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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce se zabývá příčinou vad ve svarových spojích. Práce popisuje 

mikrostrukturní děje v průběhu svařování a principy svařovacích procesů. Pojednává zejména 

o vzniku vad ve svarových spojích s jejich následným hodnocením. V experimentální části je 

proveden mikrostrukturní rozbor a zhodnocení vadného svarového spojení. Závěrem je 

doporučení obecných postupů, aby bylo možné předcházet případným vadám ve svarech.  
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Abstract 

 

This thesis deals with the cause of defects in welds. The thesis describes the microstructural 

proces during welding and principles of welding processes. This thesis is focused on the 

formation of defects in welding joints and their further assessment. In the experimental section 

is performed microstructural analysis and evaluation of the defective welding joint. Finally is 

the recommendations of the general procedures, as to prevent for defects in welding joints. 
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1 ÚVOD 
 

Cílem této bakalářské práce je seznámení s jednotlivými procesy spojování materiálů a 

mikrostrukturními ději při nich probíhajícími, podat přehled o vzniku a hodnocení svarových 

defektů, s následnou charakteristikou nedestruktivních metod zkoušení svarových spojů.   

 

Samotný proces svařování patří v dnešní době ke stále se rozvíjejícímu oboru, který je 

součástí mnoha průmyslových aplikací. S neustálým požadavkem na zlepšování a zrychlování 

výrobních procesů je kladen velký důraz na výslednou jakost svarových spojů a s ní související 

výskyt vad. Snahou je omezit jejich přítomnost, nebo lépe zamezit jejich tvorbě vhodnými 

technologickými postupy.   

 

Kapitola svařování a mikrostrukturních dějů se zaměřuje na teplotní cyklus svařovacího 

procesu s rozvinutím podstaty o tepelně ovlivněné oblasti. Následující kapitola principů 

svařování a vzniku vad se specializuje na samostatný vznik svarů a jejich druhy, 

nejpoužívanější metody svařování  a v neposlední řadě také předcházení vzniku svarových 

defektů. Nadcházející část práce se věnuje jednotlivým svarovým defektům s návazností na 

kapitolu o nedestruktivním zkoušení – VT, PT, MT, UT, RT. 

 

V experimentální části bakalářské práce je popsáno a o snímky doplněno vyhodnocení 

zkušebních vzorků z metalografické zkušebny – mikrostrukturní složení základního i 

přídavného materiálu. Kompletní metalografický rozbor byl doplněn také o lomové plochy 

svarového spoje v místě defektu. 

 

Teoretickým předpokladem je, že na vzniku defektu zkušebního vzorku měl podstatný 

vliv nevhodně zvolený přídavný svařovací materiál. 
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2 SVAŘOVÁNÍ A MIKROSTRUKTURNÍ DĚJE 
 

Svařování je proces spojování materiálů, během kterého dochází v oblasti svařovaného 

materiálu k různým strukturním změnám podílejících se na vzniku svarového kovu, který 

vzniká promísením nataveného základního a svařovacího materiálu, přičemž poměry těchto 

složek jsou různé dle typu použité metody. Svarové kovy nebývají tak houževnaté jako základní 

materiál a jejich vlastnosti zásadně ovlivňuje typ mikrostruktury, která se mění v průběhu 

teplotních změn při svařování a ochlazování [1, 2]. 

 

 

2.1 Teplotní cyklus svařování  

 

Teplotním cyklem svařování je myšleno působení tepla, které intenzivně ohřívá materiál 

ve svařované oblasti na velmi vysokou teplotu, kde dochází k natavení přilehlého základního 

materiálu a ohřevu okolní oblasti. Účinky teplotního cyklu jsou závislé na metodě svařování, u 

které bývá rozdílná rychlost ohřevu materiálu na kritickou teplotu lišící se od pozvolného po 

velmi rychlé. Délka výdrže na kritické teplotě má značný vliv na strukturní změny, při kterých 

dochází k růstu zrn a následné ochlazování ovlivňuje polymorfní přeměny a difuzi vodíku. 

Rychlým ochlazováním dochází ke vzniku nerovnoměrných struktur. Naopak pomalým 

ochlazováním stoupá pravděpodobnost úniku vodíku z oblasti svaru, které je pro kvalitu svaru 

žádoucí [1]. 

 

Teplotní cyklus svařování lze změřit pomocí metody „in situ“ vložením drátku 

termočlánku do otvoru ve svařované oblasti. Pomocí těchto naměřených hodnot lze, sestrojit 

diagram kontinuálního rozpadu austenitu v podmínkách svařování pro danou ocel. Velké 

množství diagramů je změřeno a vydáno v katalogu, kterými se lze řídit. Z těchto diagramů lze 

zjistit, pro jaké časy chladnutí přísluší určitá mikrostruktura (bainitická, martenzitická atd.). Pro 

vícevrstvé svařování je tvar teplotních cyklů složitější než při svařování jedné vrstvy. Metoda 

„in situ“ bývá z důvodu nižší citlivosti na vylučování feritu doplňována dilatometrickou 

analýzou. Obě tyto metody jsou navíc doplňovány měřením tvrdosti a také analýzou 

mikrostruktury [1]. 
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2.2 Tepelně ovlivněná oblast 

 

Oblast, ve které při vytváření svarového spoje vzniká teplo působící na materiál a jeho 

strukturu nazýváme tepelně ovlivněná oblast (TOO), ve které se teploty pohybují od teploty 

solidu až po teplotu v místnosti. Ovlivnění teplotou je závislé na složení materiálu [1].  

 

 

Obr. 1 Vliv tepla při svařování na strukturu svarového spoje a přilehlého ZM [3] 

 

Vlivem vysokých teplot dochází ve výchozích strukturách oceli k mnoha změnám 

závislých na teplotě. Struktura materiálu je stabilní při působení vysokých teplot jen do úrovně 

teploty A1. Při vyšších teplotách dochází ke strukturním změnám, a při teplotě A3 je již celý 

základní materiál přetransformován. Struktury tepelně ovlivněné oblasti svarů vykazují velkou 

rozmanitost. Při teplotách A1 až A3 nalézáme nejzajímavější složení struktury, avšak tato oblast 

nemá ve většině případů vliv na vlastnosti svarového spojení. Nepříznivost těchto změn 

většinou kompenzuje zjemnění zrn [1, 2]. 

 

V kovech a slitinách bez polymorfní přeměny (Cu, Ni, Al) dochází v tepelně ovlivněné 

oblasti k substrukturním změnám, rekrystalizaci, růstu nebo zjemnění zrn ale mikrostruktura 

zůstává stejná. Naopak v kovech s polymorfní přeměnou (oceli) nastávají značné změny 

struktury ovlivňující vlastnosti svarů. Mikrostruktura TOO se liší chemickým složením 

ovlivněným především tepelným zpracováním materiálů, která může být ferito-perlitická, 

bainitická nebo například martenzitická [2, 5]. 
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2.2.1 Velikost zrna a mikrostruktura v tepelně ovlivněné oblasti 

 

Dle způsobu svařování je z důvodu různých svařovacích teplot velikost zrn rozdílná. 

Stupeň růstu zrn v tepelně ovlivněné oblasti závisí nejen na intenzitě působícího tepla, ale 

podstatně také na chemickém složení materiálu. Nežádoucí je hrubé zrno, které zhoršuje 

plasticitu svařované zóny, brzdí kinetiku rozpadu austenitu a zvyšuje náchylnost oblasti 

k praskání [2, 5]. 

 

 

 

Obr. 2 Feriticko perlitická struktura 

 

  



5 
 

3 PRINCIPY SVAŘOVÁNÍ A RIZIKA SOUVISEJÍCÍCH VAD 
 

Podle požadavku na budoucí funkci svařované součásti volíme vhodný materiál a 

svařovací metodu odpovídající po ekonomické stránce požadavkům zákazníka s ohledem na 

kvalitu a bezpečnost. Musíme brát v potaz, že každý materiál má jiné vlastnosti, které ovlivňují 

jeho svařitelnost s jinými materiály, ať se jedná o jeho chemické složení, tepelné zpracování 

ale také technologické podmínky. Proto je kladen důraz také na preciznost zpracování technické 

dokumentace a na následné kontroly svařovaných součástí s cílem omezení výskytu vadných 

svarových spojení [4]. 

 

V první řadě je důležité, aby svary a jejich tepelně ovlivněné zóny měly určitou odolnost 

vůči křehkému porušení. Zdrojem těchto porušení mohou být trhliny, vruby, neprovařený kořen 

nebo například vměstky. Je důležité těmto vadám předcházet kontrolami v průběhu svařování, 

tak také periodickými kontrolami. Před svařováním určité součásti zhotovujeme zkušební 

vzorky svarů, díky kterým určujeme vhodnost svařovacího procesu pro daný materiál. Dané 

vzorky se zkoušejí nedestruktivními i destruktivními metodami [4]. 

 

 

 
Obr. 3 Makrostruktura svarového spoje [7]  
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3.1 Vznik svarového spoje  

 

Tavením základního a přídavného materiálu vzniká svarové spojení. Dochází zde k 

promísení těchto materiálů, které se stanou součástí nerozebíratelného spojení. Největší podíl 

nataveného základního materiálu bývá v kořenové části svaru – například u ručního 

obloukového svařování bývá tento stupeň promísení 10-40%, pravým opakem je ale svařování 

elektrickým odporem, u kterého je svarový kov tvořen pouze nataveným základním materiálem. 

Svarové kovy nebývají houževnaté jako základní materiál, a jejich vlastnosti výrazně ovlivňuje 

typ mikrostruktury, velikost zrn3, stárnutí atd. Struktura svaru, povrchové defekty, počet 

inkluzí a čistota svarového kovu ovlivňují únavové vlastnosti svarů. Vzhledem k nižšímu 

obsahu uhlíku než v základním materiálu jsou horší žárupevné vlastnosti, a také nižší mez 

tečení svarových kovů [3, 5]. 

 

3.2 Základní druhy svarů  

 

 

Obr. 4 Schématické značení svarových spojů dle ČSN EN 22553 [8] 

 

3.3 Nejpoužívanější metody tavného svařování 

 

3.3.1 Obloukové svařování 

 

Podstatou obloukového svařování je vznik tepla elektrického oblouku vzniklého mezi 

elektrodou a svařovaným materiálem. Tento elektrický oblouk taví povrch základního materiálu 

a také kov elektrody. Následným promísením natavených materiálů a tuhnutím tavné lázně 

vzniká svarový spoj. Tento typ svařování je nejpoužívanější a stále se zdokonaluje [9]. 
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Ruční obloukové svařování tavící se obalenou elektrodou - 111 

Metoda obloukového svařování obalenou elektrodou je v podstatě vhodná pro spojování 

všech materiálů a lze jí taky svařovat ve všech polohách. Důležitým prvkem pro vznik a hoření 

elektrického oblouku je obalená elektroda, která se skládá z ocelového drátu – jádra a obalu, 

který může být např. bazický, rutilový. Obal elektrody by neměl být vlhký, aby mohl plnit svou 

funkci ochrany svarové lázně [9, 10]. 

 

 

Svařování pod tavidlem drátovou elektrodou - 121 

 

Podstatou této svařovací metody je hořící elektrický oblouk mezi drátem a základním 

materiálem krytým vrstvou tavidla. Při svařování pod tavidlem rozlišujeme metodu na 

poloautomatickou a automatickou. V případě poloautomatického svařování je mechanizován 

pouze pohyb svařovacího drátu a svařovací zařízení je stabilní. Poloautomaty bývají využívány 

především pro spojování obvodových svarů a pouze výjimečně pro dlouhé rovné svary, které 

se svařují především plně automatickými zařízeními, popojíždějícími po kolejničkách [9, 10]. 

 

 

Obloukové svařování v ochranných plynech – 131, 135 

 

V ochranných plynech rozlišujeme dvě základní metody obloukového svařování – MIG 

(131) v inertním plynu a metodu MAG (135) v aktivním plynu. Svařovací metody MIG a MAG 

využívají hoření oblouku mezi drátovou elektrodou a základním materiálem v ochranné 

atmosféře. Tyto metody jsou rozšířené především díky širokému spektru přídavných materiálů 

a ochranných plynů, lze je také robotizovat a mechanizovat [6, 9, 10].  

 

 

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu (TIG) - 141 

 

Obloukové svařování netavící se wolframovou elektrodou pracuje na principu hoření 

elektrického oblouku mezi elektrodou a svařovaným materiálem, kde je přídavný materiál 

dodáván ve formě drátu nebo tyče. Ochranu svarové lázně zabezpečují inertní plyny (argon, 

helium nebo jejich směs), které zabraňují vzniku strusky ve svaru a chrání svarovou lázeň před 

účinky okolní atmosféry [9, 10]. 
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Metodou TIG lze svařovat i různorodé materiály. Použití této metody bývá v různých 

oblastech svařování od vysokolegovaných ocelí přes žárupevné a žáruvzdorné materiály po 

jadernou energetiku a to zvláště u jednostranných svarových spojů s požadavkem na průvar 

nebo pro obvodové svarové spoje trubek o malém průměru [9].  

 

Obr. 5 Obloukové svařování [25] 

 

3.3.2 Plamenové svařování  

 

Princip tohoto svařovacího procesu je založen na přivedení hořlavých plynů do hořáku, 

u jehož výstupu vznikne po zapálení plamen, který je potřebným zdrojem tepla. Významný vliv 

na průběh svařování má poměr směsi přiváděných plynů a také přídavný drát, jehož chemické 

složení by mělo být obdobné nebo stejné jako má základní materiál [13, 14]. 

Nevýhodou svařování plamenem je širší TOO (tepelně ovlivněná oblast) v základním 

materiálu, která s rozvojem současných základních materiálů na bázi Cr-Mo-V není žádoucí. 

Z tohoto důvodu je tato technologie svařování ve strojírenské výrobě vytlačována a 

nahrazována obloukovým svařováním – převážně metodou 141. Ale i tak stále zaujímá přední 

místo především při opravách, kusové výrobě a to díky své universálnosti (svařování, rovnání, 

pájení). Dle označení rozlišujeme kyslíko-acetylénové 311 a kysliko-propanové svařování 312 

[13, 14]. 
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3.4 Předcházení vzniku vad ve svarech  

 

Velmi důležitá je příprava již před samotným svařováním, díky které se dá předejít 

potížím ve výrobě, ale také finančním ztrátám. Nejprve musí proběhnout kontrola, zda dodaný 

materiál odpovídá požadovanému materiálu uvedenému ve výkresové dokumentaci 

s následnou kontrolou svarových hran, čistotou povrchu a jakostí opracování. Poté následuje 

slícování materiálů a jejich sestehování s následnou rozměrovou kontrolou. Veškeré svářečské 

práce se pak musí provádět dle ověřené technologie svařování (WPS-Welding procedure 

specification) a předepsané parametry jako je např. předehřev, dohřev, typ přídavného 

materiálu, úroveň proudu, rychlost svařování je nutné dodržovat po celou dobu svařování.  

Proto i kontrola dodržování výše uvedených parametrů v průběhu svařování nebo kontrola 

jakosti kladených svarových housenek je nezbytnou součástí kvality svarového spoje. 

Například příliš velké množství proudu při kladení svarové vrstvy má za následek vznik 

nevyhovujících zápalů, vrubů ve spojení s přehřátím TOO a tím i ovlivnění mechanicko-

plastických vlastností svarového spoje. Nebo nepečlivé očištění svarové vrstvy od strusky může 

vést k zavaření této nečistoty další vrstvou a tím vytvoření nevyhovující vady ve svaru při 

následné NDT kontrole (UZ, RT). V neposlední řadě je také důležitá kontrola kvalifikace 

svářeče/operátora pro danou svařovací metodu ve spojení s ověřením jeho řemeslné zručnosti 

na provedených svarech na výrobku [4, 24]. 

 

 

Po svaření se jakost svarových spojů kontroluje v souladu s požadavky výrobní 

dokumentace (Výrobní inspekční plán) a to především: 

- VT a rozměrová kontrola svarových spojů včetně přilehlých míst 

- MT/PT kontrola povrchu svarových spojů 

- UT nebo RT kontrola 
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4 DETEKCE A KLASIFIKACE DEFEKTŮ SVAROVÝCH 

SPOJŮ 
 

Podmínkou kvalitního svarového spoje je jeho celistvost, tvar, velikost, požadované 

chemické složení svarového kovu a mechanicko-plastické vlastnosti svaru. Kvalita svarového 

spojení se odvíjí od množství a závažnosti případných vad. Jednotlivé druhy svarů se hodnotí 

dle norem jakosti, ve kterých je definována přípustnost defektů za určitých podmínek. Stupeň 

přípustnosti vad ve svarovém spojení předepisuje konstruktér dle požadavků na jeho umístění, 

velikost a způsob namáhání [9, 13]. 

V naší zemi se svarové spoje klasifikují dle normy ČSN EN ISO 6520, ve které jsou 

svarové vady zařazeny do šesti skupin. Mezní kritéria těchto vad se hodnotí dle ČSN EN ISO 

5817 podle stupňů kvality B, C, D. Nejvyšším požadavkům na kvalitu odpovídá dle této normy 

stupeň B [9, 13]. 

 

4.1 Trhliny 
 

Trhliny jsou bezesporu nejnebezpečnější svarovou vadou, především pro možnost jejich 

šíření. Svarové spoje s touto vadou se musí vždy opravit, nebo součásti s trhlinou úplně vyřadit 

z provozu. Trhliny lze nalézt podélné i příčné s výskytem ve svaru nebo v přechodové oblasti. 

Mezi hlavní příčiny jejich vzniku patří velké vnitřní pnutí, které může být způsobeno špatnou 

volbou přídavného nebo základního materiálu a nedodržení pracovního postupu (nedostatečný 

předehřev, tepelné zpracování, rychlé ochlazování). Trhliny mohou vznikat za tepla vlivem 

rychlého ochlazení, kde „putují“ mezi krystaly (mezikrystalické), tak za studena 

(transkrystalické), jejichž příčinou může být vodík ve svarovém kovu nebo vytvoření křehké 

struktury při rozpadu austenitu, které je doprovázeno pnutím [9, 13]. 

 

 

Obr. 6 Trhliny svarového spoje 

Příčná trhlina 

  Podélná trhlina 
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4.2 Dutiny  
 

Dutiny vznikají ve svarových spojích v důsledku rychlého chladnutí svarové lázně a 

také nedostatečnou ochranou svaru, ať už plynem nebo tavidlem. Svarový krystalizující kov 

zde klade odpor plynům, které nemohou uniknout ze svaru. Ojediněle se vyskytující dutiny jsou 

klasifikovány jako přípustná vada, ale v případě jejich shlukování jsou nepřípustné, protože 

jejich propojením může vzniknout lomová plocha. Hlavní příčinou těchto plynů bývá 

především vlhkost přídavného materiálu. Lze jim předcházet čistým materiálem [9, 13]. 

 

                   

Obr. 7 Ojedinělý pór     Obr. 8 Shluk pórů 

 

4.3 Vměstky 
 

Vměstky ve svarových spojích jsou označovány za jednu z nejčastějších svarových vad. 

Rozdělujeme je na kovové, oxidické a struskové. Okraje těchto vad jsou ostré a značně 

nebezpečné především tím, že snižují mez únavy svarů. Jejich příčinou bývá prakticky vše, co 

zhoršuje vyplavení vměstků z tekuté lázně [9, 13]. 

 

Obr. 9 Sulfidický vměstek v martenzitické mikrostruktuře [16] 
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4.4 Vady odtavování a závaru 

 

Mezi tyto vady zahrnujeme studený svarový spoj a neprovařený kořen. Studený spoj ve 

svaru je vadou velmi nebezpečnou. Vzniká nedokonalým natavením základního materiálu. 

Svarový kov a základní materiál tedy nejsou metalurgicky spojené. Příčiny této vady mohou 

být různé – použití nízkého svařovacího proudu, nesprávné slícování svařovaných kusů, 

nevhodné vedení elektrody aj [9, 13]. 

 

 

Obr. 10 Nenatavená svarová hrana 

 

Neprovařený kořen oslabuje svar a vzniká v místech svarového spojení, kde nedošlo 

k natavení základního materiálu v kořeni svaru. Hlavní příčinou neprovařeného kořene je 

nedodržení styčné spáry, velká rychlost svařování nebo také malý svařovací proud [9, 13]. 

 

 

Obr. 11 Neprovařený kořen 
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4.5 Vady tvaru 

 

Nedokonalý tvar svarového spoje může mít vliv na snížení odolnosti svařovaných 

součástí. Mezi vady tvaru svarového spoje patří například vruby, které mohou iniciovat vznik 

trhlin. Vruby vznikají použitím vysokého proudu a nesprávným vedením hořáku nebo drátu 

[9, 13]. 

 

 

Obr. 12 Nadměrné převýšení tupého svaru 

 

 

Další možnou vadou tvaru jsou krápníky, které vznikají v kořeni svaru. Jedná se o 

přetečený kořen, který může být nebezpečný hlavně u svařovaných potrubí. Hlavní příčinou 

vzniku krápníků bývají nevhodně připravené svarové hrany, velký svařovací proud a s tím 

související malá rychlost svařování [9, 13]. 

 

 

Obr. 13 Přetečený kořen svarového spoje 
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4.6 Různé vady 

 

Poslední kategorií vad svarových spojů dle ČSN EN ISO 6520 jsou různé vady, které 

nespadají do žádné z výše uvedených. Rozstřik kovu vedle svaru je poměrně častou vadou, ale 

naštěstí ne nebezpečnou. Vzniká především nevhodným nastavením svařovacích parametrů 

[9, 13]. 

 

 

 

Obr. 14 Rozstřik svarového kovu 
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5 NDT ZKOUŠENÍ SVAROVÝCH SPOJŮ 
 

5.1 Definice nedestruktivního zkoušení  

 

Nedestruktivní zkoušení představuje metody, při kterých nedochází ke změně 

materiálových vlastností a ani porušení testovaného materiálu nebo výrobku. Aplikovat tyto 

způsoby ověřování lze prakticky kdykoliv jak v průběhu výroby, tak i na hotovém produktu. 

Nedestruktivní defektoskopie si klade za cíl odhalit vnitřní nebo vnější vady zkoušeného 

objektu, které by mohly mít vliv na jeho budoucí spolehlivost v provozu. Abychom provedli 

kompletní zkoušku předmětu, musíme ve většině případů provést více zkušebních metod. Při 

výběru metody bereme v úvahu strukturu zkoušeného materiálu, jeho tloušťku a typ hledané 

necelistvosti [17]. 

 

Mezi základní nedestruktivní kontroly ke zjišťování především povrchových vad svarů 

jsou používány metody vizuální, kapilární a magnetická prášková [17]. 

 

5.2 Vizuální kontrola  

 

Nejsnadnější nedestruktivní zkouškou je nepochybně vizuální kontrola. V podstatě se 

jedná o prohlídku prověřovaného předmětu zrakem nebo optickými pomůckami. Pomocí této 

metody můžeme identifikovat povrchové defekty svarů a stav povrchu pro případnou další 

nedestruktivní kontrolu [10, 18]. 

 

Podle přístupnosti zkoumaných míst rozdělujeme vizuální kontrolu na přímou a 

nepřímou.  

 

5.2.1 Přímá vizuální kontrola 

 

Zkoušený objekt pozorujeme pouhým okem nebo lupou (zvětšení 3 až 6x). Významnou 

úlohu představuje vhodné osvětlení sledovaného místa, které se doporučuje minimálně 500luxů 

a také úhel pozorování by měl být minimálně 30° od roviny zkoumaného povrchu. U 

pracovníků, kteří tuto kontrolu provádějí, je požadovaná výborná zraková způsobilost. Vady 

hodnotíme především zkušenostmi, podle srovnávacích etalonů nebo katalogů [10, 18]. 
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5.2.2 Nepřímá vizuální kontrola 

 

Pokud je kontrolované místo obtížně dostupné (např. vnitřní svar v nádobě) nebo také 

z důvodu nebezpečného prostředí (např. radioaktivní prostředí) provádíme nepřímou kontrolu 

pomocí optických přístrojů tzv. endoskopů. Dělíme je na pevné a ohebné [10, 18]. 

 

5.2.2.1 Pevné endoskopy (Boroskopy) 

 

Boroskop je složen ze systému čoček, které vedou obraz do okuláru – tedy k oku 

pozorovatele. Délku inspekční trubice boroskopu můžeme adaptovat dle rozměrů sledovaného 

předmětu. U určitých modelů lze nástavce spojit v různém sklonu, takže může být systém i 

mnohokrát zalomený. Lze také vyměňovat osvětlovací nástavce, kterými je možno nastavit 

ideální směr pozorování. Vyrábějí se také miniboroskopy, kterými můžeme kontrolovat přes 

velmi úzké otvory s průměrem i 0,9 mm [10, 18]. 

 

 

 

Obr. 15 Miniboroskopy [19] 
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5.2.2.2 Ohebné endoskopy (Fibroskopy) 

 

Tyto endoskopy se skládají ze svazku skleněných jemných vláken. Pomocí svazku 

optických vláken osvětlujeme prohlížený objekt. Odražený obraz se vrací do oka druhým 

svazkem. Soustava vláken je opláštěná elastickým pouzdrem. Díky své ohebnosti umožňují 

fibroskopy kontrolovat v místech, kde nelze použít pevné endoskopy. Na konci fibroskopu se 

nachází objektiv, který lze měnit podle určitých požadavků jako je směr pohledu (přímý 0° a 

boční  90°) nebo dle zorného pole pohledu. Ohebné endoskopy se vyrábějí v délce od 0,5 až do 

cca 20metrů [10, 18]. 

 

 

Obr. 16 Fibroskop [20]   Obr. 17 Detail „hlavy“ fibroskopu [20] 

 

 

5.3 Kapilární metoda  

 

Princip kapilární metody je založen na vzlínání kapaliny o nízkém povrchovém napětí, 

která pronikne do vady. Odstraněním přebytečného množství penetrační kapaliny ze zkoušené 

oblasti získáme povrch, který po nanesení vývojky zviditelní necelistvosti pomocí barevné nebo 

fluorescenční indikace. Velmi dobře se hodnotí plošné vady (studené spoje, trhliny…). Naopak 

obtížně posuzujeme mělké a prostorové defekty, kdy při odstraňování přebytku penetrantu 

může docházet k jeho vymytí. Vzniklé indikace hodnotíme zrakem. Vnitřní vady materiálu 

nelze touto metodou zjistit, taktéž není možno zkoušet pórovité povrchy, a také ty, které by se 

mohly poškodit jako například některé plasty [10, 17]. 
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5.3.1 Kapilární metody dle druhu vzniklé indikace 

 

Metoda barevné indikace – indikaci hodnotíme při denním nebo bílém umělém 

osvětlení. Vznikem kontrastní barevné indikace se projeví necelistvost povrchu, která bývá 

většinou červená na bílém podkladě [10, 17]. 

 

Metoda fluorescenční – hodnotíme pomocí osvětlení zkoušeného místa ultrafialovým 

zářením. Necelistvost se projeví světélkující (většinou žluto-zelenou) indikací [10, 17]. 

 

Metoda dvojúčelová – v penetrantu je obsažena fluorescenční látka, která je taktéž 

barvivem. Jestliže použijeme ultrafialové světlo indikace, bude světélkovat a v případě použití 

bílého nebo denního světla bude indikace barevná (kontrastní) [10, 17]. 

 

5.3.2 Penetrační prostředky potřebné k provedení kapilární zkoušky 

 

Penetrant – detekční kapalina, která se aplikuje na zkoušený povrch, kde vniká do 

necelistvostí a následným vzlínáním indikuje vadu. Jedná se o směs ropných produktů a 

organických rozpouštědel [10, 17]. 

 

Vývojka – činidlo, které se aplikuje na zkoušený povrch, kde je již nanesen penetrant 

(po odstranění jeho přebytku) kde společně pomocí vzlínání vytváří indikace. Základem 

vývojek je prášek bílé barvy (nejčastěji oxid zinečnatý). Hlavním úkolem vývojky je 

zviditelnění necelistvostí a také „maskování“ okolí čímž zvýšíme kontrast indikace. Vývojky 

rozlišujeme na suché práškové a mokré [10, 17]. 

 

Emulgátor – látka, díky které se sníží povrchové napětí kapalin. V kapilárních 

zkouškách se emulgátory používají k odstranění přebytku detekční kapaliny ze zkoušeného 

povrchu [10, 17]. 

 

Odmašťovač – slouží k odstranění tuků nebo olejů ze zkoušeného povrchu před 

nanesením penetrantu. Používají se například benzín a aceton [10, 17]. 

 

Čistič – kapalina, sloužící k odstranění zbytku penetrantu [10, 17]. 
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5.3.3 Postup kapilárního zkoušení 

 

1. Příprava povrchu – odstranění veškerých nečistot mechanicky (okartáčováním, 

otřením). Není-li mechanické čištění dostatečné, následuje dočištění rozpouštědly a 

posléze povrch odmastíme a osušíme [17].  

 

2. Penetrace – detekční kapalinu aplikujeme těmito způsoby: ponorem do detekční 

kapaliny, nátěrem detekční kapalinou štětcem nebo poléváním, nástřikem penetrantu. 

Během určitého časového úseku dochází k pronikání penetrantu do necelistvostí – 

zpravidla to bývá 5 až 20 minut [17]. 

 

3. Odstranění přebytečného množství penetrantu z povrchu – důležitá je opatrnost, 

aby nedošlo k odstranění penetrantu z necelistvostí. Přebytečný penetrant se odstraní 

mechanicky otíráním, pomocí rozpouštědel, emulgačním způsobem – oplachem vodou, 

postemulgačním způsobem – vodou pomocí jemné sprchy [17]. 

 

4. Osušení povrchu – nanesení vývojky by příliš velká vlhkost vadila, proto musíme 

povrch vysušit, avšak vysušování nesmí způsobit schnutí penetrantu [17]. 

 

5. Vyvolání indikace – barevně kontrastní látku nanášíme na zkoušený povrch 

rovnoměrně a v ne příliš silné vrstvě [17]. 

 

6. Vyhodnocení zkoušky – důležité je, aby byl zkoušený povrch vizuálně prohlédnut 

ihned po nanesení vývojky, kdy se projevují rozměrnější vady, a následně také po cca 

15 minutách, kdy jsou viditelné i jemné necelistvosti. Dle použitého penetrantu 

vyhodnocujeme buď při bílém světle, nebo pomocí ultrafialové lampy [17]. 

 

7. Záznam indikací pro dokumentaci – v běžné praxi není obvyklé pořizovat záznam o 

vykonané zkoušce. Pokud je však tento požadavek provádíme dokumentaci 

fotografováním [17]. 

 

8. Čištění po zkoušce – provádíme v případě, že by detekční prostředky mohly ovlivnit 

zkoušený povrch [17]. 
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Obr. 18 PT metoda barevné indikace  [18]  Obr. 19 PT metoda fluorescenční [19] 

 

Může docházet také ke vzniku falešných indikací, které vypadají, jako 

nepravděpodobná vada především rozsáhlého charakteru. Lze jim předcházet odstraněním 

přebytečného množství penetrantu a očištěním zkoušeného povrchu od nečistot.  

 

 

5.4 Magnetická kontrola svarů  

 

Princip této metody je založen na zviditelnění magnetického rozptylového toku 

obcházejícího vadu materiálu. V průběhu magnetování naneseme na kontrolovaný povrch 

detekční feromagnetický prášek, který nám zviditelní vadu. Aplikuje se suchý prášek nebo 

suspenze. Indikace necelistvostí hodnotíme vizuálně. Současně s nanášením detekčního 

prostředku prohlížíme zkoušený povrch. Po nanesení feromagnetického prášku se v místě 

rozptylového pole vykreslí ostře ohraničený tvar vady. Tato metoda slouží ke zjišťování 

povrchových vad, ale také necelistvostí nacházejících se těsně pod zkoušeným povrchem. 

Hlouběji pod povrchem je indikace nevýrazná a s rostoucí hloubkou zaniká. Pomocí 

magnetické metody se dají dobře detekovat trhliny a neprůvary. Naopak problematická je 

detekce pórů, sraženin a struskových vměstků. K magnetické kontrole používáme zařízení, 

která bývají napájena střídavým i stejnosměrným proudem [10, 17]. 
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5.4.1 Způsoby magnetizace 

 

5.4.1.1 Pólová magnetizace 

 

a) Cívkou – do cívky, kterou protéká proud, zasouváme zkoušený předmět. Tímto 

způsobem zjišťujeme příčné vady [10, 17]. 

 

b) Magnetizačním jhem – mezi póly magnetizačního jha je umístěn zkoušený předmět, 

který se stává součástí magnetického obvodu a zároveň je podélně magnetován. Lze zjistit 

příčné trhliny [10, 17]. 

 

 

Obr. 20 Pólová magnetizace jhem [22] Obr. 21 Indikace trhliny při MT zkoušení [22] 

 

 

5.4.1.2 Cirkulární magnetizace 

 

 a) Přímým průchodem proudu – kontrolovanou součástí prochází proud značné 

intenzity. Proudové zdroje dávají proud magnetizovanému objektu 500-10000Ampér. 

Na rozměrných výrobcích se používají ruční příložné elektrody [10, 17]. 

 b) Pomocným vodičem – zpravidla tyč nebo kabel z neferomagnetického materiálu 

(měď, hliník). Vodič se umisťuje dle možností – nejlépe v ose otvoru. Lze detekovat i radiální 

vady [10, 17]. 

 c) Indukcí proudu – trn složený z feromagnetických plechů, který obklopuje 

magnetizační cívka napájená střídavým proudem. Toto uspořádání pracuje na obdobném 

principu jako transformátor. Kontrolujeme duté součástky (krátké trubky, kroužky apod.) 

[10, 17]. 
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5.4.1.3 Kombinovaná magnetizace  

 

Magnetizujeme současně dvěma kolmými magnetickými poli. Používají se různé 

kombinace například cívka x průchod proudu. Je možno zjistit libovolné prostorové 

necelistvosti – jak podélné tak také příčné [10, 17]. 

 

 

Obr. 22 Kombinovaná magnetizace pomocným vodičem a indukcí proudu v součásti [17] 

 

V případě, že zůstane po zkoušce předmět zmagnetizován je nutné jej odmagnetizovat 

stejnosměrným magnetickým polem. Předměty, které nejsou odmagnetizovány nelze svařovat. 

Odmagnetizování kontrolujeme přístrojem pro měření magnetického pole nebo měrkou 

citlivosti (žádné indikace při polévání suspenzí) [10, 17]. 
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5.5 Ultrazvuková kontrola svarů  

 

Pomocí ultrazvukové metody můžeme zjišťovat vnitřní vady v materiálech a svarech. 

Princip tohoto zkoušení je založen na šíření vlnění testovaným předmětem. Jedná se o vlnění, 

kdy částice kmitavým pohybem procházejí prostředím. Hlavní veličinou vlnění je délka vlny λ 

což je vzdálenost vlny v době jedné periody T [10]. 

 

Šíření těchto vln prostředím je prostorové. Vlnění rozlišujeme na podélné, příčné, 

deskové, povrchové, ohybové, dilatační aj. U ultrazvukové kontroly svarů používáme vlnění 

podélné a příčné. Na ultrazvukové zkoušení svarů jsou kladeny vysoké požadavky na 

kvalifikaci. Ultrazvuková kontrola se předepisuje v technické dokumentaci nebo řídí dle 

příslušných norem. U svarových spojů se tato kontrola provádí po opracování, tepelném 

zpracování apod. v daném rozsahu dle předpisů [10]. 

 

 

5.5.1 Ultrazvukové zkušební sondy 

 

Zdrojem vlnění v ultrazvukových sondách je elektroakustický měnič, který mění 

elektrický signál na ultrazvukový. Nejpoužívanější jsou měniče piezoelektrické. 

Elektroakustický měnič v sondách má tvar tenké destičky z obou stran opatřené kovovým 

povlakem, jenž má funkci elektrod, na které se přivádí střídavé elektrické napětí a destička se 

ve směru tloušťky začne protahovat a smršťovat čímž vzniká ultrazvukový signál [10]. 

 

Hlavní typy sond: 

a) Přímé – kolmo k povrchu materiálu vysílají podélné ultrazvukové vlny [10]. 

 

b) Úhlové – disponují určitým úhlem (např. 35°, 45°) a do materiálu vysílají příčné vlny [10]. 

 

c) Dvojité – mají malé mrtvé pásmo, detekují vady i v malých hloubkách pod povrchem 

zkoušeného předmětu a také lze jimi kontrolovat tenký materiál. Mohou být přímé i úhlové 

[10]. 
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5.5.2 Metody ultrazvukového zkoušení 

 

a) Metoda průchodová – pracuje s dvěma ultrazvukovými sondami, které se umisťují 

v souose na protilehlých površích zkoušeného materiálu. Jedna sonda ultrazvukovou energii 

vysílá a druhá ji přijímá. Vadu zjistíme, pokud do přijímací sondy přichází nižší hodnota 

energie, než byla odeslána ze sondy vysílací [10]. 

 

b) Metoda odrazová impulzní – do kontrolované oblasti se vysílají krátké ultrazvukové 

impulzy, které se odrazí od vady nebo od protilehlého povrchu. Vhodná pro materiály 

s tloušťkou nad 10mm [10]. 

 

 

5.5.3 Zkoušení svarů ultrazvukem 

 

Povrch zkoušené oblasti musí být zbaven všech nečistot a nerovností. Svary se zkouší 

převážně úhlovými sondami. Aby nám do materiálu vnikaly ultrazvukové vlny, musí se na 

zkoušený povrch aplikovat vazební prostředek (voda, olej, vazelína aj.). Nepřípustná vada se 

zobrazí na obrazovce defektoskopu jako vadové echo [10]. 

 

 

Obr. 23 Zkoušení ultrazvukem [19]   Obr. 24 Display přístroje ultrazvuku [19] 
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5.6 Prozařovací metody 

 

Tyto metody využívají pronikavé záření, které prochází skrz materiály. Toto záření je 

spektrum elektromagnetického vlnění o velmi krátkých vlnových délkách. Při průchodu 

materiálem potencionální defekty nacházející se v látce pohlcují více či méně toto záření. 

Rozdíl absorpce záření se zviditelní například na radiografickém filmu. Výhodou této metody 

je vysoká citlivost na nelineární defekty, a je vhodná pro kontrolu materiálů malých tlouštěk. 

Naopak mezi hlavní nevýhody patří nutnost ochrany před ionizujícím zářením [10, 17]. 

 

5.6.1 Radiologické metody  

 

a) Radioskopie – okamžité prohlížení prozářeného obrazu a jeho zobrazování 

v reálném čase. Používá se při sériové kontrole výrobků. Například v kontinuální výrobě ke 

kontrole svarů trub [10, 17]. 

 

b) Radiografie – nejrozšířenější prozařovací metoda. Účinek prošlého záření 

kontrolovaným předmětem zachycujeme na speciální radiografický film, čímž získáme 

trvalý záznam nehomogenit tzv. radiogram. Radiografický film je pod místem vady ozářen 

větší intenzitou, což se vyjádří černou (tmavší) barvou na snímku. Nevýhodou této metody 

je dlouhá doba kontroly, vyhodnocování v temné komoře, horší citlivost na plošné defekty 

a nelze kontrolovat výrobek za pohybu [10, 17]. 

 

c) Radiometrie – princip této metody je založen na měření lokálních změn intenzity 

záření pomocí dozimetrických přístrojů. Používá se při měření tlouštěk materiálu, hustoty 

kapalin apod. [10, 17]. 

 

5.6.2 Kontrola svarů prozařováním 

Kontrolu provádíme ve finálním stavu tj. po opracování krycí housenky a tepelném 

zpracování. Této zkoušce musí předcházet vizuální kontrola a také kontrola povrchových vad 

[10, 17]. 

  



26 
 

5.6.2.1 Postup zkoušení 

 

1. Úprava povrchu svaru – odstranění nečistot, viditelných nepravidelností, okují. 

Ve zvláštních případech zjemníme povrch [17]. 

 

2. Expoziční uspořádání zkoušky a výběr způsobu prozařování – záření musí 

směřovat do středu zkoušené oblasti a být k ní kolmé. Prozařujeme nejen svar ale i část 

základního materiálu. Ideální je prozařování přes jednu stěnu a v nevyhnutelných případech 

přes dvě i více [17]. 

 

3. Identifikace prováděné zkoušky – každá oblast by měla být opatřena značkami 

(číslice, písmena), které se zobrazí na radiogramu. Tyto značky umisťujeme alespoň 5mm 

vedle svaru [17]. 

 

4. Měrky jakosti obrazu – dle ČSN používáme měrky drátkové. Umisťují se 

v blízkosti svaru a prozařují se společně se zkoušeným objektem. Sadu drátkových měrek 

tvoří drátky s různými odstupňovanými průměry. Nejtenčí viditelný drátek stanovuje tzv. 

drátkovou rozeznatelnost vad. Pro měření rozměru vady ve směru záření používáme 

defektometry (drážkové měrky) [17]. 

 

5. Vyhodnocení radiogramu – k vyhodnocování a analýze se používá prosvětlovací 

zařízení v zatemněné místnosti, které umožní převést zčernání na rozdíly jasu, které jsou 

detekovány očima hodnotitele. Abychom mohli znát hloubku vady pro případnou opravu, 

vyhotovíme dva radiogramy získané posunutím zdroje záření o určitou vzdálenost. Svary 

tloušťky nad 100mm se obvykle kontrolují již během svařování [17]. 
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Obr. 25 Princip prozařování [23] 
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6 Praktická část  
Cílem experimentální části, bylo ve spolupráci se svářečem vytvořit svarový spoj 

s prokazatelnou vadou, a její následné zkoumání. První pokus o vadný svarový spoj byl 

neúspěšný. Neprovařený svarový kořen byl zkoušen kapilární metodou, ale dle obrázku 30 a 31 

lze pozorovat, že je metoda pro zkoušení této vady nevhodná a vykazuje falešné indikace. 

Svarové spoje s neprovařenými kořeny již nebyly dále zkoumány. 

     

Obr. 26 PT – neprovařený kořen   Obr. 27 PT – neprovařený kořen 

 

Vzhledem k neúspěšnému prvnímu pokusu byl svařen nový svarový spoj 

s prokazatelnou vadou vhodnou k experimentování. Pomocí ručního obloukového svařování se 

podařilo vytvořit příčnou i podélnou trhlinu na jednom svarovém spoji. 

 

 

Obr. 28 Svarový spoj s příčnou i podélnou trhlinou 
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6.1 Základní materiál 

 

Na zkušební vzorek byl použit ocelový plech P355GH, jehož chemické složení bylo 

ověřeno pomocí spektrometru Niton XL 2. 

 

Prvek Fe Mn Si Cr Ostatní 

hm. % 97,57 1,58 0,467 0,069 0,314 

Tab. 1 Naměřené chemické složení základního materiálu 

 

Plechy této jakosti zaručují žárupevnost a velmi nízký obsah uhlíku. Jsou používány 

především v těžkém průmyslu pro kotlová a tlakově namáhaná tělesa.  

 

Základní materiál byl naleptán 4% HNO3 a pozorován světelným mikroskopem 

Olympus IX 70. Mikrostruktura tohoto materiálu byla vyhodnocena jako feriticko-perlitická. 

Dle řádkovitého uspořádání lze vidět tok materiálu během tváření. 

 

 

Obr. 29 Mikrostruktura základního materiálu – feriticko-perlitická 
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6.2 Přídavný materiál 

 

Jako přídavný materiál byly použity obalené elektrody ESAB. V kořenové a krycí vrstvě 

se jednalo o obalenou bazickou elektrodu ESAB OK 48.00 s průměrem 2,5mm, jejíž svarový 

kov by měl být odolný a houževnatý proti praskavosti. V oblasti pod krycí housenkou byla 

použita jedna vrstva housenky elektrody na šedou litinu ESAB E-S 723 s průměrem 3,2mm 

 

Po nakladení všech housenek byl svařený zkušební vzorek prudce ochlazen vložením 

do studené vody a lehkým úderem kladiva došlo k narušení vnitřní struktury materiálu 

a indikaci požadovaných trhlin. 

 

6.3 Experimentální část 

 

 

Obr. 30 Schéma odběru vzorků 

 

V metalografické laboratoři Vysoké školy báňské byl zkušební vzorek rozdělen 

laboratorní pilou na přiměřenou velikost vhodnou pro následné studování. Vzorky byly zality 

do epoxidové pryskyřice. Poté broušeny a leštěny pro dosažení požadovaného povrchu 

vhodného ke sledování pod mikroskopem.   
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Obr. 31 Metalografické výbrusy se zviditelněnou strukturou - leptáno v NITALU 

Na obrázku 31 lze pozorovat jednotlivé vzorky, ze kterých je zřejmé dle rozdílných 

odstínů, použití více druhů obalených elektrod. První vzorek zleva prezentuje trhlinu vznikající 

v oblasti mezi krycími housenkami směřující skrz levou svarovou housenku a končící na hranici 

s další housenkou. Na prostředním vzorku lze vidět trhlinu vznikající mezi základním 

materiálem a svarovou housenkou končící přibližně v 1/3 této housenky. Uvnitř svarových 

vrstev zhruba 6mm od kořene můžeme pozorovat vměstek. Na třetím vzorku zleva je možno 

pozorovat příčný řez svarovým spojem, kde se ve střední části povrchové vrstvy nachází příčná 

trhlina. Dle jednotlivých vzorků lze pozorovat, že se trhlina prostupující svarovým spojem 

nachází pouze v krycí housence a nemá energii pro pokračování do dalších vrstev. Můžeme 

tedy usuzovat, že právě tato housenka byla svařována elektrodou na šedou litinu, u které se dala 

předpokládat vysoká křehkost. 

 

 

    

Obr. 32 Trhlina na vzorku č. 2 po vyleštění        Obr. 33 Detail trhliny na vzorku č. 2 - leptáno 

 

2 T 
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6.3.1 Mikrostrukturní rozbor 

 

Pomocí světelného mikroskopu Olympus IX 70 byl proveden mikrostrukturní rozbor 

vzorků po vyleštění s diamantovou suspenzí. 

 

Na obr. 32 a 33 je vyobrazena trhlina vzorku č. 2 započatá v oblasti mezi krycí svarovou 

housenkou a základním materiálem. Trhlina postupovala po hranici mezi svarovým kovem  

a základním materiálem, dokud nevyčerpala svou energii při transkrystalických přechodech. 

 

 

   

Obr. 34 Trhlina na vzorku T – leptáno NITAL      Obr. 35 Trhlina na vzorku T – leptáno COR 

 

 

Na obr. 34 a 35 je vyobrazena trhlina na vzorku T. Příčná trhlina prostupující skrz dvěmi 

svarovými housenkami. Obr. 34 vyobrazuje vzorek naleptaný 4% kyselinou dusičnou v etanolu, 

jež umožňuje zobrazit strukturu svarového kovu pod krycí svarovou housenkou a také tepelně 

ovlivněnou oblast.  Obr. 35 vyobrazuje vzorek, jenž umožňuje zobrazit strukturu i krycí svarové 

housenky naleptaný v roztoku kyseliny solné, octové a pikrové v alkoholu.  

 

 

Detail svarového kovu krycí housenky můžeme pozorovat na obrázku 36. Vzorek byl 

leptán roztokem kyseliny solné, octové a pikrové v alkoholu Struktura této housenky je 

dendritická, která vzniká při tuhnutí taveniny, kdy rostou nová zrna orientována proti směru 

odvodu tepla, a původní rozhraní tuhé fáze a taveniny mizí [11].  
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Obr. 36 Dendritická struktura vzorku T – krycí housenka 

 

 

Obr. 37 Svarový kov vzorku T v oblasti pod trhlinou 
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Na obrázku 37 je zdokumentována struktura svarového kovu nacházejícího se v oblasti 

pod trhlinou. Vzorek T byl naleptán 4% HNO3 v etanolu. Můžeme pozorovat feritickou a 

převážně  Widmanstättenovu morfologii. Widmanstättenovy útvary se vyznačují 

trojúhelníkovým průřezem v rovině výbrusu. Tato morfologie snižuje houževnatost svarových 

spojů a má tendenci vznikat v tepelně ovlivněné oblasti především rychlým ochlazením ihned 

po svaření. Pokud by se zkoušený svarový spoj tepelně zpracoval, bylo by velmi 

pravděpodobné, že by se v této oblasti již Widmanstättenova struktura neobjevovala a svarový 

spoj by byl houževnatější [12]. 

 

 

Obr. 38 Svarový kov vzorku T – kořenová oblast  

 

 

V kořenové části svarového spoje T můžeme pozorovat feritickou strukturu. Lze 

předpokládat, že v této části svaru došlo k největšímu natavení základního materiálu. Jak již 

bylo uvedeno, jedná se o P355GH což je nízkouhlíková ocel s vysokým množstvím feritu. 

Tudíž po promísení přídavného a základního materiálu vznikla ve spodní části převážně 

feritická struktura, která je mnohem houževnatější než výše zmiňovaná Widmanstättenova 

struktura.  
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Dle zjištěných skutečností lze polemizovat nad tím, zda měla trhlina skutečně málo 

energie na proniknutí do kořenové vrstvy svaru, nebo byl svarový spoj v této části natolik 

houževnatý a tím zabránil dalšímu pronikání trhliny. 

 

 

Obr. 39 Trhlina na vzorku č. 1 – leptáno NITAL 

 

Na obrázku 39 můžeme pozorovat trhlinu prostupující skrz krycí svarovou housenkou 

prostupující  tepelně ovlivněnou oblastí blíže ke svaru, dokud nevyčerpala svou energii, čímž 

se přestala šířit.  

 

6.3.2 Fraktografie lomových ploch 

 

Při zatížení svarového spoje s trhlinou roste na čele této vady lokální koncentrace napětí 

a s ní také snaha šířit se materiálem. V průběhu zatěžování roste toto napětí podporující šíření 

trhliny. Aspekty porušení svarového spojení s následným lomem jsou různé. Jedná se o způsob 

namáhání, rychlost deformace, teplota a v neposlední řadě složení svarového kovu. 

Na zkušebním svarovém vzorku byl proveden lom, který dle očekávání pronikal v místě 

trhliny. Jednotlivé vzorky lomů byly popsány A1 a B1s následným pozorováním. 
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Obr. 40 Rozlomený svarový spoj v místě trhliny 

 

 

Obr. 41 Lomová plocha vzorku A1                Obr. 42 Lomová plocha u hrany vzorku B1  

 

Na obr. 41 a 42 můžeme pozorovat lomové plochy vzorků A1 a B1. Trhlina působila ve 

svarovém spoji jako vrub – snížila houževnatost svaru a ten se stal náchylný ke křehkému lomu. 

Na obrázku můžeme vidět právě křehký lom, který nastal dříve, než mohla vzniknout plastická 

deformace svarového spoje. Rychlost šíření křehkého lomu je velmi vysoká i při poměrně 

malém zatížení. Na lomové ploše můžeme pozorovat malé lesklé plošky, kde došlo ke štěpení 

krystalové mřížky feritických zrn.  
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Obr. 43 Lomová plocha vzorku A1     Obr. 44 Lomová plocha vzorku B1 

 

 

Na obrázcích 43 a 44 je zdokumentováno tvárné porušení lomové plochy. Tento typ 

porušení se vyznačuje dutinami. Jejich nejčastějšími iniciátory jsou ve většině případů vměstky 

nebo jiné fáze, oddělující se od matrice. Tvárné porušení probíhá především po hranicích zrn. 

 

Ačkoliv se jedná o jednu lomovou plochu, nachází se na ní dva druhy lomu – křehký i 

tvárný. Křehký lom se vyskytoval v části svaru, která měla hrubozrnnou strukturu a měla nižší 

houževnatost. Velký vliv měla na tento lom také trhlina, která celý proces akcelerovala. Tvárný 

lom se vyskytoval v oblasti svarové housenky a již při metalografickém rozboru bylo patrné, 

že je tato oblast svaru houževnatější. 
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7 ZÁVĚR 
 

V bakalářské práci, jejímž tématem jsou vady svarových spojů, je definována oblast 

svařování a mikrostrukturních dějů. Zmíněny jsou také principy svařování, rizika a detekce 

souvisejících vad a v závěru se v teoretické části pojednává o nedestruktivním zkoušení 

svarových spojů.  

 

V praktické části bakalářské práce bylo provedeno nejprve neúspěšné kapilární 

zkoušení svarového spoje, které vykazovalo falešné indikace, a tyto vzorky byly vyřazeny 

z následujícího experimentování. Byl tedy svařen nový zkušební vzorek s příčnou a podélnou 

trhlinou. Tento svarový spoj byl podroben metalografickému hodnocení. Dle pozorování 

světelným mikroskopem bylo zřejmé, že trhliny postupovaly po hranicích svarového spoje a 

základního materiálu, ale v případě příčné trhliny také uvnitř svaru. Pro úplnost práce byl 

proveden také lom podélné trhliny svaru, ze kterého byla zřejmá závislost lomové plochy na 

struktuře svarového spoje. 

 

Hlavní příčinou vzniku trhlin zkušebního vzorku je hypotéza, ohledně nevhodně 

zvoleného přídavného materiálu – elektrody na šedou litinu, jejíž svarová housenka způsobila 

křehkost svarového spojení, které po ochlazení ve studené vodě nevydrželo následný úder 

kladiva. Pokud by byla použita pouze elektroda ESAB OK 48.00, která je vhodná pro svařování 

nelegovaných a nízkolegovaných ocelí, byla by houževnatost a odolnost proti praskavosti 

tohoto svarového spoje mnohem vyšší. O tomto tvrzení se můžeme přesvědčit v metalografické 

části, kdy trhlina v žádném vzorku nepronikla přes svarovou housenku elektrody ESAB OK 

48.00 a taktéž ve fraktografickém pozorování byla oblast svaru této elektrody mnohem 

houževnatější.  

 

Uvedené poznatky potvrzují důležitost sledování svařovacích parametrů, určení 

vhodných přídavných materiálů, které by odpovídaly určitému typu základního materiálu, 

dodržovat předepsané technologické postupy, a také svědomitě dodržovat všechny předpisy a 

normy při svařování v návaznosti na důslednou kontrolu kvality.  
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SEZNAM ZKRATEK 

 

TOO – tepelně ovlivněná oblast 

ZM – základní materiál 

NDT – Non-Destructive Testing / Nedestruktivní zkoušení 

VT – Visual Testing / Vizuální kontrola 

PT – Penetrant Testing / Kapilární (penetrační) kontrola 

MT – Magnetic Testing / Magnetická kontrola 

UT – Ultrasonic Testing / Ultrazvuková kontrola 

RT – Radiographic Testing / Rentgenová kontrola 

MIG – Metal inert gas welding / Obloukové svařování v inertním plynu 

MAG – Metal active gas welding / Obloukové svařování v aktivním plynu 

TIG – Tungsten (Wolfram) Inert Gas Welding / Obloukové svařování wolframovou 

elektrodou v inertním plynu 

WPS – Welding procedure specification / Specifikace postupu svařování 

NITAL – roztok 4% kyseliny dusičné v etanolu 

COR – roztok  kyseliny solné, octové a pikrové v alkoholu 

 

http://www.natis.cz/

