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Abstrakt: 

Tato práce se zabývá příčinou vad ve svarových spojích u ocelových materiálů pomocí 

konkrétních metod. Po obecném vymezení procesu svařování a jeho principů práce dále 

popisuje mikrostrukturní procesy provázející svařování. Práce pojednává zejména o 

svařitelnosti materiálu. Dále jsou vyjmenovány postupy a operace, jeţ následují po svařování, 

jako jsou ţíhání na odstranění vnitřního pnutí a vibrační metody. Následně jsou vymezeny 

moţné vady, které mohou vznikat ve svarovém spoji. Navazují metody zkoušení svarových 

spojů s cílem odhalení vad. V experimentální části bylo provedeno ověření s cílem zjistit vadu 

svaru a případně příčinu této vady. Závěrem je doporučení obecných postupů, aby bylo moţné 

předejít případným chybám ve svarovém spoji. 
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svařitelnost, zkoušení, svarový spoj, předehřev. 

 

Abstract: 

This treatise dealing with the cause of defects in welds in the steel materials using 

specific methods. After the general definitions of the welding process and its principles, 

descripes also the microstructural processes during the welding. This thesis is focused on the 

weldability of the material. Follows are listed the subsequent processes after welding 

operations such as annealing to eliminate internal stress and vibration methods. Subsequently 

they defined defects which may occur in the weld joint. Next are weld testing methods to 

detect any defects. In the experimental part was carried out verifications to identify weld 

defects and possibly cause of this defect. Final result is the recommendations of the general 

procedures to prevent possible errors in the welding point.  
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1 Úvod 

 

Cílem závěrečné bakalářské práce je nejprve čtenáře seznámit s metodami zkoušení 

svarových spojů a poté se podrobněji zaměřit na vybrané metody.  

V úvodní, druhé kapitole, práce popisuje proces svařování v teoretické rovině. Svařování je 

zde prezentováno jako fyzikální proces ovlivňovaný chemickým sloţením. Následuje kapitola 

pojednávající o svařitelnosti materiálu, kde je důleţitým procesem předehřev. První 

podkapitola se zaměřuje na chemické sloţení ocelí, jejichţ prvky ovlivňují svařitelnost. Ve 

čtvrté podkapitole zmíněné kapitoly se pojednává o ocelích 11 523 a 15 230 a jejich sloţení. 

Kapitola věnována mikrostrukturním a makrostrukturním vadám, kapitola čtvrtá, pojednává 

v její druhé podkapitole o tepelně ovlivněné oblasti a s ní spojené iniciace vzniku struktur. 

V části makrostrukturních vad jsou pojmenovány vady vznikající v makrostruktuře, které jsou 

definovány dle normy ČSN EN ISO 5817. Následuje poslední podkapitola popisující obecné 

vady vznikající v tepelně ovlivněné oblasti. V páté kapitole jsou popsány následné postupy 

a operace po svařování jako jsou ţíhání na odstranění vnitřního pnutí a moderní vibrační 

metody a jejich srovnání. Následují postupy zkoušení svarů, které byly vyuţity i v praktické 

části jakoţto metody k určení vad a zjištění moţných příčin praskání hřídele. 

V experimentální části jsou vyhodnoceny moţné vady, které byly zjišťovány pomocí 

základních metod zkoušení svarových spojů a to pomocí metody metalografické analýzy. 

Tato část práce je věnována těmto konkrétním metodám, pomocí kterých lze lokalizovat 

případnou poruchu v místě svaru. Výrobek, který byl zkoušen, slouţil jako čep jednoho ze 

satelitu v planetové převodovce. Materiál, ze kterého výrobek sestává, je ocel 11 523 a 15 

230. Výrobek při delším pracovním cyklu praskal v místě svaru. Čep satelitů byl v planetové 

převodovce zatěţován dynamickou sílou s cyklickým namáháním, coţ dle předpokladu 

nepříznivě ovlivňuje vlastní iniciaci trhliny. Teoretickým předpokladem je, ţe v místě 

svarového spoje došlo k ovlivnění teplem a tím ke krystalické přeměně svarového spoje na 

martenzit. Závěrem je doporučení takových obecných postupů, aby bylo moţné předejít 

případným chybám ve svarovém spoji. 
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2 Svařování materiálů 

 

2.1 Definice svařování 

 

Svařování je technologický proces, kde se vlivem působení tepla a tlaku spojuje jeden 

nebo více materiálů. Technologií svařování se vytváří nerozebíratelné spoje. Svařováním se 

spojují materiály, jako jsou polymery, sklo a především kovy. Spojení svařováním vyuţívá 

v mnoha případech přídavných materiálů. V dané problematice je pojednáváno o svařování 

kovových materiálů. Kovové konstrukce se nazývají svařence. 

 

2.2 Fyzikální podstata svařování kovových materiálů 

 

Z fyzikálního hlediska lze svarový spoj vytvořit za předpokladu, ţe se přiblíţí 

spojované povrchy na určitou vzdálenost. Tato vzdálenost odpovídá parametru mříţky ţeleza 

α nebo γ, přibliţně 0,286nm. Stávající technologie obrábění neumoţňují vyrobit dostatečnou 

rovinnou plochu polotovaru. Přiblíţení na úroveň parametru mříţky je moţné však iniciovat 

dostatečnou aktivační energií do takové míry, aby se rozpohybovaly ionty v mříţkách kovů 

a přiblíţili se na úroveň parametru mříţky 0,286nm. Aktivační energie se iniciuje teplotou, 

mechanickým působením nebo radiační aktivací [1; 2; 3]. 

 

2.2.1 Svařování iniciací aktivační energie teplotou  

 

Iniciace aktivační energie teplotou je doposud nejpouţívanější technologie svařování 

kovových materiálů. Tavné svařování se provádí natavením obou kovových polotovarů za 

přidání přídavného materiálu. Princip spočívá v natavení polotovarů za vzniku tekutého kovu. 

V místě tekutého kovu probíhá vznik kovových vazeb a difúze atomů. Pro zajištění dostatečné 

teploty tavení se pouţívají výkonné svařovací zdroje [1; 3]. 
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3 Svařitelnost ocelí 

 

Svařitelnost je schopnost materiálu vytvořit svařováním nerozebíratelný spoj. Definice 

dle mezinárodní normy ISO je následující: 

 

3.1 Chemické sloţení ovlivňující svařitelnost ocelí 

 

Uhlík 

 Mnoţství uhlíku v ocelích značným způsobem ovlivňuje jejich vlastnosti. Kromě 

svařitelnosti dále ovlivňuje houţevnatost, pevnost, taţnost a tvrdost. Obsah uhlíku má hlavní 

podíl na vzniku martenzitu. Čím větší je obsah uhlíku v oceli, tím vyšší je pravděpodobnost 

vzniku martenzitické struktury. Z důvodu moţného vzniku martenzitu je maximální dovolený 

obsah uhlíku 0,25 hm%. Pokud je obsah uhlíku nad 0,25 hm%, je nutné zajistit dostatečný 

předehřev před svařováním a dohřev, aby nedošlo k iniciaci vzniku studených trhlin [4]. 

 

Mangan 

 Mangan stabilizuje plasticitu oceli za zvýšení meze kluzu a meze pevnosti. V oceli má 

mangan příznivý vliv na její desoxidaci. Desoxidační vlastnosti manganu se při výrobě ocelí 

vyuţívají na její uklidnění [4; 5]. 

 

Křemík 

 Křemík stejně jako mangan působí na ocel desoxidačně. Minimální mnoţství pro 

uklidnění oceli je 0,1 hm% křemíku. Do obsahu 0,5 hm% není křemík legujícím prvkem.  

Rozpuštěný křemík zpevňuje ve feritu matrici [4; 5]. 

 

 

 

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

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

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

požadavkům, jež se týkají jak vlastností samotných spojů, tak i vlivu těchto spojů na 

konstrukční celek, jehož součástí tyto spoje jsou [4].“    
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Chrom 

 Chrom je feritotvorný a zároveň karbidotvorný prvek. Karbidy chromu Cr32C6 a Cr7C3 

mají příznivý vliv na zpevnění svarů. Chrom zpevňuje celkovou houţevnatost oceli. Vyšší 

obsah chromu podporuje korozní odolnost proti okujení [1; 5]. 

 

Vanad 

 Stejně jako chrom, je i vanad feritotvorný a karbidotvorný prvek. V oceli vytváří 

karbidy V4C3, případně VC0,89. Tvrdost karbidů vanadu je aţ 2500 HV. Podobně jako chrom, 

zvyšují karbidy vanadu zpevnění svarů. Nízký obsah vanadu zjemňuje austenitické zrno 

z důvodu tvorby globulárních karbidů [1; 5]. 

  

Fosfor 

 Fosfor působí příznivě na mez pevnosti a mez kluzu. Odolnost proti vzdušné korozi 

zvyšuje ve sloučenině s mědí. Negativně ovlivňuje plastické vlastnosti ocelí. Maximální 

obsah fosforu u nelegovaných ocelí je 0,03 hm% z důvodu křehnutí oceli. Mezi teplotami 

15334 – 1050 °C teplot sniţuje vrubovou houţevnatost v důsledku ovlivňování segregačních 

pochodů [1]. 

 

Síra 

 Pro zlepšení obrobitelnosti se síra dodává do nelegovaných ocelí max. 0,03 hm%. Při 

svařování se vlivem zvýšené teploty mohou objevit trhliny na hranicích zrn. Tento defekt se 

nazývá citlivost na tvorbu teplých trhlin. Sloučenina síry s manganem se vytváří přednostněji 

neţ je tomu u ţeleza z důvodu jeho vyšší afinity. MnS má teplotu tavení okolo 1610 °C. 

V manganu se síra vyskytuje intragranulárně [4]. 

 

Dusík 

 Dusík vytváří ve sloučenině vanadu nitridy VN. Nitridy vanadu zpevňují svarový kov. 

Dusík příznivě ovlivňuje tvrdost, pevnost a zvyšuje mez kluzu. Nepříznivě ovlivňuje stárnutí 

ocelí. Dusík působí v ocelích negativně na taţnost, plastické vlastnosti, mez únavy 

a vrubovou houţevnatost [4]. 
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Vodík 

 Vodík se v modifikacích ţeleza rozpouští nejlépe v ţeleze γ. Molekula vodíku má 

malou velikost, a proto snadno difunduje skrze svarový kov. Proces difúze vodíku neustává 

ani po svařování, kdy je svar rovnoměrně ochlazen na teplotu cca 20 °C. Mnoţství vodíku cca 

28 cm
3
 se ve 100 g ţeleza rozpustí při teplotě 1530 °C. Vodík rozpuštěný v oceli působí při 

svařování nepříznivě na vznik trhlin, oduhličení, vznik tzv. rybích ok a na pórovitost svaru. 

Do oceli vniká vodík jiţ při samotné výrobě. Při vlastním svařování se můţe dostat vodík 

vlivem vzdušné vlhkosti na pracovišti do roztaveného svarového kovu. Mezi další zdroje 

výskytu vodíku v oblasti svařování řadíme: vlhkost ochranného plynu, vlhkost svařovacího 

drátu. Na samotném materiálu se při skladování můţe objevit vzdušná vlhkost, proto je 

důleţité materiál před těmito vlivy důkladně chránit. Různé konzervační prostředky jsou na 

bázi vody a mohou rovněţ obsahovat i vodík. [1; 6] 

 

Vodíkový atak  

 Při vysokých teplotách se difundovaný vodík slučuje s uhlíkem za vzniku metanu dle 

chemické rovnice 3-1 a ten způsobuje pórovitost svarového kovu. Následuje oduhličení 

a vzniku vnitřního pnutí ve svarovém kovu dle chemické rovnice 3-2 [7]. 

 

              3-1 

 

                   3-2 

  

Abychom mohli vodík stanovit, je potřeba zajistit měření v co nejkratší době tak, aby 

nedošlo k jeho vyprchání. Jak je uvedeno výše, je vodík i při pokojové teplotě cca 20 °C 

schopen cestovat svarovým kovem. Z tohoto důvodu je nutno volit metody stanovení, které 

zajistí co nejpřesnější koncentraci vodíku v řádu jednotek ppm. Pro stanovení koncentrace 

vodíku ve svarovém kovu se pouţívají 3 typy standardizovaných mezinárodních metod [6]. 
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3.1.1 Standardizované mezinárodní metody pro stanovení vodíku 

 

Japonská metoda dle JIS Z 313-1975 

 Tato metoda se zabývá sběrem uvolněného vodíku z jednoho svaru nad glycerinem po 

dobu 48 hodin při teplotě  45° C. Objem vodíku se pak uvádí v ml na 100 g svarového kovu 

HJIS. Je povolena prodleva jen 5 s od zhasnutí oblouku [6]. 

 

Francouzská metoda dle N. F. A. 81-305-1975 

  Metoda spočívá v uloţení dvou korálků na základní drát umístěný v měděné formě. 

Vodík se shromaţďuje nad rtutí a objem je uveden v ml na 100 g svarového kovu HFR včetně 

svařeného jádra přídavného materiálu [6]. 

 

Metoda dle Mezinárodního svařovacího institutu - ISO 3690-1977 

Princip metody spočívá v uloţení korálku, který je předem zváţený a zbavený plynu, 

na základovou desku ze středně tvrdých ocelových bloků. Bloky jsou připevněny 

rychloupínacím mechanismem k měděnému přípravku. Svařenec je rozloţen a ochlazen dle 

přísně určeného časového harmonogramu. Vodík ze vzorku je shromaţďován nad rtutí po 

dobu 72 h nad teplotou 25° C. Objem vodíku se pak uvádí v ml na 100 g svarového kovu HDM 

nebo v gramech na tunu taveniny HFM. 

 

 

Mezi jednotlivými metodami pro stanovení vodíku existuje vzájemný vztah, metody 

lze mezi sebou přepočítávat. Přibliţná korelace mezi uvedenými mezinárodními metodami 

byla stanovena v prvé řadě mezi HFM a HDM viz Obr. 1.  

Obr. 1 Přepočet hodnot Hfm a Hdm [6] 
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         (  (   ))              3-3 

 

Stanovení vodíku hodnotou HFM se pouţívá přednostně před HDM z důvodu 

přesnějšího určení koncentrace. Hodnoty D a B určují poměry jednotlivých sloţek taveniny 

a depositního kovu [6].  

Dle [6] je přepočet vztahů mezi japonskou a francouzskou metodou stanoven 

v rovnicích uvedených níţe. 

 

                3-4 

 

                     3-5  

 

Autor [4] stanovuje vodík pomocí metod, které jsou zaloţeny na principu ponoření 

vzorku svaru do glycerinové nebo rtuťové lázně. Ze vzorku je postupně po dobu 24 a 48 

hodin uvolňován vodík a ten je po té přepočítán z hodnoty hmotnosti svarového kovu. Objem 

takto získaného vodíku se následně přepočítá podobně jako u výše uvedených rovnic na 

hodnotu v ml na 100 g svarového kovu. Níţe jsou uvedeny vzorce přepočtu difuzního vodíku 

zjištěných za pomocí metod rtuťových a glycerinových. [4]. 

 

  (     )        (    )         3-6 

 

  (     )                   3-7  

 

Difúzní vodík lze přepočítat i na jednotky ppm a to pomocí rovnice níţe. 

 

                    3-8 
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3.2 Stanovení uhlíkového ekvivalentu 

 

Uhlík sniţuje kritickou rychlost ochlazování a zvyšuje prokalitelnost. Na vznik 

martenzitu v tepelně ovlivněné oblasti svaru má vliv tedy kromě uhlíku i rychlost 

ochlazování. Iniciace martenzitické struktury můţe vést k praskání svarového spoje. Ostatní 

prvky taktéţ působí na strukturu austenitu tím, ţe ovlivňují difúzní rychlosti. Jednotlivé prvky 

tedy mají vliv na prokalitelnost ocelí. Vliv těchto prvků je vyjádřen tzv. uhlíkovým 

ekvivalentem CE. Vzorec pro výpočet uhlíkového ekvivalentu u standardních uhlíkových 

ocelí třídy 10,11,12 je uveden níţe [1; 6; 7].  
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Výše uvedený vzorec platí pro ocel s obsahem uhlíku niţším neţ 0,25 %. Hodnota uhlíku 

0,25 % odpovídá hodnotě 50 % martenzitu. Obsah 50 % martenzitu odpovídá tvrdosti cca 

35 HRC. Svařitelnost je u uhlíkových ocelí podmíněna maximální dovolenou hodnotou uhlíku 

0,25 % a ta odpovídá tvrdosti 350 HV, coţ je uvedeno na obr. 1 v grafu, kde je vyjádřena 

závislost uhlíku na tvrdosti. Předehřev materiálu je doporučen mezinárodním svářečským 

institutem (IIW) pro svarové spoje, které jsou z uhlíkových ocelí dosahující maximálně 

pevnosti 700 Mpa [1]. 

 

Obr. 2 Závislost tvrdosti svarového spoje na obsahu uhlíku v oceli [2] 
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Dle [6] je vzorec pro výpočet uhlíkového ekvivalentu CE pro HSLA oceli následující: 
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Vzorců pro výpočet uhlíkového ekvivalentu je celá řada. V mnoha odborných literaturách je 

moţné se setkat s dalšími vzorci pro výpočet uhlíkového ekvivalentu pro různé typy ocelí. 

 

 

3.3 Svařitelnost ocelí 11 523 a 15 230 

 

3.3.1 Ocel 11 523 

 

Ocel 11523 je nízkolegovaná uhlíková ocel. Chemické sloţení této oceli je uvedeno 

v tabulce 1.  Ocel je uklidněná a jemnozrnná. Ocel je dle ČSN 05 1309 vhodná ke svařování. 

Uhlíkový ekvivalent se vypočítá pomocí rovnice 3-9 uvedené v podkapitole 3.2. 

 

Tabulka 1 - Chemické sloţení 11523 dle ČSN EN 41 1523 [8] 

Skupina ocelí podle ČSN EN 10020 nelegované jakostní pro ocelové konstrukce 

Chemické sloţení tavby (%) C Mn Si P S N 

 max. 

0,2% 

max. 

1,6% 

max. 

0,55% 

max. 

0,04% 

max. 

0,04% 

max. 

0,009% 
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3.3.2 Ocel 15 230 

 

Chemické sloţení této oceli je uvedeno v tabulce 2.  Ocel je určena k zušlechťování, 

povrchovému kalení a pro velké výkovky. Svařitelnost je u této oceli dle ČSN 15310 dobrá. 

 

Tabulka 2 - Chemické sloţení 15230 dle ČSN EN 41 5230 [9] 

Skupina ocelí podle ČSN EN 

42 0074 

nelegované jakostní pro ocelové konstrukce 

Chemické sloţení tavby 

(%) 

C Mn Si Cr V P S 

0,24÷0,34 0,4÷0,8 0,17÷0,37 2,2÷2,5 0,1÷0,2 max 

0,035 

max 

0,035 

Dovolené úchylky 

chemického sloţení 

-0,01 

+0,02 

-0,05 

+0,1 

-0,03 

+0,05 

±0,1 

 

-0,03 

+0,07 

max. 

0,009% 
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4 Mikrostrukturní a makrostrukturní procesy provázející 

svařování 

 

4.1 Tavná elektroda v ochranné atmosféře MIG/MAG 

 

Tavná lázeň, která vzniká ve svarovém kovu, je řízená chemickou reakcí. V případě 

pouţití přídavného materiálu je moţné tuto rekci určitým způsobem ovlivňovat. Jako 

přídavný materiál se pouţívá svařovací drát, ve kterém jsou obsaţeny legující prvky. K dalším 

ovlivňujícím elementům při svařování tavnou elektrodou patří ochranný plyn Argon, CO 

a různé kombinace těchto plynů. Mezi prostředky ke svařování mohou patřit různé spreje 

k odmaštění svařovaného povrchu. 

Svařováním tavnou elektrodou se svarový kov dostává do interakce s okolní 

atmosférou. Během chvíle se mění teplotní gradient rychlostí 1000 °C.mm
-1

. Ochlazovací fáze 

má hodnotu 1000 °C.s
-1

. Teplotní přechod od špičky drátu ke svarovému kovu je vyobrazený 

na obrázku 2 [6]. 

 

Obr. 3 Teplotní přechod od drátu ke svarovému kovu [6] 

 

Kontaktní trubice je spojena se svařovacím drátem a při kontaktu s kovem dochází 

k vytvoření obloukové plazmy. Působením plynu se zamezuje vniknutí kyslíku do svarového 

kovu a tím i vzniku oxidace. Tavná lázeň, která obsahuje svarový kov a základní materiál 

svařovaného výrobku, se ochlazuje a tuhne. Při tuhnutí dochází k rekrystalizaci svarového 

kovu a změně struktury kovu v okolí svaru [6; 3; 4]. 
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4.2 Tepelně ovlivněná oblast TOO 

 

Tepelně ovlivněná oblast je soubor pásem, ve kterých dochází ke změnám 

mikrostruktury vlivem tepla v oblasti svarového spoje. Teplo je iniciované svařovacím 

zdrojem. Tekutý svarový kov se ochlazuje a při tuhnutí se mění mikrostruktura. Změny 

v mikrostrukturní oblasti jsou ze vzdálenosti od svarového spoje čím dál menší, aţ do té 

oblasti, kdy je teplotní ovlivnění minimální. Tepelně ovlivněná zóna koresponduje 

s diagramem Fe3C dle obrázku 4 [4]. 

   

Obr. 4 Tepelně ovlivněná zóna [4] 
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4.2.1 Rozdělení teplotních pásem v tepelně ovlivněné oblasti 

 

V tepelně ovlivněné zóně můţe vzniknout řada oblastí, které jsou utvářeny dle výše 

teploty. Níţe je uveden jejich výčet. 

 

1) Oblast částečného natavení je tvořena přechodem z tepelně ovlivněné oblasti do 

oblasti vlastního svarového kovu. Z důvodu minimálního rozdílu mezi teplotou solidu 

a likvidu se oblast částečného natavení redukuje na linii. 

2) Oblast přehřátá vzniká nad teplotou A3, kdy přesahuje teplotu, při které primární zrna 

rostou s velkou razancí. Teplota, při které rostou zrna s velkou razancí, se pohybuje 

okolo 1050 °C a u mikrolegovaných ocelí je to teplota okolo 1300 °C. 

3) Oblast vyhřátá je oblast pohybující se těsně nad teplotou A3. V uvedené oblasti 

dochází k úplné transformaci ţeleza α na austenit γ. 

4) Oblast s neúplnou polymorfní přeměnou je oblast nad teplotou A1. Tato přeměna se 

pohybuje v rozmezí teplot A1 – A3. 

5) Oblast pod teplotou A1 v níţ se mění struktura v ţeleze α [4].  

 

 

4.3 Tepelně mechanická napětí 

 

Tepelně mechanická napětí vznikají působením zdroje tepla (svařování). Po fázové 

transformaci dochází k iniciaci zbytkového napětí. Vznikající napětí jsou napětí tahová. Cílem 

je tepelně mechanické napětí v maximální moţné míře omezit na takovou hodnotu, aby 

nedocházelo k porušení struktury svařovaného materiálu. Princip eliminace napětí je zaloţen 

na protichůdném napětí, tzn. tlaku. Znamená to tedy, ţe se vytvoří tlaková předpětí, která 

vzniklá tahová napětí sníţí a případně eliminují. Metody na eliminaci vzniklých napětí po 

svařování jsou popsány v kapitole 5. Tepelně mechanické napětí se měří pomocí metod 

magnetických, mechanických, optických, ultrazvukových a difrakčních [10].  
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4.4 Mikrostruktura svaru 

 

Mikrostruktura spadá do oblasti tepelně ovlivněné zóny. Od hranice oblasti tepelně 

ovlivněné zóny zůstává mikrostruktura neměnná. Mikrostruktura svaru se mění v závislosti na 

zvyšující se teplotě a zároveň závisí na teplotě a rychlosti ochlazování. V tomto případě se 

věnujeme mikrostruktuře svaru u ocelí. V oblasti svaru se vyskytují následující morfologie 

uhlíku C a ţeleza Fe. Nejvzdálenější část morfologie svaru bývá perlitická nebo perliticko - 

feritická. Morfologie v okolí samotného svaru je bainitická a martenzitická. Perlit a ferit 

vznikají difúzním způsobem. Martenzit vzniká způsobem smykovým. Bainit vzniká difúzně 

smykovým způsobem [1; 2]. 

 

4.4.1 Perlit 

 

Perlitická struktura vzniká na hranicích zrn austenitu. Vznik probíhá difúzí uhlíku do 

zrn feritu. Z feritu je difundován uhlík do austenitu. Na hranicích zrn austenitu při 

ochlazování okolo teploty A1 (727 °C) začne vznikat vlivem obsahu C 0,8 hm% ferit. Ferit 

v sobě nerozpustí tolik uhlíku jako austenit. Uhlík bude z feritu difundovat směrem 

k hranicím zrn austenitu. Hranice zrn austenitu se postupně začnou doplňovat o uhlík 

a následně se začnou utvářet zárodky cementitu. Vzhledem k tomu, ţe cementit obsahuje více 

uhlíku cca 6,687 hm%, bude se uhlík s okolí austenitu difundovat do cementitu. Jakmile se 

dostane podíl uhlíku na hodnotu okolo 0,8 hm%, začnou se utvářet vhodné dispozice pro 

vznik feritu. Tento proces se neustále opakuje a postupnou nukleací vznikají zárodky feritu 

a cementitu ve formě lamel. Tato fáze se nazývá lamelární perlit. Na obrázku 5 je zobrazena 

struktura perlitu s jemnými lamelami (tmavé pole) a feritu (světlé pole) [11; 12]. 
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Obr. 5 Perliticko-feritická struktura leptáno 4% HNO3 -500x 

 

4.4.2 Bainit 

 

Bainitická struktura vzniká zvláštním způsobem, a to kombinací difúzní a smykové 

přeměny. Vznik bainitu probíhá při anizotermickém ochlazování austenitu zhruba okolo 

teploty 500 °C. Difúzní přeměna je ještě moţná u uhlíku z důvodu malé velikosti atomu. 

Naopak je tomu u ţeleza. Atomy ţeleza se nemůţou posunout difúzí, ale smykem na 

vzdálenost menší neţ je jejich parametr mříţky. Při této transformaci feritu dochází 

k přeměně kubicky plošně centrované mříţky FCC vlivem smyku na kubicky prostorově 

centrovanou mříţku BCC. Generována feritická struktura bainitu má pak tvar jehlic. Uhlík 

difunduje ve vzniklé kubicky prostorově centrované mříţce BCC. Tento děj je moţný 

z důvodu snazšího prostupu atomů uhlíku BCC mříţkou. Dostatečným nasycením uhlíku pak 

dojde k vytvoření příznivých podmínek pro zárodky cementitu. Bainitická strukturu však 

nevzniká okamţitě, její geneze je spojena s inkubační dobou a dobou konce vzniku bainitické 

přeměny Bs (Bainit start) a Bf (Bainit finish). Iniciace počátku bainitické struktury je závislá 

na teplotě a chemickém sloţení oceli. Bainitická morfologie není úplně jednoznačná a v určité 
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fázi procesu ochlazování se mohou generovat vlivem rozdílného sloţení oceli struktury 

dolního a horního bainitu [12; 13].  

 

Dolní bainit 

Dolní bainit vzniká za niţších teplot cca 250 °C. Dolní bainit je tvořen zrny feritu, 

v němţ je rozpuštěn cementit ve formě malých částí. Vlivem nízké teploty dojde k ovlivnění 

difúzní rychlosti na minimum a zrníčka cementitu zůstanou ve feritickém zrně dle obrázku 6. 

Jemnozrnná struktura bainitu vykazuje velmi dobré mechanické vlastnosti, protoţe zabraňuje 

šíření trhliny. Mezi další mechanické vlastností dolního bainitu patří dobrá houţevnatost 

a velká tvrdost. [12; 13]. 

 

Horní bainit 

Horní bainit vzniká za niţších teplot cca 350 °C – 500 °C. Uhlík je vyloučen na 

hranicích zrn feritu. Geneze horního bainitu probíhá intergranulárně na hranicích zrn 

austenitu. Uhlík, který je vylučován difúzně na hranicích zrn feritu, můţe precipitovat na 

karbid Fe3C. Díky těmto karbidům ztrácí horní bainit své mechanické vlastnosti a má proti 

dolnímu bainitu horší vlastnosti. Je to způsobeno především tím, ţe v případě vzniku trhliny 

sklouzne její energie skrze křehké karbidy a šíří se dál na rozhraní austenitického zrna 

a rozhraní vlastního bainitu. Při vysoké pevnosti má horní bainit velmi malou houţevnatost. 

Horní bainit je zobrazen na obrázku 6 [12; 13]  

 

 

 

Obr. 6 Horní bainit vlevo a dolní bainit vpravo [14] 
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4.4.3 Martenzit 

 

Transformace martenzitu probíhá čistě smykovým způsobem. Martenzitická struktura 

vzniká při ochlazování austenitu okolo teploty cca 300 °C. Uhlík je v ţeleze vlivem prudkého 

ochlazování austenitu doslova uvězněn. Generovaná morfologie martenzitu má následně 

jehlicovitý tvar viz obr. 7. Morfologie je utvářena dvojčatěním a také neustále se opakujícími 

skluzy. Dvojčatěním vzniká krystal, který je simetrickým obrazem daného krystalu. Dvojčata 

krystalů jsou tedy vůči sobě zrcadlově zobrazena. Geneze martenzitické morfologie bývá 

doprovázena zvukovým efektem. Zvukový signál je zřetelný, protoţe dochází k prudkému 

pohybu atomů C na velmi malou vzdálenost. Atom narazí na druhý a ten narazí na další. Děj 

naráţení atomů probíhá řetězově řádově rychlostí cm.s
-1

. Posun atomů je při tvorbě 

morfologie martenzitické struktury ovlivněn podmínkami krystalové struktury. Krystalová 

struktura je vhodná pro vznik martenzitu za předpokladu, ţe se nachází v nestabilním stavu. 

Nestabilní stav struktury vede k tomu, ţe je v něm málo bariér, které brání tzv. 

autokatalickým přechodům atomů. Při ochlazování austenitu a následném vzniku martenzitu 

existuje mezi těmito fázemi určitá vazba. Martenzitická morfologická přeměna je nazývána 

přeměnou topotaktickou a jasně koherentní. Ideální rovina pro vznik martenzitické fáze musí 

být energeticky nenáročná, aby byl moţný pohyb atomů. Energeticky nenáročná rovina je 

v případě martenzitu popisována jako rovina habitu. Charakteristická morfologie martenzitu 

je utvářena čtyřiadvaceti různými fázemi ţelezo-uhlík, které jsou generovány vlivem symetrie 

austenitu a martenzitu [15]. 

 

Vzniku martenzitické struktury nepředchází inkubační doba jako u perlitu či bainitu. 

Zrod martenzitu probíhá smykovým způsobem prakticky ihned při teplotě tzv. Ms (Martenzit 

start). Konec vzniku fáze martenzitu je označován jako Mf (Martenzit finiš). Počátek 

martenzitu není závislý na teplotě, ale na obsahu prvků, a to především C a Co. Struktura 

martenzitu je změněná v průběhu tvorby martenzitu z původní kubicky prostorově centrované 

mříţky na tetragonální mříţku prostorově centrovaná [12; 13; 15].  

 

Teplota Ms byla stanovena empiricky pro nízkouhlíkové oceli takto [12]: 

 

Ms (°C) = 539 - 423·C - 30,4·Mn - 17,7·Ni - 12,1·Cr -11·Si - 7,5·Mo  4-1 
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Obr. 7 Morfologie martenzitu 

 

4.5 Mikrostrukturní vady 

 

Detekce mikrostrukturních vad se provádí metalografickými zkouškami za pomocí 

světelných mikroskopů. Metoda je zaloţena na principu destruktivního zkoušení materiálu. 

Vzorek se připravuje tak, ţe se vyřízne například kotoučovou pilou s chlazením, aby nedošlo 

k ovlivnění zkoumané struktury. Vzorek je pomocí tepelného lisu stlačen do bakelitu pro 

snazší manipulaci. Zkoušená strana je poté broušena kotouči o zrnitosti 240 - 1200.  

Uvedeným způsobem se odstraňuje nerovnost povrchu způsobená řezem kotouče. V poslední 

fázi broušení se vyuţívá obrušování pomocí roztoku Al2O3 nebo SiC. Následuje mechanické 

nebo elektrochemické leštění. Na leštěné struktuře lze pozorovat pomocí mikroskopu při 100x 

zvětšení sulfidické, případně oxidické a jiné vměstky. Vzorek se dále naleptává roztokem 

kyseliny (například 4 % HNO3) a tímto způsobem je odhalena jeho mikrostruktura. Pod 

mikroskop při 500x zvětšení je uţ moţné pozorovat jednotlivé mikrostruktury jako je ferit, 

perlit, bainit a martenzit [16]. 

 Jako nedestruktivní metody se poţívají metody ultrazvukové, zaloţené na principu 

útlumu ultrazvukových vln. Uvedenou metodou lze například ve feriticko-perlitické oceli 

detekovat Widmannstattänovu strukturu. Dále pak je moţné zjistit, jak jsou od sebe vzdáleny 

lamely perlitu. V neposlední řadě se na zjištění mikrostrukturních vad materiálu vyuţívají 

magnetické metody na principu vířivých neboli Focaultových proudů [16]. 
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4.5.1 Křehký lom 

 

Ocel, u které je zvýšena přechodová teplota, je ovlivňována vysokou teplotou 

a deformací. Tento děj je pozorován nejčastěji u nízkouhlíkových a nízkolegovaných 

neuklidněných ocelí. Přechodovou teplotou se rozumí teplota, která je iniciována spotřebou 

energie na porušení tělesa. Přechodová neboli tranzitní teplota se označuje Tp. Křehnutí ocelí 

je ovlivněno dlouhodobým tepelným účinkem v rozmezí teplot 200 - 300°C a díky tomu se 

přechodová teplota posouvá ke kladným hodnotám. Křehký lom je zpravidla iniciován ve 

svaru a oblasti jeho tepelně ovlivněné zóny. Zbytková tahová napětí mívají srovnatelné 

hodnoty jako meze kluzu vlastního svařovaného materiálu. U feritických ocelí dochází ke 

vzniku trhlin při vysoké koncentraci dislokací před karbidickou částicí. Vliv nahromaděných 

dislokací má největší intenzitu, kdyţ skluzový pás projde přes celé zrno. Pokud se délka 

skluzového pásu rovná ¼ velikosti zrna, pak je generována trhlina.  

Napětí vzniklé působením tepelně ovlivněné zóny se odstraňují pomocí různých 

metod. Jako metody pro odstranění napětí se pouţívá technologie ţíhání na odstranění 

vnitřního pnutí a technologie vibračního zařízení [17]. 

 

4.5.2 Smíšený lom 

 

Smíšený lom je kombinací křehkého a houţevnatého lomu. Výskyt smíšených lomů 

probíhá nejčastěji ve strukturách s velkým počtem fází. Kaţdá z fází má odlišné vlastnosti 

jako je houţevnatost, mez kluzu a mez pevnosti. Nejčastěji se smíšený lom projevuje 

u kompozitních materiálů [17]. 

 

 

4.6 Makrostrukturní vady 

 

Vizuální kontrola svarových spojů se provádí přímo na místě svařování. Jinými slovy 

jde o kontrolu svaru svářečem ihned po dokončení svařování. Vizuálně se kontroluji vady 

svarové housenky i kořen svaru. Tepelně ovlivněná zóna je kontrolována spolu s vlastním 

svarem. Dále se kontroluje shoda s výkresovou dokumentací, pozice svaru apod. Pro vlastní 

svar se pouţívají různá měřidla počínaje posuvným měřidlem, úhloměry, hloubkoměry 

a v neposlední řadě svarové měrky [16].  
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Vady geometrie svaru se hodnotí dle normy ČSN EN ISO 5817 [18]. Mezi 

geometrickými vadami u svaru se v praxi můţeme setkat s těmito vadami: 

- zápal, 

- pórovitost, 

- trhliny, 

- převýšení krycí hrany, 

- neprovařený kořen, 

- hubený kořen, 

- převýšení kořene, 

- lineární přesazení. 

 

V ČR a evropských zemích jsou vady svaru členěny dle normy ČSN EN ISO 6520-1 [16]. 

 

 

4.7 Vady svarů obecně 

 

Vlivem vysoké teploty při svařování dochází k různým dějům, které ovlivňují svarový 

kov. Mezi tyto děje patří ţíhací trhliny, horké trhliny a lamelární trhliny. 

 

4.7.1 Ţíhací trhliny  

 

Ţíhací trhliny se objevují nejčastěji v oblasti tepelně ovlivněné zóny u ocelí, které jsou 

nízkolegované. Je to způsobeno tvorbou martenzitické struktury v tepelně ovlivněné oblasti. 

Dalšími činiteli ţíhacích trhlin jsou karbidy chromu Cr23C6 a karbidy vanadu VC. 

Doporučením proti genezi ţíhacích trhlin je nízký obsah legujících prvků a to především Cr, 

Mo a V. Minimum uhlíku C rovněţ zabraňuje vzniku ţíhacích trhlin [17]. 

 

4.7.2 Lamelární trhliny 

 

Lamelární trhliny jsou generovány většinou na sulfidech ve struktuře MnS. Tento jev je 

způsoben zpracováním plechu při válcování ve směru jeho tloušťky. Lamelárnímu praskání je 

moţné předejít sníţením obsahu síry. Oxidické segregáty rovněţ způsobují lamelární praskání 

[17]. 
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4.7.3 Horké trhliny 

 

Horké trhliny mohou být za určitých podmínek generovány opět v tepelně ovlivněné 

oblasti. δ ferit má nízkou rozpustnost uhlíku, avšak vysoká rozpustnost nečistot způsobuje 

trhliny ve svaru. Tvorba trhlin probíhá při tuhnutí svarového kovu. Svarový kov je 

náchylnější na praskání, čím je jeho sloţení vzdálenější vlevo od peritektické reakce. 

K horkým trhlinám nemusí docházet, pokud je δ ferit stabilizován legujícími prvky. 

Podobným způsobem působí na svarový kov likvační trhliny. Nízkolegované oceli 

jsou tímto jevem zasahovány nejvíce. Vliv na iniciaci likvačních trhlin mají nejvíce 

sloučeniny nízkotavitelných sulfidů, oxisulfidů, karbosulfidů a nitrosulfidů pod teplotou 

tuhnutí. Tenká vrstva těchto sloučenin způsobuje na intragranulární hranici zrna sníţení 

kohézní pevnosti [17]. 
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5 Operace po svařování 

 

5.1 Ţíhání na odstranění vnitřního pnutí 

  

Ţíhání na odstranění vnitřního pnutí se provádí po operaci svařování za účelem sníţení 

pnutí ve svařovaném materiálu. Sníţení vnitřního pnutí probíhá při teplotách cca 450 - 

650  °C. Podle rozměru výrobku se odvíjí výdrţ na teplotě. Následuje ochlazení v ţíhací peci 

do teploty okolo 200 °C rychlostí 50 °C za minutu. Po ochlazení v peci je výrobek popuštěn 

volně na vzduchu [3; 4]. 

 

 

5.2 Vibrační metoda 

 

Vibračními metodami lze sníţit vnitřní pnutí ve výrobku.  Sníţením vnitřního pnutí je 

moţné zamezit vzniku trhlin. Přirozené stárnutí je jednou z moţností, ale nelze tuto 

problematiku řešit touto metodou z časových důvodů. Jednotlivým polotovarům určeným 

k odstranění vnitřního pnutí jsou přiřazovány různé frekvence vibrací. Frekvence vibrací je 

dále analyticky vyhodnocována. Sniţováním vnitřních pnutí se sníţí i deformace, které 

mohou být iniciovány například třískovým obráběním nebo svařováním. 

Dnešní zařízení pracují díky PC zcela automaticky. Přístroj vyhodnocuje přijatá data 

a generuje protokol s údaji o vibrovaném polotovaru. Vibrované polotovary jsou pak 

umísťovány na speciální gumové rohoţe.  Prostor pro činnost vibračního stroje by neměl být 

v dosahu přesných výrobních strojů nebo laboratorních strojů. Výhodou je, ţe můţe být 

v blízkosti svařovacího pracoviště i jiných pracovišť. Moderní zařízení pracují s tříosým 

snímačem vibrací principiálně ve třech krocích: 

1) zařízení pracuje v rozběhovém reţimu a analyzuje vibrační frekvence, 

2) v tomto kroku je provedeno vyhodnocení analyzovaných dat, 

3) v posledním kroku probíhá zpětnovazební kontrola analyzovaných dat [19]. 
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5.3 Srovnání metod 

 

Vibračními metodami lze omezit, dokonce i sníţit vnitřní pnutí v materiálu. Frekvence 

vibrací bývá okolo 200 Hz. Výhodou proti ţíhání na odstranění vnitřního pnutí je, ţe 

u vibrační technologie je nízká náročnost na energii. Výrobek se nemusí převáţet do ţíhací 

pece. Minimální hmotnost součásti pro pouţití vibrační technologie je 100 kg. U vibrační 

metody nejsme omezeni rozměrem součásti z hlediska rozměrů ţíhací pece. Z časových 

důvodů je vibrační technologie oproti ţíhání na odstranění vnitřního pnutí méně náročná. Je to 

způsobeno tím, ţe při ţíhání na odstranění vnitřního pnutí je potřeba setrvat na teplotě několik 

hodin. Všechno je závislé na rozměru součásti a povaze svarů [17; 19]. 
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6 Zkoušení svaru 

 

6.1 Mikrotvrdost 

 

Tvrdost je definována jako odpor materiálu proti vniknutí cizího tělesa. Zkoušky 

tvrdosti a mikrotvrdosti se pouţívají pro základní zjištění pevnosti materiálu. Jsou to 

nejpouţívanější zkoušky v technické praxi. Jejich vyhodnocení je z hlediska pouţitelnosti 

nenáročné. Měření tvrdosti se provádí na polotovarech, výrobcích, případně na zkušebních 

vzorcích. Zkoušky tvrdosti jsou realizovány metodami podle Brinella, Vickerse, Rockwella, 

Martense anebo Knoopa. Zvláštní zkouškou tvrdosti je metoda Shore pro zjišťování vlastností 

pryţí [10; 15].   

 Tvrdost se v materiálu můţe lišit. Příčinou rozdílné tvrdosti je například různá velikost 

struktury a zrna materiálu. Jemnější struktura bude mít větší tvrdost neţ struktura hrubozrnná. 

Dalšími aspekty ovlivňujícími tvrdost materiálu jsou struktury vytvořené anizotermickým 

ochlazováním, které tvrdosti zvyšují. Vměstky sniţují plastickou deformaci, a v  jejím 

důsledku se tvrdost zvyšuje. Při zvýšené teplotě tvrdost materiálu klesá [10; 15]. 

 

 

6.2 Řádkovací elektronový mikroskop SEM 

 

Řádkovací elektronový mikroskop (SEM – Scanning elektron microscopy) pracuje na 

principu emitovaných elektronů dopadajících na plochu vzorku. Emitované elektrony jsou 

urychleny v anodě a jsou soustředěny v tzv. elektronových svazcích. Elektronové svazky jsou 

následně zaostřovány pomocí soustavy dvou elektromagnetických čoček na plochu vzorku. 

Energetická intenzita hlavního elektronového svazku má rozsah 100 eV - 30 kV. Řádkovací 

elektronový mikroskop je vybaven vychylovacími cívkami, které elektronový svazek dle 

potřeby odklánějí. Pohyb svazků elektronů je umoţněn díky funkci rastrovacího generátoru, 

který elektronové svazky řídí pomocí pulzního napětí. Elektronový svazek zobrazený na 

monitoru se pohybuje spolu s hlavním svazkem. Při souběţném pohybu hlavního svazku je 

pak zobrazován sekundární paprsek v totoţném místě na monitoru. Pomocí PC a řídícího 

softwaru lze pak jednoduše ovládat ostrost obrazu pohybem primárních elektronů. Kontrast je 

na monitoru zobrazován vlivem různé intenzity signálu ovlivněnou topografií povrchu 

vzorku. Jedním z nejdůleţitějších faktorů ovlivňující kvalitu zobrazení je průměr 
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elektronových svazků. Čím menší má elektronový svazek průřez, tím lepší je finální kvalita 

měřeného vzorku. Pro zajištění menšího průřezu elektronových svazků se pouţívají 

autoemisní trysky, které mají vyuţití i u dalších typů mikroskopů. Díky řádkovacím 

elektronovým mikroskopům pak lze za pouţití příslušných detektorů signálů zjistit údaje 

o chemickém sloţení vzorku. Tímto způsobem je moţné kvantifikovat vměstky v ocelích. 

Rovněţ je moţné zobrazit a hodnotit celkový topografický reliéf, elektrické a magnetické 

vlastnosti. Neméně důleţitou informací je vlastní krystalografie vzorku [16; 20]. 

 

6.2.1 BSE elektrony (Backscattered electrons) 

 

Zpětně odraţené elektrony (BSE) jsou emitovány z hloubky materiálu. Hloubka, do 

které BSE dosahují, se pohybuje řádově ve stovkách nm. Detektory jsou zaloţeny na bázi 

polovodičů. Principiálně jsou zaloţeny na tom, ţe při dopadu elektronu na desku 

polovodičového detektoru se uvolní energie, které je dále zpracována jako elektrický signál. 

Díky zpětně odraţeným elektronům lze pozorovat na monitoru kontrastní obrazy. Mezi 

kontrastní zobrazení zařazujeme kanálový, materiálový a topografický kontrast. Těmito 

kontrasty je moţné rozlišovat různou strukturu materiálu (například Ferit + Perlit). Dále je 

moţné pozorovat jinak krystalograficky orientované části. Kanálovým kontrastem se určují 

různě orientovaná zrna. V případě topografického kontrastu se vychází z odečtu jednotlivých 

signálů a vyhodnocuje se vlastní topografie vzorku. Nejsledovanějším parametrem je však 

materiálový kontrast, pomocí něhoţ lze rozlišovat různé druhy materiálu. U ocelí je to jiţ 

zmíněná perliticko - feritická struktura. Výsledky materiálového kontrastu jsou sčítány [16; 

20]. 
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7 Experimentální část 

 

7.1 Čep satelitu 

 

Čep satelitu sestává ze dvou dílů - hřídele (H), která je vyrobena z materiálu 15230.0 

a satelitu (S), který je vyroben z materiálu 11523.0. Hřídel satelitu je součástí planetové 

převodovky. Při provozních podmínkách docházelo k trhlinám v oblasti svarového spoje 

hřídele satelitu. Na základě prohlídky lomu byl stanoven předpoklad, ţe došlo k porušení ve 

svarovém spoji. Vzhledem k tomu, ţe nebyl vytvořen na výrobu hřídele satelitu ţádný 

technologický postup, bylo stanoveno několik hypotéz.   

Jednou z těchto hypotéz je, ţe operaci svařování nepředcházel ţádný předehřev 

součásti. Rovněţ nebyl proveden dohřev či opatření na sníţení vnitřního pnutí hřídele satelitu 

po svařování. Předpokladem je, ţe byla vytvořena martenzitická struktura v oblasti svarového 

spoje. V martenzitické struktuře došlo vlivem dynamického namáhání k iniciaci trhliny. Tím 

pádem došlo při otáčení k odtrţení satelitu od hřídele dle obrázků 8, 9 níţe. 

 

 

Obr. 8 Hřídel 
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Obr. 9 Satelit 

 

7.2 Příprava vzorků 

 

Příprava vzorků proběhla standardními metalografickými metodami. Vzorek byl 

nejprve rozdělen na menší části, poté byl v místě svaru proveden příčný řez na laboratorní pile 

viz obr. 10. Nejprve byl odebrán vzorek satelitu a následně byl odebrán vzorek hřídele. 

Vzorky hřídele a satelitu byly zalisovány do bakelitu a poté byly broušeny a leštěny. Na 

konec byly leptány v 4 % roztoku HNO3 . Na obrázcích 11 a 12 jsou vyobrazeny připravené 

vzorky hřídele a satelitu, kde tmavá plocha prezentuje svar, který byl zvýrazněn roztokem 

HNO3. 
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Obr. 10  Hřídel a satelit s vyznačeným vedením řezu 

  

  

Obr. 11 Vzorek hřídele       Obr. 12 Vzorek satelitu  
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7.3 Pozorování vzorků pod světelným mikroskopem 

 

7.3.1 Stanovení vměstků 

 

Světelnou mikroskopií byly pozorovány vzorky hřídele a satelitu. Pro zobrazení 

vměstků v materiálu je důleţité, aby vzorek nebyl naleptán HNO3. Na základě normy 

ČSN ISO 4967 [21] byl pozorovaný vzorek hřídele porovnán s etalonem. Stanovení 

sulfidických vměstků v hřídeli dle skupiny A je na obrázku 13. Oxidické vměstky skupiny D 

v hřídeli byly stanoveny rovněţ dle normy ČSN ISO 4967 na obrázku 14. Velikost oxidu 

v hřídeli je dána dle tabelární skupiny DS a byla stanovena jako hodnota i=2, která je uvedena 

na obrázku 15. 

 

 V další fázi byly stanoveny porovnáváním s etalonem vměstky ve vzorku satelitu. 

Sulfidické vměstky v satelitu dle skupiny A byly stanoveny jako i=2,5. Na obrázku 16 jsou 

zobrazeny sulfidické vměstky ve vzorku satelitu. Jako poslední byly stanoveny oxidické 

vměstky dle skupiny D. Velikost oxidických vměstků v satelitu byla zařazena dle normy 

ČSN ISO na i=2,5. Oxidické vměstky v satelitu jsou znázorněny na obrázku 17. 

 

 

Obr. 13 Sulfidické vměstky v hřídeli (i=2,5;649µm) 
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Obr. 14 Oxidické vměstky v hřídeli (i=2) 

 

Obr. 15 Oxidický vměstek o velikosti 19µm v hřídeli 
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Obr. 16 Sulfidické vměstky v satelitu (i=2,5) 

 

 

 

Obr. 17 Oxidické vměstky v satelitu (i=2,5) 
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7.3.2 Trhlina iniciovaná ve svaru 

 

Na vzorku hřídele byla lokalizována trhlina v oblasti svarového spoje. Zřejmě se 

nachází v místě mezi přechodovou oblastí a vlastním svarem. Příčinou vzniku této trhliny je 

vlastní odtrţení hřídele od satelitu. Na obrázku 18 je dole viditelná trhlina. Tvar oblouku 

značí svar. Směrem na pravé straně od svaru se nacházejí vměstky ve formě černých teček, 

jejichţ koncentrace roste ve směru od svaru. Detail trhliny je zobrazen na obrázku 19, kde 

jsou i patrné vměstky.  

Naleptaný vzorek hřídele koncentrovanou HNO3 jiţ umoţňuje zobrazit strukturu 

materiálu. Na obrázku 20 je v tmavém poli martenzitická struktura. Předpokladem je, ţe došlo 

k iniciaci trhliny právě v této martenzitické struktuře. Iniciovaná trhlina pak postupovala dál, 

dokud nevyčerpala svou energii při transkristalických přechodech. 

 

 

Obr. 18 Hřídel s trhlinou ve svaru a přechodovou oblastí tvořenou vměstky (20x) 
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Obr. 19 Detail trhliny v hřídeli (100x) 

 

 

Obr. 20 Trhlina v hřídeli  
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Na obrázku 21 je zobrazena tepelně ovlivněná zóna hřídele, která byla generována teplem při 

svařování. Tmavá oblast znázorňuje svarový kov. V tmavé oblasti na obrázku 22 je detail 

TOZ a nalevo pak je patrná forma martenzitické struktury znázorněné jehlicovitými útvary. 

 

Obr. 21 TOZ hřídele (100x) 

 

Obr. 22 TOZ hřídele (500x) 
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7.3.3 Oblast svaru v satelitu 

 

Oblast svaru satelitu byla asi vystavena tepelnému působení. Na základě pozorování 

pod světelným mikroskopem bylo moţné rozlišit vlastní svar a tepelně ovlivněnou oblast. Na 

obrázku 23 byl pozorován jako tmavý kontrast svarový kov. Jako světlý kontrast byla 

pozorována interkritická oblast. Z obrázku 24 je jiţ patrná oblast martenzitické struktury 

v satelitu. 

 

 

Obr. 23 TOZ satelitu (100x) 
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Obr. 24 Martenzitická struktura satelitu utvářena v TOZ (500x) 

 

 

7.4 Pozorování vzorků pomocí řádkového elektronového mikroskopu 

SEM 

 

7.4.1 Určení mikrostruktury pomocí SEM mikroskopie 

 

Pod SEM mikroskopem byly pozorovány jednotlivé vzorky hřídele a satelitu. V první 

fázi se vyhodnocovala struktura materiálu.  Na základě zjištěných skutečností bylo jiţ moţné 

s určitostí definovat typ struktury vzniklé při svařování a potvrdit predikované ovlivnění 

struktury destrukce satelitu. 

 

Pozorování hřídele pomocí SEM 

 

 Na obrázku 25 je pozorovatelná feriticko perlitická struktura vzorku hřídele 

základního materiálu. Vyskytující se perlit je lamelárního charakteru. Pozorování bylo 

realizováno metodou sekundárně odraţených elektronů. Pomocí zpětně odraţených elektronů 

byla detekována přechodová oblast tvořena martenztitickou strukturou. Na obrázku 26 je 
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svarový kov od základního materiálu vizuálně oddělen vyšším výskytem martenzitu ve 

svarovém kovu. Na obrázku 27 jsou zobrazeny oxidické vměstky. 

 

 

Obr. 25 Lamelární perlit v základním materiálu hřídele (SEI) 
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Obr. 26 Přechodová oblast hřídele tvořena martenzitem (BEI) 

 

 

Obr. 27 Oxidické vměstky v základním materiálu hřídele (BEC) 
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Pozorování satelitu pomocí SEM 

 

Na obrázku 28 je pozorovatelná feriticko perlitická struktura vzorku satelitu 

základního materiálu. Vyskytující se perlit je lamelárního charakteru podobně jako u hřídele. 

Pozorování bylo realizováno metodou sekundárně odraţených elektronů. Pomocí zpětně 

odraţených elektronů byla detekována přechodová oblast tvořena martenztitickou strukturou. 

Na obrázku 29 je zobrazena přechodová oblast tvořena martenzitickou strukturou. Na obrázku 

30 jsou zobrazeny sulfidické a oxidické vměstky (pozice 1 a 2) v satelitu a ty jsou popsány 

v tabulce 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28 Lamelární perlit v základním materiálu satelitu (SEI) 
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Obr. 29 Přechodová oblast satelitu tvořena martenzitem (BEI) 

 

 

Obr. 30 Sulfidické a oxidické vměstky v základním materiálu satelitu (BEC) 
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7.4.2 Určení sloţení vzorku hřídele a satelitu pomocí SEM mikroskopie 

 

Sloţení vzorku hřídele 

 

Tabulka 3 Sloţení hřídele 15 230.0 dle SEM 

Oblast O Mg Al Si S Ca Cr Mn Fe 

plošná svar 

   

0,903 

   

1,614 97,483 

plošná svar 

   

1,009 

   

1,498 97,492 

plošná ZM 

  

0,331 0,534 

  

0,226 1,125 97,783 

plošná ZM 

  

0,375 0,539 

  

0,217 1,128 97,742 

vměstek v ZM 21,813 0,922 17,849 0,498 12,028 5,126 0,299 11,75 29,716 

vměstek v ZM 34,366 1,75 24,902 1,977 1,763 2,949 

 

2,886 29,407 

Sloţení vměstků ZM1 a ZM2 koresponduje s obrázkem 27.  

(hodnoty sloţení jsou uvedeny v hm%) 

 

Sloţení vzorku satelitu 

 

Tabulka 4 Sloţení satelitu 11 523.0 dle SEM 

Oblast O Mg Al Si S Ca Mn Fe 

plošná svar 3,59     0,90     1,40 94,12 

plošná svar 4,12     0,74     1,40 93,74 

plošná ZM       0,37     1,34 98,30 

plošná ZM       0,38     1,37 98,25 

plošná ZM       0,38     1,50 98,13 

sulfid ZM         38,59   58,11 3,30 

vměstek ZM_1 36,64 1,05 33,25   4,61   4,98 19,47 

vměstek ZM_2     0,83   38,21 1,17 56,29 3,50 
Legenda: ZM – Základní materiál (hodnoty sloţení jsou uvedeny v hm%) 

 

Sloţení vměstků ZM1 a ZM2 koresponduje s obrázkem 30 pod čísly 1 a 2. 

 

7.5 Měření tvrdosti 

 

Měření tvrdosti probíhalo na světelném mikroskopu s indentorem dle Vickerse. 

V první fázi proběhlo měření tvrdosti základního materiálu. Následně byla změřena tvrdost od 

základního materiálu směrem do svarového kovu. 
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7.5.1 Měření tvrdosti hřídele 

 

Na základním materiálu hřídele byla měřena ekvidistantně tvrdost, jejíţ hodnoty jsou 

uvedeny na obrázku 31. Průměrná tvrdost základního materiálu hřídele vychází na 220 HV při 

zatíţení 5N. V další fázi byla změřena tvrdost od základního materiálu přes tepelně 

ovlivněnou zónu po svar. Na obrázku 32 jsou patrné vtisky do materiálu hřídele. Na obrázku 

33 jsou pak naměřené hodnoty zaznamenány i graficky. Postupně bylo měřeno od základního 

materiálu hřídele po svar. 

 

 

 

Obr. 31 Měření tvrdosti základního materiálu hřídele 
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Obr. 32 Průběh měření tvrdosti hřídele 
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Legenda: ZM – Základní materiál, IK – Interkrystalická fáze, TOZ -Tepelně ovlivněná zóna, 

SK - Svarový kov. 

 

Obr. 33 Měření tvrdosti materiálu hřídele s grafickým znázorněním 
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7.5.2 Měření tvrdosti satelitu 

 

Na základním materiálu satelitu byla rovněţ měřena ekvidistantně tvrdost, jejíţ 

hodnoty jsou uvedeny na obrázku 34. Průměrná tvrdost základního materiálu satelitu vychází 

na 149 HV při zatíţení 5N. V další fázi byla změřena tvrdost od základního materiálu přes 

tepelně ovlivněnou zónu po svar. Na obrázku 35 jsou patrné vtisky indentoru do materiálu 

satelitu. Na obrázku 36 jsou pak naměřené hodnoty zaznamenány i graficky. Postupně bylo 

měřeno od základního materiálu hřídele po svar. 

 

Obr. 34 Měření tvrdosti základního materiálu satelitu 

 

Obr. 35  Průběh měření tvrdosti satelitu 
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Legenda: ZM – Základní materiál, IK – Interkrystalická fáze, TOZ -Tepelně ovlivněná zóna, SK - 

Svarový kov. 

 

Obr. 36 Měření tvrdosti materiálu satelitu s grafickým znázorněním 
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8 Závěr 

 

V bakalářské práci jsou zhodnoceny výsledky aplikovaných metodik a postupů pro 

potvrzení předeslané teorie. Cílem této práce bylo prověřit svařitelnost materiálu 11 523 

a 15 230 a zjistit moţnou příčinu praskání čepu satelitů ve svarovém spoji. Svařitelnost 

uvedených materiálů je dle normy vyhodnocení svařitelnosti materiálu dobrá. Jako jednou 

z moţných příčin byla stanovena hypotéza, ţe nedošlo k dostatečné technologické přípravě 

materiálu. Důvodem k této hypotéze byla skutečnost, ţe na výrobu čepu satelitu nebyl 

vytvořen technologický postup. Z tohoto důvodu bylo moţné předpokládat svařování bez 

tepelných úprav, ať uţ před samotným svařováním nebo po svařování. Toto vedlo k vytvoření 

křehké martenzitické struktury a zajištění příznivých podmínek pro iniciaci trhliny při 

pracovním namáhání čepu satelitu. 

V první fázi experimentu proběhlo pozorování pod světelným mikroskopem. Tímto 

pozorováním byla lokalizována trhlina v hřídeli. Následně se zkoumala struktura základního 

materiálu. Struktura vzorků hřídele a satelitu byla pozorována a vyhodnocována. V oblasti 

výskytu trhliny v hřídeli byla stanovena transkrystalická porucha. Transkrystalická porucha 

můţe být výsledkem odtrţení satelitu od hřídele. V experimentální části byla v uvedených 

vzorcích nalezena celá řada vměstků jak sulfidických, tak oxidických, jeţ znehodnocují 

materiál. Pomocí SEM mikroskopie byla prokázána skutečnost přítomnosti martenzitických 

struktur v obou vzorcích hřídele i satelitu. Navíc martenzit nacházející se ve svaru nebyl 

popuštěn, tudíţ je potvrzena dříve predikovaná hypotéza o absenci ţíhání na odstranění 

vnitřních pnutí. Měřením tvrdosti v obou vzorcích byla potvrzena různorodost struktury. 

Porovnání tvrdosti materiálů dle tabulkových hodnot bylo téměř totoţné.  Je potřeba doplnit, 

ţe experimentální část potvrdila předeslané hypotézy a přítomnost martenzitické struktury 

byla jednou z moţných příčin prasknutí čepu satelitu. 

 Závěrem je nutno doporučit dodrţení předepsaných technologických postupů při 

výrobě čepu satelitů a zohlednit veškeré ovlivnění materiálu teplem. Dále pak je nutné 

důsledně dbát na všechny předpisy a normy při svařování, aplikovat patřičný svařovací postup 

včetně předehřevu a zajistit důslednou kontrolu vstupního materiálu. Pokud bude i přesto 

nadále docházet k destrukci čepu, je moţno doporučit přepracovat koncepci na vyrobení čepu 

z jednoho kusu materiálu. 
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Protoţe dochází při pracovním procesu k dynamickému a cyklickému namáhání čepů, 

je jen posuzování ze strany mikrostruktury nedostačující. Pro výpočet sil a stanovení mezních 

hodnot ovlivňující zatíţení čepů je zapotřebí sloţitých konstrukčních výpočtů. Aby se do 

budoucna předešlo soustavnému praskání čepu satelitů, je na místě doporučit úzkou 

spolupráci odborníků z řad metalurgů a odborníků z řad konstruktérů a svářečských inţenýrů.  
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