za předpokladu 

napětí dostatečného pro ionizaci daného prostředí a proudu udrţujícího plazmu oblouku v 

ionizovaném stavu. Na př. TIG (Tungsten inert gas welding) je jednou z moţností získání 

trvalého spojení oceli s titanovou slitinou. Metoda patří do tavného svařování, v němţ můţe 

být materiál v okamţiku překročení teploty tání spojen, ale s vysokým rizikem, ţe se ve spoji 

vytvoří velké mnoţství neţádoucích intermetalických fází. V případě studovaného materiálu 
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pro získání kvalitního spoje, bez neţádoucí křehké intermetalické fáze, je zapotřebí pouţít 

mezivrstvu z tantalu ze strany titanu, a mezivrstvu bronzu ze strany oceli. V případě fúze oceli 

s technickým titanem, tantal by měl být nahrazen vanadem. Hlavní nevýhody tohoto způsobu 

spojení je nutnost pouţití dvou mezivrstev vyrobených z drahých materiálů a relativně dlouhá 

doba vícestupňového svaření [3]. 

Svařování plazmou je zaloţeno na ionizaci plynu při průchodu elektrickým obloukem. U 

dvouatomových plynů (dusík, vodík a kyslík) musí nejprve proběhnout disociace plynu, při 

které dochází k rozloţení molekul plynu na atomy. Stupeň následné ionizace je závislý na 

teplotě, která dosahuje u svařování plazmou aţ 16 000°C. Na základě takové vysoké teploty a 

nepřesného ovládání oblasti roztaveni, svařování plazmou není nejlepší způsobem spojování 

studovaného materiálů. Vzhledem k tomu, ţe při takto vysokých teplotách a hlavně na rozdíl 

od výbuchového svařovaní řadově delšího působení jich na dva materiály dochází ke vzniku 

přetavených oblasti ve svaru o velkých tloušťkách, které obsahují křehké intermetalické 

vrstvy vytvořené v důsledku nedostatečné rozpustnosti ţeleza v titanu. 

Laserové svařování je proces zesílení, má charakter řetězové reakce a je dále zvyšován 

průchody rezonátorem – aktivním prostředím laseru, které je uzavřeno dvěma zrcadly se 

vzdáleností rovnající se násobku vlnové délky emitovaného záření. Zrcadlo se 100% 

odrazivostí vrací všechny fotony do aktivního prostředí, ale polopropustné zrcadlo s 80% aţ 

90% odrazivostí propustí po dosaţení kritického mnoţství fotonů část záření ve formě 

krátkého vysokoenergetického pulsu. Opakovací frekvence současných krystalových laserů se 

pohybuje mezi 1 aţ 500 Hz (laser Nd:YAG můţe pracovat i v kontinuálním provozu) a 

celková energie pulsu 0,1 aţ 200 J. 

Na základě své vysoké hustoty energie a přesným ovládáním oblasti tavení, je laserové 

svařování jedním z hlavních způsobů spojování kovových materiálů. Při pouţití laserového 

svařování na studovaném bimetalu není moţné ocel a titan touto metodikou spojit,  jelikoţ 

v oblastí spoje budou vznikat křehké intermetalické vrstvy o velké tloušťce vytvořené v 

důsledku nedostatečné rozpustnosti ţeleza v titanu. Aby se předešlo této situaci, pouţívá se 

mezivrstva hořčíku. V přítomnosti mezivrstvy vytvořené intermetalické fáze nemají tak 

vysokou tvrdost a křehkost, například FeTi, který zachovává ve spoji dobré mechanické 

vlastnosti [4]. 

Titan a nerezové oceli mohou být spojeny za pouţití metody pájení v peci, která se skládá z 

pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování s teplotou tání vyšší neţ 450 ° C. Aby se 
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dosáhlo spojení oceli s titanem, pouţívá se pájka vyrobená ze stříbra a mědi (Ag72Cu28). 

Nicméně, pouţití tohoto typu pájky můţe vést ke vzniku křehkých intermetalických fází ve 

spoji na bázi mědi a titanu nebo stříbra a titanu. Aby se zabránilo tvorbě neţádoucích fází, 

povrchy spoje by měly být pokryty vrstvou kovu, který bude tvořit ochrannou bariéru proti 

šíření stříbra a mědi na stranu titanu a oceli. Kromě toho jsou určité nevýhody při pájení oceli 

s titanem v peci:  

- Potřeba zachovat relativně úzký rozsah pájecí teploty (850-900 ° C), vyplývající z teplotních 

změn v mikrostruktuře oceli a titanu; 

- Nutnost provést proces pájení během krátké doby, aby se zabránilo změnám mikrostruktury 

titanu a v oblasti spoje, tímto se omezuje vznik křehkých intermetalických fází;  

- Omezená velikost pájecích komponent je závislá na velikosti pece [3]. 

2.1.2. Metody tlakového svařování 

Mezi metody tlakového svařování lze zařadit tyto metody:  

Svařování elektrickým odporem, svařování třením, difůzí, ultrazvukem, válcováním, 

válcováním za tepla a výbuchem. 

U všech způsobů svařování vzniká spoj v důsledku silového působení při přiblíţení 

kontaktních ploch na vzdálenost působení meziatomových sil, tzn. téměř na parametr atomové 

mříţky. Spojování pomoci této metodiky hlavně závisí na stupni deformace a dostatku tepla 

nutného pro vytvoření spoje. Trvalé spojení je výsledkem tlaku vyvíjeného na spojované 

materiály a tepelné ovlivnění stykových ploch během deformace, která urychluje difúze a 

atomovými interakcemi mezi těmito dvěma materiály ve formě výměny elektronů v místě 

spoje. 

 Ke spojení dochází v tuhém nebo plastickém stavu bez vnějšího přívodu tepelné energie 

(kromě difúzního a indukčního svařování). Teplo na svarových plochách vzniká 

v důsledkůelektrického přechodového odporu, třecích nebo makrodeformačních pochodů. Ve 

svaru nevzniká licí struktura jako u tavného svařování.  

Svařování tlakem za studena 

Svařování tlakem za studena patří mezi nejstarší technologie spojování kovů. Principem 

svařování je přiblíţení povrchů svařovaných materiálů na vzdálenost řádově parametrů 
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mříţky, kdy dochází k interakci mezi jednotlivými atomy kovu za vzniku pevné vazby. K 

dosaţení poţadovaného přiblíţení je nutná výrazná plastická deformace, která musí být 

minimálně 60%, coţ není úplně ideální pro spojeni studovaného materiálu, obzvlášť pro titan, 

který nemá takovou plasticitu. Výhodou je výrazný poměr mezi tvrdostí kovu a příslušným 

oxidem.  

Svařování třením 

Třecí svařování je proces, při kterém se teplo potřebné pro provádění trvalé spojení pochází z 

přímé přeměny mechanické energie na tepelnou energii prostřednictvím tření na rozhraní 

mezi svařovanými předměty. Svařovací materiál dosáhne během procesu teploty, která je pod 

bodem tání spojených kovů. Základní mechanismus je třecí svařování proces, tření, plastická 

deformace, creep a difuze. 

Základní princip svařování třením je zaloţen na vzájemném pohybu dvou součástí při 

působení přítlačné síly. Nejčastěji se svařují rotační součásti, kdy jeden souoose vystředěný 

díl svařované součásti rotuje a druhý stojí, nebo vykonává opačný pohyb. Na jeden z dílů 

působí přítlačná síla, která dává vzniknout třecím silám. Přiváděná mechanická energie se 

mění na tepelnou při značně vysoké účinnosti. Vysokým měrným tlakem se oba povrchy 

nejprve zarovnávají, deformují a posléze nastane hluboké vytrhávání povrchu při vzniku a 

zániku mikrosvarů, coţ je spojeno se silným ohřevem (aţ 90% všeho uvolněného tepla) a 

výraznou délkovou deformací. Současně dochází k tvorbě charakteristického výronku. V 

současnosti jsou známy dva základní způsoby svařování třením:  

a) svařování s přímým pohonem – konvenční, při kterém jsou otáčky konstantní po celou 

dobu svařováaní a po zastavení se měrný tlak zvyšuje na tlak kovací, kdy vzniká vlastní svar. 

Doba svařování se pohybuje mezi 10 aţ 20 sekundy.  

b) svařování s akumulovanou energií – setrvačníkové, kdy svařování začíná po roztočení 

setrvačníku a svar vzniká po  spotřebování akumulované energie za 1 aţ 3 sekundy. 

Vysoká kvalita spoje je dosaţena velmi krátkou dobou svařování, jemnozrnnou strukturou a 

úzkou tepelně ovlivněnou oblastí.  

Při pouţití této metody pro přímé připojení titanu a oceli je vţdy spojena se vznikem 

křehkých intermetalických fází ve spoji, v důsledku uvolnění značného mnoţství tepla v 

průběhu procesu. Výsledné intermetalické fáze jsou charakterizovány přítomností četných 

mikrotrhlin o velmi vysoké hodnotě tvrdostí cca 700HV. Z tohoto důvodu je moţné získat 
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dobrou kvalitu spoje, v případě, ţe v něm budou pouţité dvě mezivrstvy. Jedna z vanadu na 

straně titanu, druha z mědi na straně oceli. Prvním krokem je spojení kombinace oceli s mědí 

a titanu s vanadem. Poté by měl být pouţit třecí svařovací proces z  důvodu významných 

změn. Aby byly eliminovány změny v mikrostruktuře materiálu, je nutné provést 

kombinované tepelné zpracování. Hlavní nevýhody tohoto způsobu svařování je nutnost 

poţití mezivrstvy, která významně přispívá k prodlouţení doby svaření a zvyšuje náklady 

vzhledem k pouţitým materiálům [3]. Boes [5] zjistil, ţe existuje analogie mezi metodou 

výbuchového svařování a metodou spojování třením. Nicméně, následné studium ukázalo, ţe 

existuje několik významných rozdílů mezi oběma technikami.V případě výbušného svařování 

tlak určuje, zda spoj vznikne či nikoliv a v případě svařovaní třením za vznik spoje odpovídají 

teploty v průběhu procesu svaření. Proces výbušného svaření se provádí v několika 

mikrosekundách, zatímco proces svaření třením trvá minimálně několik sekund. Kombinace 

různých podmínek svařování mohou vést k výrobě spojů různých druhů materiálů, které mají 

odlišné vlastnosti. Tato metoda se také  pouţívá k vytvoření spojení mezi titánem a ocelí, je to 

relativně nově rozvíjená metoda, která má budoucnost v průmyslovém vyuţití [4]. 

Difúzní svařování  

Vlastní spojení kovů při tomto způsobu svařování vzniká za působení teploty a 

odpovídajícího měrného tlaku na kontaktních plochách. Jedná se o způsob svařování v 

pevném stavu, v němţ difúzní jevy vznikají v důsledku působících vazeb na fyzicky čistých 

površích kovových materiálů. V průběhu svařovaní je materiál stlačen a následně zahřát na 

teplotu pod bodem solidu. 

Spoj je tvořen přiblíţením kontaktních ploch v důsledku lokální plastické deformace, která 

zaručuje vzájemnou difúzi v povrchových vrstvách spojovaných materiálů. Hlavní parametry 

difúzního svařování jsou teplota, tlak a čas. Teplota svařování závisí na tavicí teplotě 

svařovaných materiálů, přičemţ u dvou rozdílných kovů se řídí niţší tavicí teplotou kovu. 

Teplota dosahuje 70 aţ 80 % teploty tavení. Svařovací tlak musí zaručit přiblíţení 

spojovaných ploch na takovou vzdálenost, aby mohla nastat difúze v celé ploše, ale současně 

nedošlo k tvorbě makroskopické deformace. Čas potřebný pro difúzi se pohybuje v minutách 

v rozmezí od 3 do 60 minut. Svařování se provádí ve vakuových komorách nebo komorách, 

které obsahují redukční nebo inertní plyn, a totéţ spojení můţe probíhat přímo mezi 

svařovanými materiály nebo pouţitými mezivrstvy. 
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Difúzním svařováním lze spojovat kovy různých vzájemných kombinací a také kovy s 

keramikou, sklem a grafitem. Svařování se uplatňuje v oblasti nástrojů, přístrojové techniky, 

kosmické a letecké techniky. Difuzní spojování je další metoda, která umoţňuje získat spoj 

mezi titanem a oceli. Studie Ghoshe [6] ukázaly, ţe v důsledku difuzního spojování titanu s 

oceli 304L, v oblasti kolem spoje se vytváří intermetalické fáze Fe2Ti, FeTi a Cr2Ti. Tyto fáze 

jsou tvrdé a křehké, a proto jsou především zodpovědné za méně příznivé mechanické 

vlastnosti ve spojích. Za účelem odstranění těchto fází se pouţívají mezivrstvy mědi, která 

zabraňuje vzniku difúze mezi ţelezem a titanem. Přestoţe stejně vzniká intermetalická fáze 

CuTi, ve spoji v takové konfiguraci vzkazují příznivější mechanické vlastnosti. I kdyţ v 

mnoha publikacích jsou představené řady výhod difuzního spojování bimetalu titanu a oceli, 

tato metoda vyţaduje ohřev obou svařovaných materiálů, kde vysoká teplota se udrţuje po 

dlouhou dobu a toto má nepříznivý vliv na vlastnosti celého bimetalu. 

Svařování ultrazvukem 

Tento způsob svařování vyuţívá mechanického kmitání o vysoké frekvenci – ultrazvuku, pro 

vytvoření svarového spoje. Zdroj kmitání se skládá z ultrazvukového měniče, jehoţ vinutí je 

napájeno elektronickým vysokofrekvenčním generátorem proudu o frekvenci 4 – 100 kHz. 

Vlastní resonátor se skládá z magnetostrikčního měniče (Slitina Fe + Ni, Fe + Co + V) nebo 

piezoelektrického měniče (titan bária, zirkon titanát olova), na který je připojen trychtýřovitý 

vlnovod zesilující amplitudu kmitání. Vlnovod je ukončen tzv. sonotrodou, která přenáší 

kmitání na svařovaný materiál. Sonotrody jsou přitlačovány silou, která zajišťuje přenos 

ultrazvukových kmitů do místa spoje. Kmitání je přenášeno na rozhraní dvou spojovaných 

materiálů, kde dochází k plastické deformaci kovů a relativně malému zvýšení teploty.  

Výhodně se svařují materiály s kubickou, plošně centrovanou mříţkou – Al, Cu, Ni, Co atd., 

které se vyznačují velmi dobrou plastičností. Optimální amplituda svařování se pohybuje 

mezi 5 – 35 μm. Frekvenci kmitů v zásadě určuje typ ultrazvukového zařízení a pohybuje se v 

intervalu mezi 10 aţ 100 kHz. Svařovací časy jsou velmi krátké a dosahují obvykle 3 aţ 6 

vteřin s maximem do 10 vteřin. Přítlačná síla zajišťuje přenos ultrazvukových kmitů na 

materiál a optimální hodnota měrného tlaku se pohybuje v rozmezí 0,4 aţ 1,2 MPa [7]. 

Válcovaní 

Tato metoda spojuje kombinací materiálů, které se snadněji tváří za studena, hlavně některé 

kovy nebo plastové fólie nebo tenké pásky. Hlavní výhodou teto metody je nedostatečná 
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oxidace v průběhu přípravy. Většina kombinací se skládá s tenkých filmů oceli, mědi a její 

slitin. Za účelem získání trvalého spojení se klade velký důraz na ošetření povrchů, stejně 

jako u válcování za tepla [8]. Materiály jako např. antikorozní ocel typu Cr/Ni nebo Ti nejsou 

dobře tvářitelné za studena, a proto pouţití této metody není pro ně vhodné. 

Válcovaní za tepla 

Spojování materiálů pomocí válcování za tepla je nejčastější způsob v průmyslové praxi. 

Tento proces se pouţívá pro spojování kovů a slitin o podobné teplotní roztaţností, 

tvářitelností a snadné tepelné zpracovatelnosti. Vzhledem k tomu, ţe se pouţívá často 

nelegovaných nebo nízkolegovaných ocelí se zvýšenou pevností, aplikované povlaky jsou 

z austenitické oceli odolné proti korozi, feritických ocelí a duplexních slitin. V závislosti na 

různých typech spojených materiálů je při výrobě neţádoucí výskyt difúzních procesů v 

oblasti styčných povrchů. Pro ochranu spoje proti difúzním procesům se pouţívají mezivrstvy 

houţevnatých kovů nebo eutektických intermetalických fází [9, 10]. Na výslednou kvalitu 

základního materiálů má vliv tloušťka vrstev, celkové rozměry výrobku a velikost deformace. 

Čím větší je tloušťka napojované vrstvy, tím je dosaţení trvalého spojení s dobrou kvalitou 

obtíţnější. Nutnou podmínkou pro získání dobrého spoje je správná volba materiálů, hlavně s 

chemickými a fyzikálními vlastností. V první fázi výroby jsou důkladně očištěny mechanicky 

nebo chemicky povrchy od oxidů a následovně odmaštěný. Následně se provádí kontrola 

vzájemné rovnoběţností. Mezivrstva kovové fólie omezuje přístup vzduchu, coţ výrazně 

sniţuje stupeň oxidace a zlepšuje kvalitu spoje. Spojení probíhá ve dvou fázích, zpočátku za 

tepla, kdy materiály se spojují, a potom za studena, kdy se materiál válcuje na poţadovanou 

tloušťku. 

Metody válcování jsou jednou z metod, která umoţňuje výrobu spoje mezi titanem a ocelí, 

kde se dva materiály zahřívají a spojuji pomocí otáčejících se válců, kol nebo kladek. Titan a 

nerezové oceli mohou být snadno spojeny stlačením povrchů za tepla. Aby proces spojení 

válcováním byl úspěšný, v případě titanu a oceli by měla být pouţita vakuová komora. Pouţití 

vakuové komory ale omezuje velikost spojovaných plechů. Kromě toho, aby se dosáhlo 

dobrého spoje oceli a titanu, pouţívá se pro zlepšení spoje mezivrstva vyrobená z mědi, s 

cílem zabránit tvorbě křehkých intermetalických fází, coţ dále zvyšuje náklady a čas potřebný 

k dokončení procesu. Vzhledem k rozdílu koeficientů roztaţnosti těchto dvou materiálů 

vznikají po spojení touto metodou velká pnuti v oblasti spoje [11, 12]. Po válcování jsou 

plechy silně zdeformované. Z těchto důvodu se často provádí následné tepelné zpracováni 
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[13]. Válcování za tepla je metoda velice náročná energeticky a klade velký důraz na přípravu 

povrchu. Navzdory tomu, je velmi vyuţívanou metodikou spojeni materiálů v průmyslu. 

Analýzou výše popsaných metod spojení oceli a titanu lze dojít k závěru, ţe ve většině 

případů, pro získání spoje s vhodnými vlastnostmi, je zapotřebí pouţít dodatečné mezivrstvy, 

přičemţ spojovací proces se stává časově a nákladově náročný. Další způsob, kterým lze 

získat spoj s dobrýma vlastnostmi je svařovaní výbuchem, který vzhledem k moţnosti 

spojení, např. titanu a oceli, umoţňuje svaření bez další mezivrstvy. Mnohé další výhody jsou 

podrobně popsány v následující části. 

2.1.4. Svařování výbuchem 

Historie 

Moţnost spojeni lehkých materiálů s vysoko pevnostními materiály nebo drahé materiály s 

levnějšími, konstrukčních materiálů atd. způsobila velký skok při vytváření nových typů 

moderních materiálů. Fenomén svařování výbuchem materiálů byl poprvé pozorován v 

průběhu druhé světové války. Bylo konstatováno, ţe síla výbuchu bomby způsobila trvalé 

spojení fragmentů z různých materiálů v okolí vzniklého poţáru. Ale ke skutečnému rozvoji 

došlo na začátku 60. let XX století, DuPont [14] prezentoval diagram procesu toku 

umoţňující praktické vyuţití výbušných materiálů ke spojování, který byl patentován v USA 

[15]. První vyrobený bimetal touto technologií byl prodán společností Detaclad v lednu roku 

1964 [16] a od té doby se proces vytváření spojení mezi odlišnými materiály pomocí metody 

svařování výbuchem intenzivně testoval a vylepšoval. Bylo stanoveno mnoho funkcí tohoto 

typu spojení, také byl popsán vznik vlnitého spoje a byly optimalizovány technologické 

aspekty přípravy na samotný proces spojování výbuchem. Na druhou stranu, vzhledem ke 

sloţitosti a jedinečné povaze linie spoje, problém přípravy materiálů s pouţitím výbušných 

metod spojeni, které mají specifické vlastnosti v tahu, není dosud zcela známý a vyţaduje 

další analýzy a studie. Nicméně, vzhledem k významnému pokroku ve vývoji výzkumných 

technik, zejména v mikroskopii, je moţné získat širší a přesnější znalosti jevů vyskytujících se 

v mezifázových rozhraních [17]. 

Obecné informace 

Při svařování výbuchem se jedná o tlakové spojování kovových materiálů za studena. Sice 

výbuch je spojen s chemickou reakcí probíhající za vysokých teplot (aţ k 5000 °C) a tlaků (5-

100 GPa), ale ve velice krátkém čase (několik nano sekund), za současného vývinu velkého 
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tlak,p 

 

 

1 
 

2 

čas, t 

1 – iniciační, drticí 

materialy 

2 – vznětlivé materialy 

mnoţství plynných produktů, kdy se formuje tlaková úderová vlna. Svařovací tlak se 

vyvozuje řízeným výbuchem, při němţ se vyuţívá detonace. Výbušnina je zpravidla 

umisťována po celé ploše horního materiálu, který reprezentuje nanášenou vrstvu. Tloušťka 

plátované vrstvy můţe být od několika desetin milimetru aţ do 30 mm. 

Vedle aplikace vlastního svařování výbuchem lze pouţít tuto technologii také pro obrábění 

materiálů, tlakování výbuchem, k povrchovému tváření, nanášení prášků na povrchové vrstvy 

nebo ke tváření extrémně tvrdých materiálů. Při svařování výbuchem dojde ke spojení 

materiálů působením tlaku vzniklého při detonaci výbušniny umístěné na horní ploše 

svařovaného materiálu. Poloha materiálů při svařování můţe být v rovnoběţném nebo 

šikmém uspořádání.  

Pro svařování výbuchem se v současnosti pouţívají sypké trhaviny typu SEMTEX S 25, S 30 

a S 35 výrobce Synthesia Semtín. Uvedené trhaviny (směs pentritu a hydrogenuhličitanu 

sodného) mají nízké detonační rychlosti (2050 do 3000 m.s
-1

), detonační tlaky se pohybují od 

3,5 do 50GPa. Zrnitost je pro svařování výbuchem optimální. Výbušniny můţeme rozdělit na 

iniciační materiály, drtící a vznětlivé. Při svařování výbuchem je zapotřebí vyvinut v co 

nejkratší době co nejvyšší tlak (aţ 100GPa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Graf popisující vlastnosti výbušnin [7] 

Jak plyne z obr. 1, těmto poţadavkům vyhovují iniciační a drtící výbušné materiály, zatímco 

vznětlivé materiály nejsou schopny vyvolat v krátkém časovém rozmezí potřebný tlak a 

nejsou proto vyhovující.  
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Uloţení výbušnin můţe být skosené, jak demonstruje (obr. 2), ale je méně pouţívané, protoţe 

fáze uloţení výbušniny vyţaduje vyšší nároky. Aplikuje se při zkroucení plechů, nebo 

v případě vzniku středové bubliny. Vodorovné uloţení je nejpouţívanější a také zaručuje 

nejlepší výsledek, jak schematicky ukazuje obr. 3.
 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Skosené uloţení výbušniny [7]          Obr. 3 Vodorovné uloţení výbušniny [7] 

1 – podloţka, 2 – základní materiál, 3 – plátovaný materiál, 4 – výbušnina 

 

Proces svařování výbuchem 

Proces svařování výbuchem je schematicky demonstrován na obr. 4. Náraz desek v místě 

kontaktu se řídí zákony ideální kapaliny a vzniká při něm rázová vlna s amplitudou tlaku 

dosahující 5 – 100 GPa. Tato hodnota v podstatné míře převyšuje mez kluzu materiálu 

v tlaku, a proto se pro řešení vzájemného kontaktu materiálů pouţívají vztahy 

hydrodynamické teorie ideálních kapalin. Rychlost nárazu svařovaných desek se často při 

výbuchu blíţí rychlosti zvuku. 

 

Obr. 4 Průběh svařování výbuchem [7] 

Vv – rychlost vzduchu, Vk – rychlost kolize, Vd – rychlost detonace (výbuchu), Vc – rychlost 

svařování, β – úhel svařování materiálu. Při přechodu čela detonační vlny detonační rychlostí 

se napojovaný materiál okamţitě deformuje a letí danou rychlostí na základní materiál. Místo 

nárazu spájených materiálů C se pohybuje ve směru detonace rychlostí Vc a současně 
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reprezentuje rychlost svařování. V současnosti se ve většině případů pouţívá při svařování 

paralelně situované spojování materiálů, t.j. =0 (viz obr. 4) [18, 19, 20]. 

Základními parametry výbuchového svařovaní tedy jsou geometrie uloţení (jeho typy, 

vzdálenost mezi spojovanými materiály h a úhel svařovaní materiálu β) a výbušnina (rychlost 

detonace Vd a tloušťka vrstvy výbušniny H). Rychlost nárazu urychlovaného materiálu se v 

kaţdém okamţiku rovná: 

Vv(t) = 2 vd * sin 
2

)(t

                                        (1)
 

kde vd je detonační rychlost pouţité výbušniny.  

Matematickým zpracováním několika desítek měření stanovili Vacek, J. a Chládek, L. [21] 

následující empirické vztahy pro detonační rychlost a úhel odklonu napojovaného materiálu: 

vd = (3077- )433,0(*)
133420

2


th                                                                                 (2)
 

pro 15mm  ht  50mm, kdyţ je ht > 50 mm, dosazuje se konstantní hodnoty ht = 50 mm 

(horní mezní vrstva výbušniny). 

   = 



1
0,3562

h*003233,03735,0 t





                                                                                        

(3)
 

kde   je poměr násobků vrstvy trhaviny a měrné hmotnosti výbušniny k násobku tloušťky a 

měrné hmotnosti napojovaného materiálu. 

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

se vychází ze zkušenosti, ţe v případě běţných podmínek se dráha, na níţ se dosáhne 

urychlení na konečnou rychlost, rovná aţ dvojnásobku tloušťky plátujícího plechu. Pokud 

budeme předpokládat, ţe se trhavinou šíří detonační vlna s rovinným čelem. Popsaný děj 

potom probíhá na celé ploše napojovaného materiálu stacionárně a plech je deformovaný 

jednoduchým ohybem. Tento případ je v technické praxi realizovatelný pouze do určité šířky 

náloţe. Další předpoklad při analýze urychlování materiálu byl, ţe materiál s náloţí je 

nekonečně široký. Tento ideální případ se v rovinném uspořádání svařovaných materiálů 
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nemůţe realizovat. Na okrajích materiálu probíhá proces urychlování odlišně. Je to dané tím, 

ţe detonační spaliny expandují také do volného prostoru po okrajích náloţe. Na rovinném 

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

protoţe okraje plechu se stále více zpoţďují. Šířka ovlivněných okrajů se přibliţně rovná 

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

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

musí materiál s náloţí přečnívat po obvodu základního materiálu. Zachovávají se tak 

konstantní podmínky vzniku spoje aţ k okrajím spojovaných materiálů [22].  

Tlakové vlny vzniklé výbuchem na povrchu spojovaného materiálu se šíří všemi směry od 

ohniska vzniku stejně. Zaleţí na uloţení rozbušky, které můţe být různé, podle toho, jak je 

poţadováno. Obrázek 5 ukazuje několik způsobů uloţení rozbušky a následného šíření vln. 

Velikost detonační rychlosti stanovuje tvar rozhraní svarového spoje (plošné nebo zvlněné 

rozhraní). Rychlost Vd se volí vzhledem k vlastnostem svařovaných materiálů. V některých 

pracích se dolní hranice detonační rychlosti trhaviny udává okolo 1200 m/s. Rychlost 

detonace trhaviny při paralelním uspořádání svařovaných materiálů nemá být vyšší neţ 

rychlost zvuku ve spojovaných materiálech [23]. 

 

 

 
Obr. 5 Způsobyuloţení rozbušky: 1) výbušnina, 2) rozbuška [7] 

Navařovaný materiál můţe při detonaci poškodit základní materiál, pokud je trhavina 

hrubozrnná a má vysokou detonační rychlost. Podobně můţe dojít k poškození plechu, kdyţ 

se vyskytne vzduchová vrstva mezi trhavinou a urychlovaným materiálem. V tomto případě je 
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efekt poškození vyvolaný adiabatickou kompresí vzduchové vrstvy. Proto se zde doporučuje 

vkládat plastickou nebo pevnou mezivrstvu mezi trhavinu a navařovaným materiálem [24].  

Při symetrickém spojení materiálů urychlených detonací náloţe se nárazová sila materiálů v 

místě spoje rozděluje do více směrů. Vzhledem k vysokému tlaku, se kterým detonující 

trhavina působí  na spojované materiály, stlačený vzduch mezi dvěma povrchy se pohybuje a 

vytváří plazmu před bodem srázu s vyšší rychlostí, neţ je detonační rychlost trhaviny. Plazma 

vzniká za podmínek, kdy spojované materiály se pohybují, vzhledem k bodu srázu, 

podzvukovou rychlostí podmíněnou spojovanými materiály. U nadzvukového srázu jsou 

moţné různé případy závisející na úhlu 2β mezi spojovanými materiály. Ve svařovaných 

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

Nesymetrický spoj se vyskytuje tehdy, kdyţ je trhavinou urychlovaný pouze jeden materiál a 

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

vţdy vztahuje na kov s niţší rychlostí zvuku z dané dvojice materiálů. Znamená to, ţe 

rychlost Vkapostupu bodu srázuaCamusí být niţší neţ rychlost zvuku ve svařovaných kovech. 

Rychlost zvuku ve vybraných prostředích: Vzduch – 335 m.s
-1

, Voda – 1490 m.s
-1

, Ţelezo – 

5850 m. s
-1

, Hliník – 6260 m. s
-1

, Měď – 4700 m. s
-1

, Nikl – 5630 m. s
-1

, Zirkon – 4900 m. s
-

1
atd [7]. 

Plazma vznikající při podzvukovém srázu spojovaných kovů má důleţitý význam při tvorbě 

svarového spoje a je tvořená rozţhavenými částicemi povrchových vrstev spojovaných kovů a 

v procesu svařování vykazuje čistící účinek. Svarové plochy jsou tímto zbavené oxidů a 

jiných nečistot a vytváří se příznivé podmínky pro svarové spojení kovů při působení 

vysokého tlaku [25-28]. 

Okno svařitelnosti 

Okno svařitelnosti popisuje vymezenou oblast v grafu svařitelnosti materiálu, ve které tento 

daný materiál lze svařovat. Mimo tuto vyznačenou oblast se svařovaný spoj nevytváří 

z důvodu příliš malé či velké rychlosti svařovaní a jeho daným úhlem Vg -  prahová rychlost 

pro vznik spoje. Vstupní úhel spojovaných desek α je důleţitým parametrem, který ovlivňuje 

celý proces svařovaní. Stanovuje se v závislosti na rychlosti detonace výbuchu Vd a rychlosti 

zvuku v spojovaných materiálech. Významný vliv na volbu úhlu má také druh spojovaných 

materiálů. Jak jiţ bylo výše zmíněno, nejběţnější způsob uloţení desek při spojování 

výbuchem je paralelní uloţení. Tato metoda funguje dobře, pokud detonační rychlost Vd  je 

niţší neţ rychlost šířeni zvuku v spojovaných materiálech. V opačném případě je úhel α větší 

neţ 0 °. Počáteční vzdálenost mezi spojované povrchy desek h má vliv pouze na případy, kdy 
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spojení probíhá s paralelně uspořádanými deskami. Potom se tato vzdálenost mezi 

spojovacími materiály sniţuje, aby se dosáhl spoj s dobrými vlastnostmi. Studie Wittmana a 

Deribasa [7] vedly ke znázornění okna svařitelnosti do grafické podoby, ve které osa y  

reprezentuje úhel kolize desek ß a osa x představuje hodnotu rychlosti nárazu desek Vc (obr. 

6). Kaţdý bod uvnitř okna svařitelnosti znázorňuje specifické parametry, které umoţňují 

dosahat dobrých spojů pomoci technologie svařovaní výbuchem (obr. 6.). Body nacházející se 

v dolní části grafu znázorňují malé úhly kolize a nízké rychlosti detonace, které zase máji vliv 

na dosaţení vlnitého spoje s nízkou amplitudou vlny a malou šířkou. Spoje vyrobené za těchto 

podmínek, na rozdíl od plochých spojů, se vyznačují menším mnoţstvím vad za podmínek 

stanovených ve vnitřní části okna svařitelnosti [29]. 

 

 
Obr. 6 Graf svařitelností materiálu [7] 

                                                                     (4)
 

  

Kde, C0 - rychlost  siření zvuku v základném materiálu, Vv -  rychlost při které se tvořit vlna, 

Vc - rychlost svařovaní,   - uhel svařování, a –  horní hranice svařovaní, b – dolní hranice. 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, nejdůleţitější parametry, které zaručuji vytvoření dobrého spoje 

jsou:  

1 β – úhel svařování materiálu;  

2 Vc – rychlost svařování;  

3 Vk – rychlost kolize odpovědná za kinetickou energii a tlak, který je vyvíjený na povrchy 

spojovaných materiálu [27, 30]. 

Vc 

2

Vv
Vg 
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Přímka označená v grafu jako C0 zahrnuje horní hranici rychlosti Vc. Tato rychlost by měla 

být niţší neţ je rychlost zvuku v kovu C0, která vyplývá z toho, ţe při tak vysoké rychlostí se 

vlny nepřekrývají v okamţiku nárazu a materiály se nespojují. Rychlost Vc se stanovuje podle 

hodnoty rychlosti detonace Vd a poměrem předvolených úhlů α/β. Minimální detonační 

rychlost, při které je moţno dosáhnout spojeni je Vd = 1200 m/s. Detonační rychlost se volí 

pomocí vhodné výbušniny a tato rychlost nesmi byt větší, neţ je rychlost zvuku v kombinaci 

kovu. Dolní a horní mez úhlu β byla experimentálně stanovena Crosslandem a Bahrani [26]. 

Tito autoři navrhli, aby dolní mez pro úhel dopadu v kolmém uspořádání desek před sráţkou 

byl 2-3°, zatímco horní 31°. V případě šikmých uloţení pouţitý minimální úhel mezi deskami 

by měly být 3 ° a maximálně 18 °. Šikmý systém uloţenise pouţívá pouze tehdy, kdyţ 

spojované desky mají malé velikosti, které jsou zřídka pouţívané v průmyslu. 

Dolní červená křivka je také známá jako dolní mezní hodnoty svařitelnosti a ukazuje, jaký 

musí být tlak a rychlost nárazu, která má být překročena, aby se dosáhlo relativně velké 

plastické deformace nutné pro spojení obou materiálů. Dolní mezní hodnotu okna 

svařitelnosti lze popsat vzorcem: 

                                                                                                                            
(5)

 

kde k2 je konstanta 0,6 pro ošetřené povrchy a 1,2 pro neošetřené povrchy materiálu. Hv je 

stupnice tvrdosti podle Vickerse, ρ je hustota materiálu a Vc prezentuje rychlost svařování. 

Horní červená křivka, také známá jako horní hranice svařitelnosti, zahrnuje rychlost 

napojovaného materiálu. Po jejím překročeni se linie spoje přetaví, coţ má negativní vliv na 

mechanické vlastnosti spoje. Také určuje podmínky, za nichţ je čas potřebný k vytvoření 

vlnitého spoje kratší. 

Přímka Vf zahrnuje mezní hodnotu, po jejímţ překročení má linie spoje tvar vlny. Přímka Vg 

reprezentuje přechodovou rychlost, při níţ se materiál přestává plasticky deformovat. Spoje 

vytvořené za těchto parametrů májí charakteristické jednosměrně zdeformované struktury 

v oblasti linii spoje. Minimální rychlost nárazu, která je dostatečná na to, aby vznikl spoj 

odpovídá 300 m/s [20, 21]. 
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Mechanismus vzniku vln při svařovaní výbuchem 

Mnoho autorů se pokoušelo vysvětlit mechanismus vzniku vln při svařováaní výbuchem 

různými způsoby. Existuje řada hypotéz, ale nejznámější vysvětlení metodou mechanizmu 

proudění. Jako první vysvětlil vznik vln Abrahamson [30] tím způsobem, ţe vlna vzniká 

tlakem plátovaného materiálu na základní materiál za vzniku prohlubní v daném materiálu, 

jak lze vidět na obr. 7. Zde je patrné, ţe rázy mají nepravidelný charakter, a proto má spoj 

vlnitý tvar. Nepravidelnost je převáţně způsobena nepravidelnou rychlostí výbuchu. Tuto 

úvahu pak zdokonalili Bahramí a Crossland [30]. Podle těchto autorů se vlny formují tlakem 

plátovaného materiálu na základní materiál. Za vznik prohlubní mohou rázy, které mají 

nepravidelný charakter, a proto má spoj vlnitý tvar. Nepravidelnost je převáţně způsobena 

měnící se rychlostí výbuchu. Schematické znázornění vzniku vln je uvedeno na obr. 7.  

 

Obr. 7 Model mechanismu vzniku vln podle Crosslandaa) dělení a formování proudění, b) 

dokončení formování oblasti (víření a zahloubení), c) zakončení procesu [26] 

Vznik zvlněného tvaru spoje (obr. 8) vyvolává tangenciální sloţka síly při srázu spojovaných 

kovů. Tato síla je v podstatě určená tangenciální sloţkou rychlosti V0 vzhledem k rovině 

základního materiálů.  

 

 

 

 

Obr. 8 Typický zvlněný spoj bimetalu Ti / ocel [14] 

Pokud klesne velikost tangenciální sloţky síly pod určitou kritickou hodnotu, závislou na 

spojovaných materiálech (klesne úhel β) a vznikne opět lineární rozhraní (obr. 9). Kinetická 

energie navařovaného materiálů se nespotřebuje na plastickou deformaci povrchových vrstev, 
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ale přemění se na teplo v důsledku adiabatického stlačení a můţe tak dojít i k natavení 

stykových ploch. Při těchto podmínkách svařování je nebezpečí opětovného oddělení 

spojovaných materiálů. Tento reţim svařování je nevhodný, jestliţe 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, ţe při úplně 

plochém dopadu materiálu (β = 0) nemůţe vzniknout optimální svarový spoj. V případě 

plochého dopadu je rychlost Vk nadzvuková a oběma kovy se šíří silné rázové vlny [30, 31]. 

 

Obr. 9 Lineární spoj bimetalu Mg/Al [7] 

Alternativní mechanismy vzniku vln při svařovaní výbuchem 

Také bylo třeba prozkoumat alternativní mechanismy tvorby vln při výbuchovém svařování. 

Byly prozkoumány následné moţnosti: buď a) vznikající při výrobě pruţné vibrace, kdy 

napojovaný materiál naráţí na základní nebo b) ţe rychle unikající tok vzduchu, který 

předchází kolizí obou materiálu a který se skládá ze směsi plazmy a vysoce stlačeného 

vzduchu, můţe být odpovědný za tvorbu vlnového spoje. 

Řada experimentů byla navrţena a provedena s cílem zjistit, zda existuje souvislost mezi 

velikostí elastických vibrací v základním materiálu a velikostí vln vlnového spoje u 

výbuchem svařeného materiálu. Výsledky těchto experimentů ukázaly, ţe vibrace nemají vliv 

na tvorbu nebo velikost vln vlnového spoje a proto tento mechanismus lze vyloučit [32]. 

Druhá teorie vzniku vln byla zaměřenana rychle unikající tok vzduchu, který předchází před 

kolizí obou materiálu. Tato směs způsobuje rychlé zahřátí a roztavení obou povrchů 

materiálů. Plazma by pak mohla způsobit vlny v mezifázovém rozhraní stejným způsobem 

jako vítr, který fouká po povrchu stojaté vody. Tato teorie byla zkoumána pomoci speciálním 

experimentu, při němţ okraje navařovaného materiálů nebyli pokryté výbušninou. Účelem 

tohoto uspořádání bylo zjistit, zda bude pokračovat tvorba vln po okrají materiálů, kde nebyla 

umístěna vrstva výbušniny. Pokud by tato teorie byla platná, vlna by se tvořila i dále na 

značné vzdálenosti za koncem výbušné vrstvy, protoţe tato část by byla vystavena působení 

plazmy a vysoce stlačenému vzduchu na nějakou dobu i přes skutečnost, ţe na tuto část 
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navařovaného materiálů nepůsobila řízená detonace. Plazma vzniklá mezi dvěma materiály 

měla rychlost asi 1,5 násobku detonační rychlost. Po provedení pečlivé vizuální a 

metalografické zkoumání spoje, ukázalo se, ţe mimo oblast působnosti výbušné náloţe 

nebyly ţádné známky vln ve spoji. Tyto výsledky jasně ukazují, ţe plazma nemůţe být 

zodpovědná za vznik vln ve spoji [32]. 

Svařitelnost materiálů  

Velmi dobře se spojují materiály s vysokou plasticitou. Vzhledem k tvorbě svaru při teplotách 

pod teplotou tavení lze svařovat (mimo stejných materiálů) i různorodé kombinace např. 

uhlíkovou ocel s Cr/Ni ocelí, ocel s mědí, titanem, hliníkem, molybdenem, niklem, platinou a 

nástrojovou ocelí, stříbro s mědí, niklem, titan se stříbrem nebo mědí atp. Tloušťka 

plátovaných plechů můţe být aţ 30 mm, ale spojují se i 0,1 mm tenké folie pomocí rázu 

kapaliny. Lze spojovat např. hliníkové, mosazné, niklové a austenitické folie s měděnou 

podloţkou. Aby se materiál dobře svařil, rychlost svařovaní musí byt přibliţně stejná jako 

rychlost šíření zvuku v materiálu. Rychlosti šíření zvuku v různých materiálech jsou shrnuty v 

Tabulce 1. 

Tabulka č. 1 Vybrané rychlosti šíření zvuku v různých materiálech [7] 

Druh materiálu Rychlost zvuku [m/s] Druh materiálu Rychlost zvuku [m/s] 

Hliník 5370 Austenitická ocel 4550 

Měď 3970 Titan 4786 

Hořčík 4493 Zirkon 3771 

Molybden 5173 Cín 3100 

Nikl 4667 Ocel 4600 

Výběr výbušniny  

Výbušnina je definována směsí nebo sloučeninou, která, vzhledem ke své nízké tepelné 

stabilitě, je schopna pod vlivem vnějších podnětů k vyvolání chemické reakce s vysokou 

teplotou. Začátek chemická reakce probíhá při velmi vysoké rychlosti, která je doprovázena 

velmi vysokým tlakem [33]. Výběr výbušniny je velmi důleţitou součástí stanovení 

parametrů odpovědné za řádný průběh celého procesu, který zaručuje spojení s poţadovanými 

vlastnostmi. Výbušnina musí mít dostatek detonační síly, a tím i rychlost exploze, která 

umoţňuje získat dobrý spoj [34]. Výbušnina určená pro spojení materiálů touto metodou je 

moţná za přísných podmínek, které vyţadují pouţití výbušné detonace o rychlost v rozmezí 
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od 2.000 do 2500 m/s. Existuje celá řada výbušnin, které splňují tyto poţadavky. Tabulka 2 

ukazuje běţně pouţívané výbušniny a jejich detonační rychlost [35]. 

Tabulka 2: Vybrané typy výbušniny s detonační rychlostí. 

Výbušný materiál Rychlost detonace [m/s] 

RDX (Cyclotrimethylenetrinitramine, C3H6N6O6) 8100 

PETN (Pentaerythritoltetranitrate, C5H8N12O4) 8190 

Tetryl (Trinitrophenylmethylinitramine, C7H5O8N5) 7800 

Datasheet 7020 

TNT (Trinitrotoluene, C7H5N3O6) 6600 

Azid olovnatý (N6Pb) 5010 

ANFO (dusičnan amonný NH4NO3) 2655 

Jednou z podmínek pro správné spojeni je dosaţení rychlosti nárazu napojovaného materiálů 

menší, neţ je rychlost zvuku v kombinaci kovu. Rychlost zvuku ve většině kovů se pohybuje 

v rozmezí 4600-6000 m/s,  jak prezentuje tabulka 1, zatímco typická detonační rychlost 

výbušniny se odhaduje na zhruba 6000-7000 m/s, coţ znemoţňuje jejich pouţití. Carpenter 

[36] ve svém výzkumu prokázal, ţe výbušniny vytvářející detonační rychlost vyšší o 120% 

neţ rychlosti zvuku v kovech, by se neměly pouţívat při svařování výbuchem. Pro rychlosti 

vyšší neţ rychlost zvuku v kovech, tlak generovaný na kontaktní povrchy je příliš vysoký a 

nedoporučují se pro proces spojováni výbuchem [21, 37]. Směs dusičnanu amonného a 

topného oleje (77% k 23%) s přídavkem písku ANFO (dusičnan amonný) se běţně pouţívá 

jako výbušniny v případě výbušného svaření. Nepříliš vysoká detonační rychlost ANFO ve 

výši 2000-3000 m/s, je ekvivalentní k procesu svařeni a umoţňuje získat dobrý spoj [34]. Jak 

jiţ bylo uvedeno výše, výbušnina odpálená s rozbuškou je umístěna na jednom z rohů nebo 

stranách rámu. Detonace při velmi vysoké rychlosti způsobuje výbušnou expanzi plynu. V 

důsledku toho vytváří kontaktní bod velmi vysoký tlak a umoţňuje vznik spoje [38, 39]. 

Detonační rychlost se pohybuje v rozmezí 2000 - 2500 m/s, zatímco tlak v místě dopadu je aţ 

100 GPa. Stlačitelnost kovu pod tak vysokým tlakem je velmi nízká. Například stlačitelnost 

čistého ţeleza při tlaku 3.5x1010 Pa je pouze 6%, coţ znamená, ţe rozměrové změny obou 

materiálů, mohou být zanedbané [40]. 

Postup provedení svařování výbuchem  

Proces spojování výbuchem probíhá v prostoru k  tomu určeném a přizpůsobeném pouţití 

výbušniny (např. vojenský polygon). Zde se plechy transportují běţným způsobem 
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(nákladním vozem). Nejdříve se vytváří základna, kde se plechy uloţí. Většinou je to na 

písčitém terénu pro zabezpečení dobré úpravy povrchu před uloţením plechů. Povrch 

základny musí být rovný, aby nevznikaly vady ve spojovaném materiálu. Po zarovnaní na 

základnu se uloţí základní plech, přičemţ jeho povrch musí být čistý (viz. obr. 9). Svarové 

plochy je potřeba opracovat na poţadovanou drsnost a zbavit veškerých nečistot. Pak se na 

povrch plechu pokládají podloţky, které jsou rozmístěny na povrchu v síťovém uspořádání ve 

stejných vzdálenostech od sebe. Optimální vzdálenost mezi spojovanými materiály se 

přibliţně 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. 9 Příprava uloţení plechu 

Po obvodu plechu jsou umístěny podloţky, které jsou vyrobené z tvrdšího materiálu neţ 

podloţky pouţité uvnitř. Výběr materiálu těchto podloţek zaleţí na tom, z jakého materiálu 

jsou plechy, které spojujeme. Na takto připravený základní plech se uloţí plech napojovaný. 

Zde je důleţité, aby plech nebyl uloţen křivě, coţ se zkontroluje dle polohy rohu.  Je také 

důleţité, aby se napojovaný plech nekroutil nebo uprostřed nevnikla bublina (v takovém 

případě plech srovnáme vloţením měděné podloţky do jednoho z rohů o výšce, kterou 

potřebuje k tomu, aby zmizela vzniklá bublina). Rozbuška v takto upraveném vodorovném 

uloţení musí byt umístěna v protilehlém rohu od měděné podloţky. Důvodem je zabránění 

vzniku defektů ve spojovaném materiálu. 

Po provedení těchto úkonů se po délce plechu zhotoví dřevený rámeček o takové výšce, která 

je potřebná pro spojení plechu (obr. 10). Utěsní se lepicí páskou a začne se nanášet výbušnina 

v potřebných vrstvách (obr. 11). Trhaviny určené pro jednotlivé technologické procesy 

svařování a konkrétní materiály by měly splňovat ţádané specifické vlastnosti. Na svařování 

kovů se většinou doporučuje pouţít trhaviny s detonační rychlostí v rozmezí 2000 aţ 3500 
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m/s, coţ je míň, neţ rychlost zvuku většiny komerčně svařovaných materiálů, a tak je splněna 

základní podmínka vzniku svarového spoje - podzvukový sráz svařovaných materiálů. Je 

výhodné, kdyţ je trhavina sypké konzistence a potřebné zrnitosti. Čím je zrnitost trhaviny 

menší, tím se povaţuje za vhodnější pro svařování výbuchem. Zatímco nadměrná zrnitost 

trhaviny můţe uškodit urychlovanému materiálů. Důleţitým činitelem jsou i geometrické 

rozměry trhavinové náloţe. Trhavina má být rovnoměrně rozloţená po celém povrchu 

urychlovaného materiálu. Hmotnost náloţe se většinou volí tak, aby byla přibliţně shodná s 

hmotností urychlovaného materiálu. Pro svařování jsou tedy vhodné sypké trhaviny Semtex S 

25, S 30 a S 35 [7]. Na průběh svařovacího procesu a kvalitu svarových spojů má také značný 

vliv začáteční vzdálenost nastavení svařovaných materiálů, jak jiţ bylo uvedeno výše. Přesahy 

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

spoje aţ k okrajím základního svařovaného materiálu. V technické praxi jsou voleny přesahy 

o něco větší, neţ je tloušťka trhavinové vrstvy. Vrstva se zarovnává a umísťuje se do ní 

rozbuška, která se připojí k předem připravenému přívodu. Tím jsou plechy připraveny 

k procesu spojovaní výbuchem. Následuje opuštění prostoru, do bezpečné vzdálenosti a 

samotné odpálení výbušniny [7]. 

     

Obr. 10 Příprava dřevěného rámečku na uloţení výbušniny 

      

Obr. 11 Uloţení výbušniny 
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Aplikace v průmyslu 

Spojování výbuchem, které patří do skupiny tlakového svařování se pouţívá nejen 

k vlastnímu svaření dvou nebo více materiálů, ale např. i k povlakovému obrábění a 

povrchovému tváření. Metoda svařování výbuchem se liší od jiných metod tím, ţe zaručuje 

mnohem lepší vlastnosti získaných spojů neţ konvenční techniky jako jsou např. pevnostní a 

plastické vlastnosti, antikorozní a abrazivní odolnost. Výbuchem je moţno svařovat i 

materiály běţně velmi obtíţně svařitelné nebo nesvařitelné jako např. Ni-Ti, Zr-ocel anebo 

Ti–antikorozní ocel, konstrukční uhlíkovou ocel-vysokolegovaná Cr/Ni ocel, Cu, slitiny Cu, 

Ti, Al (obr. 12), slitiny Al, Ta, Mo, Ni, Pb, Hadfieldovu ocel, nástrojovou ocel a mnoho 

dalších kombinací perspektivních kovů a jejich slitin, přičemţ tloušťka základního materiálu 

je neomezená. 

 

Obr. 12 Propojovací spojky vyrobené z oceli, titanu a hliníku [7] 

Vyrábí se široký sortiment plátovaných bimetalických plechů o rozměrech, aţ do 9 x 3 m. 

Tloušťka navařovaného kovu se pohybuje v rozmezí 2 aţ 10 mm, ale jsou případy i menších 

tloušťek (0,1 mm), resp. větších (20 aţ 30 mm). Plechy velkých rozměrů jsou určené 

především pro výrobu reaktorových nádob a výměníků tepla (obr. 13), destilačních kolon a 

podobných zařízení pracujících v korozním prostředí při zvýšeném tlaku a teplotě. Jako 

příklad je moţno uvést válcový reaktor o průměru 2,5 m, délky 7 m s tloušťkou oceli 22 mm a 

vrstvou titanu 2 mm. Pro kaţdou kombinaci materiálů je daná určitá minimální tloušťka 

bimetalu, která je pro výrobu a pouţití ekonomická.  
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Obr. 13 Síťové stěny výměníku tepla pro energetiku a chemický průmysl [7] 

Hlavní průmyslovou aplikací svařování výbuchem je výroba bimetalických plechů. Bimetaly 

mohou být aplikovány v široké oblasti technické praxe, jako např. v lodním průmyslu, 

chemickém (těţké chemii), energetickém (jaderné a geotermální energetice), ve speciální 

technice (vojenská technika) nebo také v poslední době i v potravinářském průmyslu. Tyto 

výrobky splňují poţadavky 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. Významným podílem se tato technologie vyuţívá v energetickém průmyslu při navaření 

antikavitační vrstvy na lopatky oběţných kol velkých vodních turbín. Uplatnění nachází i při 

výrobě kluzných loţisek, u níţ jsou masivní loţiskové pánve naftových motorů nahrazeny 

tenkostěnným navařením hliníkové slitiny. Další skupinou aplikací je plátování nástrojových 

ocelí na základní konstrukční uhlíkovou ocel, např. řezné části stříhacích nůţek. Při stavbě 

lodí se čím dál víc vyuţívají konstrukce z hliníku a jeho slitin v kombinaci s ocelí, zejména na 

palubní nadstavby s cílem sníţit těţiště a zvýšit stabilitu lodí (obr.14).  

 

Obr. 14 Litinové spojnice pouţívané při stavbě konstrukcí ze smíšených, hliníko – ocelových 

materiálů, které slouţí jako propojka mezi nespojitelnými materiály [7] 
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Pro kryogenní zařízení je snaha svařovat austenitickou ocel s hliníkem. Speciální elektrody 

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

moţností širokého pouţití 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 pouţívají nekonvenční materiály jako zirkonium a jeho slitiny či berylium v 

kombinaci s Cr-Ni ocelí (obr 15).  

 

Obr. 15 Prototyp částí reaktoru pro jadernou syntézu, vyrobený z beryllia a slitiny mědi 

spojených s oceli 316L pomoci výbuchového svařovaní [7] 

Praktické vyuţití bodového a švového svařování výbuchem zaměřené na lokální přivařování 

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

Základním materiálem je zpravidla konstrukční uhlíková ocel s funkční vrstvou antikorozní 

Cr-Ni ocele nebo Cu tloušťky 0,5 - 2 mm (obr.16) [1, 7, 26]. 

 

Obr. 16 Výroba tenkých měděných povlakových vrstev [7] 

Také technologie výbuchového svařovaní se můţe vyuţít při sestavováni rozměrové větších 

výrobků, které se rozloţí na vice komponent a následovně spoji pomoci švového svařovaní 

(obr.17). Tento druh svařování byl navrţen pro výrobu rozmanitých odlehčených konstrukcí 

Beriliové články 

bimetal CuCrZr/ocel 
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[27]. Švové svařování bylo vyuţito i při výrobě nádrţí z oceli maraging, kde svařováním se 

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

 

Obr. 17 Dno sestavené z částí plechů spojovaných výbuchem:  6100 x (38+4) mm [7] 

Výhody a nevýhody svařovaní výbuchem 

Mezi největší výhody technologie svařování výbuchem patři spojování různorodých 

materiálů, které jinou metodou nelze svařovat, coţ dává obrovské moţností např. při výrobě 

konstrukcí, které se skládají z odlišných materiálů. Plátování metodou výbuchu se dá provádět 

jak jednostranně, tak i oboustranně. Samotná doba svařování, mimo přípravu, je velíce krátká. 

Samotný ohřev je koncentrován do úzké kontaktní zóny a tím se šetří energie i výrobní 

náklady. Při svařování nedochází k zhrubnutí zrna, a tedy s tím spojeným neţádoucím 

procesům. Materiál spojený výbuchem neztrácí v oblasti svaru pevnost a je naopak 

několikanásobně pevnější neţ materiál mimo svar, coţ u konvenčního svařování nelze zaručit.  

Je moţno svařovat materiály velmi rozdílných tloušťek, přičemţ základní stabilní materiál 

můţe mít libovolně velkou tloušťku. 

Nepříznivými prvky svařování výbuchem je nepochybně velká hlučnost a práce 

s výbušninami. Do určité míry dochází ke zpevnění materiálu v oblasti rozhraní a 

urychlovaného materiálu ze strany trhaviny [27, 28]. 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 náloţí se šíří do okolí rázová 

vlna. Okolí můţe být ohroţeno jak účinkem vzdušné tlakové vlny, tak i účinkem seizmických 

vln. Nejváţnější důsledky můţe mít účinek vzdušné tlakové vlny, která je charakterizována 



32 
 

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, coţ pro 

názornost odpovídá přibliţně vzdálenosti 800 m od detonující náloţe hmotnosti 10 kg. Z toho 

plyne realizace dané technologie ve speciálním prostoru (např. vojenském polygonu), coţ je 

finančně náročnější [21]. 

2. Vybrané typy studovaných materiálů 

2.1. Titan 

Titan ve skutečnosti není vzácný materiál, řadí se jako devátý nejvyskytovanější prvek a 

čtvrtý nejvyskytovanější kovová struktura na Zemi. Bohuţel, jeho naleziště obsahuji niţší 

koncentraci Ti a není nikdy v čistém stavu. Z těchto důvodu je TI velice drahý. Vlastnosti 

kovů jsou v podstatě zaloţeny na kovové vazbě atomu v krystalové mříţce. To znamená, ţe 

volné mobilní valenční elektrony ve valenčních pásmech mají mříţkové uspořádaní, které ve 

výsledku podporuji klasické vlastnosti "kovových vazeb", jako je elektrická vodivost, 

plastické deformace skluzem atomových rovin v krystalových mříţkách, a legovací 

inkorporaci atomů a nečistot do krystalové mříţky coţ má za následek zvýšení tvrdosti a 

pevnosti a zároveň sníţení taţnosti. Tabulka 3 prezentuje souhrn výběru důleţitých 

fyzikálních vlastností vysoce čistého polykrystalického α titanu. 

Tabulka 3 Fyzikální vlastnosti čistého polykrystalického titanu (> 99, 99%), při 25°C [81] 
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Přechodový bod mezi lehkým a těţkým kovem je 5 g/cm
3
. Jelikoţ hustota titanu činí 4,51 

g/cm
3
 je nejtěţší z lehkých kovů. Přestoţe je dvakrát tak těţký jako klasický lehký kov 

(hliník), má poloviční specifickou hmotnost, ve srovnání se ţelezem nebo niklem. Podle jeho 

vlastností, buď v čistém stavu anebo ve slitině, je titan dnes jedním z nejoblíbenějších 

materiálů v průmyslu. Titan a jeho slitiny vynikají především díky dvou hlavních vlastností: 

vysoké pevnosti a vynikající odolnosti proti korozi. To také vysvětluje jejich přednostní 

vyuţití v leteckém průmyslu, chemickém průmyslu, lékařské technice a potravinářském 

průmyslu. K dalším přednostem titanu a jeho slitin patří vysoká měrná pevnost, srovnatelná i 

vyšší s měrnou pevností ocelí i za zvýšených teplot, kdy např. méně hmotné slitiny hořčíku a 

hliníku nemohou být pouţity (450 aţ 600 °C). Významná je moţnost konstrukčního pouţití i 

za teplot pod bodem mrazu a vysoká odolnost proti korozi [41]. 

Nedostatkem titanu a jeho slitin jsou vysoké náklady na výrobu a zpracování, vyplývající z 

obtíţného obrábění, vysoké reaktivity titanu za teplot nad 700 °C s plyny a ţáruvzdornými 

hmotami, z nutnosti nákladného tavení ve vakuu nebo v ochranné atmosféře argonu a 

z obtíţného tavného svařování. Nedostatkem také muţe být jeho nízký modul pruţnosti (E = 

115 GPa), špatné třecí vlastnosti a nemoţnost zpracování vratného drahého odpadu ve větším 

mnoţství. 

Stejně jako mnoţství jiných kovů - např. Ca, Fe, Co, Zr, Sn, Ce a Hf můţe Ti krystalizovat v 

různých krystalových strukturách. Nicméně, kaţdá změna je stabilní pouze za určitých 

tlakových a teplotních podmínek, která začíná při překročení přechodové teploty. Titan s 

vysokou čistotou má pevnost v tahu Rm aţ 250 MPa, taţnost aţ 60 %. Přízvyšující se 

pevnost, současně však klesá taţnost. Jako konstrukční materiál se pouţívá hlavně v 

chemickém, papírenském a textilním průmyslu. Je vhodný zejména tam, kde se pracuje s 

vlhkým chlórem a jeho sloučeninami, při výrobě hnojiv apod. Z čistého Ti, stejně jako většina 

slitin Ti, krystalizuje při poměrně nízkých teplotách za okolního tlaků, v ideálním případě v 

modifikované hexagonální těsně uspořádané mříţce tzv. α titanu [42].  

Při vysokých teplotách však mění svoje uspořádaní na kubickou strukturu, je stabilní a je 

označován jako β titan. Teplota přeměny α titanu na β titan je 882 ± 2 °C. Atomové buňky 

hexagonální těsně uspořádané (HCP) α titanu a s kubickou strukturou (bcc) β titanu jsou 

schematicky znázorněny na obrázku číslo 18 [43]. 
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Obr. 18 Krystalová struktura HCP α a bcc β titanu se zdůrazněnými nejhustěji obsazenými 

rovinami a směry [81] 

Titan má dvě alotropické modifikace: 

1. Ti-α s mříţkou šesterečnou, která je stabilní do teploty 882,5 °C, 

2. Ti-β s mříţkou krychlovou tělesně středěnou, stabilní od 882,5 °C do teploty tání 1668 °C. 

Přísadové prvky se v obou modifikacích titanu rozpouštějí úplně nebo částečně a tvoří roztoky 

α a β, které mají zachovánu mříţku dané modifikace titanu. Některé prvky se navíc s titanem 

slučují a tvoří intermetalické sloučeniny. 

Stabilizátory α-fáze - Al, O, N, C, teplotu fázové přeměny zvyšují, tedy stabilizují tuhý roztok 

α. Nečistoty O, C, N, musíme udrţet na minimální hodnotě, neboť zvyšují křehkost a tvrdost 

slitin. Stabilizátory β-fáze  - sniţují teplotu fázové přeměny, tedy stabilizují tuhý roztok β. Při 

dostatečné koncentraci těchto prvku zůstává tuhý roztok β zachován i při normální teplotě 

jako fáze stabilní (V, Nb, Mo, Ta) nebo se tuhý roztok β při nízké teplotě rozpadá eutektoidní 

přeměnou (Cu, Si,Cr, Mn, Fe, Co, Ni). Podle konečné struktury, vytvořené při pomalém 

ochlazování z teploty ţíhání, se slitiny titanu dělí na: 

• α slitiny 

• pseudo α slitiny 

• α+β slitiny 

• pseudo β slitiny 

• β slitiny 

α slitiny 
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Kromě stabilizátoru Al (obr. 19) obsahují ještě neutrálně působící cín a zirkon. Jsou to slitiny 

s velkou tepelnou stabilitou, dobrou pevností a odolností proti křehkému porušení i za velmi 

nízkých teplot. Ţárupevnost vykazují do teplot 300 °C. 

Pseudo α slitiny 

Do základní báze Ti – Al jsou přidány prvky stabilizující a zpevňující fázi β. Dalšího 

zpevnění se dosahuje neutrálně působícím zirkonem a cínem. Obsah β fáze je 2 aţ 6 %. Tyto 

slitiny mají pak pevnost o 20 % vyšší neţ α slitiny a lepší tvářitelnost za pokojové teploty. 

α+ β slitiny 

Jsou to nejčastěji pouţívané slitiny s pevností aţ 1 125 MPa. Mají lepší tvářitelnost neţ alfa 

nebo pseudoalfa slitiny, lepší odolnost proti únavě a lze je tepelně vytvrdit. 

Pseudo β slitiny a β slitiny 

Jejich hlavní předností je vysoká odolnost proti korozi a velmi dobrá tvářitelnost. 

Nedostatkem je zvýšená hustota vlivem sníţeného podílu titanu a zvýšeného podílu 

přísadových těţkých prvků. Pevnost po vytvrzení těchto slitin dosahuje aţ 1 400 MPa [43]. 

 

Obr. 19 Diagram Ti – Al [43] 

 

 



36 
 

2.2. Cr/Ni ocel 

Základním prvkem ve vysokolegovaných ocelích je chróm. Nerezavějící oceli jsou schopné 

pasivace, která dává těmto ocelím odolnost proti elektrochemické korozi v oxidačním 

prostředí. Podmínkou pasivace je obsah chrómu v tuhém roztoku vyšší neţ 11,5 %. Obsah 

chrómu v tuhém roztoku zajišťuje korozivzdornost v závisící na obsahu uhlíku, neboť tvoří 

s chrómem karbidy.  Pro nerezavějící ocel je charakteristický nízký obsah uhlíku, obvykle 

niţší neţ 0,10 %. Uhlík sniţuje obsah chrómu v tuhém roztoku tvorbou karbidu. Uhlík má 

vyšší difúzní rychlost neţchróm, proto vznik karbidu muţe být spojen se vznikem 

heterogenity tuhého roztoku. Místa ochuzená o chróm mají niţší korozivzdornost neţ ostatní 

matrice. Vyloučení karbidu chrómu na hranicích zrn muţe způsobit mezikrystalickou korozi. 

Mezikrystalová koroze se vyskytuje obzvlášť po svařování v tepelně ovlivněné zóně. Ochrana 

proti mezikrystalové korozi spočívá bud ve sníţení obsahu uhlíku pod koncentraci 0,03 %, 

která se rovná nebo je niţší neţ je rozpustnost uhlíku v matrici, při které se ještě vylučují 

karbidy nebo legováním oceli prvky s vyšší afinitou k uhlíku neţ má chróm. Nejčastěji se pak 

jedná o tantal, titan a niob, které se přidávají v takové koncentraci, která odpovídá 

stechiometrickému obsahu karbidu TiC, TaC či NbC. Při teplotách pod 820 °C se vylučuje aţ 

do teplot 500 °C při pomalém ochlazování křehká metastabilní fáze ζ (obr. 20). 

 
Obr. 20 Rovnováţný diagram soustavy Fe-Cr [44] 

 

Při obsahu chrómu okolo 12 % se uzavírá oblast γ. Slitiny s vyšším obsahem chrómu proto při 

chladnutí nepřekrystalizují a jejich struktura je tvořená feritem a karbidy. Oceli s obsahem 

chrómu niţším neţ je uvedených cca 12 % jsou samokalitelné a austenit se transformuje za 

obvyklých výrobních podmínek na martenzit [44]. Austenitotvorné prvky Ni, C, N a Mn 
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rozšiřují oblast γ a sniţují teplotu martenzitické přeměny. Oceli vysokolegované Cr-Ni mohou 

mít austenitickou strukturu (obr. 21). Nikl přispívá ke korozivzdornosti a je vedle chrómu 

druhým nejdůleţitějším prvkem v nerezavějících ocelích. 

 

Obr. 21 Část diagramu Fe-Cr [44] 

Struktura nerezavějících ocelí závisí na obsahu prvků, které zuţují nebo rozšiřují oblast γ. Pro 

skupinu prvků, které tuto oblast uzavírají, se zavádí pojem ekvivalent chrómu (Crek), který 

udává ekvivalentní působení prvku na rozsah oblasti γ k obsahu chrómu. Pro austenitotvorné 

prvky je důleţitý ekvivalent niklu (Niek).  Takto je moţno vyjádřit vliv chemického sloţení na 

strukturu nerezavějících ocelí Schäfflerová diagramu jích uvádí obr. 22. 

 

Obr. 22 Schäffleruv diagram [44] 
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Chrómniklové austenitické ocelinejčastěji obsahují 18 aţ 20 % Cr a 8 aţ 11 % Ni. 

Rozpustnost uhlíku v austenitu těchto ocelí je 0,03 %. Při vyšším obsahu uhlíku je nutné tyto 

oceli homogenizačně ţíhat přiteplotě asi 1050 °C a z této teploty chladit ve vodě. Rychlým 

ochlazením se potlačí difúze uhlíkua získá se austenitická struktura [45]. Cr/Ni ocel má tedy 

převáţně uspořádanou plošně centrovanou kubickou strukturu (fcc), která je schematicky 

znázorněna na obr. 23. 

 

Obr. 23 Krystalová struktura (fcc) austenitické CrNi oceli [81] 

Hlavním pouţitím austenitických ocelí jsou trubky z důvodů jejich vysoké ţáropevnosti při 

teplotách nad 600 °C a zejména jejich korozní odolnost vůči účinkům V2O5, která za jinak 

stejných okolností je asi desetkrát vyšší neţ u feritických ocelí. (U kotlů vytápěných odpady z 

ropy obsahuje struska oxid vanadičný, který koroduje intenzívně povrch oceli, je-li roztaven. 

Teplota tání V2O5 je asi 650 °C, proto je vhodné omezit provozní teplotu trubek pod tuto mez.) 

Nejzávaţnějšími problémy austenitických ocelí je jejich svařování, zejména pak jejich 

svařování s feritickými ocelemi (příčinou je velký rozdíl v koeficientu tepelné roztaţnosti, 

nízká tepelná vodivost austenitických ocelí atd.). 

Ve světě se většinou pouţívají dva typy austenitických ocelí (tabulka 4): Cr/Ni stabilizovaných a 

Cr/Ni nestabilizovaných s větší přísadou Mo, W, popř. jiných karbidotvorných prvků.  

S provozem stabilizovaných austenitických ocelí byly zatím získány celkem neuspokojivé 

zkušenosti. Docházelo často ke vzniku trhlin blízko svarových spojů nejen u parovodů, ale i u 

přehřívákových trubek [46]. Předpokládalo se, ţe je to následek vytvrzovacích procesů v 

přechodové zóně při svařování.  Navíc mají tyto oceli nízkou stabilitu v prostředí spalných pro-

duktů olejů s vysokým obsahem síry — jsou snadno náchylné k vanadové korozi. V některých 

elektrárnách došlo téţ k lomům na přehřívacích z těchto ocelí v zónách za studena lokálně 

zpevněných [47]. 
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Tabulka 4 Vybrané typy austenitické oceli [46] 

Typ oceli Země vý-

robce 

Označení  Chemické sloţení (hmotn. %  

 

 

 

 

 

 

C Mn Si Cr Ni Uo W Jiné 

O18NÍ9TÍ SSSR 1CM8N9T max. 

0,12 

max. 

2,0 

max. 

0,8 

17,0 

20,0 

8,0 

11,0 

  max. 0,80 

Ti 

Crl8Nil2Ti SSSR !Chl8N12T 0,08 

0,12 

1,0 

 

max. 

0,75 

17,0 

18,0 

11,0 

13,0 

  Ti = 5C 

Crl8NillTi USA AISI321 0,04 

0,10 

max. 

2,0 

max. 

0,75 

17,0 

19,0 

9,0 

13,0 

  Ti = 4C 

Crl8NillNb USA AISI347 0,04 

0,10 

max. 

2,0 

max. 

1,0 

17,0 

20,0 

9,0 

13,0 

  Nb = 8C 

Crl8Nil2Mo2 USA AISI 316H 0,04 

0,10 

max. 

2,0 

max. 

0,75 

18,0 

20,0 

11,0 

14,0 

2,0 3,0   

Crl4Nil4MoW2Ti SSSR El 257 T max. 

0,15 

max. 

0,7 

max. 

0,8 

13,0 

15,0 

13,0 

15,0 

0,45 

0,60 

2,2 2,6 0,5 Ti 

Crl4Nil8W2NbB SSSR El 695 R 0,07 

0,12 

1,0 

2,0 

max. 

0,6 

13,0 

15,0 

18,0 

20,0 

 2,4 l,2Nb; 0,02 

Ce; 

Crl8Nil8Mo2W2NblB SSSR EP 399 0,08 1,0 max. 18,0 18,0 2,0 2,0 1,2 Nb; 

0,0113B 

016Nil 9Mo2W2NbB SSSR EP400 0,08 1,0 max. 15 0 18,0 2,0 2,0 l,2Nb; 

   0,12 2,0 0,6 17,0 20,0 2,75 2,75 0,3B 

Crl5Nil9TilB SSSR EP501 0,08 

0,12 

0,5 1,0 max. 

0,6 

14,0 

16,0 

18,0 

20,0 

  l , 4 Ti - -

0,01B 

S druhou skupinou (nestabilizovaných) austenitických ocelí byly získány dobré provozní 

zkušenosti. Praskavost svarových spojů i tlustostěnných je minimální a tyto oceli jsou méně 

citlivé na hrubnutí austenitického zrna. Ze skupiny bývalých sovětských ocelí tohoto typu se jako 

nejvíce ţáruvzdorná ocel ukazuje EP 501 (tab. 4) a má také relativně nejstabilnější strukturu. 

Nositelem vytvrzovacího efektu je v této oceli intermetalická fáze Ni3Ti. Velmi stabilní 

strukturu a dobré vlastnosti má ocel EP 400, vytvrzovaná precipitací intermetalické fáze M2B 

[48]. V bývalém Československu byly z ekonomických důvodů vyvinuty oceli, ve kterých  

byl nahrazen Ni manganem. Jsou to MnCr oceli legované dále Ti, Mo a V [44], jsou úsporného 

typu a ve světové praxi dosti neobvyklé. Mají poněkud horší odolnost proti opalu neţ Cr/Ni 

oceli a téţ jejich hodnoty meze pevnosti při tečení jsou niţší v porovnání s vrcholovými typy 

Cr/Ni ocelí. Zvýšená poruchovost přehřívákových trubek z oceli tohoto typu (17 483) souvisela  

s nevyhovující velikostí austenitického zrna, coţ nasvědčuje nedodrţování předepsané teploty při 

rozpouštěcím ţíhání [49].  Pro stavbu velkokapacitních energetických jednotek se u nás 

ověřuje obdoba americké oceli AISI 316 H (viz tabulka 4), resp. ocel 17  341. 
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Vzhledem k vysokému obsahu legujících prvků, zejména Ni, tyto oceli jsou drahé. 

Vyznačují se zvýšenou odolností proti korozi a dobrými mechanickými vlastnosti, jsou 

méně náchylné k růstu zrna oproti feritickým ocelím, ale mají relativně nízkou mez 

kluzu. Aby se zvýšila pevnost, aniţ by byly ohroţeny další vlastnosti, pouţívají se různé 

metody pro zpracování ocelí, např. plastická deformace za studena, řízené válcování a 

změnu chemického sloţení [50]. 

Aplikace nerezových ocelí v průmyslu jsou všechny druhy chemických zařízení, 

zařízení na zpracování potravin, lékařského vybavení a zařízení pro farmaceutický a 

petrochemický průmysl [51]. 

2.3. Charakteristika plátovaných materiálů 

Materiály pouţívané v moderním chemickém a petrochemickém těţkém průmyslu často 

pracují v extrémních podmínkách a jsou nepřetrţitě vystaveny vlivům nepříznivému prostředí, 

které zvyšuje riziko nenávratného poškození. V poslední době vzrůstá zájem o technologie 

umoţňující snadné zvýšení ţivotností vlastnosti konstrukčních materiálů pouţívaných v 

průmyslu a zároveň minimalizovat náklady na jejich výrobu a pouţití. Rostoucí poţadavky 

zákazníků zvyšuje poptávku po vysoce výkonných materiálech, charakterizující se vysokou 

odolností vůči agresivním prostředím. V obchodní praxi, prevence degradace materiálu je 

spojena v první řadě s ţivotnosti materiálů odolných vůči korozi, které jsou drahé. 

Vzhledem k jejich vysoké ceně je logickým řešením sníţení jejích mnoţství a jejích záměna 

za levnější materiály (např. nerez oceli zaměnit uhlíkovou nebo titan nerez ocelí atd.). Takové 

kompozitní materiály se skládají z korozivzdorné vrstvy, která je v kontaktu s agresivním 

korozním prostředím a chrání základní materiál, coţ zajišťuje dostatečnou odolnost 

konstrukce. Trvalé spojení těchto materiálů je dosaţeno zahříváním, plastickou deformací a 

tlakem v průběhu výroby [52]. Cílem této výroby je získat kombinaci kladných vlastnosti 

těchto materiálů, zejména odolnost proti korozi, pevnostní a elastické vlastnosti nebo 

specifické vlastnosti, které nemá základní materiál (např. tepelnou nebo elektrickou vodivost 

atd.). Součastné konstrukční materiály musí poskytovat vysoké pevnosti, s charakteristickou 

vysokou odolností k agresivnímu prostředí a zajistit v moderních chemických a energetických 

provozech účinnou ochranu proti korozi [53]. Obrázek 24 ukazuje schéma dvou vzájemně 

spojených materiálů. 
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Obr. 24 Bimetal spojený metodou plátovaní [53] 

2.4. Bimetal Ti + Cr/Ni ocel 

Základní metalografické a mechanické parametry  

V řadě prací byla věnována pozornost výbušné svařování [54-58].  Četné příspěvky byly 

zaměřeny na studium svařovacích podmínek, kde se zkoušelo spojovat různé materiály 

s pouţitím různého mnoţství výbušnin s odlišnou rychlostí detonace Vd. U většiny materiálu 

vznikaly přetavené oblasti podél spoje [55-58]. Důvodem je kinetická energie vznikla při 

nárazu dvou materiálů. Hlavně výše uvedené parametry určují, zda spoj bude mít vlnitý tvar 

nebo rovinný a také je příčinou vzniku roztavených zón v oblasti mezifázového rozhraní. 

Podle Hocamoto [54] 10-30% kinetické energie se spotřebuje na tvorbu mezifázového 

rozhraní a extrémně vysoká míra ochlazení způsobuje heterogenity chemického sloţení v linii 

spoje a velmi často můţe být očekáván vznik intermetalické fáze na mezifázovém rozhraní 

obr. 25. 

 

Obr. 25 Schéma mezifázového rozhraní bimetalu spojeného výbuchem: 1) intermetalikům,  

2), 4) zóny s mixovaným sloţením, 3) linie spoje 

Spoj 

Odolný materiál 

Základní materiál 

 



42 
 

Metalografické parametry, včetně vlnové délky, amplitudy a adiabatickýchpasův zóně 

mezifázového rozhraní a okolních oblastí byly nejčastěji studovány, např. Tamilchevan et al 

[59].  Práce [60-64] se zabývali optimalizací procesních parametrů výbušného svaření titanu a 

oceli 304L, kde se pokusili stanovit, parametry které ovlivňují kvalitu spoje. Byly vyvinuty 

matematické modely pro odhad odezvy amplitudy a vlnové délky, které potvrdily vliv 

faktorů: poměru hmotnosti výbušné látky, velikost vzduchové mezery mezi dvěma materiály 

h a vstupní úhel sklonu α. Kromě toho, jimi navrţené matematické modely optimálních 

podmínek svařeni byli porovnávaný se skutečnými hodnotami vlnových délek a amplitud 

zjištěných u bimetalu titan a nerezová ocel, které vykazovali velice podobné hodnoty [59]. V 

práci [60] autoři zabývali také studiem mikrotvrdosti podél svarové oblasti, kde největší 

tvrdost byla naměřena bezprostředně ve svaru, která byla několikanásobně vyšší neţ u obou 

spojených materiálů. Toto svědčí o přítomnosti křehkých intermetalických fázi ve svaru, které 

mají hodně vysokou pevnost. Podobné výsledky byli také prezentované v práci [61], kde 

autoři řešili rovněţ problém nejvyšší naměřené mikrotvrdosti ve svaru u podobného bimetalu 

titanu a navařené oceli typu HSLA výbuchem. Zimmerly [61] představil ve své práci 

výsledky studia Ni-Ti slitiny a nízkouhlíkové oceli po svařování výbuchem a sledoval kvalitu 

výsledných bimetalů. Mikrostruktura a mechanické vlastnosti u různě kombinovaných 

některých výbušně svařovaných kovů a slitin byly studované v dalších pracích [62-65]. Co se 

týče parametrů vln, ţádné rozdíly nebyly zjištěny mezi materiály po svaření a tepelně 

zpracovánými. Také v souladu s prezentovanými informacemi Rao et al. [62 se zabýval 

studiem stavu napjatosti u bimetalu titanu a uhlíkové oceli. Vlnová délka a amplituda vlny 

vzorku ve formě plátovaných materiálu byla naměřena na 1150 m a 290 m tyto údaje byly 

o 32% a o 1% niţší (v pořadí) ve srovnání s výsledky práce [65]. Podobný materiál byl 

studován v práci [63], v niţ byl primární zájem zaměřen na tvrdosti a mikrostruktury v těsné 

blízkosti mezifázového rozhraní. U výbušně svařované duplexní nerezové oceli s C-Mn oceli 

(0,2 a 1,5%), Kačar a další [64] měřili amplitudu (zhruba 313 m) a vlnovou délku (1375 

m). Jejich amplituda byla o 9 % vyšší, neţ je  zjištěná v práci [65] a vlnová délka byla o 

19% kratší. V práci [64] se ukázalo, ţe mezifázové rozhraní je větší neţ v práci [65]. 

Důvodem je vyšší hodnota šíření zvuku v duplexní a austenitické oceli neţ v 304L a Ti 

matrici. V případě bimetalu mosazi a C-Mn oceli [65] bylo zjištěno, ţe zvlněné rozhraní je 

ostřejší na vrcholu vln, dosahující k měkčí mosazi aţ po dno vln. V jeho případě amplituda 

dosáhla 340 m a vlnová délka 1590 m. V rámci hodnocení mezifázového rozhraní byla 
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často měřená tloušťka stlačených zrn, kde hřeben vlny představuje parametr -b-, zatímco dno 

vlny parametr -a-, jako schematicky znázorňuje obr. 26. 

 

obr. 26 Schéma hodnocené tloušťky deformovaných oblastí kolem mezifázového rozhraní 

Při malém zvětšení vykazovaly vzorky jasně vlnité rozhraní, které je typické pro materiály po 

svařování výbuchem. Při větším zvětšení byla pozorována prodlouţená zrna rovnoběţně ke 

směru nárazu. V blízkosti mezifázového rozhraní jsou zrna také o hodně jemnější. Pomocí 

SEM a EDX byly studovány roztavené zóny kolem spoje. Těmito zmixovanými zónami, 

vzniklými kolem vlnového spoje bimetalu, se zabývala také práce [66]. Výsledky posledních 

zmiňovaných práci se hodně shodovaly, jelikoţ se jednalo o studium velice podobných 

materiálů na bázi Ti a oceli, chemické sloţení detekované v zmixovaných zónách kolem 

vlnového spoje se pohybovalo kolem 70% Ti a 30% Fe, které také detekoval dříve Ghosh [6] 

během difuzního spojování Ti a austenitické oceli při vyšší teplotě neţ 800 °C. Co se týče 

únavy bimetalu a hlavně ţivotnost mezifázového rozhraní, nejsou známé praktické ţádné 

informace. Existuje spousta studii, které se zabývají ţivotnosti studovaných materiálů pouze 

zvlášť. Není moţné se tak spoléhat na tyto naměřené a zmapované hodnoty obou materiálu, a 

je nutno brát v potaz to, ţe zejména při zvýšení pevnostních vlastností materiálů plastickou 

deformací za studena hraje roli nejen zvolena technologie svaření ale i deformace povrchu, 

objemu, stavu napjatosti atp. Průvodním znakem plastické deformace jsou vnitřní napětí, 

která následné ovlivňují únavový proces a rychlost růstu únavové trhliny [67, 68]. V případě 

povrchových deformací vznikají na povrchu tlaková napětí, která příznivě ovlivňují únavové 

vlastnosti, ale pod touto vrstvou vznikají i tahová napětí, která mají nepříznivý vliv a tento se 

můţe výrazněji projevit zejména při vysokém počtu cyklů [69, 70]. Plastická deformace za 

studena výrazně mění i charakter struktury materiálu. Dochází ke změně polyedrické 

struktury na nepolyedrickou. Při intenzivní plastické deformaci je moţné získat úplné 

netradiční jemné struktury. Pomocí intenzivní plastické deformace, např. jednoduchým 

smykem [71, 72] při úhlovém protlačování, (při kterém průřez zůstává stejný) a jeho 

opakováním, získáme vysoce jemnozrnnou strukturu (velikost zrna <10 um, resp. <100 um) 

trough 

crest 
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[73]. Podobné deformace probíhají i v bimetalu antikorozní ocel navařena Ti v průběhu 

samotného svařovaní výbuchem. Takto získaná strukturní stavba u kovových materiálů (čisté 

kovy a slitiny zejména Fe, Cu, AI, Ni, Ti) má unikátní mechanické a fyzikální vlastnosti [74, 

75], ale z hlediska bezpečného provozu je nutné zjistit intenzitu degradace jejich vlastností, 

která se projevuje zejména při proměnlivém namáhání (únavě). Jak ukázala práce [76] bimetal 

antikorozní oceli s Ti vykázal bezprostředně po svaření jemnozrnnou strukturu v titanové 

oblasti, kde velikost zrna byla na nano úrovní. Tato struktura se překrystalizovala po tepelném 

zpracovaní (600°C/1.5 h/vzduch) podle [77], na velikost zrna kolem 18-19 m. Únavové 

hodnoty prezentované v této práci byly skoro beze změn, jak u materiálu bez tepelného 

zpracování (dále TZ), tak i po následném TZ. Dokonce hodnoty ţivotnosti po TZ byly 

nepatrně niţší neţ u materiálu v základním stavu. Autoři tento jev objasnili tím, ţe v průběhu 

TZ došlo k mírnému nárůstu křehkých intermetalických fází podél linie spoje a to ukazuje na 

nevhodnost zvoleného TZ pro bimetal antikorozní ocel navařená Ti a bylo třeba navrhnout 

jiné, optimalizované, coţ je také součástí řešení předloţené práce. 

Chemické a fázové sloţení linii spoje 

Výše zmíněné práce byli zaměřené na studium intermetalických fází vzniklých v linii spoje 

[55-58]. Někteří autoři se zabývali také analýzou mezifázového rozhraní pomocí SEM a 

EDAX. V mezifázovém rozhraní zjistil Berdychenko [78] různé druhy oxidu titanu (TiO, 

Ti3O a Ti2O3) po svařování výbuchem Ti a C-Mn oceli. Podle výše zmíněných prácí, tyto 

vměstky vznikají při svařovacích procesech před vlastním spojením. Kyslík a N se dostaly na 

povrch Ti ze vzduchu a jsou součástí stlačených plynů vznikajících při svařování za vysokých 

teplot. To má za následek sníţení tvrdosti a pevnosti Ti. Ghosh [79] poukázal na velmi nízkou 

objemovou fázi Fe2Ti4O po výbuchovém spojení titanu a C-Mn oceli. Tyto výsledky byly 

zjištěny pomoci poměrně širokého paprsku, který proniká do mikro-metrové hloubky do 

materiálu, na rozdíl od paprsku monochromatického synchrotronového záření procházejícího 

skrz celou hrubku studovaného vzorku a umoţňující provést stovky rentgenových difrakčních 

(XRD) záznamů, jak bylo prezentováno v práci [80].  

Při pouţiti SEM techniky jsme schopni získávat informace z objemu materiálu pouze kolem 

1m průměru stopy zaostřeného paprsku, jaký dopadá na povrch materiálu. Bohuţel, fyzika, 

která řídí interakci energetických elektronů s atomy vede k různým dějům. Z důvodu málo 

přesných informací z objemu sledovaného vzorku při pouţití SEM a EDX, jak je vidět na obr. 

27, nemůţeme povaţovat tuto technologii měřeni za zcela směrodatnou. 
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Obr. 27 Objem interakce pro 20keV v křemíku, vypočítané pomoci simulace Monte-Carlo 

[81]  

Pozitivní náboj protonů je vysoce koncentrovaný v jádru, zatímco záporný náboj atomových 

elektronů je mnohem více rozptýlený ve skořepinové konstrukci. Paprsek elektronů 

procházející atomy vzorku můţe byt interakcí odkloněn podél nové trajektorie ("pruţný 

rozptyl", bez kinetické energetické ztráty). Pruţný rozptyl můţe s těchto důvodu vést 

k velkému odchýlení paprsku elektronů opouštějící vzorek (proces zvaný "zpětného 

rozptylu"), coţ muţe významně zkreslovat informaci získanou při pouţiti techniky SEM resp. 

EDAX. Současně s elastickým rozptylem, paprsek elektronu ztrácí energii a přenáší tuto 

energii různými způsoby na atomy vzorku ("nepruţný rozptyl"). Nepruţný rozptyl vede k 

uţitečným zobrazovacím signálům, jako jsou sekundární elektrony a analytickým signálům, 

jako je rentgenové záření [81]. 

Z tohoto důvodu pro přesnější analýzu bylo třeba pouţit techniku s vetší intenzitou svazku, 

který by přinesl přesnější informaci z většího objemu vzorku. Nejlépe samozřejmě z celého 

studovaného objemu. V roce 1970 bylo zjištěno, ţe synchrotronové záření emitované z 

nabitých částic, obíhajících ve skladovacích krouţcích vyrobených pro experimenty jaderné 

fyziky za pouţí vysokých energií, je potenciálně mnohem intenzivnější a jedná se o 

univerzální zdroj rentgenového záření. To vedlo k období rozvoje zdrojů synchrotronů třetí 

generace, jak je uvedeno na obr. 28, kde je tento rozvoj znázorněn za poslední sto let. 
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Obr. 28 Vývoj intenzity rentgenových zdrojů, jako funkce času [82] 

Princip synchrotronu by mohl být krátce popsán následovně. Svazky nabitých částic 

(elektronů a pozitronů) obíhají v paměťovém kruhu. Prsten je navrţen s rovným úsekem, kde 

vkládací zařízení nutí částice provést malé oscilace, které produkují intenzivní paprsky záření. 

Záření pak prochází řadou optických prvků, jako je například monochromátoru, zaostřovací 

zařízení, atd., tak, ţe svazek záření s poţadovanými vlastnostmi je směrovaná ke vzorku. Na 

obr. 29 jsou schematicky znázorněny klíčové prvky typických experimentálních stanovišť a 

zdroj třetí generace [82]. 

 

Obr. 29 Schéma typického urychlovače třetí generace [82] 
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Vodíková odezva  

 

Mezi korozní procesy, při kterých není hlavním poškozujícím mechanizmem oxidace kovu, se 

řadí skupina praskání vyvolané prostředím související se vstupem atomárního vodíku do 

mříţky kovu. Vlastní poškozující mechanizmus můţe být pak zcela fyzikální. Vodíkové 

praskání je kombinací působících tahového namáhání a korozního media 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. Pro 

vznik korozního praskání není vţdy 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 povaţovat za statické porušování. Nelze obecně 

vysledovat strukturu kovu zcela nepodléhající nebo zcela citlivou na dané prostředí. Čím je 

materiál homogennější, tím je náchylnost niţší, tj. čisté kovy jsou nejodolnější. Materiály s 

vysokou pevností v tahu vykazují zhoršenou vodíkovou odezvu. Trhliny rostou hlavně ve 

směru kolmém k tahovému namáhání. Vţdy je významná tahová sloţka napětí, tlaková sloţka 

napadení nevyvolává. Trhliny často vycházejí z místa lokálního porušení pasivní vrstvy (např. 

bodové koroze) a šíří se ve struktuře kovu buď po hranicích zrn (interkrystalický) nebo napříč 

zrny (transkrystalický) [83, 84]. 

Vysoká afinita Ti a jeho slitin k vodíku je známá, proto mají tyto materiály široký rozsah 

technologických aplikací. V polovině roku 1960 vedla studia na absorpčních vlastnostech 

titanu [85] k jeho pouţití při výrobě komponent čerpadla pouţitých v reaktorech jaderné 

syntézy [86]. Více neţ o deset let později, byly navrţeny hydridy materiálu pro aplikaci 

skladování energie [87]. V důsledku toho vytvořené titanové hydridy, mezi fázemi s nejvyšší 

kapacitou pohlcováni vodíku, který byly povaţovány za moţné materiály pro skladování 

vodíku a jeho dopravu [88]. Tyto fáze jsou často pouţívány jako zdroj plazmy atomárního 

vodíku do fyzikálního vybavení [89]. Mnoţství vodíku, které můţe být absorbované Ti, je 

citlivé na tlak a teplotu. To, v kombinaci s vysokou vodivostí vodíku vTi, umoţňuje vodík 

zcela odstranit (na úroveň niţší neţ 20 ppm), pomocí vakuového ţíhání při teplotě 700 aţ 800 

°C [90]. Jedinou nevýhodou pouţiti Ti v těchto korozních prostředích je jeho vysoká cena. 

Proto se jeví výroba bimetalu, v němţ můţe Ti nahradit méně ušlechtilý kov, zajímavou. 

Aţ do nedávné doby byla rozvíjena myšlenka, ţe austenitické oceli odolné proti korozi mají 

dobrou odolnost proti vodíkové křehkosti a mohou být pouţívány v prostředích obsahujících 

vodík. Četné studie a pozorování ukázala, ţe jsou citlivé na vznik křehkých trhlin ve 
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vodíkovém prostředí a vykazují zhoršení plasticity při tahových a nárazových zkouškách. 

Nicméně, nedosahuji takových nepříznivých výsledků, které vykazuji martenzitické a 

feritické oceli [91, 92]. Vodíkové praskání se vyskytuje jak u ocelí s méně stabilním 

austenitem, tak i u ocelí s výšším obsahem Ni. V mnoha pracích byly pozorovány malé 

transkrystalické a interkrystalické trhliny u austenitických ocelí po katodické polarizaci bez 

pouţití zatíţeni (HIC) [93]. Pod vlivem vodíku podstupují v austenitické oceli významné 

strukturální změny projevující se částečnými transformacemi austenitu na έ a α’ martenzit. 

Navíc, byla pozorována při pokojové teplotě tvorba hydridových fázi β, β’ a η. V oceli se 

stabilním austenitem, martenzit se vytvořil pouze ve fázi ε, coţ je fáze nestabilní a podléhá 

degradaci v průběhu vodikovaní, při pokojové teplotě při které vzniká fáze α’ [94]. Bylo 

zjištěno, ţe při malých vytvrzených vodíkem dochází k urychlení praskání těchto ocelí v 

korozních podmínkách za stresu (SSC). Důvodem těchto neţádoucích jevů můţe být to, ţe při 

rozkladu nestabilních hydridových fází vznikají povrchové mikrotrhliny způsobené 

navodikovánim [95]. 

Informace o vodíkové odolnosti a o mezních stavech různých mechanických vlastností 

z bimetalu 304 SS plátovaným Ti je uţitečná, vzhledem k pouţití tohoto bimetalu v těţké 

chemii, speciální technice, při stavbě lodí, v energetice a v poslední době také v geotermální 

energetice. To je také důvod, proč tato práce se zaměřuje na výskyt trhlin indukovaných 

vodíkem a vodíkových citlivostí zmíněného bimetalu během únavových testů. Průmyslové 

komponenty z kovů svařovaných výbuchem by našly svoje vyuţiti zejména u konstrukcí 

pracujících v agresivních prostředích, kde mohou být vystaveny degradaci vodíku. U bimetalu 

vznikají rizika výskytu trhlin hlavně ve spojích, kde se vodík hromadí v intermetalických 

fázích [96]. Doposud málo prací se zabývalo stadiem těchto degradačních jevů u bimetalů. 

Důleţitou roli zde mohou hrát nejen pouţité podmínky procesu svařeni, čistota materiálu, ale 

také strukturální změny způsobené dopadem vodíku ve spoji. Přesycení vodíkem je spojené s 

různými rychlosti difúze a rozpustností vodíku ve spoji obou materiálů, které mají rozdílné 

krystalografické mříţky [97]. Při popisu procesu vodíkové koroze bimetalu by měly být 

zahrnuty do úvahy kinetiky absorpce a desorpce vodíku, v němţ důleţitou roli hrají difúzní 

jevy. Šíření trhlin vyvolané působením vodíku v oceli je vyjádřeno chemickým potenciálem 

gradientů, který můţe být nazýván vodíkový koncentrační gradient v mříţce [98]. To je 

zvláště důleţité v případě vyuţiti bimetalů v provozu např. v petrochemickém průmyslu, pro 

které můţe být nutné dočasně vyloučení přístroje z provozu k jeho opravě, coţ je velice 

finančně náročné. Pozorování takto zdegradovaných materiálů ukázalo, ţe trhliny vznikají jen 



49 
 

podél spoje a nešíří se do napojovaného, ani do základního materiálu, čili vyskytují se jen v 

tenkých intermetalických oblastech [99]. Obrázek 30 ukazuje příklad vodíkové degradace 

spoje, na kterém je ukázán bimetal Ti a antikorozní ocel. 

 

Obr. 30 Mikrostruktura bimetalu Ti a antikorozní ocel po vodíkové expozici [76] 

V těchto pracích byla řešena vodíková odolnost bimetalu spojených pomoci výbuchu. 

Výsledky se liší částečně, jakoţ i pouţité metody analýzy. Lublinská a další [100] uvádějí, ţe 

vodík po katodovém vodíkování způsobil pokles pevnosti v bimetalu 410S a C-Mn oceli. 

Mudali [101] uvedl přijatelnou korozní odolnost slitiny Ti a 304 SS bimetal v prostředí 

HNO3. Mazancová a další [102] zveřejnili první HIC výsledky z nerezové oceli, plátované 

titanem, které ukázaly slibnou vodíku odolnost. Tvrdé a křehké intermetalické fáze se tvoři 

v kadeřích vln mezifázového rozhraní během svařování a představují potenciální pozice pro 

zachycení vodíku, i v případě kdyţ oba materiály vykazují vůči vodíku vysokou odolnost 

[103]. 

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. Minoritní část atomů vodíku můţe 

být zachycena i v korozivzdorné oceli. Titan  má vysokou schopnost pohlcovat vodík bez 

větších poškození do obsahu 2000 ppm. Kaţdý atom vodíku má kolem sebe určité pole 

napětí. V případě výskytu velkých a nerovnoměrně rozloţených částic (např. intermetalických 

fází) můţe docházet k velkému nahromadění vodíkových atomů na jednom místě, kde se 

jednotlivá napěťová pole okolo atomů vodíku sčítají. Je-li lokalizované napětí větší neţ napětí 

okolní matrice, vzniká obrovské pnutí a následná iniciace trhlin [104]. 
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3. Cil práce 

Cílem této doktorandské práce bylo přiblíţit problematiku svařování výbuchem, vysvětlit 

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

vlastnosti perspektivních materiálů svařených výbuchem Ti + Cr/Ni ocel a Ti + MnC ocel. 

Součástí je také specifikace mikrostruktury a vlastností bimetalu, včetně přechodových zón 

v oblasti mezifázového rozhraní a navrţení TZ tohoto materiálů, které by vedlo ke zlepšení 

vybraných vlastnosti, jako je např. ţivotnost materiálu a případné zvýšeni odezvy vůči korozi 

za minimálních změn v mikrostruktuře a k eliminaci případného zhoršeni těchto vlastností. 

Předloţená práce prozkoumává charakteristické změny, ke kterým dochází v mikrostruktuře 

těchto spojů a v místech přechodové oblasti pod vlivem vodíku. 

Vodíková koroze se projevuje různými formami degradace v závislosti na podmínkách 

expozice. Konstrukční materiály, široce pouţívané v průmyslu často v korozních prostředích 

mohou podléhat degradaci v důsledku silné interakce vodíku. Oceli svařené výbuchem se 

vyznačují významnými deformacemi v oblastech okolo spojů, kde také se vyskytují 

charakteristické zóny přetavení, tzv. přechodové zóny, které vykazují různé vlastnosti. 

Pevnost i odolnost proti korozi se liší s ohledem na materiály, které mají být spojeny. 

Vodíkové korozní mechanismy a chováni studovaných materiálů spojených výbuchem nejsou 

zatím dostatečně prozkoumány. V odborné literatuře existuje jen málo informací o vlivu 

vodíku na materiály spojených metodu výbuchu. Odolnost proti vodíkové degradaci je velmi 

uţitečnou vlastností materiálů vyrobených metodikou svařování výbuchem. 

Realizace těchto cílů umoţní lépe pochopit vlivy vodíku na materiálech spojených metodou 

výbuchu. Kromě toho výsledky těchto testů umoţní vytvořit první podklady pro budoucí 

vypracování norem, které budou formulovat strukturu a chemické sloţení bimetalu pro provoz 

v extrémním kyselém prostředí a rozšíří znalosti v oblasti degradace materiálu působením 

vodíku. Zejména tam, kde je kladen důraz na zlepšení ţivotnosti studovaného materiálu 

v provozních podmínkách. 
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4. Experimentální část 

Experimentální část této disertační práce se zabývá komplexním studiem bimetalů Ti + Cr/Ni 

ocel a Ti + MnC ocel, které byly vyrobeny na polygonu v Polsku ve spolupráci s firmou 

EXPLOMET. Materiály byly spojené pomoci technologie, která je know-how firmy 

EXPLOMET a která garantuje kvalitu spoje vzniklého za pouţiti středních podmínek procesu 

výbuchového svařovaní. Detonační rychlost byla pouţita v rozmezí 2000 aţ 3500 m/s.  

Materiál byl dodaný s dokumentací potvrzující splnění podmínek kvality spoje pro 

průmyslové pouţití, která byla podloţena diagnostikou případného výskytu vad spojených 

materiálů pomocí ultrazvuku obr. 31. 

          

Obr. 31 Diagnostika bimetalů pomocí ultrazvuku 

Svařené plechy o rozměrech 2600 x 2600 mm po výbuchu měly tloušťku 116 mm, přičemţ 

samotný plech Cr/Ni ocele je tlustý 110 mm a navařená Ti deska 6 mm. Rozměr plechu 

bimetal Ti + MnC ocel odpovídal 3100 x 4700 mm, kde 40 mm tloušťka MnC oceli byla 

navařená 6 mm vrstvou Ti. Chemické sloţení individuálních materiálů je uvedené v tab. 5. 

Tabulka 5: Chemické sloţení bimetalu Ti  + Cr/Ni ocel (hm. %) 

 

U druhého bimetalu Ti + MnC ocel Ti měl stejné chemické sloţení jako u bimetalu Ti + Cr/Ni 

ocel a uhlíková ocel se skládala z: 0,18 % C, 1,4 % Mn, 0,34 % Si a Fe bal. 

 

 



52 
 

4.1. Příprava vzorků a experimentální technika 

Pro experimentální hodnocení se připravily vzorky dvou bimetalů Ti + Cr/Ni ocel a Ti + MnC 

ocel. Pro metalografické hodnocení bylo podmínkou zkoumat materiál ve výchozím stavu (po 

prvním TZ) a po druhém TZ. Základní materiály byli prozkoumané ve vzdálenosti  aţ 6 mm u 

Ti a aţ 8 cm v Cr/Ni oceli (konec vzorku) od spoje. Měřena byla velikost zrna Ti a 

austenitické Cr/Ni oceli ve výchozím stavu, a to jak v základním materiálu. Stejné měření 

jako u vzorků v dodaném stavu bylo provedeno i na vzorcích po druhém TZ. Metalografické 

hodnocení mikrostruktury rovněţ zahrnovalo posouzení tloušťky spoje, délky vlny v rámci 

jedné periody a měření průměrné amplitudy vln. Jak uţ bylo zmíněno, v blízkosti spoje je 

struktura vlivem intenzivní deformace nahuštěna a je charakteristická výskytem deformačních 

pásů. Proto byla v rámci zkoumání mikrostruktury hodnocena i tloušťka této deformační 

vrstvy, která má vliv na zpevnění materiálů. V struktuře nedošlo k ţádným výrazným změnám 

po následném druhým TZ jako je např. narůst velikosti zrn.  

Tepelné zpracovaní vzorků dodaných ve výchozím stavu z firmy Explomet mělo následující 

průběh: ohřev na teplotách 600 
0
C, izotermická výdrţ na teplotě 1,5 h. a následným 

ochlazením na vzduchu. Pro zjištění optimálního TZ bylo provedeno následných pět TZ na 

vzorcích bimetalu bez TZ dodaných bezprostředně po procesu svaření, a to v rozmezí od 300
 

do 700 
0
C s krokem 100 

0
C s výdrţi na teplotě 1,5 h. a následným ochlazením na vzduchu. Na 

základě metalografického pozorování bylo zjištěno, ţe optimální teplota pro rekrystalizaci 

zjemněného Ti po procesu svařeni s nano zrna na normální a zhomohenizovaní obou struktur 

je 600 
0
C. Dále byla zaměřena pozornost na dobu výdrţe, která byla navýšená o další 1,5 h při 

provedení druhéhoTZ na jiţ jednou takto zpracovaných vzorcích.  

Kaţdý ze vzorků (v dodaném stavu a po druhém tepelném zpracování) se brousil na brusném 

papíře o hrubosti 1200 a poté na papíře o hrubosti 2500. Dále se provedlo leštění vzorků 

(směs kaolinu) a následně se tyto materiály leptaly, přičemţ u Ti se pouţilo leptadlo KROLL 

(100ml H2O + 6ml HNO3 + 3ml HF) [105] a u austenitické oceli se provedlo leptání v 

kyselině šťavelové [106]. Takto připravené vzorky mohly být dále pouţité pro hodnocení 

jejich mikrostruktury pomocí světelné mikroskopie (OLYMPUS X 70) a elektronové 

mikroskopie (JEOL JSM-6490 vybaveného energiově disperzním analyzátorem EDX). U 

bimetalu Ti + Cr/Ni ocel byla hodnocena i velikost zrna dle normy ČSN EN 643. Při 

hodnocení se nejdříve měřilo zrno v blízké oblastí vlnového spoje, tedy v těsné blízkosti dna 

vlny a v těsné blízkosti vrcholu vlny. Poté se hodnotilo zrno matrice základního materiálu ve 

větší vzdálenosti od svaru a poblíţ svaru. Bylo uskutečněno 50 měření lineární metodou pro 
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kaţdou zjišťovanou oblast, při které se stanovil průměr velikosti zrna. Velikost zrna byla také 

měřena na vzorcích po druhém TZ zpracování. U takto tepelně zpracovaných vzorků se 

zkoumala velikost zrn na stejných místech jako u předchozích vzorků v dodaném stavu. 

Měřena byla oblast u dna vlny, na vrcholu vlny a také v základní matrici. 

Pozorování svarového spoje bylo realizované technikou TEM (JEOL JEM 2000 FX při 

pouţitém urychlující napětí 200 kV). Tenké folie, byly připravené iontovým bombardováním 

pomocí přístroje FIB. Fázová analýza byla provedena pomoci EBSD (JEOL JSM-7000f), 

která byla podpořena RTG fázovou analýzou pomoci synchrotronového záření na 

pozitronovém kruhovém urychlovači DORIS III experimentální stanice BW5 [107] (energie 

4,45 GeV, proud 140-100 mA). Energie dopadajícího paprsku na vzorek byla 100 keV, λ 

odpovídala 0,124 A. Pro určení orientace struktury a moţných fázových transformací 

v mezifázovém rozhraní byl proveden tvrdý rentgenový mikro-difrakční experiment na 

beamline P07 [108] Petra III (pozitronovém kruhovém urychlovači (energie 6 GeV, proudu 

100mA) [17]. V průběhu experimentu bylo pouţito synchrotronové záření s energií 

dopadajícího paprsku na vzorek 99.16 keV (λ = 0.0125031nm).  Výsledky 2D XRD byly 

zaznamenány s pouţitím Perkin Elmer 1621 detektoru [109]. Shromáţděné údaje byly 

následně integrovány přes 2 θ prostor pomocí softwaru FIT2D [110]. 

V oblasti, která řešila mechanické vlastnosti výše uvedených bimetalů bylo provedeno měření 

mikrotvrdosti za  pouţití zařízení LECO s diamantovým hrotem (Vickers) a nízkým zatíţením 

(0,1 N) na vzorcích bimetalu Ti + Cr/Ni ocel a Ti + MnC oceli spojených výbuchem a nano 

tvrdost na vzorcích bimetalu Ti + Cr/Ni ocel podle normy ČSN EN 4516. Jednoduchý cyklus 

nanoindentace byl aplikován pomocí přístroji Nano tvrdoměr (TTX / NHT od CSM 

Instruments) s diamantovým hrotem Berkovich s 20 nm poloměrem. Aplikované zatíţení bylo 

400 mN při rychlosti zatěţování 100 mN.min-1 a počet vpichu byl 19 s krokem 50 µm. 

Hodnoty odsazení tvrdosti bylo moţné automaticky vypočítat metodou Oliver-Pharr [P & O] 

a přepočteny na HV 0,1. [111] Pozice vpichu byly přesně ovládány pomocí světelné 

mikroskopie a skenované AFM zobrazovací schopnosti (Dimension ICON), která umoţněla 

přesnějši indentaci v oblasti mezifazového rozhrani do intermetalických fazi. 

Na vzorcích bimetalu Ti + Cr/Ni ocel byly provedené tahové zkoušky podle normy ČSN EN 

10002-1 a zkoušky vrubové houţevnatosti (KCV) na Charpyho kladivu podle normy ČSN 42 

0381. Tahová zkouška byla provedena na obou základních materiálech a na bimetalu Ti + 

Cr/Ni ocel. V těchto materiálech se zjišťovala především mez kluzu (Re), pevnost v tahu 

(Rm), a taţnost materiálu ( A5). Taţnost u bimetalu nebylo moţno spolehlivě stanovit v 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.normservis.cz%2Fdownload%2Fview%2Fcsn%2F03%2F66399%2F66399_nahled.htm&ei=AJD_U4X3KI3S4QS4nIDwCQ&usg=AFQjCNFyes9NmqUAukbR03RoEhGnbWb6Lg&bvm=bv.74035653,d.bGE
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důsledku toho, ţe vzorky bimetalu byly připraveny ve formě tyče délky 100 mm, průměru 10 

mm a s ohledem na 6 mm návar. V oblasti spoje bimetalu bylo místo zúţeno na průměr 8 mm. 

V oblasti Ti byl zhotoven závit, který byl při tahové zkoušce zajištěn matkou, na kterou byla 

upnuta čelist. Byly provedeny zkoušky únavy na vzorcích Ti + Cr/Ni ocel v dodaném stavu 

po druhém TZ a po vodíkové expozici (tah-tlak) a mikrofraktografické studium lomové 

plochy v oblasti svarového spoje pomoci elektronové mikroskopii přístroje (JEOL JSM-

6490). Únavová zkouška probíhala při cyklickém tah-tlak zatěţování, pouţité napětí bylo v 

rozsahu od 160 do 40 MPa s frekvencí 20 Hz, také v jednom případě s frekvencí 40 Hz. 

Zkouška se prováděla na multifunkčním zařízení LSV100kN při pokojové teplotě. Vzorky 

měly tvar stejný jako u tahové zkoušky, tyče kruhového průřezu o délce 100 mm a průměru 

10 mm, přičemţ v oblasti svarového spoje byly vyrobené vruby pro zaručení lomu tyče právě 

v tomto místě (obr. 32). Také 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/cm2, aby se mohl zároveň zhodnotit i vliv vodíku na ţivotnost svarového spoje. 

 

Obr. 32 Vzhled zkušební tyče bimetalu Ti + Cr/Ni ocel s průměrem 8 mm v oblasti svarového 

spoje. 

Na vzorcích Ti + MnC ocel v dodaném stavu a po TZí byly provedeny ohybové zkoušky 

podle normy ČSN 42 0361. Tímto se stanovila mez kluzu (Re) v ohybu a pevnost v ohybu 

(Rm).  Na vzorcích Ti + MnC ocel v dodaném stavu a po druhém TZ byly provedeny zkoušky 

únavy (tříbodový ohyb) podle normy ČSN 42 0363.  

Poslední část experimentu se zabývala hodnocením odolnosti obou materiálů svařovaného 

výbuchem vůči praskání indukované vodíkem − HIC (Hydrogen Induced Cracking) v 

sirovodíkovém prostředí podle normy NACE TM0284-11. Cílem této zkoušky bylo zhodnotit 

odolnost materiálů vůči HIC. Hodnocení vodíkové křehkosti bylo prováděno na vzorkách 

v dodaném stavu a po druhém tepelném zpracování. Vzorky se připravily ve tvaru hranolu o 

délce 100 mm a šířce 20 mm [112]. Vzorky byly odebrány z místa spoje bimetalu Ti + Cr/Ni 

ocel a obsahovaly jak samotný spoj, tak základní matrici Ti a CrNi ocel. Po vyhodnocení 

vodíkové křehkosti se následně vytvoří tři metalografické výbrusy pro další hodnocení. 

Příprava vzorků a odebrání metalografických výbrusů je znázorněno na obr. 33. 
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Obr. 33 Příprava vzorků pro hodnocení vodíkové křehkosti (HIC) [18] a vyznačení oblasti 

odběru výbrusů , T = 14,5 mm 

Pro tuto zkušební metodu se připravily vzorky zahrnující svarový spoj o rozměrech 20 × 15 × 

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 sulfanem 

H2S tak, aby jeho koncentrace v roztoku byla minimálně 2300 ppm, coţ bylo splněno. 

Kyselost roztoku pro počáteční stav odpovídalo 2,7 ± 0,1 a pH po ukončení testu ne 

překročilo hodnotu 3,8. Expozice probíhala při pokojové teplotě 25 ± 3°C. Jednotlivé výbrusy 

se pozorovaly pod světelným mikroskopem, přičemţ se měřila délka a tloušťka trhlin. Pro 

kaţdý výbrus se vyhodnotily následující poměry [113]: 

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 - 

2011 podle níţ jsou přijatelným kritériem hodnoty CLR ≤ 15%, CTR ≤ 5%, CSR ≤ 2 %. 

Podle této specifikace bylo určeno, zda je materiál vyhovující pro aplikaci v koroznim 
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prostředí, či nikoli. Měření trhlin vyvolaných expozici v korozním roztoku se hodnotilo pro 

jednotlivé výbrusy nejen pomocí optického mikroskopu, ale i SEM. Následně byly provedeny 

vstupní SSC (Sulfide Stress Cracking) zkoušky podle normy NACE TM0177-05. Cílem této 

zkoušky bylo zhodnotit odolnost materiálů vůči odolnosti korozního prostředí za působením 

napětí na zkušební vzorek. Na rozdíl od HIC zkoušek y se jedná o zkoušku dynamickou, která 

je schopna nejvíc napodobit provozní podmínky, kde na určité komponenty působí nejen 

korozní prostředí a i určité sily nebo napětí. Hodnocení vodíkové křehkosti bylo prováděno na 

vzorkách v dodaném stavu a po druhém TZ.  

Vzorky se připravily ve tvaru kruhových tyčí o délce 64 mm a pracovním průměru 3,81 mm. 

Pro tuto zkušební metodu se připravily vzorky zahrnující svarový spoj uprostřed zkušební 

tyči, kde bylo třeba vyrobit šroubení se závitem M2 a tím spojit 6mm Ti část bimetalu 

s nadstavcem, který byl výroben ze stejného materiálu. Zkušební tyč tedy byla rozdělena na 

dva díly jeden s Cr/Ni oceli o délce cca 40 mm a průměrem 3,81 mm a na Ti část o délce cca 

24 mm a stejném průměrem kdy po sestavení těchto dvou dílu vzorek měl tvar podle normy 

NACE TM0177-05 (obr. 34).  

 

Obr. 34 Příprava vzorků pro hodnocení vodíkové křehkosti (SSC) 

Vzorky umístěné do zkušební nádoby se zatíţili na konstantní napětí 150, 110, 80, 60 a 35 

MPa a byly exponované po dobu max. 720 hodin do lomu. Zkušební roztok se skládá s NaCl, 

CH3COOH a CH3COONa. Podstatné pro správné provedení testu je udrţení kyselosti roztoku 

v normou poţadovaných mezích, tedy pH roztoku pro počáteční stav musí být 3,5 ± 0,1 a pH 

po ukončení testu nesmí překročit hodnotu 4,0. Tento předpoklad byl dodrţen. Expozice 

probíhala při pokojové teplotě 25 ± 3°C. 
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5. Výsledky  

5.1. Metalografické hodnocení (světelná mikroskopie)  

Vzorky bimetalů Ti + Cr/Ni ocel a Ti + MnC ocel byly zkoumány pouţitím světelné 

mikroskopie. Hodnotila se struktura obou materiálů především v těsné blízkosti spoje, která je 

prezentovaná na obr. 35. 

 

Obr. 35 Mikrostruktura bimetalu Ti + Cr/Ni ocel v oblasti spoje 

Také se hodnotila struktura v těsné blízkosti spoje u dna vlny (obr. 36), kde se předpokládá, 

ţe zrno struktury bude jemnější a více „nahuštěné― v této oblasti a zrna u vrcholu vlny, kde se 

předpokládá, ţe struktura bude hrubší a více ovlivněná deformačními pásy (obr. 37).  

   

Obr. 36 Ti + Cr/Ni ocel dno vlny                  Obr. 37 Ti + Cr/Ni ocel vrchol vlny 

Po pozorování těchto struktur vzorků, na kterých bylo provedeno pět TZ (viz mikrostruktury 

na obr. 38 – 42) se potvrdilo, ţe optimální teplota pro rekrystalizaci zjemněného Ti po 

procesu svařeni s nano zrna na normální a zhomohenizovaní obou struktur je 600 
0
C. Při 

niţších teplotách nedocházelo k rekrystalizaci zjemněného Ti zrna, ale při 700 
0
C jiţ 

docházelo k velkému zhrubnutí zrn, jak je patrné na následujících obrázkách. Vzorky byly 

označeny následovně: 1 – 300 
0
C, 2 – 400 

0
C, 3 – 500 

0
C, 4 – 600 

0
C a 5 – 700 

0
C. 
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Obr. 38 Ti + CrNi(18/10) ocel TZ-1             Obr. 39 Ti + CrNi(18/10) ocel TZ-2 

      

Obr. 40 Ti + CrNi(18/10) ocel TZ-3           Obr. 41 Ti + CrNi(18/10) ocel TZ-4 

 

Obr. 42 Ti + CrNi(18/10) ocel TZ-5 

Na obrázku 43 je vidět, ţe v titanu se vyskytují adiabatické smykové pásy v blízkosti oblasti 

rozhraní nad linií svarového spoje. Jejich orientace je přibliţně ve sklonu 45° a v rozmezí 0,5 

mm od rozhraní linie spoje. Tyto pasy vznikají z důvodu relativně nízké tepelné vodivosti a 

vysoké adiabatické smykové citlivosti při vysokých rychlostech deformace. Deformační zóna 

je u oblasti spoje reprezentována tmavou vrstvou těsně nad rozhraním. Šířka této zóny byla 

orientačně změřena pomocí světelného mikroskopu na 1 vzorku o šířce asi 20 mm a rozměr se 
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pohyboval v rozmezí od 413,8 do 566 μm. Obrázek 44 prezentuje oblast rozhraní svarového 

spoje, které vykazuje typický vlnový charakter s moţným výskytem smíšených, případně 

intermetalických fází v podobě šedých protáhlých útvarů pod linií spoje v korozivzdorné 

oceli. 

    

Obr. 43 Mikrostruktura Ti v blízkosti spoje    Obr. 44 Mikrostruktura Cr/Ni poblíţ spoje 

Jak je vidět z následných obrázků, hustota deformačních pásu se zvyšuje směrem k 

mezifázovému rozhraní materiálů (linie spoje), coţ dokazuje i mikrostruktura na obr. 45 

pořízená ve vzdálenosti 3mm od linie spojení materiálů, avšak zrna mají v této silně 

deformovaná zóně stálé rovnoosý charakter. Detail struktury při přechodu alfa Ti do zóny s 

nejvyšší hustotou deformačních pásu způsobenou prudkou deformací při procesu 

výbuchového svařování ve vzdálenosti cca 560 μm lze pozorovat na obr. 46.  

   

Obr. 45 Mikrostruktura Ti 3 mm od spoje       Obr. 46 Mikrostruktura Ti 560 μm od spoje 

Tato oblast velmi silně ovlivňuje další mechanické vlastnosti celého bimetalu, jelikoţ se 

nachází v blízkosti linie spoje materiálů. Na obr. 47 a 48 je moţno pozorovat mikrostrukturu 

navařovaného titanu mimo svar, přibliţně 3 mm od svarového spoje. V příčném průřezu jsou 

viditelná rovnoosá zrna α-Ti s četnými deformačními pásy, které jsou důsledkem vysoké 
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deformace při svařování výbuchem. Tvar rovnoosých zrn není výrazně deformován účinkem 

detonace. Směrem ke spoji se hustota deformačních dvojčat silně zvyšuje. 

    

Obr. 47 Mikrostruktura α-Ti 3 mm od spoje v     Obr. 48 Mikrostruktura α-Ti 3 mm od spoje 

                     dodaném stavu             po TZ 

 

Obr. 49 Základní materiál Ti - oblast na konci vzorku, bez TZ 

Vzhled zrn mikrostruktury odpovídá α-Ti ale i na konci vzorku (6 mm od spoje) obr. 49 jsou 

viditelné deformační pásy v Ti-matrici, které byly vytvořené vlivem vysoké deformace při 

procesu svařovaní výbuchem. Struktura Cr/Ni oceli má typický charakter austenitické 

matrice. Od oblastí spoje do vzdálenosti aţ 8 cm s krokem 0,5 cm bylo pomocí světelného 

mikroskopu detekováno průměrně 6 % δ feritu. 

Na následujících obr. 50 a 51 je prezentován výskyt δ feritu, v němţ je jeho podíl 

reprezentován tmavými místy. V matrici byly rovněţ detekovány deformační pásy, které jsou 

pro austenitickou ocel typické. Poblíţ spoje se hustota deformačních pásů austenitické oceli 

zhušťuje.  
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Obr. 50 Podíl δ feritu těsně u spoje – 1,18 %    Obr. 51 Podíl δ feritu 3 cm od spoje – 6,22 % 

Podíl δ feritu byl změřen na vzorcích v dodaném stavu aţ do vzdálenosti 8 cm od spoje, který 

činil v rozmezí od 5 do 7 %. Průměrná hodnota delta feritu po celkové délce byla stanovena 

na cca 6 %. Tato metodika se ukázala jako neefektivní jelikoţ plocha austenitické oceli 

musela byt mechanicky vybroušená a následně vyleštěná před jejím zdokumentováním jak je 

známo, při působení i malých tlaků na povrch austenitické oceli vzniká δ ferit. Dané výsledky 

nejsou tedy zcela přesné a lze je povaţovat spíš za efekt vznikly mechanickým broušením. 

Podíl δ feritu byl proto zjištěn pomocí přesnější technologie, kterou je synchrotronová 

analýza. 

V rámci hodnocení mikrostruktury vzorků bimetalu Ti + Cr/Ni ocel bylo vhodné zaměřit se i 

na tvorbu vln v rozhraní materiálů. Při svařování metodou plátování výbuchem je vytváření 

vln způsobené deformaci a tečením materiálů vlivem lokálního ohřevu typickým rysem 

mikrostruktury v oblasti spojení obou materiálů. Vzhled vlnitého spoje je zřejmý z obr. 52. 

Jak lze vidět na snímku, struktura bimetalu se výrazně odlišuje od základních materiálů. Linie 

spoje vykazuje výraznou nerovnoměrnost, a můţe být tvořena intermetalickými částicemi. 

Tloušťka bimetalického spoje byla rovněţ zjišťována pomocí snímků mikrostruktury a její 

rozměr dosahoval hodnoty v rozmezí 15 aţ 28 μm u vzorků v dodaném stavu a od 18 do 26 

μm u vzorků po TZ. 

 

Obr. 52 Mezifázové rozhraní bimetalu Ti + Cr/Ni oceli 

Amplituda vlny dosahovala v průměru hodnotu 288 μm a střední hodnota délky jedné vlny a 

velikost 1689 μm. Měkčí materiály vykazují vyšší hodnotu a tvrdší materiály menší.  
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Na metalografických obr. 53 a 54 jsou prezentované vlny, které se vytvořily během spojení 

materiálů vlivem deformace a tečení materiálu v této oblasti. Poblíţ spoje byl opět detekován 

δ ferit v austenitickém materiálu, jehoţ podílu odpovídal 1,2 % v dodaném stavu a 1% po TZ. 

    

         Obr. 53 Mikrostruktura v oblasti spoje v    Obr. 54 Mikrostruktura v oblasti spoje po TZ 

                     dodaném stavu 

Na mezifázovém rozhraní vzájemným smícháním Ti a oceli dochází k vytvoření 

intermetalických fází, které se spíš vytvářejí uvnitř hřebenů vlny neţ na vrcholu vlny. Jak je 

vidět z obr. 53 a 54 u vzorků bimetalu Ti + Cr/Ni ocel se tato zmixovaná intermetalická oblast 

zdá byt menši neţ u vzorků v dodaném stavu. U bimetalů Ti + MnC ocel situace je opačná jak 

je vidět na obr. 55 a 56. 

     

       Obr. 55 Mikrostruktura v oblasti spoje u       Obr. 56 Mikrostruktura v oblasti spoje u  

      bimetalu Ti + MnC ocel v dodaném stavu     bimetalu Ti + MnC ocel po TZ 

5.2. Vyhodnocení velikosti zrn bimetalu Ti + CrNi 18/10 

Hodnocení mikrostruktury vzorků zahrnovalo i měření velikosti zrn u obou materiálů. Při 

metalografickém zkoumání mikrostruktury byly vidět rozdíly rozměrů zrna v oblasti spoje a 

ve větší vzdálenosti od spoje. Hodnocení velikosti zrn bylo realizováno na vzorcích 
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v dodaném stavu a po druhým tepleném zpracování. Pro vyhodnocení zrna bimetalu Ti + 

Cr/Ni ocel se vycházelo z oblasti základních materiálů a z blízké oblasti vlnového spoje. 

Vyhodnocení velikosti zrna Ti matrice v dodaném stavu 

Nejdřív bylo měřeno zrno α Ti v oblasti poblíţ spoje. U dna vlny vytvořené při spojení 

materiálu, kde byla struktura vlivem detonace více nahuštěna, dosahovalo zrno ve střední 

velikosti všech měření hodnotu 12,6 μm. Taktéţ se měřilo i zrno na vrcholu vlny, kde střední 

velikost všech měření měla hodnotu 15,9 μm. Všeobecně lze říci, ţe Ti zrno oblasti v těsné 

blízkosti vln mělo průměrnou velikost 14,3 μm. 

Dále bylo měřeno zrno v základním materiálu α Ti, kde se hodnotila velikost zrna v oblasti 

cca 6 mm od spojeného rozhranní. Při provedení padesáti měření v této oblasti byla stanovena 

velikost zrna, která v průměru dosahovala hodnoty 19,2 μm. 

Vyhodnocení velikosti zrna austenitické matrice (Cr/Ni) v dodaném stavu 

Další měření bylo provedeno na základném materiálu, tedy austenitické matrici. Opět se 

měřilo zrno v těsné blízkosti vln u svaru materiálů. Zrno u dna vlny dosahovalo v průměru 

všech měření velikosti 6,9 μm. Vrchol vlny ovšem vykazoval větší rozměr zrn, který měl 

hodnotu 10,7 μm. Mohla se tedy určit střední hodnota těchto dvou měření pro zjištění 

průměrné velikosti zrn v těsné blízkosti spoje. Tato hodnota dosahovala velikosti 8,8 μm. 

Zrno ve vzdálenosti 6 mm od spoje dosahovalo průměrné hodnoty 35,2 μm 

Vyhodnocení velikosti zrna Ti matrice po druhém tepelném zpracování  

Po tepelném zpracování došlo v Ti matrice k nepatrnému zmenšení průměrné velikosti zrn ve 

všech oblastech měření. Počet měření byl stejný jako u vzorků ve výchozím stavu, přičemţ u 

dna vlny byla zjištěna střední hodnota velikosti zrna 10,4 μm a u vrcholu vlny byla změřena 

průměrná velikost zrna 13,0 μm. Obecně lze tedy uvést, ţe zrno v oblasti těsné blízkosti vln 

dosahovalo průměrné hodnoty 11,7 μm. Měřila se i oblast mimo svar, tedy ve vzdálenosti 6 

mm od spoje materiálu, kde byla zjištěna průměrná velikost zrna 18,6 μm. 

Vyhodnocení velikosti zrna austenitické matrice (CrNi) po druhém tepelném zpracování 

Při tepelném zpracování prakticky nedocházelo u austenitické matrice k ovlivňování zrna 

stejně jako v Ti matrici. Hodnocení velikosti zrna u dna vlny dosahovalo rozměru 7,3 μm. 

Velikost zrna na vrcholu vlny odpovídala v průměru hodnotě 9,7 μm. Obecně lze tedy říci, ţe 

střední velikost zrna v těsné blízkosti vlny měla hodnotu 8,5 μm. 
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Následně se pro porovnání velikosti provedlo měření zrna mimo oblast spoje ve stejné 

vzdálenosti jako u vzorků v dodaném stavu, tedy 6 mm od spoje. Zde průměrná velikost zrna 

měřila 33,1 μm. Pro přehlednost naměřených hodnot velikostí zrn v obou materiálech jsou 

hodnoty uvedeny v tab. 6. 

Tabulka 6: Hodnoty velikost zrn bimetalu Ti + CrNi matrici 

 

5.3. Řádkovací elektronová mikroskopie (SEM)   

V korozivzdorné austenitické Cr/NI oceli se deformační zóna poblíţ spoje také vyznačuje 

vyšší hustotou deformačních dvojčat, ale zároveň i prodlouţenými zrny, které přiléhají k 

oblasti spoje ve vzdálenosti okolo 0,5 mm od rozhraní obr. 57. Navařovaný materiál (v tomto 

případě Ti) je vţdy podroben vyšší deformaci neţ základní materiál (korozivzdorná ocel). 

Tady také je moţno vidět zdeformovaná Ti matrice materiálu bezprostředně po procesu 

výbuchového svaření a její zjemněna struktura na nano zrna. 

 

Obr. 57 Mezifázové rozhraní bimetalu Ti + Cr/Ni ocel 

Pomocí SEM byli detekované roztavené zóny na bázi Ti-Cr-Fe-Ni, případně s Mn a  nebo s 

AI a Si v těsné blízkosti Ti a Cr/Ni rozhraní, jak je moţno vidět na obr. 58, kde naměřené 

hodnoty jsou uvedené v tab. 7 (pozice 1-4). Podle analýzy 3 typy této fáze byly detekovány v 

roztavené zóně a obsahovaly Ti (cca 44 at.%), Fe (cca 40 at.%), Cr (cca 10 at.%) a Ni (cca 4 

at.%) v dodaném stavu. Fáze s označen 1 a 4 ukázala, Ti (do 1 at.%), Fe (cca 71 at.%), Cr (cca 
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19 at.%), Mn (cca 2 at.%) a Ni (cca 8 at.%). Fáze 2 prezentuje čistý Ti cca 100 at.%. Podle 

analýzy 3 typy týchto fáze byly detekovány v roztavené zóně. C3-C4 zóny obsahovaly Ti (cca 

70 at.%), Fe (cca20 at.%), Cr (cca 4,5 at.%) a Ni (bal.) u vzorku po druhem TZ. Fáze je 

označen jako 2 ukázala, Ti (o 79 at.%), Fe (přibliţně 15 at.%), Cr (cca 4 at.%), Mn (pod 1 

at.%) a Ni (bal.). Fáze 1 a 3 prezentuje komplexní oxidy typu Fe-Ti-Cr s obsahem Fe v 

rozsahu cca 15 - 50 at.%, Ti cca 8-11. at.%, obsah Cr je cca 2-21 at.%. Mn byl 0-1 at.%, Al s 

Si nepřekročil přes 6,5 at.% a Ni byl vyrovnaný. Podobné zóny byly odhaleny u vzorku 

v dodaném stavu. Nehomogenity ve formě roztavených oblastí se objevují uvnitř vln, kde se 

tvoří intermetalické fáze, které vznikají mechanismem smíchání Ti a oceli.  

    

Obr. 58 Část vlny spoje v oblastí přetavených zón u vzorků v dodaném stavu (VS) a po  

(TZ) 

Tabulka 7: Chemické kompozice přetavených zón vyjádřené v at. % 

VS 1 2 3 4 TZ 1 2 3 4 C3 C4 

O     O 43.72 5.59 50.79 11.64   

Al     Al   6.47 1.36   

Si 0.50   0.56 Si   2.67 0.36   

Ti 0.82 100 43.60  Ti 8.07 73.7 10.69 10.89 69.40 70.84 

Cr 18.71  10.62 18.91 Cr 13.20 3.69 2.28 21.08 4.70 4.51 

Mn 1.86  1.66 2.28 Mn  0.58  1.32   

Fe 70.29  40.17 70.82 Fe 32.43 14.72 25.45 49.80 22.15 20.50 

Ni 7.82  3.96 7.44 Ni 2.58 1.73 1.10 3.55 3.75 4.15 

Také na obojích vzorcích byla provedena lineární chemická analýza a „maping― v oblasti 

mezifázového rozhraní bimetalu Ti + Cr/Ni ocel, které jsou prezentované na obr. 59 -

62.neledních obrázkách. 

2 

1 

 3 

4 

X 300     50µm            VSB TUO 

 

VS TZ 
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Obr. 59 Část vlny spoje v oblastí přetavených zón u vzorků bimetalu Ti + Cr/Ni ocel 

v dodaném stavu. 

Graf vpravo prezentuje průběh chemického 

sloţení v mezifázovém rozhraní o délce cca 

200 µm. Jak je vidět přetavená oblast se 

nachází cca v rozmezí od 50 do 100 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 60 Část vlny spoje v oblastí přetavených 

zón u vzorků bimetalu Ti + Cr/Ni ocel po 

tepelném zpracovaní. 

Graf vpravo prezentuje průběh chemického 

sloţení v mezifázovém rozhraní o délce cca 

200 µm. Přetavená oblast se nachází cca 

v rozmezí od 50 do 100 µm. 
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Obr. 61 Maping v oblastí spoje u vzorků bimetalu Ti + Cr/Ni ocel v dodaném stavu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 61 „Maping― v oblastí spoje u vzorků bimetalu Ti + Cr/Ni ocel v dodaném stavu 
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Obr. 62― Maping― v oblastí spoje u vzorků bimetalu Ti + Cr/Ni ocel po TZ 
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5.4. Řádkovací elektronová mikroskopie (EBSD) 

V důsledku nepřesností měření pomocí SEM (EDX) bylo poţito přesnější měřici techniky. 

Touto technikou byla detekovaná v okolí roztavených zón přítomnost intermetalické fáze 

Fe2Ti. Jiná intermetalika zjištěna nebyla. Výsledky EBSD analýzy z oblastí mezifázového 

rozhraní jsou prezentované na obr. 63 a 64. 

              

Obr. 63 Oblastí zkoumaní spoje bimetalu Ti + Cr/Ni ocel v dodaném stavu, kde barevně jsou 

rozlišena fáze Ti – modrá, fcc Fe – zelená, bcc Fe – fialová, Fe2Ti - červená 

 

    

Obr. 64 Oblastí zkoumaní spoje bimetalu Ti + Cr/Ni ocel po TZ, kde barevně jsou rozlišena 

fáze Ti – modrá, fcc Fe – zelená, bcc Fe – fialová, Fe2Ti - červená 
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Pomocí EBSD bylo potvrzeno, ţe v mezifázovém rozhraní se vyskytuje intermetalická fáze 

Fe2Ti. Při zkoumání této oblastí u větších zvětšeních bylo také zjištěno, ţe po druhém 

tepelném zpracovaní tato neţádoucí intermetalická fáze, která je označena na EBSD mapách 

červenou barvou se rozpustila pod mez detekce. Tato mez je zhruba pod 1 hm. %. Tento jev 

by měl mít kladný vliv na mechanické vlastnosti bimetalu Ti + Cr/Ni ocel. 

5.5. Transmisní elektronová mikroskopie (TEM)  

Pro studium bimetalu Ti + Cr/Ni ocel byly připravené vzorky ve formě tenkých folii,  jak je 

zobrazeno na obr. 65 a 66, které byly připravené iontovým bombardováním pomocí FIB. 

        

Obr. 65 Vzorky připravené pomocí FIB                      Obr. 66 Transparentní folie z místa  

                                                                                      vyznačeného na obr. 65                                              

Pozorování svarového spoje vzorku Ti + Cr/ Ni ocel, je zdokumentováno na obr. 67 a 68. V 

transparentní části tenké fólie je moţné pozorovat tři základní oblasti, které jsou označeny na 

následných obr. 67 a 68: oblast CrNi oceli (CrNi), oblast titanu (Ti) a oblast svarového spoje 

(ZV). 

Pomocí selektivity elektronové difrakce (SAED) byla oblasti Cr/Ni oceli, která je 

zdokumentována na obr. 70, tato oblast byla identifikována jako fáze γ-Fe. Výsledky analýzy 

a porovnání s tabulkovými hodnotami jsou zaznamenány v tab. 8.  

Oblast CrNi lze morfologicky charakterizovat jako substruktury s protáhlými zrny 

rovnoběţnými s plochou svarového spoje (obr. 69). 
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Obr. 67 Celkový pohled na fólii Ti + Cr/Ni             Obr. 68 Celkový pohled na spoj Ti + Cr/Ni 

                         

Obr. 69 Struktura oblasti ocele Ti + Cr/Ni                    Obr. 70 SAED oblasti ocele Ti + Cr/Ni                                        

 Tabulka 8: Naměřené a tabulkové hodnoty mezirovinných vzdáleností odpovídajících fáze γ-

Fe. 

měřené 

d hkl [nm] 

tabulkové  

d hkl[nm] 

hkl 

 

0,208 0,208 110 

0,181 0,181 200 

0,128 0,127 220 

0,110 0,108 311 

0,105 0,103 222 

Charakteristická struktura oblasti Ti je tvořena nepolyedrickými útvary podobným 

acikulárnímu typu jak to dokumentuje obr. 71. Pomocí SAED oblasti Ti byla identifikována 

fáze α-Ti s krystalickou mříţkou hcp obr. 72 a ukazuje tab. 9. 
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Obr. 71 Struktura oblasti Ti vzorku Ti + Cr/Ni    Obr. 72 SAED oblasti Ti vzorku Ti + Cr/Ni     

Tabulka 9: Naměřené a tabulkové hodnoty mezirovinných vzdáleností odpovídajících fázi α -

Ti. 

měřené 

d hkl [nm] 

tabulkové  

d hkl[nm] 

hkl 

 

0,257  0,256  100 

0,234  0,234  002 

0,223  0,224  101 

0,174  0,173  102 

0,148  0,148  110 

0,134  0,133  103 

0,129  0,128  200 

0,124  0,125  112 

Detail oblasti svarového spoje vzorku Ti + Cr/Ni je uveden na obr. 73. Oblast ZV je 

charakteristická jemnou strukturou tvořenou rozměrnými krystality o nano velikosti. 

Jemnozrnná struktura byla pozorovaná také při SAED analýze (obr. 74) ve formě širokých 

difrakčních kruţnic. Podle intenzity nejsilnější difrakční kruţnice vyznačené v tab. 10 byla 

fáze v ZV oblasti identifikována jako Fe2Ti s hexagonální mříţkou (d103, měřeno = 0,2195 

nm; d103, tabulkové = 0,2199 nm). Ostatní difrakční linie svojí šířkou zabírají téměř všechny 

výrazné reflexe od fáze Fe2Ti a také α-Ti. 
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Obr. 73 Struktura oblasti ZV Ti + Cr/Ni                        Obr. 74 SAED oblasti spoje Ti + Cr/Ni             

Pozorovaná tenká fólie vzorku Ti + Cr/Ni s TZ je v celkovém pohledu dokumentována na 

obr. 75 a 76. Z detailu oblasti oceli s označením CrNi je vidět (obr. 77), ţe sub-struktura je 

tvořena protáhlými zrny v rovnoběţném směru s rovinou svarového spoje. Pomocí SAED 

analýzou byla potvrzena fáze odpovídající γ-Fe (obr. 78 a tab. 10). 

                

Obr. 75 Celkový pohled na fólii vzorku              Obr. 76 Celkový pohled na svarový spoj               

Ti+Cr/Ni s TZ                                                            vzorku Ti+Cr/Ni s TZ  

                       

Obr. 77 Struktura oblasti ocele Ti+Cr/Ni s TZ       Obr. 78 SAED oblasti ocele Ti+Cr/Ni s TZ                                                                      
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Tabulka 10: Naměřené a tabulkové hodnoty mezirovinných vzdáleností odpovídajících fáze γ-

Fe. 

měřené 

d hkl [nm] 

tabulkové  

d hkl[nm] 

hkl 

 

0,209 0,208 110 

0,182 0,180 200 

0,127 0,127 220 

0,110 0,108 311 

0,104 0,103 222 

Oblast Ti vzorku Ti + Cr/Ni s TZ (obr. 79) má charakteristickou substrukturu tvořenou 

jehlicovitými útvary podobnými jako v případě vzorku bimetalu Ti+Cr/Ni v dodaném stavu. 

Fáze α-Ti s krystalickou mříţkou hcp byla pro tuto oblast stanovena pomocí SAED (obr. 80 a 

tab. 11). 

                  

Obr. 79 Struktura oblasti ocele u vzorku Ti +          Obr. 80 SAED oblasti ocele u vzorku Ti +                                                                                                                           

Cr/Ni s TZ                                                             Cr/Ni s TZ 

Oblast svarového spoje po tepelném zpracování výbuchem svařovaného bimetalu změnila 

svou strukturu, tak jak je to ukázáno na obr. 81 a 82. Oblast intermetalické fáze Fe2Ti sloţené 

z jemných krystalitů se zúţila. 
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Tabulka 11: Naměřené a tabulkové hodnoty mezirovinných vzdáleností odpovídajících fázi α-

Ti. 

měřené 

d hkl [nm] 

tabulkové  

d hkl[nm] 

hkl 

 

0,258 0,256 100 

0,232 0,234 002 

0,222 0,224 101 

0,175 0,173 102 

0,150 0,148 110 

0,134 0,133 103 

0,128 0,128 200 

0,124 0,125 112 

Přibliţná oblast výskytu intermetalické fáze je vyznačená na obr. 82 mezi čarami. Fáze Fe2Ti 

byla identifikována pomocí SAED obdobně, jako v případě vzorku Ti + Cr/Ni (obr. 83), 

přičemţ naměřené mezirovinné vzdálenosti d103, měřeno = 0,2197 nm difraktujíci s nejvyšší 

intenzitou jsou v dobré shodě s tabulkovými hodnotami d103, tabulkové = 0,2199 nm. Pod 

vrstvou výskytu intermetalické fáze jsou pozorována nová zrna, která byla pomocí SAED 

identifikována jako fáze α-Ti (obr. 84). Pozorovaná zrna nemají původní jehlicovitou 

morfologii, ale mají srovnatelně niţší hustotu dislokaci. 

                

Obr. 81 Struktura oblasti ZV Ti + Cr/Ni s TZ      Obr. 82 Struktura oblasti ZV Ti + Cr/Ni s TZ  
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Obr. 83 SAED oblasti svarového      Obr. 84 SAED oblasti pod linii výskytu intermetalické 

vzorky spoje vzorku Ti + Cr/Ni s TZ                      fází Ti + Cr/Ni s TZ                                                            

Na základě TEM analýzy dodaných vzorků Ti + Cr/Ni a Ti + Cr/Ni s TZ je moţné 

konstatovat, ţe v obou vzorcích byly pozorovány a analyzovány fáze: γ-Fe v oblasti Cr/Ni 

oceli, α-Ti v oblasti Ti, Fe2Ti v oblasti svarového spoje. 

Po druhém TZ výbuchem svařovaného bimetalu byla zjištěna uţší oblast výskytu 

intermetalické fáze Fe2Ti vůči stavu před druhým tepelným zpracováním. Pod oblastí výskytu 

intermetalické fáze ve stavu po druhém TZ výbuchem svařovaného bimetalu byla nalezena 

fáze α-Ti s odlišnou morfologií a pozorovanou niţší hustotou dislokací.  

Z uvedeného lze předpokládat, ţe za vznikem typologicky rozdílné α-Ti fáze bude kombinace 

rozpouštění intermetalické Fe2Ti fáze se současnou rekrystalizací na rozhraní intermetalické 

fáze a α-Ti během tepelného zpracování materiálu. 

5.6. Fázové složeni bimetalu v oblasti svaru (synchrotron BW-5) 

Vzorek byl skenován „shot – by – shot― podél celkové délky 40 mm s krokem 1 mm, coţ bylo 

průměrem paprsku RTG záření. Vzorek byl v kaţdém kroku prozářen intenzivním tvrdým 

rentgenovým zářením po dobu 2 sekund. 

 Obrázek 85 ukazuje 3D graf získaných XRD záznamů přijatých „shot – by – shot― směrem 

z Cr/Ni oceli do Ti matrici. Obrázek jasně ukazuje náhlou změnu XRD záznamů (zhruba 

uprostřed), který odpovídá mezifázovému rozhraní mezi těmito dvěma materiály. 
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Obr. 85 3D graf získaných XRD záznamů z CrNi oceli do Ti matrici 

XRD záznam z oblasti mezifázového rozhraní je zobrazen spolu se záznamy přijatými 

přibliţně 6 mm od rozhraní v obou směrech (v Ti a Cr/Ni oceli), kde se černá čára představuje 

vzorek v dodaném stavu a červená čára vzorek s TZ. Titan se skládá z hcp-Ti α fáze (a = 2,95 

Å, c = 4,6846 Å) a austenitická ocel se skládá z fcc-Fe fáze (a = 3,599 Å) a čistou bcc-Fe fáze 

(a = 2,866 Å). Tyto tři fáze byli detekované v oblasti mezifázového rozhraní 1x1 mm. Byli 

detekované rozdíly v podílu bcc-Fe fáze mezi vzorkem v dodanem stavu a po TZ. Vzorek po 

TZ ukazuje výrazně niţší úroveň (přibliţně o 60%, viz difrakční maxima označené "O" na 

obr. 86). Z toho lze vyvodit závěr, ţe transformace austenitu na ferit způsobené deformaci 

explozí je moţné obnovit TZ. Ţádné jiné intermetalické fáze nebyly detekovány touto 

metodou. Obsah bcc-fáze se rychle sniţuje od mezifázového rozhraní do základního 

materiálu, ale ve vzdálenosti 2 mm od okraje byla stále detekována.  

 

Obr. 86 XRD parametry z různých částí bimetalu Ti + Cr/Ni ocel 
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5.7. Fázové složeni bimetalu v oblasti svaru (synchrotron P07) 

Metodika synchrotronu (BW5) není v tomto případě příliš přesná a neumoţňuje přesnější 

zkoumáni mezifázového rozhraní jelikoţ velikost paprsku RTG je příliš velká. Z tohoto 

důvodu byl proveden experiment na mikrodifrakční „beamline― (P07), která muţe skenovat 

opravdu malou oblast s malým krokem cca 1µm. Paprsku fotonů byl zaměřen pomocí 

sloţených čoček aţ do velikosti 2.2 μm x 34 μm. Jak ukazuje obr. 87, oblast mezifázového 

rozhraní která byla skenovaná je znázorněna ţlutou plnou čarou a činila cca 400 µm. 

 

Obr. 87 Skenovaná oblast mezifázového rozhraní bimetalu Ti + Cr/Ni ocel 

Obrázek 88 ukazuje XRD z různých částí bimetal: na ocelové straně byla měřena délka 230 

µm od mezifázového rozhraní (červené křivky v dolní části), Ti 170 µm od mezifázového 

rozhraní, ale v opačném směru (červená křivka na horní část obrázku) a středem 

mezifázového rozhraní (černou křivkou). Ocel v blízkosti spoje se skládá ze dvou fází: fcc-Fe 

(austenitu) a bcc-Fe (feritu) s objemovým podílem cca 94% a cca 6%. Ti strana se skládá ze 

hcp-Ti (α Ti fází), 94% objemových a 6 objemových % austenitu.  

 

Obr. 88 XRD parametry z různých částí bimetalu Ti + Cr/Ni ocel 
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Zatímco mezifázové rozhraní se skládá z následujících fází odpovídajícím prostorovým 

grupám, daných mříţkových parametrů a předpokládaným objemovým procentům: fcc-Fe 

(austenit cca 75,7% objemových), hcp-Ti (α fáze cca 14,5% objemových), bcc-Fe (ferit cca 

0,8% objemových) a hexagonální intermetalické fáze Fe2Ti (8,9% objemových) viz obr. 89.  

 

Obr. 89 Schematický znázorněni podílů fáze Fe2Ti v bimetalu Ti + Cr/Ni ocel 

Na obr. 89 je schematicky znázorněn podíl fáze Fe2Ti, kde lze porovnat její podíl ve vzorcích 

v dodaném stavu a po TZ. Černá čára představuje vzorek v dodaném stavu a červená čára 

vzorek po TZ. Fáze Fe2Ti je viditelná v oblasti široké cca 204 µm.  

5.8. Studie prostorového uspořádaní pomocí (synchrotron P07) 

S malou velikostí paprsku (µm) a tvrdého rentgenového záření bylo moţno skenovat materiál 

a získat jeho krystalografické informace z velmi malého objemu (0.0022x0.034x5 

=,00037mm3). Mikrodifrakční experiment umoţňuje zároveň určit strukturu. Obrázek 90 

znázorňuje normalizované oblasti hcp-Ti (100), hexagonální Fe2Ti (100), (200) austenit a ferit 

(200) s vrcholy v závislosti na vzdálenosti. Pozice odpovídající maximu píku Fe2Ti (100) je 

nastavená na nulu.  

 

Obr. 90 Porovnávaní vrcholu fázi hcp, Fe2Ti, fcc a bcc v závislosti na vzdálenosti od spoje 
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Kladná čísla symbolizují stranu titanu, zatímco záporná čísla na straně oceli. Na tomto 

obrázku je vidět, ţe Fe2Ti fáze (zelený histogram) je rozloţená jen v úzké oblastí, cca 204 µm 

a její distribuce je trochu asymetrická. Mnoţství fáze Ti je znázorněno ţlutými body a je jasně 

vidět, ţe končí 88 µm od středu svaru k oceli. Stopa austenitu je však odlišná, s výjimkou 

několika kmitů viditelných na levé straně. Jeho mnoţství klesá kontinuálně a to 170 µm od 

středu (dvounásobné vzdálenosti neţ v Ti) a stále je viditelné určité mnoţství austenitu. 

Maximální mnoţství feritu se nachází cca 60 µm od centra svaru přesně v místě, kde velké 

intermetalické buňky Fe2Ti končí.  

Obrázky 91a a 91b ukazuje variaci mříţkových parametrů Fe2Ti jako funkci vzdálenosti. 

Parametr mříţky a vypočtený z (100) polohy píku je znázorněno na obr. 91a. zatímco 

parametr c vypočítat z (002), je znázorněno na obr. 91b.  

Srovnání těchto dvou snímků vykazuje podobné rysy. Za prvé, oba parametry mříţky jsou 

blízké hodnotám čistého Fe2Ti a lze konstatovat, ţe pozorované Fe2Ti fáze je čistá, bez 

nečistot v intersticiálních polohách nebo nahrazení atomů. Rozdíl mezi maximální a 

minimální hodnoty parametru "a" je cca 0.032 Å a "c"  cca 0.056 Å, v obou případech cca 

0,7% relativní změny.  Jak je vidět oba parametry vykazují jisté systematické a soudrţné 

změny (oscilace) se vzdáleností cca 60 µm. Pozorované tendence muţe byt dědictví rázových 

vln vzniklých v materiálu během procesu svařovaní výbuchem. 

 

Obr. 91 variaci mříţkových parametrů Fe2Ti a α-titanu jako funkce vzdálenosti 
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Na obr. 91c a 91d příhradové parametry α-Ti (ţluté kruhy) jsou porovnané s hodnotami 

čistého α-Ti (hnědé vodorovných čar) - data převzatá z krystalografické databáze ICDD 

PDF2. Fáze Ti je cca o 0,2% větší neţ čistá Ti a stopy jejich parametrů s vzdálenosti 

nevykazují ţádné systematické souvislé oscilace, jak bylo pozorováno u Fe2Ti.  

Obrázek 92 porovnává oblasti fcc-Fe (y-osa vlevo) a bcc-Fe (y-osa vpravo) píku jako funkce 

vzdálenosti. Na obrázku jsou jasně odlišitelné oblasti, kde byly realizovány jemné skeny s 

1µm krokem (vpravo) a hrubé skenování s krokem 100µm (větší oblasti na levé straně). Na 

křivce austenitické sledované od svaru (vpravo) do základního materiálu (vlevo) lze vidět 

pokles objemu fáze bcc aţ do vzdálenosti 1 mm. Křivka zde vykazuje minimální hodnoty pod 

mezi detekce.  Ferit, na druhé straně, zvyšuje jeho koncentraci aţ do 0,3 mm a nad tuto 

vzdálenost jeho obsah klesá.  Lineární regrese provedena na datech pořízených od 450 do 

3.750 µm (červená čára), naznačuje, ţe ferit zcela zmizí ze sloţení cca 4,3 mm od spoje.  

 

Obr. 92 Porovnávání oblasti fcc-Fe (y-osa vlevo) a bcc-Fe (y-osa vpravo) píku jako funkce 

vzdálenosti 

Obrázek 93 prezentuje mříţkové parametry austenitu, měřeno od dvou odlišných Braggových 

píku, a to rovin (111) a (200). (200) vrchol (plné čtverečky) je citlivý na prodlouţení mříţky 

podél osy x, (111), v sobě spojuje parametr "a" a hypotetický parametr "c". Vrcholy 

mříţkových parametrů (111) a (200) získané z místa v blízkosti svaru se liší o cca 0,1% - 

tetragonality. Fáze zůstává tetragonální do vzdálenosti 3 mm od středu svaru. Nad ní fáze se 

stává opět kubickou, co je prokázané sloučením obou křivek. Mříţkové parametry vypočtené 

z deformace citlivých smykových rovin (111) vykazují systémové změny (oscilace) s 

periodou 960 µm amplitudy postupně klesají se vzdáleností od spoje. 
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Obr. 93 Změna mříţkového parametru austenitu od oblasti spoje v bimetalu Ti + Cr/Ni ocel 

6. Vyhodnocení mechanických vlastností 

6.1. Průběh mikrotvrdosti  

Nejdřív se změřila mikrotvrdost u obou materiálů zvlášť do provedení procesu svařovaní 

výbuchem, která stanovila u Ti cca 153 HV a u Cr/Ni ocele 176 HV.  

Z grafu průběhu mikrotvrdostí vzorku ve výchozím stavu po provedení procesu svařovaní 

výbuchem (obr. 94) lze určit, ţe působením tepelných procesu při svařovaní výbuchem došlo 

k výraznému zpevnění u titanu pouze v oblasti svaru, naopak u oceli ovlivněna oblast je 

několika násobně větší, coţ potvrzuje vznik pevných intermetalických fázi v mezifázovém 

rozhraní uvnitř vln ze strany oceli.  

 

Obr. 94 Graf průběhu mikrotvrdosti bimetalu Ti + Cr/Ni ocel ve výchozím stavu 

Porovnaní výsledků mikrotvrdosti bimetalu Ti + Cr/Ni ocel v dodaném stavu a po druhém TZ 

jsou uvedeny na obr. 95, kde modrá čára představuje vzorek v dodaném stavu a červená 

vzorek po TZ. 
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Obr. 95 Graf průběhu mikrotvrdosti bimetalu Ti + Cr/Ni ocel v dodaném stavu a po TZ 

V mezifázovém rozhraní byly detekovány maximální hodnoty tvrdosti u obou materiálů (v 

dodaném stavu a po TZ). V austenitické oceli tvrdost odpovídá 450 HV0.1, zatímco v Ti 

matrici 160 HV0.1. Ocel vykázala 2,5 krát vyšší hodnoty tvrdostí neţ Ti materiál. Po druhém 

tepelném zpracovaní došlo k  nárůstu tvrdosti v Cr/Ni oceli cca o 28% v oblasti 2mm od 

mezifázového rozhraní, zatímco v Ti nebyla prakticky ţádná zaznamenaná. Tyto výsledky 

potvrzují, ţe více významné změny byly realizovány v austenitické matrici. 

U bimetalů Ti + MnC ocel situace byla úplně odlišná. Jediná změna byla zjištěna 

v mezifázovém rozhraní, kde došlo k nárůstu tvrdosti o cca 350 % (obr. 96). Modra čára zde 

představuje vzorek v dodaném stavu a červená vzorek po TZ. 

 

Obr. 96 Graf průběhu mikrotvrdosti bimetalu Ti + MnC ocel v dodaném stavu a po TZ 

6.2. Nano tvrdost (AFM) 

Rozdíl v nano tvrdosti mezi materiály a mezifazovým rozhraní je patrný z obr. 97, kde modra 

čára představuje vzorek v dodaném stavu a červená vzorek po TZ. 
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 Obr. 97 Graf průběhu nano tvrdosti bimetalu Ti + Cr/Ni ocel v dodaném stavu a po TZ 

Tvrdost byla o cca 200 % vyšší v mezifazovém rozhraní na rozdíl od zakladních materialu. 

Zvýšené tvrdost v mezifazovém rozhraní u vzorku v dodanem stavů výkazuji větši podíl 

intermetalických fází v oblasti spoje neţ po následném TZ. 

Z AFM skenování povrchu je zřejmé, ţe drsnost povrchu v rozhraní je vyšší neţ u obou 

základních materiálů (cca o 300 nm) jak je patrné z obr. 98. Na mezifazovém rozhraní je vyšší 

tvrdost neţ v jiných oblastech vzorku. V důsledku toho, vypočítané hodnoty pro tvrdost 

rozhraní vykazoval velkou standardní odchylku. V této situaci, výsledky je nutno povaţovat 

za meně přesné. 

 

 

Obr. 98 AFM skán mezifázového rozhraní u bimetalu Ti + Cr/Ni ocel 

Ti 

Interface 

SS 
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6.3. Vrubová houževnatost  

Zkoušky rázem (KCV) byly provedené na bimetalu Ti + Cr/Ni ocel a to jak v dodaném stavu 

tak a po následném TZ teplot v rozmezí od -120 do +20 
0
C (obr. 99), kde modrá čára 

představuje vzorek v dodaném stavu a červená vzorek po TZ. 

 

Obr. 99 Graf průběhu KCV u bimetalu Ti + Cr/Ni ocel v dodaném stavu a po TZ 

Z grafu vyplivá, ţe po druhém TZ vzrostla houţevnatost u bimetalu při záporných teplot o cca 

35 % a za pokojových o cca 25 %. Trhliny po provedení zkoušky vrubové houţevnatosti se 

šířily pouze v oblasti svaru a ne do základního materiálu (Cr/Ni ocel). Byly také změřený 

délky těchto trhlin, které jsou prezentované na obr. 100, kde jejich délka byla stanovena na 

cca 8 mm, a to jak u vzorku v dodaném stavu, tak i po druhém TZ. 

 

Obr. 100 Délky trhlin po KCV zkoušce u bimetalu Ti + Cr/Ni ocel v dodaném stavu a po TZ 

6.4. Tahová zkouška 

Výsledky zjištěných mechanických vlastností touto zkouškou u bimetalu Ti + Cr/Ni ocel jsou 

uvedeny v tab. 12.  

Tabulka 12 Mechanické vlastnosti plátovaných materiálů 
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Materiál s austenitickou ocelí vykazoval mnohem vyšší hodnoty mechanických vlastnosti neţ 

Ti navařený plech. Mechanické vlastnosti samotného bimetalu Ti + Cr/Ni byly o cca 30 % 

vyšší v oblasti Re a zhruba stejné v oblasti Rm v porovnáni s hodnotami Cr/Ni oceli. 

6.5. Únavové zkoušení materiálu Ti + Cr/Ni ocel (tah-tlak) 

Výsledky únavových zkoušek v reţimu tah-tlak jsou shrnuty na obr. 101, z nichţ je patrné, ţe 

vzorky po TZ prokázaly nejlepší prahovou hodnotu cca 2 700 000 cyklů do lomu při 

nejvyšším zatíţení 70 MPa, a to i v případě zatěţování s frekvencí 40 Hz, kdy se tyč přetrhla 

při 2 717 876 cyklech do lomu, přestoţe byl celkový průběh horší neţ při 20 Hz. U tyčí po TZ 

vystavené elektrolytickému vodíkování (H) klesla prahová hodnota na 2 305 104 cyklů při 

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

při ještě niţším zatíţení 40 MPa.  

Srovnáním vzorků zatíţených při jednotném napětí 70 MPa a z frekvencí 20 Hz je moţno 

teoreticky posoudit vliv vodíku na ţivotnost výbuchem svařovaného materiálu v oblasti spoje 

po TZ a v dodaném stavu. Tyč po TZ a vodíkování při napětí 70 MPa vykazuje prahovou 

hodnotu 940 000 cyklů do lomu, zatímco tyč v dodaném stavu po vodíkování pouze 101 000 

cyklů do lomu, coţ odpovídá cca 35 %.  

S toho je zřejmý, vliv vodíku a jeho dopad na sníţení ţivotnost daného materiálu v křehké 

oblasti spoje, zvláště kdyţ není provedené druhé tepelné zpracování. Cílem druhého tepelného 

zpracování bylo nejen zhomogenizovat Ti matrici, mírně zjemnit zrna a sníţit vnitřní pnutí po 

svařování výbuchem ale především rozpustit neţádoucí intermetalické fáze na bázi Fe2Ti 

v oblasti spoje. 

 Druhé tepelné zpracování bylo skutečně příznivé a zmírnilo negativní účinek vodíku, který se 

shromaţďuje právě v  intermetalických fázích. Způsob iniciace únavových trhlin závisí také 

na rychlosti plastické deformace, úrovni efektivního napětí a velikosti zrn. Při tomto zkoušení 

byla rychlost cyklického zatěţování konstantní. 
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Obr. 101 Wöhlerova křivka vzorků bimetalů Ti + Cr/Ni ocel 

U všech vzorků došlo k lomu v oblasti rozhraní svarového spoje. Lomové plochy vykazovaly 

převáţně zvlněnou morfologii, která kopíruje vlnové rozhraní svarového spoje bimetalů Ti + 

Cr/Ni ocel, stejně jako u vzorku po tahové zkoušce. 

Lomová analýza z oblasti svaru vytvořená při přetrhnutí zkušební tyče je znázorněna na obr. 

102 a. 

 

Obr. 102 a) Lomová plocha v oblasti bimetalu Ti + Cr/Ni ocel, b) Vzhled lomové plochy 

bimetalu Ti + Cr/Ni ocel s EDX analýzou 

Povrch lomové plochy má vlnitý charakter, který dokazuje vytváření vlnitého rozhraní při 

procesu svařování výbuchem. 

Pro zkoumání lomové plochy byly pořízeny detailní snímky (obr. 102 b) lomové oblasti 

pomocí metody (EDX) SEM. Z tohoto snímku je zřejmé, ţe mikrostruktura lomové plochy je 

velice chemickému sloţení intermetalických fází. Tyto částice mají různé chemické sloţení, 

jak je vidět v tab. 13 související s obr. 102 b. Tmavší místa v mikrostruktuře reprezentují 



88 
 

téměř čistý α Ti a tato místa jsou označeny číslem 4. Převládaly oblasti označené 2 a 3, které 

odpovídaly cca 70 % lomové plochy. 

Tabulka 13: Analýza chem. sloţení lomové plochy z tahové zkoušky zobrazující obr. 102 b 

 

6.6. Zkouška ohybem 

Tato zkouška byla provedena na bimetalu Ti + MnC ocel. V tomto materiálu se zjišťovala 

především mez kluzu (Re) v ohybu, která činila 61 MPa u vzorků v dodaném stavu a 57 MPa 

u vzorků po TZ. Pevnost v ohybu (Rm) činila 176 MPa u vzorků v dodaném stavu a 172 MPa 

u vzorků po TZ. Vzorky bimetalu byly připraveny ve formě hranolů se čtvercovým průřezem 

o délce 80 mm a průřezem 10 mm (obr. 103). 

                        

obr. 103 Zkušební vzorek bimetalů o délce 80 mm a průřezu 10mm 

6.7. Průběh zkoušky únavy Ti + MnC ocel (tříbodový ohyb) 

Pro tuto zkoušku byly připraveny zkušební vzorky o velikosti 10 x 10 x 80 mm u bimetalu Ti 

+ MnC ocel, ze kterých 7 kusu zůstalo v dodaném stavu (první TZ) a dalších 7 kusů bylo 

podruhé tepelně zpracováno. Vzorky byly vyrobeny z oblasti spoje bimetalu a zkoušely se 

kolmo na spoj. Uprostřed vzorků byl vyvrtán otvor o průměru 2 mm, který by měl zajistit 

přednostní iniciaci únavově trhliny. Druhé tepelné zpracování bylo stejné jako u bimetalu Ti + 

Cr/Ni ocel ţíhání na teplotách 600 
0
C doba izotermické výdrţe na teplotě byla 1,5 h s 

následným ochlazením na vzduchu. 

L 

F 

Ti 

Ocel 
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Naměřené hodnoty jsou uvedené v tab. 14 a graficky znázorněny na obr. 104. 

Tabulka 14: Naměřené hodnoty na vzorcích bimetalu Ti + MnC ocel 

* Napětí σ (MPa) Počet cyklu do lomu (N) VS Počet cyklu do lomu (N) TZ 

1 85 700 N 400 N  

2 80 110 720 N 600 N 

3 75 220 400 N 105 600 N 

4 70 236 220 N 157 800 N 

5 65 476 620 N 274 800 N  

6 60 2 000 000 N (bez porušení) 611 200 N 

7 55 2 000 000 N (bez porušení) 2 000 000 N (bez porušení) 

 

 

 

Obr. 104 Wöhlerova křivka vzorků bimetalů Ti + MnC ocel  
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U těchto vzorků bimetalu Ti + MnC ocel mělo TZ opačný účinek jako u bimetalu Ti + Cr/Ni 

ocel. Došlo ke sníţení ţivotnosti o víc neţ polovinu, proto prezentované TZ není vhodné pro 

tento bimetal. 

6.8. Hodnocení odolnosti materiálu Ti + Cr/Ni ocel vůči vodíkové odezvě  

Bylo provedeno statické zkoušky vodíkem indukovaného praskaní HIC. Trhliny byly zjištěny 

jenom v oblasti vlnitého spoje, kde se vyskytují křehké intermetalické fáze. Detekované 

rozměry trhlin a vypočítané parametry CLR, CTR a CSR jsou uvedené v tab. 15 a 16. 

Tabulka 15: Vyhodnocení trhlin v jednotlivých výbrusech vzorků v dodaném stavu 
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Naměřené výsledky ukazují, ţe podle výše uvedené normy a splňuji specifikací ANSI/API 5L 

tyto vzorky bimetalu Ti + Cr/Ni ocel v dodaném stavu i po následném TZ splňují s vysokou 

rezervou poţadavky pro provoz v korozním prostředí za statických podmínek a bylo by 

moţné s nimi uvaţovat i pro vyuţití např. v některých případech v těţké chemii a geotermální 

energetiky.  

Tabulka 16: Vyhodnocení trhlin v jednotlivých výbrusech vzorků po druhém TZ 

 

První vzorek v dodaném stavu, který byl zkoumán, vykazoval průměrné hodnoty CLR – 2,15 

%, CTR – 2,23 % a CSR – 0,01 % a druhý vzorek měl hodnoty CLR – 4,66 %, CTR – 3,07% 

a CSR – 0,01 %. U vzorků po druhém tepelném zpracování byly změřeny v průměru menší 

hodnoty parametrů, přičemţ první vzorek měl střední hodnotu parametrů CLR – 1,67 %, CTR 

– 3,03 % a CSR – 0,01 % a druhý vzorek střední hodnotu parametrů CLR – 2,11 %, CTR – 

0,38 % a CSR – 0,001 %. 
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Detailní analýza mikrostruktury mezifázového rozhraní u spoje pomoci (EDX) SEM (obr. 

105) dokazuje výskyt trhlin převáţně v oblasti, kde je zastoupen velký podíl intermetalických 

fází, které fungují jako vodíkové pasti. 

 

Obr. 105 Detailní analýza mikrostruktury intermetalických fází v mezifázovém rozhraní a 

výskyt trhlin po provedení zkoušky HIC  

Na obr. 106 tmavou část představuje čistý α Ti a je označen číslem 1. Chemické sloţení této 

intermetalické struktury je uvedeno v tab. 17.  

Tabulka 17: Chemické sloţení (at. %) oblasti intermetalických fází označených na obr. 106 

 

V rámci hodnocení intermetalických fází RTG mapy, potvrdili výskyt Ti a Cr prků v oblasti 

intermetalik. SEM snímek této oblasti obr. 106, ze které je pořízeny „maping― obr. 107. 

           

Obr. 106 SEM snímek bimetalu Ti + Cr/Ni ocel s výskytem trhlin v intermetaliku   

1 

2 
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Obr. 107 „Maping― získaná pomocí (EDX) SEM a) podíl Ti prvku, b) podíl Cr prvku 

„Maping― zvětšené oblastí intermetalik po HIC zkoušce prezentuje obr. 108, který ukazuje ţe 

tyto fáze se skládají z Ti, Fe a Cr prvků. 

       

               

    Obr. 108 Maping získaná pomocí (EDX) SEM podíl prvků Ti, Fe a Cr  

Na základě výsledků únavových zkoušek (tah-tlak) po vodikování byly vybraný zatíţení pro 

SSC zkoušky v rozmezí od 35 do 150 MPa. První výsledky s oblasti zatíţení od 80 do 150 

MPa ukázaly, ţe tyto hodnoty se nacházejí nad hranicí ţivotností bimetalů Ti + Cr/Ni ocel, 

jelikoţ vzorky praskly ihned po nasazení do zkušebního stroje. Niţší hodnoty zatíţení tj. od 

60 do 35 MPa ukázaly příznivější výsledky a to cca 240 h při 60 MPa a 720 h při 35 MPa 

(obr. 109). 
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Obr. 109 Wöhlerova křivka vzorků bimetalů Ti + Cr/Ni ocel po SSC 

7. Diskuse 

Charakter mikrostruktury bimetalů Ti + Cr/Ni ocel se měnil v průběhu vzdálenosti od oblasti 

mezifázového rozhraní. Výsledná mikrostruktura je důsledkem fyzikálně-metalurgických 

procesů probíhajících během svařování výbuchem. Mikrostruktura základního materiálu 

Cr/Ni oceli vykazovala v oblasti mimo spoj minimum deformačních pásů. V těsné blízkosti 

spoje byl u Cr/Ni materiálu detekován skutečný podíl δ-Fe cca 1,2 %, který lineárně klesal do 

vzdálenosti cca 0,5 mm, kde dal uţ nebyl detekován. Tato fáze má vliv na řadu vlastností a 

působí feromagneticky, coţ omezuje materiál v jeho aplikaci [114].  Komerčně čistý Ti, který 

byl pouţit u bimetalu Ti+ Cr/Ni ocel je tvořen α fází s hexagonální těsně uspořádanou 

strukturou. Mezi stabilizační přísady této fáze patří především hliník, kyslík a dusík. Fáze α-

Ti vykazuje strukturní stabilitu i za vyšších teplot a nedochází tak k výraznějšímu hrubnutí 

zrna při následném tepelném zpracovaní, které je nezbytné po procesu svařování výbuchem. 

Při svařování můţe dojít ke zvýšení koncentrace kyslíku, který kromě stabilizace způsobuje i 

zpevnění α-Ti v důsledku obsazení intersticiálních poloh a následné blokace pohybu 

dislokací. Narůst pevností vzniká samozřejmě na úkor taţnosti. Vlivem vysoké afinity kyslíku 

k Ti mohou také vznikat různé oxidy, např. Ti2O nebo Ti3O [114]. V mezifázovém rozhraní 

zjistil Berdychenko [78] různé druhy oxidu titanu (TiO, Ti3O a Ti2O3) po svařování 

výbuchem Ti + MnC oceli, zatímco v předloţené práci nebyli oxidy detekované. Podle výše 

zmíněných prací, tyto vměstky vznikají při svařovacích procesech před vlastním spojením. 

Kyslík a dusík mohou dostat povrch Ti ze vzduchu a jsou součástí stlačených plynů 

vznikajících při svařování za vysokých teplot. To má za následek sníţení tvrdosti a pevnosti 

Ti. Ghosh [79] poukázal na velmi nízkou objemovou fázi Fe2Ti4O po výbuchovém spojení Ti 

+ MnC oceli. Tyto výsledky byly zjištěny pomoci SEM (EDX). U navařovaného materiálu α-

Ti byla zjištěna větší hustota deformačních pásů. To lze vysvětlit tím, ţe při svařování 
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výbuchem Ti prochází mnohem větší deformací neţ austenitická ocel. V těsné blízkosti 

rozhraní spoje se ve struktuře α-Ti vyskytovala silná deformační zóna, v níţ byla hustota 

smykových adiabatických pásů největší a její šířka měla rozsah 413,8 – 566 μm. 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, 

přičemţ mikrostruktura obou svařovaných materiálů mimo spoj zaznamenala pouze nepatrné 

ovlivnění. Mezifázové rozhraní je dominantní sloţkou podél délky svarového spoje, která 

zajišťuje dobrou makroskopickou vazbu mezi spojovanými komponentami. Rozhraní 

vykazuje zcela rovnoměrnou strukturu a její charakter je velice heterogenní. Vznik této 

mikrostruktury lze vysvětlit míšením obou materiálů a následným rychlým ochlazením. Při 

daném procesu v tomto rozhraní vzniká intermetalická fáze Fe2Ti. Intermetalické fáze 

vznikají tak, ţe 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 intermetalických fází spíše uvnitř hřebenů vln neţ na vrcholu vln.  

V rámci hodnocení mikrostruktury byla změřena linie spoje a její velikost dosahovala hodnot 

v rozmezí 15 – 28 μm. Po druhém TZ se mikrostruktura základních materiálů neměnila, ale 

v oblastí spoje došlo k rozpuštění intermetalické fáze pod mez její detekce. Jak bylo dokázáno 

v mnoha studiích, oblast rozhraní je typická vlnitým charakterem, který má souvislost s 

chováním materiálů během detonace podobné kapalinám, kdy dochází k roztavení materiálu v 

oblasti spoje a tím se materiál chová jako viskózní kapalina. Proto vlivem nárazu dvou 

materiálů dochází k vířivému proudění, jak je tomu i u kapalin. Následně se pak vytváří vlny, 

které jsou okamţitě ochlazované okolním materiálem. Při měření vybraných vln bylo zjištěno, 

ţe vlny tvoří téměř pravidelný vzor, přičemţ střední hodnota amplitudy jedné vlny dosahuje 

velikosti 288 μm a střední hodnota délky jedné vlny měří 1689 μm. Rao et al [62], který se 

zabýval bimetalem Ti + MnC ocel, jeho vlnová délka odpovídala 1150 m, coţ je o cca 32% 

niţší a amplituda byla téměř stejná 290 m jako u bimetalu Ti + Cr/Ni ocel. Zatímco Kačar et 

al [64], který se zabýval duplexními oceli, prezentoval amplitudu zhruba 313 m, coţ je o cca 

9 % vyšší a vlnová délka 1375 m, která je o cca 19% kratší neţ u bimetalu Ti + Cr/Ni ocel. 

Obecně je velikost těchto vln závislá na pevnostních vlastnostech obou materiálů, intenzitě 

detonačního tlaku, na detonačním úhlu a detonační rychlosti [32]. Velikosti zrna byla měřena 

lineární metodou. Dno vlny, kde byla struktura více nahuštěna, a docházelo k rekrystalizaci 
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zrna, bylo zrno nejmenší. Vrchol vlny vykázal také typický nahuštěnou strukturou, ovšem 

velikost zrna zde byla cca o 21 % větší na straně Ti a o 35,5 % na straně Cr/Ni oceli. Obecně 

velikosti zrna Ti u vzorků ve výchozím stavu měly nano strukturu po celé ploše a velikost 

Cr/Ni zrna cca 35 μm. U vzorků v dodaném stavu došlo k rekrystalizaci v oblasti Ti, coţ má 

příznivý vliv na pevnostní vlastnosti. Vzniklá zrna měla hodnotu 14,3 μm v oblasti rozhraní a 

Cr/Ni zrno v rozhraní mělo při střední hodnotě velikost 8,8 μm. Zrno v oblasti základního 

materiálu bylo u Cr/Ni materiálu razantně větší neţ v oblasti spoje a mělo velikost v průměru 

35,2 μm, kdeţto materiál Ti vykazoval mírnější zvětšení zrna v oblasti základního materiálu a 

jeho velikost dosahovala v průměru 19,2 μm. Po druhém tepelném zpracování se zrno Ti, jak 

v oblasti svaru, tak v základním materiálu mírně zmenšilo. Při teplotě zpracování 600 °C by 

se nemělo zrno austenitu měnit. Záměrem prvního TZ tedy bylo zlepšit mechanické vlastnosti 

Ti a zachovat velikost zrna Cr/Ni ocele. Druhé tepelné zpracovaní, které proběhlo za stejných 

podmínek, jako to první mělo za účel rozpustit podíl neţádoucí intermetalické fáze v oblasti 

spoje a zachovat velikost zrn obou materiálů. Při volbě teploty a délky výdrţe druhého 

tepelného zpracovaní jsme vzcházely s práce S. Mironov et al. [115] který prezentoval teplotu 

600 °C u bimetalu Ti + Cr/Ni oceli a výdrţ 1,5 hodiny také jako nejpřiznivějši. Ztimco výši 

teploty nebo delši výdrţe výdy výkazovali narust zrna v obou materialéch. 

Mikrotvrdost bimetalů Ti + Cr/Ni ocel a Ti + MnC ocel v dodaném stavu a po druhém TZ 

hodnocena přes oblast spoje ukázala, ţe v oblasti spoje se muţe nacházet intermetalické fáze, 

které se projeví zvýšením tvrdosti, která byla stanovena jako Fe2Ti pomoci synchrotronu. 

Podobný materiál byl studován i v práci [63], v niţ byl primární zájem zaměřen na tvrdosti a 

mikrostruktury v těsné blízkosti mezifázového rozhraní, ale nebyly studované intermetalické 

fáze ve spoji. V práci [60] autoři se zabývali také studiem mikrotvrdosti podél svarové oblasti, 

kde největší tvrdost byla naměřena bezprostředně ve svaru, která byla několikanásobně vyšší 

neţ u obou spojených materiálů. Toto svědčí rovněţ o přítomnosti křehkých intermetalických 

fázi ve svaru, které mají výší pevnost. Podobné výsledky byli také prezentované v práci [61] 

kde autoři řešili rovněţ problém nejvyšší naměřené mikrotvrdosti ve svaru u bimetalu Ti + 

HSLA spojené výbuchem. 

U bimetalů Ti + Cr/Ni ocel se ukázala jen malá změna tvrdosti v mezifázovém rozhraní po 

druhém TZ ale u bimetalů Ti + MnC situace byla odlišná neboť tvrdost mezifázového 

rozhraní po druhém TZ narostla o cca 300 %. Toto významné zvýšení lze připsat tomu, ţe po 

druhém tepelném zpracování narostl podíl intermetalické fáze v místě spoje několika násobně. 
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Podobné hodnoty byli prezentované v práci [76], kde byly lokálně detekované intermetalické 

fáze FeTi a Fe2Ti, které měli několika násobně vyšší hodnoty tvrdosti. 

Měření nano tvrdostí se provedlo jen na bimetalu Ti + Cr/Ni ocel a byla zaměřená na 

intermetalickou fazi v oblast mezifazového rozhraní s jemnějšim krokém, která odhalila výšší 

tvrdost v mezifazovém rozhraní u vzorku v dodaném stavu. Zvýšené tvrdost v mezifazovém 

rozhraní u vzorku v dodanem stavu výkazuji výšší podíl intermetalických fází v oblasti spoje 

neţ po nasledném TZ. 

Z provedených KCV zkoušek na bimetalu Ti + Cr/Ni ocel vyplivá, ţe po druhém TZ vzrostla 

houţevnatost u bimetalu o cca 30 %. Tranzitní teplota pro 50 % křehkého lomu byla 

stanovená na cca – 60 
o
C u vzorků po TZ a cca – 20 

o
C u vzorků v dodaném stavu. 

Tahovou zkouškou se zjišťovaly mechanické vlastnosti základních materiálů a bimetalu Ti + 

Cr/Ni ocel. Austenitická ocel měla cca o 30 – 35 % vyšší mechanické vlastnosti, tedy vyšší 

mez kluzu, mez pevnosti a taţnost. Samotný bimetal vykazoval nejvyšší mez kluzu, a to Re = 

410 MPa, mez pevnosti Rm = 561 MPa. Vysoká mez kluzu bimetalu je zdrojem největšího 

zpevnění materiálu v oblasti svaru, přičemţ se zachovala i poměrně vysoká houţevnatost, jak 

potvrdily zkoušky KCV.  

Výsledky únavových zkoušek ukázaly, ţe zkušební tyče po druhém TZ nevystavené 

elektrolytickému vodíkování prokázaly nejlepší prahovou hodnotu 2 700 000 cyklů do lomu 

při nejvyšším zatíţení 70 MPa. U tyčí po TZ a vodíkování klesla prahová hodnota na 2 305 

104 cyklů při zatíţení 55 MPa. Zde je zřejmý značný negativní vliv vodíku na únavové 

vlastnosti bimetalu, přestoţe čistý Ti je schopen pohltit jeho velké mnoţství [116]. Lomové 

plochy vykazovaly převáţně zvlněnou morfologii. K převáţné části lomu došlo ve smíšené 

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

byl tvořen hladkými štěpnými fazetami s nejniţším podílem Ti 19 aţ 21 at. % a nejvyšším 

podílem Fe v rozmezí 53 aţ 55 at. %, coţ naznačuje přítomnost intermetalické fáze Fe2Ti, jak 

bylo prezentováno v práce [66]. Výsledky posledních zmiňovaných práci se výrazně 

shodovaly, jelikoţ se jednalo o studium velice podobných materiálů na bázi Ti a oceli, 

chemické sloţení detekované ve zmixovaných zónách kolem vlnového spoje se pohybovalo 

kolem 70% Ti a 30% Fe. Ve dříve zmíněné práci Ghosh [6] během difuzního spojování Ti a 

austenitické oceli zjistil, při vyšší teplotě neţ 800 °C velice podobné zóny, které měly 

chemické sloţení podobného typu. K přetrţení 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. 
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 Z výsledků zkoušek únavy na vzorcích Ti + MnC ocel, lze určit, ţe druhé TZí má nepříznivý 

vliv na prodlouţení doby ţivotností tohoto materiálu. Při provedení stejného TZ na bimetal Ti 

+ MnC jako na bimetal Ti + Cr/Ni ocel došlo k nárůstu velikostí zrn nejen obou materiálů ale 

i zřejmě k nárůstu podílu intermetalické fáze ve spoji, coţ zkrátilo ţivotnost bimetalu o cca 50 

%. Podobné výsledky byly prezentované v práci [76], kde jiţ při prvním TZ došlo k těmto 

neţádoucím jevům u bimetalu Ti + MnC ocel. S těchto důvodu můţeme usoudit, ţe toto 

následné TZ není vhodné pro tento typ bimetalů. 

Při hodnocení vodíkové křehkosti se opět realizovalo měření vzorků v dodaném stavu a po 

druhém tepelném zpracování. Při metalografickém hodnocení exponovaných vzorků bylo 

nalezeno četné mnoţství trhlin pouze v oblastech smíšených fází. U austenitických ocelí po 

katodické polarizaci bez pouţití zatíţení byly v práci [93] pozorovany krátké interkrystalické 

a transkrystalické trhliny. Mudali [101] uvedl přijatelnou korozní odolnost bimetalu Ti + 

Cr/Ni ocel v prostředí HNO3. Mazancová et al [102] zveřejnila první HIC výsledky z 

nerezové oceli, navařené titanem, které ukázaly slibnou vodíkovou odolnost. Tvrdé a křehké 

intermetalické fáze se tvoři v kadeřích vln mezifázového rozhraní během svařování a 

představují potenciální pasti pro zachycení vodíku. Ze získaných parametrů odolnosti vůči 

HIC bylo také zřejmé, ţe tepelně zpracované vzorky po HIC expozici vykazovaly niţší výskyt 

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

přítomnost smíšené intermetalické fází na bázi Fe2Ti, s přídavkem Cr a Ni.  

Intermetalické fáze se vyznačují výraznou křehkostí a neschopností plasticky se deformovat. 

Trhliny se vyskytovaly jenom v  oblastech intermetalických fází. Z toho můţeme usoudit, ţe 

se tyto fáze chovaly jako vodíkové pasti, jak potvrzují i závěry práce [76].  
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8. Závěr 

Teoretická část disertační práce se zabývá svařováním výbuchem a mechanismy vzniku 

svarového spoje. Je zde poukázáno na parametry a podmínky spojování výbuchem a jejich 

vliv na svařovací proces a vlastnosti svarových spojů. Při detonačním procesu dochází ke 

vzniku vlnitého rozhraní a mechanismus vzniku těchto vln je v práci rovněţ popsán. Nedílnou 

součástí je samotný postup provedení svařování a jeho vyuţití v technické praxi. Při svařování 

výbuchem se dosahuje velmi vysokých teplot a tlaků za současného vývinu velkého mnoţství 

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

kontaktní zóny. Dále je zmíněn technologický postup při následném Tí bimetalů. Práce je 

detailněji zaměřena na vybrané vlastnosti bimetalu Ti + Cr/Ni ocel a některé vlastností 

u podobného bimetalu Ti + MnC ocel. Tyto materiály byly vyrobené v polské firmě Explomet 

Opole a jsou určené pro těţkou chemii a energetický průmysl. 

V této práci bylo zjištěno, ţe mikrostruktura bimetalu Ti + Cr/Ni ocel má nehomogenní 

charakter a mění se v závislosti na vzdálenosti od rozhraní, přičemţ jsou ovlivněny i 

mechanické vlastnosti. Typickým znakem mikrostruktury bimetalu je heterogenita a tvorba 

intermetalických fázi, které vznikají následkem smíchání materiálů při kolizi a následným 

rychlým ochlazením. Měření velikosti zrna materiálů jak v dodaném stavu, tak i po druhém 

TZ ukázalo, ţe v případě Ti bylo zrno po TZ nepatrně jemnější, zatímco u Cr/Ni oceli nebyly 

pozorovány ţádné podstatné rozdíly. U bimetalu Ti + Cr/Ni ocel byly zjištěny velmi dobré 

pevnostní vlastnosti, které odpovídaly stanoveným poţadavkům. 

Fázová analýza pomocí pomoci EBSD a TEM odhalila přítomnost pouze intermetalické fáze 

Fe2Ti. V oblasti spoje velice přesnou metodou měření (pomocí synchrotronu) se potvrdila 

přítomnost této fáze, která je viditelná v oblasti široké cca. 204 µm. Měření ukázala, ţe druhé 

TZ je účinný postup pro rozpuštění degradující a neţádoucí intermetalické fáze (pokles o cca 

90%), který vede ke zvýšení ţivotnosti celého bimetalu. 

U bimetalů Ti + Cr/Ni ocel se ukázala nepatrná změna tvrdosti v mezifázovém rozhraní po 

druhém TZ ve srovnání se vzorky v dodaném stavu, ale u bimetalů Ti + MnC naopak tvrdost 

mezifázového rozhraní po druhém TZ narostla o cca 300 %. Nano tvrdostí u bimetalu Ti + 

Cr/Ni odhalila výšší tvrdost v mezifazovém rozhraní u vzorku v dodaném stavu, to je po 

prvním TZ.  

Z provedených KCV zkoušek bimetalu Ti + Cr/Ni ocel vyplivá, ţe po druhém TZ vzrostla 

také jeho houţevnatost, a to o cca 30 %. Tranzitní teplota pro 50 % křehkého lomu po TZ 
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byla stanovena na cca – 60 
o
C a u vzorků v dodaném stavu na cca – 20 

o
C. Tahová zkouškou 

ukázala, ţe bimetal Ti + Cr/Ni ocel má vysokou mez kluzu (410 MPa).  

Výsledky únavových zkoušek ukázaly, ţe zkušební tyče po druhém TZ, nevystavené 

elektrolytickému vodíkování, prokázaly nejlepší prahovou hodnotu 2 700 000 cyklů do lomu 

při nejvyšším zatíţení 70 MPa. U tyčí po TZ a vodíkování klesla prahová hodnota na 2 305 

104 cyklů při zatíţení 55 MPa, zatímco tyče v dodaném stavu a vystavené vodíkování se 

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

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

v dodaném stavu po vodíkování pouze 101 000 cyklů do lomu, coţ odpovídá přibliţně 34,81 

%, resp. 3,74 % ţivotnosti výchozí tyče po druhém TZ, která nebyla vystavena působení 

vodíku. Bimetal Ti + Cr/Ni ocel vykazoval při cyklickém testu, tedy únavě, výrazný vliv 

vodíku v oblasti spoje a zvlášť v případě materiálu v dodaném stavu. U vzorků bimetalu Ti + 

MnC ocel mělo TZ opačný účinek jako u bimetalu Ti + Cr/Ni ocel. Došlo ke sníţení 

ţivotnosti o víc neţ polovinu. 

Lomová analýza odhalila, ţe únavové trhliny se šířily podél mezifázového rozhraní, u kterého 

se provedl rozbor chemického sloţení. Porušení bylo v převáţné míře realizováno ze strany Ti 

na rozdíl od vzorků po HIC expozici, kde trhliny byly pozorovány pouze v oblastech 

intermetalik. Také byly provedené vstupní SSC zkoušky, které prakticky potvrdily výsledky 

únavových zkoušek po vodíkování a stanovili prahovou hodnotu ţivotností bimetalu na cca 

35 MPa. Souhrnem lze konstatovat, ţe bimetal Ti + Cr/Ni ocel můţe být vyuţitelný nejen v 

těţké chemii, ale i v různých aplikacích v potravinářském, lodním, těţebním průmyslu, 

jaderné energetice a je moţno předpokládat poţiti i v geotermální energetice.  

Nejdůleţitějším zjištěním pro průmyslovou aplikaci je fakt, ţe byl prokázán příznivý vliv 

druhého TZ na všechny zkoušené parametry a vlastnosti bimetalů Ti + Cr/Ni ocel a obzvláště 

na ţivotnost a odolnost vůči vodíku. Pro bimetal Ti + MnC ocel bohuţel tento typ TZ nemůţe 

být doporučeno, jelikoţ má naopak negativní účinek a sniţuje jeho mechanické vlastnosti.  
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