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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. 

 

Klíčová slova: bimetal Ti + Cr/Ni ocel, tepelné zpracování, fáze Fe2Ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 



3 

 

 

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. 

 

Keywords: Ti + Cr/Ni bimetal, heat treatment, Fe2Ti phase. 
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1. Úvod 

Svařování výbuchem bylo poprvé pozorováno v průběhu druhé světové války. Tento jev byl 

následně reprodukován v laboratoři a poté v 60. letech 20. století americká chemická 

společnost DuPont vyvinula praktické provedení svařování výbuchem, které vyvrcholilo 

vydáním amerického patentu US3140539 - Proces pro spojování kovů výbušnými prostředky. 

Od té doby je proces neustále vylepšován a aplikován na stále větší počet aplikací v mnoha 

výrobních odvětvích leteckého, automobilového, lodního, chemického či energetického 

průmyslu. Zpočátku byly techniky svařování prováděny na vodorovných plochách, ale mnoho 

komerčních testů bylo následně provedeno na zakřivených plochách, jako jsou potrubí a 

komponenty výměníků tepla. V klasifikaci patentů US228107 - Kovové fúze spojování uţitím 

výbušné energie, je uvedeno 148 patentů vydaných od roku 1976. Mnohé z nich se zabývají 

vylepšením základního procesu svařování, zatímco ostatní patenty zahrnují různé aplikace 

výbuchem svařovaných materiálů, jako třeba hermetické elektronické obaly, golfové hole či 

sporákové plotýnky. Proces svařování explozí přispěl k dosaţení ''nemoţného'' za poměrně 

krátkou dobu třiceti let. 

Nejběţnější vyuţití této technologie se uplatní při výrobě bimetalů sloţených z dvou kovů, 

nebo trimetalu z třech a vice kovů. Pro bliţší pochopení svařování výbuchem byly stanoveny 

spolehlivé modely a prediktivní algoritmy vyuţívající numerické metody. Avšak tato 

empirická průmyslová technologie, jenţ se do značné míry opírá o praktické zkušenosti 

technologů, je stále zaloţena na experimentálním pozorování, čímţ se doposud získalo mnoho 

podnětných poznatků. Jiţ od svého vzniku bylo prokázáno, ţe je to velmi robustní a 

spolehlivá technologie svařování, coţ deklaruje více neţ 50 fungujících společností po celém 

světě s odhadovanou roční produkcí v rozsahu od 300 000 tun. 

 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. 

Předloţena práce je zaměřena na problematiku svařování výbuchem, vysvětluje fyzikálně-

metalurgickou podstatu procesů spojování a na vybrané vlastnosti bimetalu Ti + Cr/Ni ocel a 

některé vlastnosti bimetalu Ti + MnC ocel svařených výbuchem. 
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2. Svařování výbuchem 

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 

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. 

Proces svařování výbuchem je schematicky demonstrován na obr. 1. Náraz desek v místě 

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

dosahující aţ 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. 1 Průběh svařování výbuchem  

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 

reprezentuje rychlost svařování. V současnosti se ve většině případů pouţívá při svařování 

paralelně situované spojování materiálů, t.j. =0 (viz obr. 1) [1-3]. 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). 
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2.1. 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  

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 

2.2. Aplikace v průmyslu 

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 např. z 

konstrukční oceli. Významným podílem se tato technologie vyuţívá v energetickém průmyslu 

při navaření antikavitační vrstvy na lopatky oběţných kol velkých vodních turbín. 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.  
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3. Vybrané typy studovaných materiálů 

3.1. Titan 

Titan ve skutečnosti není vzácný materiál, je řazen jako devátý nejvyskytovanější prvek a 

jeho čtvrtá 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 podporují 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.  

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 [4]. 

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 obr. 2 [5]. 

 

Obr. 2 Krystalová struktura HCP α a bcc β titanu se zdůrazněnými nejhustěji obsazenými 

rovinami a směry  
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3.2. 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 %.  

Chrómniklové austenitické oceli nejčastěji 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 při teplotě asi 1050 °C a z této teploty chladit ve vodě. Rychlým 

ochlazením se potlačí difúze uhlíku a získá se austenitická struktura [6]. Cr/Ni ocel má tedy 

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

znázorněna na obr. 3. 

 

Obr. 3 Krystalová struktura (fcc) austenitické CrNi oceli  

Hlavním pouţitím austenitických ocelí jsou trubky z důvodů jejich vysoké ţáropevností 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.). 
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4. 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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5. 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 zplnění podmínek kvality spoje pro 

průmyslové pouţití, která byla podloţena diagnostikou případného výskytu vad spojených 

materiálů pomocí ultrazvuku obr. 4. 

          

Obr. 4 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. 2. 

Tabulka 2: 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. 
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5.1. Příprava vzorků  

Pro experimentální hodnocení se připravily vzorky dvou bimetalů Ti + Cr/Ni ocel a Ti + MnC 

ocel. Nejprve bylo provedeno metalografické hodnocení dodaného materiálu ve výchozím 

stavu (svaření + 600 
0
C/1,5h./vzduch) a po dalším TZ (600 

0
C/1,5h./vzduch).  Základní 

materiály byly prozkoumané ve vzdálenosti  aţ 6 mm u Ti a 8 cm v Cr/Ni oceli (konec 

vzorku) od spoje. Měřena byla velikost zrna Ti a Cr/Ni oceli ve výchozím stavu a stejné 

měření bylo provedeno i na vzorcích po druhém tepelném zpracování. 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. Ve struktuře nedošlo k ţádným výrazným 

změnám po následném druhém tepelném zpracovaní jako je např. narůst velikosti zrn.  

Pro zjištění optimálního TZ bylo provedeno následných pět tepelných zpracovaní 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 hod. a následným ochlazením na vzduchu. Na základě 

metalografického pozorovaní 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 hod. 

při provedení druhého tepelného zpracovaní 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) a u austenitické oceli se provedlo leptání v kyselině 

šťavelové [7].  

6. Výsledky a diskuse 

6.1. 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. 5-6. 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 uţ nebyl 
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detekován. Tato fáze má vliv na řadu vlastností a působí feromagneticky, coţ omezuje 

materiál v jeho aplikaci [8]. 

     

Obr. 5 Ti + Cr/Ni ocel dno vlny                  Obr. 6 Ti + Cr/Ni ocel vrchol vlny 

Situace v bimetalu Ti + MnC ocel v oblastí spoje je podobná jako u předchozího bimetalu a je 

prezentovaná na obr. 7-8. 

     

        Obr. 7 Mikrostruktura v oblasti spoje         Obr. 8 Mikrostruktura v oblasti spoje  

        bimetalu Ti + MnC ocel v dodaném stavu  bimetalu Ti + MnC ocel po TZ 

 

6.2. Vyhodnocení velikosti zrn bimetalu Ti + Cr/Ni 

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 

v dodaném stavu a po druhém tepleném zpracování. Pro vyhodnocení zrna bimetalu Ti + 

Cr/Ni ocel se vycházelo z oblasti základních materiálů a z blízké oblasti vlnového spoje. 

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 

odpovídala 33,1 μm. Pro přehlednost naměřených hodnot velikostí zrn v obou materiálech 

jsou hodnoty uvedeny v tab. 3. 
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Tabulka 3: Hodnoty velikost zrn bimetalu Ti + CrNi matrici 

 

Při volbě teploty a délky výdrţe druhého tepelného zpracovaní jsme vzcházely s práce S. 

Mironov et al. [9] který prezentoval teplotu 600 °C u bimetalu Ti + Cr/Ni oceli a výdrţ 1,5 

hodiny také jako nejpřiznivějši, ztimco výšši teploty nebo delši výdrţe výkazovaly v obou 

materialéch narůst zrna. 

6.3. Řádkovací elektronová mikroskopie (SEM)   

Navařovaný materiál (v tomto případě Ti) je vţdy podroben vyšší deformaci neţ základní 

materiál (korozivzdorná ocel). Pomocí SEM byli detekované roztavené zóny obr. 9 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. 10, kde naměřené hodnoty jsou uvedené v tab. 4 (pozice 1-4).  

    

Obr. 9 Část spoje v oblastí přetavených zón u vzorků v dodaném stavu (VS) a po (TZ) 

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 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 

2 

1 

 

3 

4 

X 300     50µm            VSB TUO 

 

VS TZ 
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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.  

Tabulka 4: 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 

V mezifázovém rozhraní zjistil Berdychenko [10] různé druhy oxidů titanu (TiO, Ti3O a 

Ti2O3) po svařování výbuchem Ti + MnC oceli, zatímco v předloţené práci nebyly oxidy 

detekované ve vzorcích v dodaném stavu jak je vidět z tab. 4. Ghosh [11] poukázal na velmi 

nízkou objemovou fázi Fe2Ti4O po výbuchovém spojení Ti + MnC oceli. Tyto výsledky byly 

zjištěny pomoci SEM (EDX). 

6.4. 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. 10 a 11.  

              

Obr. 10 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 
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Obr. 11 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 

6.5. Transmisní elektronová mikroskopie (TEM)  

Pozorování svarového spoje vzorku Ti + Cr/ Ni ocel, je dokumentováno na obr. 12 a 13. V 

transparentní části tenké fólie je moţné pozorovat tři základní oblasti, které jsou označeny na 

následných obr. 12-13: oblast Cr/Ni oceli (CrNi), oblast titanu (Ti) a oblast svarového spoje 

(ZV). 

            

Obr. 12 Celkový pohled na spoj Ti + Cr/Ni  Obr. 13 Celkový pohled na spoj Ti + Cr/Ni po TZ                                      
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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 a Fe2Ti v místě svarového spoje. Po druhém tepelném zpracování 

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 tepelném zpracování 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. 

6.6. Fázové složeni bimetalu v oblasti svaru (synchrotron BW-5) 

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 čisté bcc-Fe fáze 

(a = 2,866 Å). Tyto tři fáze byly detekované v oblasti mezifázového rozhraní 1x1 mm. Byly 

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. 14). Z toho lze vyvodit závěr, ţe transformace austenitu na ferit způsobené deformaci po 

explozi 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. 14 XRD parametry z různých částí bimetalu Ti + Cr/Ni ocel 
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6.7. Fázové složeni bimetalu v oblasti svaru (synchrotron P07) 

Obrázek 15 ukazuje XRD z různých částí bimetalu: 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).  

 

Obr. 15 XRD parametry z různých částí bimetalu Ti + Cr/Ni ocel 

Ocel v blízkosti spoje se skládá ze dvou fází: fcc-Fe (austenitu) a bcc-Fe (feritu) s objemovým 

podílem cca 94% a cca 6%. Strana Ti se skládá ze hcp-Ti (α Ti fázé), 94% objemových a 6 

objemových % austenitu. 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 

(cca 8,9% objemových) viz obr. 16.  

 

Obr. 16 Schematický znázorněni podílů fáze Fe2Ti v bimetalu Ti + Cr/Ni ocel 
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Na obr. 16 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.  

7. Vyhodnocení mechanických vlastností 

7.1. Průběh mikrotvrdosti  

Porovnaní výsledků mikrotvrdostí bimetalu Ti + Cr/Ni ocel v dodaném stavů a po druhém TZ 

jsou uvedeny na obr. 17, kde modrá čára představuje vzorek v dodaném stavu a červená 

vzorek po TZ. 

 
Obr. 17 Graf průběhu mikrotvrdosti bimetalu Ti + Cr/Ni ocel v dodaném stavů 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 matice 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. 18). Modra čára zde 

představuje vzorek v dodaném stavu a červená vzorek po TZ. 

 

Obr. 18 Graf průběhu mikrotvrdosti bimetalu Ti + MnC ocel v dodaném stavů a po TZ 
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V práci [12] se zabývali autoři také studiem mikrotvrdosti podél svarové oblasti, kde nejvyšší 

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 vyšší pevnost. Podobné výsledky byly také prezentované v práci [13] kde 

autoři řešili rovněţ problém nejvyšší naměřené mikrotvrdosti ve svaru u bimetalu Ti + HSLA 

spojené výbuchem. 

7.2. 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. 19), kde modrá čára 

představuje vzorek v dodaném stavu a červená vzorek po TZ. 

 

Obr. 19 Graf průběhu KCV u bimetalu Ti + Cr/Ni ocel v dodaném stavů a po TZ 

Z grafu vyplivá, ţe po druhém tepelném zpracovaní 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 stavů, tak i po druhém TZ. 

7.3. Tahová zkouška 

Výsledky zjištěných mechanických vlastností touto zkouškou u bimetalu Ti + Cr/Ni ocel jsou 

uvedeny v tab. 5. 

Tabulka 5 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. 

7.4. Únavové zkoušení materiálu Ti + Cr/Ni ocel (tah-tlak) 

Výsledky únavových zkoušek v reţimu tah-tlak zatěţování jsou shrnuty na obr. 20, z nějţ 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 %. 

Zde je zřejmý značný negativní vliv vodíku na únavové vlastnosti bimetalu, přestoţe čistý Ti 

je schopen pohltit jeho velké mnoţství [14]. 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 

zachycuje na  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. 

 

Obr. 20 Wöhlerova křivka vzorků bimetalů Ti + Cr/Ni ocel 
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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. 

7.5. 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 s čtvercovém průřezem o 

délky 80 mm a průřezem 10 mm (obr. 21). 

                        

Obr. 21 Zkušební vzorek bimetalů o délce 80 mm a průřezu 10mm 

7.6. 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.  

Druhé tepelné zpracování bylo stejné jako u bimetalu Ti + Cr/Ni ocel tedy ţíhání na teplotách 

600 
0
C a doba izotermické výdrţe na teplotě byla 1,5 h s následným ochlazením na vzduchu. 

Naměřené hodnoty jsou uvedené v tab. 6 a graficky znázorněny na obr. 22. 
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Tabulka 6: 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. 22 Wöhlerova křivka vzorků bimetalů Ti + MnC ocel  
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U těchto vzorků bimetalu Ti + MnC ocel mělo tepelné zpracovaní opačný účinek jako u 

bimetalu Ti + Cr/Ni ocel. Došlo ke sníţení ţivotnosti o vic neţ polovinu, proto prezentované 

TZ není vhodné pro tento bimetal. 

7.7. 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. 7 a 8. 

Tabulka 7: 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 8: 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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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. 23). 

 

Obr. 23 Wöhlerova křivka vzorků bimetalů Ti + Cr/Ni ocel po SSC 

U austenitických oceli po katodické polarizaci bez pouţití zatíţení byly v práci [15] 

pozorovaný krátké interkrystalické a transkrystalické trhliny. Mudali [16] prezentoval 

příznivou korozní odolnost bimetalu Ti + Cr/Ni ocel v prostředí HNO3. Mazancová et al [17] 

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. 
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8. Závěr 

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 mícháním materiálů při kolizi a následným 

rychlým ochlazením. Měření velikosti zrna materiálů jak v dodaném stavu (svar + 600 

0
C/1,5h/vzduch), tak i po druhém TZ (opět 600 

0
C/1,5h/vzduch) ukázalo, ţe v případě Ti bylo 

zrno po tepelném zpracování jemnější, zatímco u Cr/Ni oceli nebyly pozorovaný významné 

rozdíly. U bimetalu Ti + Cr/Ni ocel byly zjištěny velmi příznivé pevnostní vlastnosti, které 

odpovídaly stanoveným poţadavkům. 

Fázová analýza pomocí pomoci EBSD a TEM odhalila přítomnost pouze intermetalické fáze 

Fe2Ti. V oblastí spoje velice přesnou metodou měření (synchrotron) se potvrdila přítomnost 

této fáze, která je viditelná v oblasti široké cca. 204 µm. Měření ukázala, ţe druhé TZ je 

účinný pro rozpuštění 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 v porovnáni se vzorky v dodaném stavu, ale u bimetalů Ti + MnC naopak tvrdost 

mezifázového rozhraní po druhém TZ narostla o cca 300 %. Nano tvrdost u bimetalu Ti + 

Cr/Ni odhalila výšší tvrdost v mezifazovém rozhraní u vzorku v dodaném stavu, tj. po prvním 

TZ.  

Z provedených KCV zkoušek bimetalu Ti + Cr/Ni ocel vyplivá, ţe po druhém tepelném 

zpracovaní vzrostla také jeho houţevnatost, a to 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. Tahová zkouškou ukázala, ţe bimetal Ti + Cr/Ni ocel má vysokou mez 

kluzu.  

Výsledky únavových zkoušek prokázaly po druhém TZ bez vodíkování 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 
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stavů vystavené vodíkování se přetrhly po 2 105 400 cyklech při ještě niţším 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.  

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 

mezifázové zóny, kde se vytvořila fáze Fe2Ti. Také byly provedené vstupní SSC zkoušky, 

které prakticky potvrdily výsledky únavových zkoušek po vodíkování. Souhrnem lze 

konstatovat, ţe bimetal Ti + Cr/Ni ocel muţe být vyuţitelný nejen v těţké chemii, ale i v 

různých aplikacích v potravinářském, lodním a těţebním průmyslu, jaderné energetice a je 

moţno předpokládat poţiti 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 doporučen, jelikoţ má naopak negativní účinek a sniţuje jeho mechanické vlastnosti. 
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