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ANOTACE 
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VŠB-TU Ostrava, 132 stran, 81 obrázků, 14 tabulek, 6 příloh.  

Školitel: doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. 

 
 

Strojní díly, používané v průmyslu, se během svého provozu opotřebovávají. 

Opotřebená plocha bývá často malá, v porovnání se zbytkem součásti, která ještě nevyčerpala 

svou životnost v celém profilu. Úpravy povrchu těchto dílů nebo jejich renovace nám umožňuje 

navařování. Tímto způsobem lze prodloužit životnost extrémně namáhaných součástí. Lze tak 

až několikanásobně zvýšit životnost použitím vhodného přídavného materiálu s vyšší mezí 

pevnosti Rm, či aplikací takzvaných kompozitních materiálů, jako jsou částice karbidu 

wolframu uložené v matrici návaru. 

 

V současné době existuje řada technologií, které lze využít pro aplikaci speciálních 

ochranných povrchových vrstev. Do skupiny technologií patří především žárové nástřiky, různé 

povlaky a v neposlední řadě návary. Tyto ochranné vrstvy se následně využívají v těžebním  

či hutním průmyslu, stavebnictví, pro součásti vystavené opotřebení, které se zde vyskytuje  

ve formě například adheze, koroze, eroze a zejména abraze, která významně přispívá  

ke znehodnocení součástí, používaných v těchto odvětvích.  

  

Mezi takovéto ochranné vrstvy lze zařadit i speciální návary, využívající např. železné, 

hliníkové, niklové či kobaltové matrice v kombinaci s částicemi karbidů wolframu, které svými 

vlastnostmi patří mezi tzv. kompozitní materiály, a které pomalu nahrazují konvenční součásti 

z nástrojových ocelí. Vysoká tvrdost karbidů wolframu společně s použitím houževnaté matrice 

dovoluje dosahovat vysoké odolnosti proti různým typům opotřebení. Tato odolnost následně 

výrazně zvyšuje životnost strojních součástí a významně tak přispívá ke snižování nákladů 

průmyslových společností na opravu či výměnu jednotlivých dílů. 

 

 V oblasti navařování součástí lze využívat technologií navařování obalenou elektrodou, 

plazmou a laserem, přičemž pomalu ustupuje plamenové navařování. K jednomu  



Anotace   Disertační práce 

 

3 

 

z nejprogresivnějších způsobů navařování patří navařování v ochranných atmosférách 

s použitím plněných elektrod.  

  

 Disertační práce se zabývá navařováním povrchů dílů s použitím vložených částic 

karbidu wolframu v martenzitických matricích na bázi železa v kombinaci se základním 

materiálem S235JR+N nebo S690QL. Mezi hlavní cíle této práce patří studium vlivu 

svařovacích parametrů na vložené částice karbidu s cílem dosažení vyhovujících návarů 

s požadovaným vlastnostmi, zejména odolnosti proti abrazi. Provedené návary byly následně 

podrobeny studiu mikro a makrostruktury, posouzení chemického složení a měření tvrdosti  

a mikrotvrdosti. Součástí práce bylo porovnání množství částic karbidu wolframu na povrchu 

návaru a studium jejich vlivu na výslednou životnost návaru. Následně byl proveden 

experiment s cílem stanovení odolnosti navařených vrstev proti abrazi a porovnání vlivu 

použitých ochranných plynů na abrazi-vzdornost.  
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ANNOTATION 
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81 figures, 14 tables, 6 annexes. Supervisor:  

doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. 

 
 

 

Each machine part used in the industry during its service life wears out. Worn area is 

often small in comparison with the rest of the components which didn’t spend its lifetime  

in the whole profile. Hard-facing allows us to surface treatment of these components or their 

renovation. This adjustment method allows us to prolong the service life of extremely stressed 

parts. It is possible to increase the service life by using a suitable filler material with a higher 

strength Rm or using so-called composite materials such as tungsten carbide particles in a matrix 

of the weld deposit. 

 

Currently there are a number of technologies that can be used for applying the special 

protective surface layers. This group of technologies includes thermal spraying, various 

coatings and also hard-facing. These protective layers are used in mining and metallurgical 

industry, construction, and for the parts subjected to wear, which is present in a form such as 

adhesion, corrosion, erosion and abrasion in particular, which significantly contributes  

to degradation of components used in these industries. 

 

Such a protective layer can also include special weld deposits, using eg. the iron, 

aluminum, nickel or cobalt based matrix in combination with tungsten carbide particles  

with properties that belong to the group of the composite materials, which are slowly replacing 

the conventional components using tool steels. High hardness of the tungsten carbides along 

with the use of relatively tough matrix allows us to achieve high resistance to the different types 

of wear. This resistance significantly increases the service life of the machine components and 

significantly contributes to reduce the costs of industrial companies for repairs or replacement 

of these parts. 
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In the area of hard-facing, the manual metal arc welding can be used, plasma and laser,  

or receding flame surfacing. To one of the most progressive methods is hard-facing in protective 

gas atmosphere using the cored wires. 

 

Dissertation thesis deals with hard-facing surfaces using the embedded particles  

of tungsten carbide in a martensitic matrix based on iron, in combination with the base material 

S235JR+N or S690QL. The main objectives of this work include studying the influence  

of welding parameters on embedded tungsten carbide particles in order to achieve  

a satisfactory weld deposits with the desired properties, particularly abrasion resistance. Weld 

deposits were subjected to the study of micro and macrostructure, chemical composition  

and assessment of the hardness measurements and the micro-hardness measurements.  

Part of this work was comparison of the amount of the tungsten carbide particles on the surface 

of the weld deposit and study of their impact on the service life of the final weld deposit. It was 

subsequently conducted an experiment to determine the resistance of welded deposits against 

abrasion and comparison of the used shielding gases and its influence to abrasion-resistance. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZNAČEK  

121 metoda svařování automatem pod tavidlem drátovou elektrodou 

122 metoda svařování automatem pod tavidlem páskovou elektrodou 

131 metoda svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního 

plynu (MIG) 

135 metoda svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře aktivního 

plynu (MAG)  

138 metoda svařování tavící se plněnou elektrodou (MOG)  

141 metoda svařování netavící se wolframovou elektrodou v ochranné 

atmosféře inertního plynu (TIG)  

15 metoda navařování plazmou 

311 metoda svařování plamenem 

72 elektrostruskové svařování 

ASTM G65 Standard Test Method for Measuring Abrasion Using the Dry 

Sand/Rubber Wheel Apparatus 

ASTM G75 Standard Test Method for Determination of Slurry Abrasivity 

ASTM G99 Standard Test Method for Wear Testing with a Pin-on-Disk Apparatus 

CE   uhlíkový ekvivalent 

CVD   chemical vapour deposition 

FTC fused tungsten carbide  

HRC   tvrdost podle Rockwella 

HV10   tvrdost podle Vickerse při zatížení 98 N 

HV0,1   tvrdost podle Vickerse při zatížení 0,98 N 

HZ   hranice ztavení 

M21   směs plynů Ar 82 % a CO2 18 % 

N3   směs plynů Ar 82 % a N2 50 % 

PVD    physical vapour deposition 

pWPS   předběžná specifikace postupu svařování 

SEM   scanning electrone microscope 

SFTC   spherical fused tungsten carbide 

TOO   tepelně ovlivněná oblast 

WPQR   kvalifikace postupu svařování 

WPS   specifikace postupu svařování 
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XRD   X-ray Diffraction (difrakční analýza) 

ZM   základní materiál 

I   navařovací proud      [A] 

Rm   mez pevnosti        [MPa] 

U   navařovací napětí      [V] 

v   rychlost navařování      [mm.s-1] 
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1. ÚVOD 

 

Strojní součásti se vlivem provozu opotřebovávají a tím dochází ke zkracování jejich 

životnosti. V současné době existuje mnoho způsobů renovací, jejichž cílem je prodlužování 

životnosti jednotlivých dílů. Navařování patří k metodám renovací nejen opotřebených dílů,  

ale i k provádění návarů extrémně namáhaných částí, ještě před prvním použitím v provozu. 

K jedné z aplikací patří nástroje (válce, obráběcí nástroje, šnekové dopravníky, nože, zuby 

bagrů, apod.) používané ke zpracování zemin, kameniva, kovů, dřevin, které musí v dnešní 

době splňovat vysoké nároky na produktivitu práce, životnost a bezpečnost. Musí odolávat 

vysokým teplotám, rázům, opotřebením, apod. V případě opotřebení tedy musí splňovat 

podmínku dostatečné tvrdosti. Oproti tomu nesmí docházet k lomům nástrojů při rázech  

a vibracích vznikajících během provozu [1, 2]. 

 

Nejčastější příčinou vyřazení součásti je porušení povrchu díky jeho opotřebení. Tento 

typ poškození se vyskytuje až v 90 % případů. Renovací takovýchto součástí lze ušetřit  

až 70 % nákladů oproti nákupu součástí nových. Výše úspor závisí zejména na ceně  

a dostupnosti nové součásti, náročnosti výroby, rozsahu poškození a ceně přídavných materiálů 

pro návar. Před započetím renovace je nutné se zabývat určením druhu opotřebení, možnými 

vlivy pracovního prostředí, pracovních podmínek. Výsledkem je volba vhodné technologie 

navařování a vhodného přídavného materiálu pro návar.  Navařování není jedinou technologií, 

kterou lze použít k úpravě povrhu materiálu. Zlepšení vlastností povrchu součásti lze dosáhnout 

např. i žárovými nástřiky, laser cladding apod. [3, 4].  

 

Jedním z progresivních materiálů používaných pro návary nožů a zubů těžních  

a stavebních stojů je karbid wolframu. Karbid wolframu se vyznačuje vysokou tvrdostí  

a odolností proti korozi. Tyto vlastnosti jej předurčují k použití pro součásti určené  

ke zpracování různých materiálů. Vzhledem k jeho křehkosti je nutné jej zkombinovat 

s vhodnou matricí, která tak zabrání předčasnému zničení nástroje jeho popraskáním  

či odpadávání částic karbidu wolframu [5, 6]. 

  

Disertační práce se zabývá studiem a aplikací návarů s vsazenými zrny karbidu 

wolframu. 
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2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 

 

2.1 Wolfram 

 

Wolfram se v přírodě vyskytuje především ve formě rudy – minerálu zvaný Wolframit 

(viz obr. 1). Čistý kov je velice těžký a tvrdý. Hustota dosahuje 2,5 násobku hustoty oceli, tedy 

19,3 g/cm3. To se téměř vyrovná hustotě zlata. Vyznačuje se také ze všech kovů nejvyšší 

teplotou tavení 3 422°C [8, 9].  

 

 

Obr. 1 – Wolframit [7] 

 

Čistý wolfram se velmi obtížně zpracovává (v některých případech lze soustružit), 

přesto nachází využití zejména v elektrotechnice, výrobě objektivů, automobilovém  

či leteckém průmyslu. Hlavní uplatnění wolframu však je ve strojírenském průmyslu, 

především pak výrobě nástrojů pro zpracování kovů, plastů i dřeva. Ve formě legujícího prvku  

v rychlořezných ocelích či slinutých karbidech, přispívá wolfram ke zvýšení produktivity, 

tepelné odolnosti nástrojů a v neposlední řadě také zvyšuje ve formě ochranných návarů 

odolnost součástí proti opotřebení. Další oblastí využití je výroba elektrod pro účely svařování 

(viz obr. 2) [8, 9]. 
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Obr. 2 – Wolframové elektrody pro metodu svařování 141 (TIG) [10] 

 

 

2.2 Historie karbidu wolframu 

 

Objev karbidu wolframu je připisován laureátu Nobelovy ceny Henrimu Moissanovi 

(1852-1907), který se během svého profesionálního života zabýval vývojem elektrických pecí 

a také neúspěšnými pokusy o výrobu umělého diamantu. V jeho laboratořích na univerzitě 

v Paříži došlo k vynálezu postupu výroby karbidu wolframu, konkrétně W2C (1896) a WC 

(1898) [11]. 

 

 

Obr. 3 – Karbid wolframu ve formě prášku [11] 

 

První slinutý karbid wolframu byl vyroben v roce 1914 pro použití v průvlacích a při 

výrobě vrtáků. Jeho účelem bylo nahrazení karbidů vyráběných klasickou metodou odlévání, 

kdy docházelo k velkému množství defektů. Skládal se z práškového karbidu wolframu  
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(viz obr. 3), který byl stlačen, následně došlo ke slinutí těsně pod teplotou tavení čistého karbidu 

wolframu [12, 13].  

 

 

Obr. 4 – břitové destičky ze slinutých karbidů [12] 

 

Ve 30. letech minulého století dochází k rozvoji nástrojů pro obrábění oceli (např. břitové 

destičky ze slinutých karbidů – viz obr. 4), obsahující právě karbidy wolframu v kobaltové 

matrici s přídavky karbidů titanu či tantalu. Použitím slinutých karbidů při obrábění docházelo 

ke zvýšení odolnosti těchto materiálů proti opotřebení za vysokých teplot, tvrdosti a odolnosti 

proti oxidaci [14, 15].  

 

 

2.3 Vlastnosti karbidu wolframu 

 

Karbid wolframu je materiál, který je vyráběn procesem zvaným prášková metalurgie 

(viz obr. 6). Prášek karbidu wolframu je obvykle v této formě ještě smíchán s pojivem, 

konkrétně s kobaltem či niklem kromě jiných. V případě čistého karbidu wolframu můžeme 

mluvit o keramice. Ve spojení s houževnatým materiálem se však jedná již o kompozit či cermet 

[1].  

 

Tvrdost je jedna z nejvýznamnějších vlastností karbidů, protože výrazně ovlivňuje 

výslednou odolnost proti abrazi, přestože vysoká tvrdost odolnost proti abrazivnímu opotřebení 

zcela nezaručuje. Vzhledem k tomu, že se jedná o křehký materiál, neurčuje se zde standardní 

odolnost v tahu [16].  
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Obr. 5 - Efekt objemového podílu matrice a velikosti zrn na výslednou odolnost proti 

opotřebení (slinuté karbidy) [17] 

 

Objemový podíl matrice a také velikost částic karbidu wolframu hrají důležitou roli  

při odolnosti proti opotřebení (viz obr. 5). Objemový podíl matrice má také vliv na výslednou 

rázovou houževnatost. Zvláště při vyšším obsahu matrice (např. 25 % a více kobaltu) a při vyšší 

hrubozrnnosti je pozorována výrazně vyšší rázová houževnatost. Dalšími významnými 

vlastnostmi jsou pak vysoká odolnost proti únavě materiálu a nízký koeficient tepelné 

roztažnosti. Jsou feromagnetické a vyznačují se nízkým elektrickým odporem [17].  

 

Významnou výhodou těchto materiálů je jejich odolnost proti korozi, která je  

ve výsledku ovlivněná použitým typem matrice. Zrna samotná jsou však vysoce odolná proti 

jakýmkoliv typům médií. V praxi to znamená, že pokud se zvolí do jistého prostřední nevhodný 

typ matrice, tak může dojít k jejímu narušování a následnému odplavení samotných zrn karbidu 

wolframu. Zde se s výhodou může použít kombinace zrn karbidu wolframu s niklovou matricí, 

která tak zajistí korozivzdornost a zároveň je výsledný kompozit vysoce odolný proti různým 

typům opotřebení [18]. 

 

Zrna karbidů wolframu se vyrábějí v těchto formách: 

- zrna vyrobená mletím nebo drcením, označovaná jako FTC (Fused Tungsten Carbide) 

- zrna sférická označovaná jako SFTC (Spherical Fused Tungsten Carbide) 

- zrna spékaná, vyráběná pouze pro žárové nástřiky 

[1, 16] 
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2.4 Výroba karbidu wolframu 

 

Karbid wolframu je vyráběn přímou karbonizací wolframu uhlíkem. Jedná se o směs 

kovu se sazemi či grafitem při teplotě 1400-2000 °C ve vakuu či v atmosféře vodíku [17]. 

 

                                                     W + C → WC       (1) 

 

 

 

Obr. 6 – Mechanický lis (a), mletí prášku (b), pec pro spékání (c) [17] 

 

 

 

a) b) 

c) 
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Při zahřátí této směsi v uhlíkové trubičce či vysokofrekvenční peci na přibližně  

2800 °C, vznikne tavenina karbidu wolframu (viz obr. 7). Většina produkce karbidu wolframu 

je v práškové formě s různými velikostmi zrn. Čistota a velikost zrna určují výsledné fyzikální 

vlastnosti a použitelnost karbidu wolframu v praxi. Vzhledem k tomu, že mletí mění chemické 

složení a tvar zrna, nemůžeme docílit jemnozrnné struktury karbidu wolframu mletím 

hrubozrnné směsi. Jednou z možností zajištění jemnozrnné struktury je pečlivý výběr zrn. 

Velikost zrna je ovlivněna vlastní výrobou a jejími podmínkami, např. teplotou, dobou reakce, 

vlhkostí či přítomností vodíku, apod. Pro různé velikosti zrn karbidu wolframu je nutno použít 

odlišné metody výroby, lišící se v použitých teplotách a postupech přeměny vstupních 

materiálů ve výsledný karbid wolframu [19]. 

 

 

Obr. 7 – Binární diagram karbidu wolframu [1]  

 

 

2.5 Použití karbidu wolframu v praxi 

 

Mezi nejdéle a nejčastěji používané produkty práškové metalurgie patří slinuté karbidy. 

Tyto takzvané kompozitní materiály (až 95 % produkce), se převážně skládají z karbidu 

wolframu v kombinaci s kobaltovou matricí. Tato matrice plní funkci pojiva, které udržuje svou 
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houževnatostí jednotlivá zrna karbidu wolframu pohromadě. Svou roli hraje i množství, 

velikost a rozmístění částic karbidu wolframu v matrici, jež je nutno optimalizovat pro dosažení 

maximální odolnosti proti opotřebení. Výsledný produkt tak vyniká jedinečnými 

mechanickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Slinuté karbidy nachází využití jako 

řezné nástroje, průvlaky aj. Zvýšení odolnosti proti opotřebení lze pak ještě dosáhnout 

postupným zmenšováním jednotlivých částic karbidu wolframu až do oblasti nano-částic  

a jejich důkladným promísením s matricí. Takovýto kompozitní materiál následně lépe odolává 

dopadům abraziva a zvyšuje životnost nástroje [1, 17]. 

 

Fáze W2C (hexagonální mřížka) vzniká jako vedlejší produkt při výrobě karbidu 

wolframu. Tzv. mono-karbid WC má hexagonální krystalovou mřížku se dvěma atomy (1 atom 

wolframu a 1 atom uhlíku) na jeden krystal [1, 20]. 

 

Tab. 1 - Vlastnosti jednotlivých fází karbidu wolframu [1] 

Typ 
karbidu 

Tvrdost 
HV (50kg) 

Typ mřížky Teplota 
tavení [°C] 

Hustota 
[g.cm-3] 

Modul 
pružnosti 

[GPa] 

Teplotní 
roztažnost 

[µm.m-1.k-1] 

WC 2200 Hexagonální 2800 15,63 696 5,2 

W2C 3000 Hexagonální 2777 17,3 - - 

 

V důlním, dobývacím a stavebním průmyslu jsou používány součásti vystavené různým 

typům kovových i nekovových abrazivních materiálů (příklady viz obr. 8). To v praxi vede 

k opotřebení nářadí samotného. Alternativou karbidu wolframu v praxi může být například 

keramika. Výhodou karbidu wolframu je však jeho tuhost a vysoká tvrdost, která jej tak 

předurčuje k širokému užití v technické praxi [21, 22].  

 

 

Obr. 8 – Zuby rypadla, šnekové dopravníky [23] 
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2.6 Typy návarů s použitím karbidů wolframu 

 

V případě železitých matric lze uvažovat například o nástrojových ocelích legovaných 

vanadem, či vysokorychlostních nástrojových ocelích. Složení matrice má samozřejmě velký 

vliv na míru rozpustnosti částic karbidu wolframu (zejména pak prvky jako Co, Fe, W, Cr a 

Mo) a dále na odolnost matrice proti korozi [24. 25].  

 

Martenzitické návary jsou vhodné pro obnovu původních tvarů součástí či pro tvorbu 

tvrdo-návarů. Jsou relativně odolné proti rázům (oproti niklovým matricím) a abrazi. 

Všeobecně se matrice na bázi železa používají u levných součástí odolných proti opotřebení 

s dobrými mechanickými vlastnostmi. Austenitické návary jsou vysoce odolné proti rázům a 

mají také uspokojivou odolnost proti abrazi a korozi [26, 27, 28]. 

 

Kompozity s vysokým obsahem karbidů se vyznačují výbornou odolností proti abrazi, 

dobrou odolností za tepla či odolností proti korozi materiálu, avšak jejich odolnost proti rázům 

je v porovnání s čistě martenzitickými či austenitickými návary nižší [29, 30, 31]. 

 

Nejvšestrannější jsou návary na bázi niklu a kobaltu. V jejich neprospěch však hraje 

jejich vysoká cena. Byly provedeny testy vrstev s použitím kombinace kobaltové slitiny  

Stelit 6 a zrn karbidů wolframu, které se vyznačovaly nejen dobrou odolností proti abrazi,  

ale navíc odolností proti korozi a oxidaci (díky obsahu chromu v této slitině) a vysokou 

pevností. Matrice na niklové bázi se vyznačují dobrou smáčecí schopností při tavných 

procesech [32, 33, 34]. 

 

Tvrdost, houževnatost, odolnost proti abrazi, pevnost a teplotní odolnost jsou 

ovlivňovány obsahem uhlíku, velikostí použitých částic karbidu wolframu a jejich rozložením 

v matrici, či typem matrice. Používají se prášky s velikostí zrn 0,5 – 50 µm, ale i částice  

o velikosti několika mm [35, 36, 37].  
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2.7 Svařitelnost ocelí 

 

Svařitelnost materiálu je vlastnost, která je ovlivněná především chemickým složením 

základního materiálu, metalurgickými a fyzikálními vlastnostmi. Základní materiál je 

svařitelný, pokud za daného způsobu svařování je schopen vytvořit pomocí požadované 

technologie celistvý spoj splňující požadované technické a konstrukční požadavky po celou 

dobu jeho životnosti [39]. 

 

Hlavními parametry, které ovlivňují svařitelnost materiálu [38, 39]:  

- Chemické složení  

- Mechanické vlastnosti  

- Technologie svařování 

- Okolní prostředí  

- Mikrostruktura  

- Konstrukce svařence (např. tloušťka svařovaných/navařovaných součástí) 

 

U konstrukčních uhlíkových ocelí má na svařitelnost největší vliv chemický obsah 

uhlíku v základním materiálu, který zásadně ovlivňuje výslednou tvrdost svarového kovu  

po ztuhnutí materiálu a tedy náchylnost svaru k vzniku trhlin [38, 39].  

 

Křemík zvyšuje pevnost ocelí. Mangan zvyšuje mez kluzu i mez pevnosti, nedochází 

však ke snížení plasticity materiálu. Působí jako desoxidační prvek a pomáhá ke snížení obsahu 

síry ve svarovém kovu. Chrom zvyšuje prokalitelnost oceli, precipitačně zpevňuje ocel  

i svarový kov. Nikl přispívá k vyšší pevnosti a houževnatosti oceli při nízkých teplotách. Bór 

zvyšuje tvrdost svarového kovu [38, 39]. 

 

Vlivy ostatních prvků, jako jsou mangan a křemík, jsou vyjádřeny takzvaným 

uhlíkovým ekvivalentem (2) stanoveným IIW, jehož zvyšující se hodnota přispívá k vzniku 

tvrdých zákalných struktur v tepelně ovlivněné oblasti svaru/návaru. Dochází ke zhoršení 

mechanických vlastností a k náchylnosti na vznik trhlin. [38, 39]. 

 

                                  CE = C + 
Mn

6
+  

Ni

15
+  

Cu

15
 +  

Cr

5
 +

Mo

5
 +  

V

5
    (2) 
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Konstrukční uhlíkové oceli jsou svařitelné většinou technologií svařování/navařování. 

Pokud tloušťka materiálu dosahuje hodnot vyšších, než 25 mm, hodnota CE je vyšší než 0,5 % 

a obsah C je vyšší než 0,22 %, je zpravidla nutný předehřev materiálu [38, 39]. 

 

Návary některých tvrdo-kovů (jako je např. F-Durit G či A864M, použitý v této práci) 

se vyznačují vznikem trhlin v návaru předpokládaných již výrobcem plněných elektrod, 

použitých pro navařování. Tyto trhliny vznikající při chladnutí návaru, avšak nepokračují do 

základního materiálu a nesnižují tak funkčnost základního materiálu [38].  

 

 

2.8 Technologie navařování používané v praxi 

 

Navařování nám umožňuje upravit vlastnosti použitého materiálu dle požadovaných 

specifických požadavků. Nejčastěji tak dochází ke zvýšení odolnosti základního materiálu proti 

různým druhům opotřebení či korozi. Jednou z nejrozšířenějších oblastí aplikace navařování  

je renovace opotřebených dílů (viz obr. 9 a 10). Dochází tak ke snížení nákladů na výměnu  

a zvýšení životnosti dané součásti v některých případech o 300-800 %. To vede ke snížení 

spotřeby daných kovů, následně ke snížení namáhání životního prostředí. Navařování lze 

samozřejmě využít i při výrobě zcela nových součástí. Lze tak využít kombinace základního 

materiálu s nižšími mechanickými vlastnostmi jako podkladu s následnou úpravou povrchu  

a zvýšení jejich užitných vlastností extrémně namáhaných míst pro určité podmínky 

(předpokládaný typ opotřebení, druh výsledného povrchu, vhodné svařovací procesy, teplota, 

základní materiál, atd.). Tyto podmínky je vždy potřeba určit a znát, aby bylo možné 

specifikovat potřebné vlastnosti výsledného návaru [24].  

 

 

Obr. 9 – Renovace opotřebených zubů bagrů apod. [40] 
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Pro navařování je k dispozici celá řada svařovacích procesů, počínají navařováním 

obalenou elektrodou, plněnou elektrodou/drátem, navařování v ochranných atmosférách plynu, 

navařování automatem pod tavidlem, navařování plazmou, laserem atd. [41, 42]. 

 

Vždy je také potřeba stanovit, jakým způsobem bude upraven povrch návaru na určitou 

drsnost pomocí broušení či obrábění. Dalším aspektem je pak možnost výskytu trhlin  

na povrchu návaru po jeho vychladnutí (viz kapitola 2.7). Citlivost ke vzniku trhlin se vyskytuje 

převážně při nízkých parametrech navařování. Vysoký výskyt trhlin v návarech může vést 

k odlamování návaru a znehodnocení součásti [41, 42]. 

 

 

 

Obr. 10 – Navařování zubů důlních strojů a bagrů [40] 

 

K použití navařování nejčastěji dochází v oblastech [41, 42]: 

1) důlních zařízení – např. vrtáky, lopatek, rýpadel  

2) nářadí při stavbě silnic a dálnic 

3) v oblastech zpracování surovin – např. míchací lopatky 

4) výkopů – např. zuby bagrů 

5) tváření materiálu – např. namáhané povrchy kladiv, zápustek apod. 
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Návary s karbidy wolframu by se měly provádět nízkými parametry, z důvodu 

minimalizace tepla vneseného do částic karbidu wolframu. Hrozí zde rozpad těchto částic, který 

vede k nalegování matrice wolframem. Dojde tak k nepatrnému navýšení tvrdosti matrice, 

avšak ve výsledku je odolnost návaru proti opotřebení nižší. Je tedy potřeba zvolit relativně 

nízké parametry, aby nedošlo k úplnému roztavení částic karbidu wolframu. Na druhou stranu, 

parametry by měly být takové, aby zajistily vznik dostatečné vrstvy matrice pro optimální 

ukotvení částic karbidu wolframu [16]. 

 

Navařování plamenem 311  

 

Tato metoda navařování (viz obr. 11) je dnes používá v menší míře. Navařování 

plamenem se vyznačuje především návarem bez propalu prvků, minimálním promísením  

se základním materiálem (viz tab. 2), vysoký předehřev přispívá ke snížení praskavosti návaru. 

Pro návary plamenem se používají nejčastěji slitiny Fe, Ni a Co (například trubičky plněné  

WC-Co, Stellit, Nimonic, Hastelloy) [43]. 

 

 

Obr. 11 – Návary prováděné plamenem [2] 

 

Navařování elektrickým obloukem  

 

Je charakterizováno bodovým tepelným zatížením, vyšší rychlostí navařování  

než u technologie navařování plamenem. Je zde vyšší riziko vzniku trhlin v důsledku lokálního 

tepelného zatížení, mnohdy s nutností použití předehřevu. První vrstva dosahuje promísení  
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až 50 %, to vede ke snížení tvrdosti, vysoká rychlost ochlazování pak vede k možnému zakalení 

materiálu [2, 3]. 

 

Tab. 2 – Míra promísení u jednotlivých technologií [2] 

Metoda Promísení 
[%] 

Počet 
vrstev 

Tloušťka 
[mm] 

Navařování plamenem 311 3-5 1-3 3 

Ruční obalenou elektrodou 111 10-30 2-4 3-6 

TIG-navařování 141 7-15 1-3 3 

MIG-navařování 131 13-30 2-4 6 

MIG-PULS 131 6-20 2-3 4-8 

MIG + studený drát 131 5-15 1-2 4-8 

MAG-navařování 135 25-45 3-5 6 

Pod tavidlem - jeden drát 121 30-50 3-4 10 

Pod tavidlem - více drátů 121 15-30 2-3 6 

Pod tavidlem – páska 122 8-20 1-3 4-6 

Plasma - horký drát 15 7-10 1-3 2-7 

Elektro struskové – páska 72 5-10 1-2 4-5 

MOG-trubičky s vlastní ochranou 
138 

20-40 2-3 4-8 

 

a) Navařování ruční obalenou elektrodou 111 

 

Používají se elektrody s bazickými či rutilovým obalem (bazický především pro snížení 

obsahu fosforu a síry, dále pak ke snížení obsahu kyslíku). Legování se provádí pomocí obalu, 

který obsahuje legující prvky. Díky vysoké tekutosti návarových kovů je nutné navařovat 

v poloze vodorovné shora. Při velkých tloušťkách návaru je možno použít mezivrstvy 

z nízkouhlíkové nebo austenitické oceli, pro zajištění lepší vazby mezi návarem a základním 

materiálem [26, 31]. 

 

b) Navařování v ochranných atmosférách 131, 135, 138 

 

Zde se využívá především plněných drátů (metoda 138) v různých formách  

(viz obr. 12). Aplikace takovéhoto návaru je relativně jednoduchá. Náplň tvoří legující prvky, 

různé karbidy, popřípadě struskotvorné přísady. Využívá se pro extrémně namáhaná prostředí. 

Tato technologie umožňuje svařování jak s použitím ochranné atmosféry (např. směs argonu 

s oxidem uhličitým nebo argon s dusíkem) (viz obr. 13), tak bez ní. V tom případě je ochranná 

atmosféra vytvářena při tavení plniva v trubičkovém drátě [42, 43].  
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Obr. 12 – Typy plněných elektrod [43] 

 

Lze využít také technologie navařování netavící se elektrodou v ochranné atmosféře 

inertního plynu (metoda 141) a různých režimů navařování, např. pulzní navařování pro 

dosažení rovnoměrnější struktury návaru apod. [43, 44]. 

 

 

Obr. 13 – Schéma technologie navařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře 

inertního plynu 131 s přídavným „horkým“ drátem [43] 

 

c) Návary automatem pod tavidlem 121 

 

Zde se využívají nejrůznější druhy plných drátů (viz obr. 14), plněných drátů, pásek 

apod. Používá se především pro korozivzdorné návary. K legování dochází pomocí tavidla, 
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které zároveň chrání tavnou lázeň před okolní atmosférou. Problémem zde může být míra 

promíšení se základním materiálem (viz tab. 2) [45,46]. 

 

 

Obr. 14 – Navařování automatem pod tavidlem [43] 

 

 

d) Navařování plazmou 15 

 

Navařování plazmou (viz obr. 15) se vyznačuje nízkým promísením do 10 %, výtěžností 

prášku až 95 % a vysokou čistotou a nízkou drsností návaru. Dochází zde k využití elektrického 

oblouku stabilizovaného pomocí ionizovaného plazmového plynu. Vzniká tak koncentrovaný 

plazmový paprsek. Tepelná intenzita paprsku dosahuje až 15 kW, rychlost ohřevu materiálu je 

velice vysoký, oproti tomu teplo vnesené do základního materiálu společně s deformacemi a 

tepelně ovlivněnou oblastí je nízké. Požadovaných vlastností je dosahováno od tloušťky návaru 

1 mm [43, 44]. 
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Obr. 15 – Navařování plazmou [43] 

 

Návary provedené touto technologií se vyznačují absencí pórů, bublin (viz obr. 16), 

malými přídavky na opracování, minimálním propalem prvků, možností využití automatizace 

a zvýšení efektivity navařování. Pro tuto technologii existuje široký výběr přídavný materiálů 

ve formě prášku, tyčinek, drátů, trubiček a podobně [43, 46]. 

 

Obr. 16 – Návar provedený plazmou [2] 

 

Elektrický oblouk o vysoké stabilitě lze využit i pro navařování tzv. mikro-plazmou 

s proudem na úrovni 0,05 A, kdy je energie oblouku zaměřena na velice malou oblast povrchu 

materiálu. Této technologie se využívá především při navařování hran střižných a obráběcích 

nástrojů pomocí slitin kobaltu, niklu či nástrojových ocelí. Dále pak při navařování 

poškozených vtokových kanálků, erodovaných stěn forem atd. [43, 45]. 
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e) Navařování laserem 52 

 

Laserový paprsek našel mimo jiné využití také v navařování. Při tomto procesu dochází 

k tavení přídavného materiálu dopraveného na povrch základního materiálu. Využívá se  

buď difuzního, nebo metalurgického spojení se základním materiálem. Druh spojení záleží 

především na faktu, zda došlo k natavení základního materiálu či ne. Na povrchu lze vytvořit 

návary o tloušťce až 1000 µm. Nejčastěji se používají slitiny na bázi kobaltu či niklu, karbidů 

wolframu či molybdenu, niobu a v neposlední řadě i titanu, jenž dosahuje nejvyšší tvrdosti  

až 3200 HV [43, 44]. 

 

f) Elektro-vibrační navařování  

 

Základem pro elektro-vibrační navařování jsou metody 131/135. I u této metody se taví 

drát v ochranné atmosféře plynu (čistý CO2 či směs Ar + CO2), popřípadě také ochrany pomocí 

kapaliny (olej, glycerin atd.). Princip této metody spočívá v přiblížení drátu k povrchu 

materiálu, dokud nedojde k zapálení oblouku. Následně se drát vzdálí při stálém hoření oblouku 

až do bodu, kdy oblouk zhasne a drát se zastaví. Tento proces se neustále opakuje. Použití této 

technologie především u navařování hřídelí či ložiskových uložení. [45, 46, 47]. 

 

 

2.9 Opotřebení a degradace materiálu 

 

K narušení materiály může dojít několika způsoby, jako může být mechanické oddělení 

povrchových vrstev, odtavením či chemickým rozpuštěním - naleptáním. V praxi často dochází 

ke kombinaci uvedených způsobů, zejména pak ke kombinaci mechanického a chemického 

oddělování materiálu [48].  

 

Existuje celá řada typů opotřebení. Při návrhu a výrobě součástí je tak potřeba stanovit, 

který typ opotřebení v praxi nastane, popřípadě jaká kombinace opotřebení bude na součást 

působit. Podle toho dojde následně k volbě přídavných materiálů za účelem vytvoření návarové 

vrstvy požadovaných vlastností na základní materiál součásti [49, 50]. 
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Adheze (Adhesion) 

 

Jev zvaný adheze je znám, jako hlavní příčina odporu povrchu materiálu proti kluzu.  

O adhezi se jedná v případech, kdy není přítomno žádné abrazivum (viz obr. 17), velikost 

posuvu je větší, než bývá v případě tření a oxidace významně nepřispívá k úbytku materiálu.  

Je to typ opotřebení pevných součástí, jejichž povrchy po sobě navzájem kloužou (např. 

ozubení, hřídel zachycena v ložisku apod.). Dochází tak k jejich vzájemnému odírání,  

o opotřebení mluvíme až tehdy, když dochází k odstranění materiálu, jež se navzájem spekl  

po předchozím kluzu a zahřátí povrchu. Pro každý materiál jsou praxí stanovené určité 

standardní podmínky, které panují na jeho povrchu. U kovů se jedná především o tenký film 

oxidů, ty jsou však ještě pokryty vrstvou absorbovaných plynů a uhlovodíků (mastnota). 

Podobně i keramika je pokryta vrstvou absorbovaných plynů a mastnot, navíc neoxidická 

keramika může na povrchu zoxidovat [51]. 

 

 

Obr. 17 – Schéma adheze materiálu [51] 

 

Během kluzu mezi dvěma součástmi tedy dochází ke kontaktu povrchových vrstev 

oxidů, sulfidů a podobně. Se zvyšujícím se tlakem se tyto vrstvy porušují a může dojít 

k přímému kontaktu základních materiálů, jejich vzájemné interakci a vzniku určitých mikro-

spojů. Pevnost takovýchto spojů záleží pak na typu spojených materiálů. Při dalším pohybu 

dochází k jejich porušení a přesunu materiálu. Následkem je opotřebení povrchu [51]. 

 

Pro součásti odolávající tomuto typu opotřebení jsou vhodné kovy s martenzitickou 

strukturou, dále pak austenitické a kobaltové slitiny či keramika. Je nutné správně zvolit 

materiál a vyhnout se použití stejného či podobného materiálu pro obě součásti. Dalším 

důležitým faktorem je pak vysoká tvrdost základního materiálu. Přestože může mít i negativní 
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vliv, hlavním faktorem snižujícím tření a výsledné adhezivní opotřebení součásti je vhodné 

mazání [51].  

 

Opotřebení rázy (Impact wear) 

 

Tento způsob namáhání materiálu lze definovat působením rázů v krátkých časových 

intervalech za vysokého tlaku a nárazům dalšího tělesa (viz obr. 18). Dochází tak k deformaci 

či popraskání materiálu. V mnoha oblastech průmyslu se vyskytují procesy, při kterých dochází 

k namáhání rázem. Jedná se například o elektromechanické tiskárny, kdy je potřeba, aby 

jednotlivá písmena vydržela řádově miliardy úhozů, aniž by se snížila kvalita tisku. Dalším 

příkladem jsou elektrické konektory, vrtné nástroje, korby nákladních automobilů a další [52]. 

 

Jednosložkové opotřebení se objevuje tam, kde k rázům dochází opakovaně na jeden  

a ten samý povrch (např. povrch písmen opakovaně přitiskována k papíru, který se pohybuje). 

Pokud dochází k opotřebení u obou těles, která jsou v kontaktu, pak mluvíme o dvousložkovém 

opotřebení. Nejčastěji ovšem dochází ke kombinaci rázů a jiných typů opotřebení  

jako například abrazivní, korozivní aj. Do této oblasti jsou vhodné austenitické manganové 

materiály, které se při těchto typech namáhání zpevňují [52]. 

 

 
Obr. 18 – Způsob namáhání materiálu rázy [52] 

 



2. Současný stav problematiky   Disertační práce 

 

30 

 

Eroze (Erosion) 

 

V případě eroze pevných částic dochází k úbytku materiálu v důsledku opakovaného 

vniknutí malých tvrdých částic (viz obr. 19). Nejčastěji je tento jev pozorován v případech,  

kdy zmíněné tvrdé částice jsou unášeny v plynu či kapalině. To představuje problém především  

u parních turbín nebo turbínových motorů, potrubí pro přepravu malých pevných částic  

a podobně. Projevuje se především zvýšenou drsností povrchu, na rozdíl od abraze je  

zde zvýšený výskyt rýh ve směru pohybu média, hromadné vytváření vzorů. Rozdíl mezi erozí 

a abrazí je především to, že během eroze dochází k opakovanému kontaktu a odrazu pevných 

částic od povrchu materiálu, kdežto u abraze dochází k pohybu/skluzu malých částic  

po povrchu materiálu. Mezi hlavní vlastnosti částic patří jejich tvar, velikost a tvrdost. Odolnost 

materiálu proti erozi určuje především tvrdost, náchylnost ke zpevnění povrchu  

či mikrostruktura [53]. 

 

Pevné částice dopadající na povrch kovu vytváří přetvářením krátery a dochází 

k malému přesunu materiálu na povrchu. V převážné většině případů tedy nedochází k úbytku 

materiálu, ale k jeho přesunu na okraj kráteru. Vliv na míru eroze má především tvar částic  

a jejich tvrdost a popřípadě velikost částic [53]. 

 

O erozi hrubozrnné dvoufázové mikrostruktury mluvíme, když částice sekundární fáze 

jsou typicky řádově větší, než poškození vzniklé dopadem jedné částice. Vzhledem 

k podobnosti mezi erozí a abrazí lze předpokládat, že materiály odolné proti abrazi budou 

podobně odolné proti erozi. Často může docházet také ke společnému působení eroze a koroze. 

Materiály kombinující tvrdé (např. keramické) částice s relativně pružnou matricí  

(např. kovovou) se vyznačují vysokou odolnosti proti erozi [53].  
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Obr. 19 – Eroze materiálu [53]  

 

Kavitace (Cavitation) 

 

Pod pojmem kavitace si lze představit opakovaný vznik, růst a zhroucení dutinek  

a bublin v kapalině. K tomuto jevu dochází, když je kapalina vystavena dostatečně vysokým 

tahovým napětím. V důsledku tohoto napětí vznikají v oslabených místech vady vyplněné 

parou – dutiny, které pod tímto napětím dále rostou. Je to výsledek toho, že všechny kapaliny 

obsahují jak plynné, tak kapalné, tak pevné částice, které slouží jako místa vzniku těchto dutin. 

Následně pokud je kapalina vystavena tlakovému napětí, např. hydrostatický tlak, tyto dutin  

se začnou hroutit. Tento jev je pak přímou příčinou eroze materiálu. V praxi to znamená, že se 

kavitace může objevit všude, kde nějakým způsobem kolísá tlak. Zejména v případech,  

kdy dojde k poklesu tlaku pod úroveň tlaku páry – vznik bublin, které putují společně 

s kapalinou dále systémem. Když dorazí do místa s vyšším tlakem, kolabují. Tento typ kavitace 

se objevuje zejména v potrubích, hydraulických pumpách, ventilech, či hydroplánech [54]. 
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Kavitace je jeden z jevů, který způsobuje erozi materiálu, čili jeho opotřebení. U ocelí 

určuje odolnost materiálu proti kavitaci hlavně podíl feritu, který se chová podobně jako surové 

železo. Mikrostruktury se spojitou feritovou fází mají nejnižší odolnost, protože ferit v okolí 

karbidů může být snadno narušen a karbidy mohou následně lehce odpadnout. Je tedy potřeba 

matrici dostatečně posílit tepelným zpracováním, pro dosažení martenzitu či bainitu s vyšší 

odolností proti erozi kavitací [54]. 

 

V praktických a aplikacích se jako odolné materiály prokázaly kobaltové slitiny, dále 

pak v menší míře austenitické nerezové oceli i přes jejich poměrně nízkou pevnost a tvrdost. 

Vysoká cena kobaltových slitin však vedla k vývoji materiálů na bázi železa, u kterých  

je dosaženo vyhovující odolnosti proti kavitaci. Ke zvýšení odolnosti lze samozřejmě využít  

i různé typy povlaků či jiných povrchových úprav (včetně navařování). Nejvíce se však 

osvědčilo tepelné zpracování povrchu laserem [54].  

 

Opotřebení třením (Fretting wear) 

 

Tření vzniká při oscilačním pohybu o malé amplitudě. Produktem je vznik oxidických 

úlomků, to vede k úbytku materiálu a vzniku tzv. opotřebení třením. Pohyb je obvykle vyvolán 

vibracemi nebo cyklickým namáháním (únavou). To může vést dále až ke vzniku únavových 

trhlin. K tomuto typu opotřebení dochází tedy především ve strojírenství, kde vznikají vibrace 

velmi často, např. uložení lisovacích válců, ložisek zatížených hřídelí, k tření může docházet 

také u zatížených ocelových lan, přepravované zboží na železnici či v automobilové dopravě 

[55]. 

  

Hlavními parametry ovlivňujícím tření jsou především amplituda oscilace, normálové 

zatížení, frekvence vibrací, okolnosti kontaktu či stav povrchu součásti. Vliv má také vlhkost  

a vzájemná rozpustnost použité kombinace materiálů, při němž dochází k přesunu materiálu 

z jednoho povrchu na druhý [55]. 

 

Mechanismus se dělí na počáteční fázi po několika tisících cyklech, kdy dojde  

ke kontaktu a vzniku lokálních mikro-svarů, zvýšení drsnosti povrchu, zvýšení tření. Další fází 

je tvorba oxidů, snižující se koeficient tření. Ve třetí fázi dochází téměř k neustálému tření 

povrchů obou materiálů, popřípadě vzniku úlomků a úbytku materiálu (viz obr. 20). Ke snížení 

opotřebení třením lze dojít zvýšením přítlačné síly a tím zamezení vzájemného pohybu součástí. 
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Další možností je minimalizace opotřebení třením (snížení koeficientu tření), snížením velikosti 

zatížení [55]. 

 

 

Obr. 20 – Projevy opotřebení třením [55] 

 

Opotřebení odvalováním (Rolling contact wear) 

 

Vzniká působením mechanického napětí na povrch tělesa, které vzniká odvalováním 

rotující součásti po jiné součásti. Opotřebení může vznikat jak na povrchu rotujícího tělesa,  

tak na povrchu tělesa, po kterém se odvaluje. Může být také doprovázeno vzájemným 

prokluzem obou povrchů [56]. 

 

Tento typ opotřebení je nejčastější příčinou selhání u valivých ložisek, ozubení 

převodovek, kol kolejových vozidel a kolejnic, valivého vedení různých strojů, válcovacích 

linek a podobně. Při vzniku valivého opotřebení může následně docházet ke vzniku 

podpovrchových trhlin součástí, které jsou spolu v kontaktu. Je tedy obtížné objevit první 

příznaky tohoto opotřebení. Časem se však zvětšují a pronikají na povrch, kde následně vznikají 

částice oddělující se od součásti (například odlupováním) a vedoucí k úbytku materiálu – 

opotřebení součásti. Počátečními znaky opotřebení odvalováním je zvýšená hlučnost, 

zahřívání, vibrace, výskyt částic v mazacím oleji atd. [56].  
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Abraze (Abrasion) 

 

Jedná se o opotřebení materiálu, při kterém dochází ke kontaktu jemných tvrdých  

a ostrých částic s povrchem materiálu (viz obr. 21). Při tomto kontaktu vznikají na povrchu 

rýhy, protože tyto částice mají převážně ostré hrany a působí jako malé řezné nástroje,  

které z povrchu součásti odstraňují materiál. Dále také může docházet k zatlačování materiálu 

a vzniku jemných prohlubní na povrchu. Zda dojde k zatlačení materiálu nebo k jeho vyříznutí 

záleží zejména na řezném úhlu částice (rozrývání vs. drážkování). Dalším důležitým faktorem 

je pak i tvrdost abrazivní částice. Míra abraze je charakterizována hlavně velikostí a množstvím 

úbytku materiálu na povrchu součásti. Ztráty způsobené opotřebení jsou např. v USA 

odhadovány v rozmezí 1-4 % hrubého národního produktu [24, 25]. 

 

 

Obr. 21 – Abrazivní opotřebení materiálu [23] 
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Mezi nejčastější oblasti výskytu abraze patří stavební průmysl, těžební průmysl  

nebo zemědělství. Pro minimalizaci škod vzniklých abrazí se využívají oceli s vysokým 

obsahem uhlíku a chromu s velkým podílem karbidické struktury. Dále také austenitické  

či martenzitické oceli [51]. 

 

Důležité parametry při abrazi [57]: 

Opotřebovaná součást při abrazi  - tvrdost v jádře 

     - povrchová tvrdost 

     - tvrdost deformované struktury 

     - mikrostruktura (velikost zrna, tvar) 

Abrazivo    - tvrdost 

     - geometrie nerovnosti/částice 

     - rozdělení nerovnosti/částic 

Parametry dotyku    - zatížení 

     - nominální dotyková plocha 

     - relativní rychlost 

     - prostředí 

Výsledné parametry   - poměrný otěr 

     - koeficient opotřebení 

     - koeficient tření 

     - koeficient odstraňování 

     - topografie povrchu 

     - průběh tvrdosti do hloubky 

 

Opotřebení povrchu se vyskytuje na povrchu obou materiálů, které jsou spolu 

v kontaktu. K renovaci pak dochází především u těch součástí, které jsou v dané aplikaci snáze 

přístupné a umožňují opravu jednou z vhodných technologií, např. navařování. Míra opotřebení 

jednotlivých povrchů závisí především na jejich vzájemné interakci, dále přítomnosti abraziva 

mezi povrchy, rychlostí pohybu tohoto abraziva, popřípadě dalších podmínkách okolního 

prostředí [51, 58]. 

 

Hlavními typy abraze jsou dvousložková (two-body) a třísložková (three-body). 

Dvousložková se vyznačuje pohybem samotného abraziva po povrchu součásti, kdežto  

u třísložkové je abrazivo uzavřeno mezi dvěma povrchy. V prvním případě bývá životnost 
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součásti 10-1000x vyšší než v případě třísložkového abrazivního opotřebení. Abrazivní 

opotřebení může být také rozděleno jako nízko-napěťové, vysoko-napěťové. K nízko-

napěťovému opotřebení dochází například při broušení dřeva brusným papírem. O vysoko-

napěťovém opotřebení mluvíme tehdy, když dochází k rozdrcení samotných abrazivních částic, 

například při mletí kameniva [51, 58]. 

 

K odstranění materiálu dochází díky několika mechanismům (viz obr. 22), jejichž určité 

kombinace působí na povrch součásti a způsobuje úbytek materiálu. Mezi tyto mechanismy 

patří únava, poškození porušením (popraskáním) či natavení. Na povrchu dochází zejména 

k těmto procesům: rozrývání, mikro-únavě, klínovému formování, mikro-trhliny a vyřezávání 

materiálu [51, 58].  

 

 

Obr. 22 – Mechanismy odstranění materiálu abrazí [58] 

 

U tvárných materiálů v případě rozrývání dochází k přesunu materiálu z drážky  

do stran. K tomuto procesu dochází při nízkých zatíženích, přičemž nedochází ke ztrátě 
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materiálu. Poškození blízko povrchu se objevuje ve formě dislokací vzniklých díky tváření  

za studena. Pokud se později objeví na tomto za studena zpracovaném povrchu rýhy, může dojít 

díky dalšímu působení a mikro-únavě k úbytku materiálu [58].  

 

Nejčastějším procesem, objevujícím se během abrazivního opotřebení tvárného 

materiálu, je proces odřezávání, kdy dochází k tvorbě třísky podobně jako při klasickém 

obrábění materiálu. Typ procesu působícího na povrch součásti závisí zejména na kritickém 

úhlu řezné hrany částice [51]. 

 

V případě křehkého materiálu existuje další typ abrazivního opotřebení, mikro-fraktury. 

K těm dochází tehdy, když síla působící skrze abrazivum na povrch materiálu překoná odolnost 

tohoto materiálu proti lomu. K tomuto jevu dochází převážně u keramických materiálů, 

popřípadě se objevuje u součástí z bílé litiny [58]. 

 

Vliv na výslednou odolnost materiálu proti abrazivnímu opotřebení má především 

tvrdost, modul pružnosti, mez kluzu, teplota tavení, mikro-struktura a chemické složení 

materiálu. Během abrazivního opotřebení dochází k vytvrzení povrchových vrstev opotřebené 

součásti [51]. 

 

Ke snížení abrazivního opotřebení lze přispět přidáním tvrdých sekundárních fází  

do povrhu materiálu. Například karbidu wolframu. Zde ovšem záleží na velikosti zrn karbidů. 

Pokud jsou zrna větší, než částice abraziva, dochází ke snížení opotřebení. Pokud jsou zrna 

naopak řádově menší, jsou odstraněny společně s matricí. Pokud je abrazivum řádově menší, 

než tvrdé částice na povrchu a zároveň mezery mezi tvrdými částicemi jsou dostatečně velké, 

může docházet k podemílání tvrdých částic a jejich odpadnutí. Proto jsou v praxi používány 

kompozitní materiály kombinujících tvrdé částice s relativně houževnatou matricí, tvořící  

ve výsledku materiál odolný proti opotřebení abrazí [51, 58].  

 

 

2.10 Materiály odolné opotřebení 

 

Volba materiálu vychází z požadavků na životnost strojního zařízení, zároveň je žádoucí 

dosáhnout co nejnižších výrobních a provozních nákladů. Důležitými faktory, které ovlivňují 

volbu vhodného materiálu, jsou zejména provozní a tepelná namáhání. Dále také charakter 
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degradačních procesů, jež působí na povrchu součásti. Základním předpokladem je tedy znalost 

chování uvažovaných materiálů v předpokládaných podmínkách provozu [59, 60, 61]. 

 

V případě neželezných kovů studie ukázaly, že jejich otěruvzdornost, v porovnání 

s ocelemi, je poměrně nízká. Po jejich následném dolegování nedošlo k žádnému  

či jen k mírnému zlepšení jejich odolnosti. Zlepšení jejich odolnosti proti abrazivnímu 

opotřebení došlo jen po aplikaci povrchových úprav, např. elektrochemicky vyloučenými 

kompozitními povlaky, tvrdým chromováním nebo termickými nástřiky. Jako perspektivní se 

zde jeví zejména kompozitní materiály kombinující houževnatou matrici s tvrdými 

dispergovanými částicemi [62, 63, 64]. 

 

Jednou z možností je použití běžných konstrukčních ocelí na výrobu dílu (levnější 

základní materiál) či ocelí nízkolegovaných. Následně tam, kde dochází k velkému opotřebení, 

se provede návar požadovaných vlastností. V praxi však existují případy opotřebení dílců 

vyrobených z výše pevných materiálů (např. S690QL) a ty je nutné taky renovovat navařováním 

(viz kapitola 5). Dále lze použít oceli austenitické, kde naopak předehřev může mít negativní 

vliv na výsledné vlastnosti materiálu [41, 42]. 

 

Mezi materiály na bázi oceli, odolávající různým typům opotřebení pak patří zejména 

oceli Hardox 400, 500, Raex 400 a 500, navařovací slitiny typu Stellite, Inconel, atd. Z ocelí 

České provenience lze uvést například ocel 14 320 (dle značení ČSN), známá také pod názvem 

Abrazit. Tyto oceli jsou vhodné pro použití v těžkém provozu. Jedná se o součásti strojů 

vystavených vysokému tlaku a rázům na plochu (korby, dopravníky, lžíce rypadel atd.).  

Pro součásti odolávajících různým typům opotřebení byla vyvinuta řada materiálů 

kombinujících prvky jako chrom, wolfram, železo, nikl, hliník a další [65, 66, 67]. 

 

 

2.11 Metody testování opotřebení 

 

V případě opotřebení je k dispozici široké množství univerzálních i specifických testů 

opotřebení. To znesnadňuje vzájemné porovnávání jednotlivých metod. Vždy je tak potřeba 

určit ukazatel, který bude pro vzájemné porovnávání materiálů směrodatný (změna rozměrů, 

váhový úbytek, struktura poškození povrchu apod.). Dále je nutné porozumět základním 

charakteristikám zvolené metody testování, vybrat vhodný testovací nástroj/zařízení a dávat 
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naměřené hodnoty do souvislosti s pozorováním opotřebeného povrchu (např. mikroskopické 

a makroskopické posouzení) pro pochopení mechanismu opotřebení [68, 69, 70]. 

 

Metody měření opotřebení a jejich jednotky [68]: 

 

1) Hmotnostní úbytek [µg, g]  – přímé měření na základě přesné váhy  

– vypočtený z objemového úbytku dle známé hustoty 

    materiálu 

2) Ztráta objemu [mm3]  – vypočten z hloubky, šířky a profilu opotřebení  

– vypočtený z hmotnostního úbytku 

3) Rozměry [µm, mm]  – přímé měření profilu povrchu apod.  

 

Existuje mnoho způsobů vhodných pro praktické měření tření, popřípadě i adhezivního 

opotřebení materiálu. Přestože uvedené typy vypadají jednoduše, porušení vždy záleží  

na těsnosti spoje, přítomnosti vad ve spoji. Testování opotřebení může mít až tři úrovně [71, 

72, 73]: 

 

1) Laboratorní test – slouží k určení, zda použitá technologie zpracování povrchu a použitý 

materiál je vhodný k použití pro daný komponent. Probíhá na malých vzorcích 

zvoleného materiálu. Dále pak k určení výrobní technologie, při které je dosaženo 

nejmenšího opotřebení materiálu. 

2) Simulace opotřebení součásti – k výrobě skutečné součásti je použita vhodná 

technologie, jež vzešla z laboratorních testů. Následně probíhá její testování 

v podmínkách zvolených co nejblíže předpokládanému provozu. 

3) Test součásti v praxi – provádí se po úspěšném absolvování simulace (součást vykázala 

požadovanou životnost během simulace a plnila požadovanou funkci). Slouží  

pro určení, zda nedochází v provozu k nějakému nečekanému problému nebo 

postrannímu efektu negativně ovlivňující funkci a životnost součásti. 
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Test abrazivního opotřebení přímým pohybem v suspenzi (Determination of Slurry 

Abrasivity) 

 

Zařízení (viz obr. 23) vychází z normalizovaných zkoušek dle normy ASTM G75 [71, 

73]. 

 

Obr. 23 – Testování abrazivního opotřebení dle standardu ASTM G75 [74] 

 

Test opotřebení na pogumovaném kole za použití písku (Rubber wheel abrasion test) 

 

Je to jeden z nejčastěji využívaných testů. K válci s pogumovaným povrchem jsou 

zvolenou silou přitlačovány vzorky (viz obr. 24). Mezi povrch válce a tyto vzorky neustále 

proudí písek určité zrnitosti. Dochází k opotřebení povrchu vzorků vlivem abraziva (písku)  

a váhovému úbytku. Test odpovídá standardu ASTM G65. Tento test může být dále 

modifikován. Místo písku lze použít suspenzi tekutiny (vody) obsahující abrazivum [71, 72].  

 

 

Obr. 24 – Měření abrazivního opotřebení dle standardu ASTM G65 [72] 
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Test opotřebení kolíku/pinu na rotujícím disku (Pin-on-disc) 

 

Jedná se o jedno z nejpoužívanějších zařízení pro měření opotřebení materiálů. Způsob 

je založen na dvou-složkovém uspořádání abrazivního opotřebení. Dochází k opotřebení pinu, 

který je přitlačován k rotujícímu abrazivnímu (brusnému) papíru (viz obr. 25). Díky příčnému 

posuvu pinu dochází ke spirálovité dráze. Metoda odpovídá standardu ASTM G99 [75, 76]. 

 

 

Obr. 25 – Měření opotřebení metodou Pin-on-disc [77] 

 

 

Test opotřebení kolíku na rotujícím disku s rozdrceným abrazivem (Crushing  

Pin-on-disc)  

 

Metoda podobná klasické metodě pin-on-disk. Rozdíl je v obsahu rozdrcených tvrdých 

částic, které se pohybují mezi pinem (vzorkem materiálu) a rotujícím plátem (viz obr. 26). 

Dochází zde tak ke třísložkové abrazi a měření úbytku materiálu na testovacím vzorku [78].  

 

 

Obr. 26 – Měření opotřebení metodou Pin-on-disc s rozdrceným abrazivem [78] 
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Test opotřebení opakovaným nárazem (Ball-on-block impact test) 

 

Při tomto testu dochází k opakovanému narážení ocelových koulí na vzorek materiálu 

ve tvaru desky (viz obr. 27). Je zde testována odolnost materiálu proti nárazům jak na straně 

koule, tak na straně desky [79]. 

 

 

Obr. 27 – Testování opotřebení metodou ball-on-block [79] 

 

 

Nárazový abrazivní test opotřebení (Impeller-tumbler impact-abrasive wear test) 

 

Zde dochází k simulaci kombinace nárazů a abraze materiálu. Rotující sklíčidlo se třemi 

vzorky rotuje uvnitř rotujícího bubnu plného štěrku (viz obr. 28) [80].  

 

 

Obr. 28 – Testování opotřebení metodou Impeller-tumbler [80] 
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Test opotřebení ve vysokorychlostní nádobě s erozivní suspenzí (High-speed slurry-pot) 

 

Testovací vzorky jsou zde ponořeny do suspenze obsahující abrazivum a vodu (viz obr. 

29). Koncentrace abraziva se může lišit dle požadavků. Vzorky kolidují s abrazivem uvnitř 

emulze a dochází k jejich opotřebení a váhovému úbytku [81].   

 

 

Obr. 29 – Měření opotřebení v nádobě s erozivní suspenzí otáčející se vysokou rychlostí [81] 

  

Z výše uvedené kapitoly vyplývá, že existuje mnoho zkoušek měřících míru opotřebení 

povrchů materiálů vystavených řadě typů opotřebení. Vždy je ale nutné zvolit vhodnou metodu 

zkoušení, která charakterizuje následný způsob opotřebení v praxi. Aby se daly reálně 

vyhodnotit zkoušky opotřebení při zkoušení několika vzorků, musí být pro porovnání výsledků 

vždy použita stejná metoda zkoušení.  
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3. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Na základě zhodnocení současného stavu a dané problematiky byly stanoveny 

následující cíle disertační práce: 

 

 Studium metalurgických procesů a fázových přeměn na rozhraní svarový kov – základní 

materiál materiálů používaných pro provádění návarů. 

 Studium metalurgických procesů a fázových přeměn v  martenzitických matricích. 

 Studium vlivu aplikovaných ochranných plynů M21 a N3 na vlastnosti návarů 

zhotovených sypanými zrny karbidu wolframu v kombinaci s matricí obsahující  

4,8 % boru. 

 Výzkum vlivu technologických parametrů navařování na vznik struktur v navařené 

vrstvě a TOO u jednotlivých typů návaru s karbidy wolframu. 

 Studium průběhů tvrdostí přes návary s karbidem wolframu.  

 

 

4. POSTUP ŘEŠENÍ DISERTAČNÍ PRÁCE  

 

Na základě získaný teoretických poznatků a studia současného stavu problematiky lze 

stanovit postup řešení disertační práce následovně:  

 

 Studium vlastností jednotlivých typů ocelí používaných pro návary součástí 

vystavených opotřebení (konstrukční oceli). 

 Provedení návarů vzorků zvolených základních a přídavných materiálů vhodnou 

technologií svařování. 

 Metalografické posouzení svarových spojů. 

 Posouzení hodnot tvrdostí a mikrotvrdostí návarů a TOO. 

 Liniová a plošná chemická analýza vybraných oblastní svarových spojů.  

 Posouzení odolnosti návarů proti abrazivnímu opotřebení 

 Difrakční analýza XRD. 

 Stanovení optimálních parametrů navařování. 

 Stanovení postupů svařování (WPS). 

 Definování přínosů práce pro rozvoj vědního oboru Strojírenská technologie. 

 Definování přínosů práce pro praktickou realizaci výsledků řešení. 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST PRÁCE 

 

5.1 Návrh technologie navařování  

 

Pro účely experimentu byl použit karbid wolframu od výrobce Durum, konkrétně 

Durmat FTC (Fused Tungsten Carbide). Jedná se o jeden z nejtvrdších a nejodolnějších 

materiálů proti abrazi. Skládá se z fází WC a W2C. Průměrný obsah uhlíku se pohybuje mezi 

3,8 a 4,1 %. Poměr fází pak odpovídá asi 78-80 % W2C k 20-22 % WC (viz příloha č. 2). Tento 

prášek o velikosti zrna 1-2 mm je určen převážně pro použití v návarech [23]. 

 

Na obr. 30 je znázorněn způsob navařování metodou 138 s vibračním podavačem  

s přisypáváním zrn karbidu wolframu [40].  

 

Obr. 30 – Schéma navařování s vloženými částicemi karbidu wolframu [40] 

 

 

 

5.2 Volba přídavných materiálů  

 

Pro účely experimentu bylo vyrobeno několik variant vzorků na základním materiálu 

S235JR+N (chemické složení viz tab. 3 a příloha č. 3). Vzhledem k požadavkům z praxe,  

byl program zkoušek rozšířen o návary na základní materiál S690QL. 
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Tab. 3 – Chemické složení základního materiálu 

Chemické složení S235JR+N [hm. %] 

C Mn Si S P Cr Ni Cu 

0,14 0,67 0,20 0,019 0,01 0,02 0,01 0,01 

Ti Al As N Mo V Nb  Fe 

0,003 0,046 0,002 0,006 0,001 0,003 0,002  zbytek 

        

Chemické složení S690QL [hm. %] 

C Mn Si S P Cr Ni Cu 

0,20 1,70 0,80 0,01 0,01 1,50 2,00 0,50 

Ti B Mo N Mo V Nb  Fe 

0,05 0,005 0,70 0,015 0,001 0,12 0,06  zbytek 

 

Varianta A (vzorek WC08 a WC01) 

 

Přídavný materiál Zander Schweisstechnik F-Durit G ve formě plněné elektrody  

o průměru 1,6 mm (chemické složení viz tab. 4 a příloha č. 4). Tento přídavný materiál  

již obsahuje částice karbidu wolframu o rozměrech cca 100 µm. V praxi je běžně využíván 

v keramickém průmyslu a pro výrobu šnekových dopravníků, zpracování písků a minerálů. 

Jako ochranný plyn byla dle doporučení výrobce použita směs 82% Ar s 18% CO2.  Jako 

základní materiál byla použita ocel S235JR+N (WC08) a S690QL (WC01).  

 

Tab. 4 – Chemické složení plněné elektrody F-Durit G 

chemické složení [hm. %] 

karbid wolframu matrice C, Fe 

57 43 

 

Varianta B (vzorek WC06 a WC07) 

 

Přídavný materiál Megafil A864M ve formě plněné elektrody o průměru 1,6 mm 

(chemické složení viz tab. 5 a příloha č. 5). Tento materiál se v běžné praxi používá  

pro navařování vrstev na výrobky, vystavené různým typům opotřebení materiálu v těžebním  

a důlním průmyslu. Návarový kov obsahuje martenzitickou strukturu s tvrdostí 62-67 HRC. 

Vzorky byly navařeny v ochranné atmosféře směsi 50 % Ar a 50 % N2. Tento plyn byl zvolen 

kvůli možnosti vzniku nitridů boru v návaru a možnému vlivu na výsledné vlastnosti návaru. 

Jako základní materiál byla použita ocel S690QL [82, 83]. 
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Tab. 5 – Chemické složení přídavného materiálu vzorku Megafil A864 M 

chemické složení [hm. %] 

C Si Mn P S 

0,426 0,27 1,05 0,025 0,025 

Cr Ni B Fe   

0,27 1,57 4,62 zbytek   

 

Varianta C (vzorek WC09 a WC05) 

 

Přídavný materiál Megafil A864M ve formě plněné elektrody o průměru 1,6 mm.  

U této varianty byly během navařování přidány do tavné lázně (viz obr. 30) částice karbidu 

wolframu o rozměrech cca 1-2 mm. Vzorky byly navařeny v ochranné atmosféře směsi  

50 % Ar a 50 % N2. Jako základní materiál byla použita ocel S235JR+N (WC09) a S690QL 

(WC05). 

 

Varianta D (vzorek WC16 a WC17) 

 

Varianta D je shodná s variantou B, přídavný materiál Megafil A864M, liší se však 

v typu použitého ochranného plynu při navařování a základním materiálu (S235JR+N). 

Z důvodu srovnání výsledných vlastností návarů s variantou B byla v této variantě použita směs 

plynů 82 % Ar s 18 % CO2.   

 

Varianta E (vzorek WC19 a WC15) 

 

Varianta E je shodná C, přídavný materiál Megafil A864M a částice karbidu wolframu 

o velikost cca 1-2 mm, liší se však v typu použitého ochranného plynu při navařování  

a základním materiálu (S235JR+N). Kvůli srovnání výsledných vlastností návaru s variantou  

B byla v této variantě použita směs plynů 82% Ar s 18% CO2.   

 

Každá kombinace byla navařena ve dvou úrovních navařovacích parametrů kvůli 

srovnání vlivu parametrů na výsledné vlastnosti návaru. 
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5.3 Příprava povrchu základního materiálu a výroba vzorků 

 

Vzorky byly navařeny ve výrobních prostorách společnosti Wirpo s.r.o., která se zabývá 

obchodem, distribucí a technickou podporou k nejrůznějším typům přídavných materiálu, 

včetně návarů.  

 

Povrchy navařovaných plechů byly čištěny broušením a odmaštěny. Dále byla 

provedena vizuální kontrola povrchů. Navařování bylo prováděno svařovacím zdrojem EWM 

Evolution X v kombinaci s vibračním podavačem Lincoln Electric (viz obr. 31).   

 

 

Obr. 31 – svařovací zdroj, vibrační podavač, navařovaný vzorek 

 

V tabulce 6 jsou uvedeny parametry navařování jednotlivých vzorků. 

 

Tab. 6 – Parametry navařování (viz WPS příloha č. 1): 
 

WC08 WC01 WC06 WC07 WC09 WC05 WC16 WC17 WC19 WC15 

I [A] 170 225 220 260 210 250 220 260 210 250 

U [V] 23,4 30 24,8 33 28,3 27 25 32 28 29 

v  

[mm.s-1] 
3 6 5-6 5-6 6-7 4-5 5-6 5-6 4-5 4-5 

Průtok plynu 

(l.min-1) 
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Částice 

karbidu 

wolframu 

(mm) 

0,1 0,1 - - 1-2 1-2 - - 1-2 1-2 

Množství 

částic 

(g.100mm-1) 

- - - - 40 40 - - 40 40 

Přídavný 

materiál 
F-Durig 

G 

F-Durig 

G 

A864M A864M A864M A864

M 

A864

M 

A864

M 

A864

M 

A864

M 

 

Každý návar je jednovrstvý tvořený z 6ti až 8mi vedle sebe ležících housenek (viz obr. 32). 
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Obr. 32 – Schématické znázornění návaru 

 

 

6. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ  

 

Vyhodnocení výsledků bylo prováděno několika metodami: posouzení makrostruktury, 

posouzení mikrostruktury, měření tvrdostí HV10, mikrotvrdostí HV0,1, měření odolnosti proti 

opotřebení, provedení liniové a plošné chemické analýzy ve vybraných oblastech, provedení 

difrakční analýzy XRD.  

 

 

 

6.1 Posouzení makrostruktury vzorků 

 

Vzorky byly připravovány v následujících krocích. Dělení vzorků bylo provedeno  

na pile značky Struers Discotom 5 a dále pomocí vodního paprsku na stroji PTV WJ2020-2Z-

1xPJ-2D. Byly provedeny řezy návarem kolmo ke směru navařování. Další příprava pak 

probíhala v těchto následovně: broušení brusnými papíry 9 µm ALEGRO, 3 µm DAC a piano 

220. Jako poslední byla použita OP-U a OP-A suspenze oxidu křemičitého pro konečně leštění. 

K leptání pro snímky makrostruktury byla použita 10 % HNO3 jako vodní roztok.  

 

Makrostruktura návaru WC08 vykazuje v místě rozhraní mezi dvěma housenkami 

studený spoj (viz obrázek 33). Jedná se o jednovrstvý návar. Již při hodnocení makrostruktury 

lze sledovat částice karbidů wolframu. Tloušťka návaru se pohybuje mezi 4 a 6 mm. Tloušťka 

tepelně ovlivněné oblasti pak mezi 2 a 3 mm. Je zde vidět vyžíhaná oblast v TOO a návaru. 

Míra promíšení byla 13 %. 
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Obr. 33 – Makrostruktura vzorku WC08  

 

 

 

Obr. 34 – Makrostruktura vzorku WC01 

 

Jednovrstvý návar WC01 dosahuje tloušťky 5 mm (viz obrázek 34). Tepelně ovlivněná 

oblast dosahuje tloušťky 2 až 3 mm. Návar vykazuje jednu trhlinu. Ta však nijak nesnižuje 
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funkčnost návaru a nezasahuje do základního materiálu. Na rozhraní dvou housenek je vidět 

oblast, ve které došlo k vyžíhání tepelně ovlivněné oblasti předchozí housenky. Zde bylo 

dosaženo míry promíšení 36 %.  

 

Obr. 35 – Makrostruktura vzorku WC06 

 

Tloušťka návaru vzorku WC06 (obrázek 35) dosahuje hodnot 5 až 6 mm. Tepelně 

ovlivněná oblast pak až 5 mm. V oblasti návaru je vidět ojedinělý pór velikosti 0,1-0,2 mm. 

Jedná se o jednovrstvý návar, kde jsou jednotlivé housenky pokládány vedle sebe. Tepelně 

ovlivněná oblast je tak následně vyžíhána následující navařenou housenkou. Míra promíšení 

dosáhla hodnoty 32 %. 

 

 

Obr. 36 – Makrostruktura vzorku WC07 
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Návar vzorku WC07 (viz obrázek 36) nevykazuje žádné vady. Tloušťka návaru 

dosahuje 4 mm. Míra promíšení zde dosahuje až 32 %. Tepelně ovlivněná oblast dosahuje 

velikosti 2,5 mm. Jednotlivé housenky jsou opět umístěny vedle sebe do jednovrstvého návaru.  

 

Obr. 37 – Makrostruktura vzorku WC09 

 

U vzorku WC09 (viz obr. 37) došlo, vzhledem k vysokému počtu trhlin, k vydrolení 

návaru v místě řezu. Tato nedostatečná soudržnost návaru byla způsobena nízkými parametry 

navařování a napětím, které vzniklo při chladnutí návaru. Tloušťka původního návaru dosahuje 

až 4 mm. Tepelně ovlivněná oblast pak 1,5 mm. Míra promíšení zde díky prasknutí návaru není 

měřitelná. Částice karbidu wolframu se nacházejí ve spodní části vrstvy.  

 

Obr. 38 – Makrostruktura vzorku WC05 



6. Vyhodnocení výsledků    Disertační práce 

 

53 

 

Návar WC05 (viz obr. 38) již obsahuje zrna karbidu wolframu o velikost 1-2 mm. Tato 

zrna se nacházejí ve spodní části návaru. K tomuto poklesu došlo během navařování vzhledem 

k vyšší hmotnosti částic karbidu wolframu oproti matrici návaru. Jedná se o jednovrstvý návar. 

Tloušťka návaru dosahuje 5 mm. Tepelně ovlivněná oblast pak až 4 mm. Míra promíšení 

dosahovala 20 %. V návaru se vyskytují trhliny, které však nezasahují do základního materiálu. 

 

 

Obr. 39 – Makrostruktura vzorku WC16 

 

 

Obr. 40 – Makrostruktura vzorku WC17 
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Makrostruktura vzorku WC16 (viz obr. 39) jednovrstvého návaru vykazuje vznik 

mezivrstvy – rozhraní mezi návarem a základním materiálem. Návar dosahuje tloušťky 6 mm. 

Tepelně ovlivněná oblast je široká 6 mm. Vzorek neobsahuje žádné částice karbidu wolframu 

a dále nevykazuje žádné vady. Míra promíšení návaru do základního materiálu odpovídá 24 %. 

 

Návar vzorku WC17 (viz obr. 40) dosahuje tloušťky 6 mm. Tepelně ovlivněná zóna 

dosahuje tloušťky 6 mm. V návaru se nenacházejí částice karbidu wolframu. Je pozorován 

vznik mezivrstvy na rozhraní housenek návaru a základního materiálu. Na vzorku nebyly 

pozorovány žádné vady. Míra promíšení dosahuje 30 %.  

 

 

Obr. 41 – Makrostruktura vzorku WC19 

 

Návar vzorku WC19 (viz obr. 41) dosahuje tloušťky v některých místech až 5 mm. 

Tepelně ovlivněná zóna dosahuje tloušťky až 2 mm. Částice karbidu wolframu se nacházejí 

převážně ve spodní části návaru. Analýza makrostruktury nezjistila žádné vady v návaru. Míra 

promíšení odpovídá 27 %.  
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Obr. 42 – Makrostruktura vzorku WC15 

 

Návar vzorku WC15 (viz obr. 42) obsahuje částice karbidu wolframu. Ty se nacházejí 

opět převážně ve spodní části návaru. Návar dosahuje tloušťky někde až 5 mm. Tepelně 

ovlivněná oblast pak 2,5 mm. Vyskytuje se zde vada v podobě studeného spoje. Míra promíšení 

dosahuje 27 %.  

  

 

6.2 Studium tvrdosti HV10 

 

Řezy jsou provedeny kolmo na směr pokládání jednotlivých vrstev. Jednotlivé hodnoty 

tvrdosti byly měřeny ve směru od návaru do základního materiálu, kdy bod 0 odpovídá hranici 

ztavení. Na každém vzorku bylo provedeno deset vpichů HV10. Byla zvolena vzdálenost mezi 

vpichy 1 mm. Měření byla provedena na přístrojích Struers Duramin A-300 a WPM 

Werkstoffprufsysteme Leipzig GmbH.  

 

V tabulce 7 a na obrázku 43 jsou uvedeny naměřené hodnoty tvrdostí HV10 

jednotlivých vzorků.  
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Tab. 7 – Naměřené hodnoty tvrdostí HV10 

Pozice 
[mm] 

WC08 WC01 WC06 WC07 WC09 WC05 WC16 WC17 WC19 WC15 

6 1 018                   

5 971   756     875   514     

4 1 041 907 623 633   863 638 471   2 035 

3 1 056 892 594 612 
 

779 677 514 808 830 

2 1 097 790 590 644 2 215 815 673 566 939 715 

1 1 178 516 656 679 933 909 690 539 1 278 475 

0 156 328 314 365 351 331 336 158 314 171 

-1 149 327 285 350 322 349 156 155 171 160 

-2 147 299 253 271 192 289 158 150 160 153 

-3 152 259 270 275 185 248 167 150 152 146 

-4   281 268 273 177 260 161 147 155 151 

-5   273   281 167   160   148 153 

-6         160       148   

 

 

 

Obr. 43 – Hodnoty tvrdostí HV10 v návarech jednotlivých vzorků 
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6.3 Studium mikrotvrdosti HV0,1 

 

Na každém vzorku bylo provedeno 25 vpichů, vpichy byly od sebe vzdáleny 0,3 mm. 

Jako nulový bod byla zvolena hranice ztavení u každého návaru (místo 0). V návaru bylo 

provedeno vždy minimálně 10 měření, zbytek měření byl proveden v tepelně ovlivněné oblasti 

základního materiálu až do oblasti neovlivněné navařováním. V návaru bylo provedeno měření 

matrice materiálu a dále částic karbidu wolframu. Měření byla provedena na přístrojích 

Matsuzawa MMT-X7 a LECO LM247AT.  

 

V tabulce 8 a na obrázku 44 jsou uvedeny naměřené hodnoty mikrotvrdostí HV0,1 

jednotlivých vzorků.  

 

 

 

Obr. 44 – Hodnoty tvrdostí mikrotvrdostí HV0,1 v návarech jednotlivých vzorků 
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Tab. 8 – Naměřené hodnoty tvrdostí HV0,1 

Pozice 
[mm] 

WC08 WC01 WC06 WC07 WC09 WC05 WC16 WC17 WC19 WC15 

5,1 1112                   

4,8 1101     702   2326 631 687     

4,5 1025 570   799   811 708 604     

4,2 879 792 824 668   831 634 508 1020   

3,9 1034 805 872 687 1258 932 712 412 1020   

3,6 1165 682 932 792 1899 858 769 628 1050   

3,3 1362 858 909 751 2045 799 828 415 2000 794 

3 1435 894 956 774 1652 831 688 507 2240 652 

2,7 932 527 964 768 2207 751 809 531 2090 726 

2,4 1322 858 940 707 2296 1946 767 517 1770 799 

2,1 844 865 865 745 1923 1923 756 704 2680 789 

1,8 2560 932 837 723 2296 2789 802 548 896 943 

1,5 1132 872 894 851 2390 2489 688 532 2370 2520 

1,2 1335 2326 865 865 1994 1994 677 654 810 1930 

0,9 1309 972 879 757 658 1391 704 651 2540 2280 

0,6 1210 981 886 723 1034 2489 714 552 1940 2390 

0,3 940 2455 858 844 948 1854 693 552 930 925 

0 202 308 325 422 346 332 174 148 175 205 

-0,3 193 324 330 435 258 364 177 159 174 201 

-0,6 188 341 337 404 266 380 180 155 173 182 

-0,9 191 348 298 411 225 393 172 153 195 171 

-1,2 171 324 307 411 225 395 190 155 164 181 

-1,5 185 346 310 346 186 389 161 158 174 177 

-1,8 196 329 300 337 200 318 170 153 157 162 

-2,1 188 308 273 277 183 342 163 152 162 166 

-2,4   324 264 279 176 295 165 153 166 165 

-2,7   293 261   205       157 167 

-3     275   220       169 153 

-3,3         171         179 

-3,6                   148 

-3,9                   156 
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6.4 Studium mikrostruktury 

 

Mikrostruktura vzorků byla následně studována na mikroskopech typu Neophot 21  

a Leica DM2500 M. Pro studium mikrostruktury bylo použito leptadlo NITAL 4% HNO3  

v alkoholu. 

 

Vzorky WC08 a WC01 

a) Návar (100x)  

   

Obr. 45 – Mikrostruktura návaru vzorků WC08 (a) a WC01 (b) 

 

Mikrostruktura vzorků WC01 a WC08 (viz obr. 45) obsahuje primární částice karbidu 

wolframu. Velikost těchto částic dosahuje až 100 µm. Tyto částice se vyznačují mikrotvrdostí 

2326/2560 HV0,1. Mikrostruktura matrice návaru dále vykazuje obsah sekundárních částic 

karbidů wolframu, které vznikly roztavením částic primárních. Tento fakt poukazuje na to,  

že zvolené svařovací parametry byly vysoké. V případě vzorku WC01 dosahuje mikrotvrdost 

sekundárních částic karbidů hodnot mezi 805 a 932 HV0,1 (viz tabulka 8). U vzorku WC08 

však dosahují hodnoty mikrotvrdosti sekundárních částic až 1435 HV0,1. To je způsobeno 

použitím nižších parametrů navařování, než u vzorku WC01 (viz tabulka 8). Tmavá matrice  

se vyznačuje tvrdostí až 792 HV0,1 v případě vzorku WC01. V případě vzorku WC08 je  

to však až 932 HV0,1. Tyto hodnoty jsou však orientační, jelikož vpichy byly příliš velké  

a zasahovaly jak do tmavé matrice, tak do samotných sekundárních částic karbidů wolframu.  

 

Díky svařovacím parametrům došlo vždy i k částečnému natavení zbývajících 

primárních částic karbidu wolframu. Z obrázku č. 45 je patrné, že míra natavení částice karbidu 

wolframu je u vzorku WC08 neměřitelná, u vzorku WC01 dosahuje až 10 µm.  

Karbid 

wolframu 

Karbid 

wolframu 

 

Matrice 

návaru 

Matrice 

návaru 

a) b) 
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b) Hranice ztavení (100x)  

   

Obr. 46 – Mikrostruktura hranice ztavení vzorků WC08 (a) a WC01 (b) 

 

Tepelně ovlivněná oblast vzorku WC08 má mikrostrukturu perlitickou a feritickou  

se stopami bainitu s hodnotami mikrotvrdostí až 202 HV0,1 (viz obr. 46). Na hranici ztavení  

se nenacházejí žádné trhliny ani další vady, avšak je zde difuzní vrstva perlitického charakteru.  

U vzorku WC01 dochází k výskytu trhlin v návaru u hranice ztavení, tyto trhliny nepronikají 

do základního materiálu a neohrožují funkčnost návaru ani strukturální integritu základního 

materiálu. Mikrostruktura v tepelně ovlivněné oblasti je martenzitická dosahující mikrotvrdosti 

až 348 HV0,1.  

 

Vzorky WC06 a WC07 

a) Návar (100x)  

   

Obr. 47 – Mikrostruktura návaru vzorků WC06 (a) a WC07 (b) 

Martenzitická mikrostruktura vzorků WC06 a WC07 je charakteristická lamelárním 

skladbou (viz obr. 47). Mikrotvrdost dosahuje v případě vzorku WC06 hodnot až 964 HV0,1. 

Základní materiál 

Základní materiál 

Matrice 

návaru 
Matrice 

návaru 

a) b) 

a) b) 
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U vzorku WC07 je mikrotvrdost o něco nižší, dosahuje hodnot mikrotvrdostí až 865 HV0,1 

(viz tab. 8). 

 

b) Hranice ztavení (100x)  

   

Obr. 48 – Mikrostruktura hranice ztavení vzorků WC06 (a) a WC07 (b) 

 

U hranice ztavení se u obou vzorků nachází mezivrstva, která se liší kresbou, avšak její 

hodnoty mikrotvrdosti odpovídají zbytku martenzitické mikrostruktury v návaru (viz obr. 48). 

Vzorek WC06 vykazuje v tepelně ovlivněné oblasti hrubozrnný martenzit s bainitem 

s mikrotvrdostí až 337 HV0,1. V případě vzorku WC07 je mikrostruktura TOO martenziticko-

bainitického charakteru s hodnotami mikrotvrdostí až 435 HV0,1.  

 

Vzorky WC09 a WC05 

a) Návar (500x)  

   

Obr. 49 – Mikrostruktura návaru vzorků WC09 (a) a WC05 (b) 
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Mikrostruktura návaru vzorků WC09 a WC05 je tvořena dendrity lamelárního 

charakteru v celé tloušťce návaru (viz obr. 49). Mikrotvrdost dosahuje u vzorku WC09 hodnot 

658-1034 HV0,1, což může být způsobeno rychlejším chladnutím lázně po navaření. 

Mikrotvrdosti matrice vzorku WC05 pak dosahují hodnot v rozmezí 751-932 HV0,1. Studium 

mikrostruktury návarů ukazuje výskyt trhlin v návarech. Tyto trhliny však ve všech případech 

končí na hranici ztavení a nepokračují dále do základního materiálu a neohrožují tak funkčnost 

návaru. Avšak v případě vzorku WC09 byl počet trhlin hlavně v oblastech mezi zrny karbidu 

wolframu tak vysoký, že způsobil místy odlomení návaru.   

 

 

b) Rozhraní návar – částice karbid wolframu (500x)  

   

Obr. 50 – Mikrostruktura rozhraní návaru a částice karbidu wolframu u vzorků WC09 (a) a 

WC05 (b) 

 

 

Primární částice karbidu wolframu dosahují mikrotvrdosti až 2390 HV0,1 (WC09) a 

2789 HV0,1 (WC05). Tyto částice tvoří výztuhu pro matrici, která tak snáze odolává 

opotřebení. Na okraji částic je patrná oblast jejich natavení (viz obr. 50). Toto natavení je vyšší 

u vzorku WC05 vzhledem k vyšším použitým svařovacím parametrům. Natavení částic karbidu 

wolframu dosahuje hodnot až 4 µm u vzorku WC09 a až 15 µm u vzorku WC05. 
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c) Hranice ztavení (100x)  

   

Obr. 51 – Mikrostruktura hranice ztavení vzorků WC09 (a) a WC05 (b) 

 

Mikrostruktura tepelně ovlivněné oblasti vzorku WC09 je feriticko-bainitická.  

Na hranici ztavení se nachází difuzní vrstva perlitického charakteru (viz obr. 51). Mikrotvrdost 

v této oblasti dosahuje hodnot až 346 HV0,1. U vzorku WC05 lze pozorovat v TOO martenzit 

s náznaky bainitické struktury s mikrotvrdostí až 393 HV0,1.  

 

Vzorky WC16 a WC17 

a) Návar (100x)  

   

Obr. 52 – Mikrostruktura návaru vzorků WC16 (a) a WC17 (b) 

 

Návary vzorků WC16 a WC17 neobsahují částice karbidů wolframu (viz obr. 52). Jejich 

mikrostruktura je martenzitická s hodnotami mikrotvrdostí max. 828 HV0,1 v případě vzorku 

WC16. Návar vzorku WC17 dosahuje hodnoty mikrotvrdosti max. 704 HV0,1. Místy  

se zde opět objevují oblasti dendritického charakteru. 
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b) Hranice ztavení (100x)  

   

   

Obr. 53 – Mikrostruktura hranice ztavení vzorků WC16 (a) a WC17 (b) 

 

V tepelně ovlivněné oblasti u hranice ztavení vzorku WC16 dochází k výskytu feriticko-

perlitické mikrostruktury s náznaky Widmannstättenova uspořádání (viz obr. 53). Mikrotvrdost 

zde dosahuje hodnot 190 HV0,1. V případě vzorku WC17 se jedná o mikrostrukturu s podílem 

feritu a bainitu a dále feriticko-perlitického charakteru s bainitem s mikrotvrdostí až 158 HV0,1. 

Návary obsahují ojedinělé trhliny, které opět končí na hranici ztavení.   
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Vzorky WC19 a WC15 

a) Návar (500x)  

   

Obr. 54 – Mikrostruktura návaru vzorků WC19 (a) a WC15 (b) 

 

Návar vzorku WC19 obsahuje martenzitickou strukturu s hodnotami mikrotvrdosti 810-

1050 HV0,1. Martenzitická mikrostruktura vzorku WC15 dosahuje hodnot mikrotvrdosti 

v rozmezí 652-943 HV0,1. U obou vzorků lze v mikrostruktuře najít dendritické útvary tmavé 

barvy, které se nalézají v celé tloušťce návaru (viz obr. 54).  

 

b) Rozhraní návar – částice karbidu wolframu (500x)  

   

Obr. 55 – Mikrostruktura hranice návaru a částice karbidu wolframu u vzorků WC19 (a) a 

WC15 (b) 

 

Na obrázku 55 lze pozorovat hranici natavení částic karbidu wolframu. Míra tohoto 

natavení je vyšší u vzorku WC15 díky vyšším svařovacím parametrům použitým během 

navařování. Hodnota dosaženého natavení částice karbidu wolframu je pro vzorek WC19  

10 µm v podobě nesouvislé vrstvy natavení. U vzorku WC15 vznikla souvislá vrstva 20 µm. 
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Mikrotvrdost částic karbidu wolframu dosahuje hodnot 2680 HV0,1 pro vzorek WC19 a 2520 

HV0,1 pro vzorek WC15. Zrna karbidu wolframu zde slouží jako výztuha matrice návaru, který 

tak lépe odolává opotřebení.  

 

c) Hranice ztavení (100x)  

   

   

Obr. 56 – Mikrostruktura hranice ztavení vzorků WC19 (a) a WC15 (b) 

 

Na obrázku 56 lze jsou patrné oblasti s jemnozrnnou feriticko-perlitickou 

mikrostrukturou, vzniklou v oblasti vyžíhání mezi dvěma housenkami. Na obrázcích níže  

však lze již pozorovat v případě obou vzorků oblasti feritu, perlitu a bainitu. Mikrotvrdost 

tepelně ovlivněné oblasti dosahuje hodnoty max. 175 HV0,1 u vzorku WC19. V případě vzorku 

WC15 tyto hodnoty dosahují 205 HV0,1.  
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6.5 Chemická analýza návarů 

 

Chemická analýza byla provedena na elektronovém mikroskopu TESCAN 5130SB. 

Liniová chemická analýza byla provedena ve vybraných oblastech mezi návarem a základním 

materiálem. Plošná chemická analýza byla provedena vždy v oblasti matrice návaru, 0,5 mm  

od povrchu návaru, 0,5 mm nad HZ a 0,5 mm pod HZ v základním materiálu.  

 

Vzorky WC08 a WC01  

   

   

   

Obr. 57 – Průběh chemického složení jednotlivých prvků vzorků WC08 (a) a WC01 (b) 

 

U obou vzorků (obr. 57) lze pozorovat pokles obsahu křemíku a wolframu při přechodu 

z části karbidu wolframu do matrice a dále do základního materiálu. Nárůst těchto prvků  

lze pozorovat pak již jen u sekundárních částic karbidů wolframu vzniklých roztavením 

primárních částic karbidu wolframu. Zároveň v těchto místech dochází k poklesu obsahu železa 

v materiálu. Obrázek 58 a tabulka 9 představuje rozložení prvků v matrici návaru a základním 

materiálu. Světlé oblasti symbolizují výskyt sekundárních karbidů wolframu. 

Základní materiál 
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Obr. 58 – Mapování chemického složení v návaru vzorku WC01   
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Tab. 9 – Analýza chemického složení vzorků WC08 a WC01 

Analýza chemického složení WC08 [hm. %]   

Místo měření Si Cr Mn Fe Ni W 

Návar - povrch 1,04 2,07 0,45 60,06 0,00 36,37 

Návar - HZ 0,98 1,66 0,14 57,35 0,31 39,56 

ZM - TOO 0,51 0,12 0,65 98,72 0,00 0,00 

  

Analýza chemického složení WC01 [hm. %]   

Místo měření Si Cr Mn Fe Ni W 

Návar - povrch 0,65 1,81 0,40 61,87 0,35 34,92 

Návar - HZ 1,02 1,96 0,40 60,79 0,38 35,45 

ZM - TOO 0,52 0,74 0,94 97,56 0,15 0,10 

 

Vzorky WC06 a WC07 

   

   

   

Obr. 59 – Průběh chemického složení vzorků WC06 (a) a WC07 (b) 

 

Při chemické analýze vzorků WC06 a WC07 byla z grafu (viz obrázek 59) pro větší 

schopnost odlišení jednotlivých prvků odebrána křivka obsahu železa v materiálu. Další měřené 

prvky (křemík, mangan, chrom a nikl) vykazují setrvalý stav ve směru z návaru do základního 

Základní materiál 

Základní materiál 

Matrice 
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Matrice 
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materiálu v měřeném rozsahu. Tabulka 10 ukazuje rozložení prvků v jednotlivých oblastech 

v širším rozpětí. 

 

Tab. 10 – Analýza chemického složení vzorků WC06 a WC07 

Analýza chemického složení WC06 [hm. %]   

Místo měření Si Cr Mn Fe Ni W 

Návar - povrch 0,53 0,60 0,44 97,50 0,93 - 

Návar - HZ 0,56 0,59 0,44 97,43 0,98 - 

ZM - TOO 0,49 0,75 0,85 94,57 0,21 - 

  

Analýza chemického složení WC07 [hm. %]   

Místo měření Si Cr Mn Fe Ni W 

Návar - povrch 0,49 0,51 0,59 97,54 0,87 - 

Návar - HZ 0,50 0,55 0,62 97,51 0,83 - 

ZM - TOO 0,56 0,75 0,88 97,66 0,15 - 

 

Vzorky WC09 a WC05 

   

   

   

Obr. 60 – Průběh chemického složení vzorků WC09 (a) a WC05 (b) 
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U vzorků WC09 a WC05 dochází ke společnému poklesu obsahu wolframu a křemíku 

směrem ven z částice karbidu wolframu do matrice návaru (viz obrázek 60). Zároveň dochází 

k prudkému nárůstu obsahu železa v matrici, jež následně pokračuje dál do tepelně ovlivněné 

oblasti základního materiálu.  

 

Tab. 11 – Analýza chemického složení vzorků WC09 a WC05 

Analýza chemického složení WC09 [hm. %]   

Místo měření Si Cr Mn Fe Ni W 

Návar - povrch - - - - - - 

Návar - HZ 0,27 0,19 0,80 90,08 0,71 7,95 

ZM - TOO 0,13 0,09 0,26 99,50 0,02 0,00 

  

Analýza chemického složení WC05 [hm. %]   

Místo měření Si Cr Mn Fe Ni W 

Návar - povrch 0,43 0,61 0,38 90,45 0,80 7,34 

Návar - HZ 0,38 0,57 0,48 87,98 0,95 9,63 

ZM - TOO 0,51 0,78 0,91 97,63 0,17 0,00 

 

 

Obrázek 61 a tabulka 11 představuje rozložení prvků v matrici návaru a základním 

materiálu. Opět zde lze pozorovat určitou soudržnost křemíku s wolframem.  
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Obr. 61 – Mapování chemického složení v návaru vzorku WC05   
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Vzorky WC16 a WC17 

   
 

 

   
Obr. 62 – Průběh chemického složení vzorků WC16 (a) a WC17 (b) 

 

U obou vzorků dochází k pozvolnému klesání obsahu manganu, chromu i niklu směrem 

do základního materiálu (viz obrázek 62) v měřeném úseku. Lze tedy konstatovat,  

že při navařování došlo k částečné difuzi Cr (a Ni u vzorku WC17) do tepelně ovlivněné oblasti 

základního materiálu. Tabulka 12 ukazuje rozložení prvků v jednotlivých oblastech. 

Tab. 12 – Analýza chemického složení vzorků WC16 a WC17 

Analýza chemického složení WC16 [hm. %]   

Místo měření Si Cr Mn Fe Ni W 

Návar - povrch 0,51 0,39 0,35 97,78 0,97 - 

Návar - HZ 0,54 0,35 0,38 97,94 0,79 - 

ZM - TOO 0,45 0,10 0,68 98,77 0,00 - 

  

Analýza chemického složení WC17 [hm. %]   

Místo měření Si Cr Mn Fe Ni W 

Návar - povrch 0,74 0,28 0,26 98,12 0,60 - 

Návar - HZ 0,49 0,36 0,32 98,07 0,76 - 

ZM - TOO 0,51 0,23 0,25 98,96 0,04 - 

a) b) 

Základní materiál 
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Matrice 
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Matrice 
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Vzorky WC19 a WC15 

 

   
   

   

Obr. 63 – Průběh chemického složení vzorků WC19 (a) a WC15 (b) 

 

 

Z průběhu chemického složení lze patrný pokles obsahu wolframu, klesajícího směrem 

z částice karbidu wolframu do matrice návaru (viz obrázek 63). Zároveň dochází k nárůstu 

obsahu železa na hranici natavení částice karbidu wolframu a dále pak k pozvolnému nárůstu 

v matrici návaru a v tepelně ovlivněné oblasti základního materiálu. Dále došlo místy 

k nepatrnému přesunu chromu a niklu (ve velice malé míře) do základního materiálu.   
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Tab. 13 – Analýza chemického složení vzorků WC19 a WC15 

Analýza chemického složení W19 [hm. %]   

Místo měření Si Cr Mn Fe Ni W 

Návar - povrch 0,56 0,26 0,71 90,19 0,93 7,35 

Návar - HZ 1,04 0,32 0,66 80,76 0,82 16,40 

ZM - TOO 0,49 0,13 0,69 98,67 0,02 0,00 

  

Analýza chemického složení WC15 [hm. %]   

Místo měření Si Cr Mn Fe Ni W 

Návar - povrch 0,50 0,32 0,83 93,52 0,77 4,05 

Návar - HZ 0,31 0,40 0,19 92,96 0,76 5,38 

ZM - TOO 0,46 0,21 0,78 98,56 0,00 0,00 

 

 

Obrázek 64 a tabulka 13 představuje rozložení prvků v matrici návaru, částici karbidu 

wolframu a základním materiálu. Opět zde lze pozorovat určitou soudržnost křemíku 

s wolframem. 
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Obr. 64 – Mapování chemického složení v návaru vzorku WC15   
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6.6 Testy abrazivního opotřebení 

 

Pro měření odolnosti materiálu proti opotřebení lze použít celou řadu přístrojů (viz. kap. 

2.11). V tomto případě bylo použito zařízení Dry Sand/Rubber Wheel Abrasion Testing Device, 

které odpovídá standardu ASTM G 65 (viz obrázek 65). Měření bylo provedeno na vzorcích 

s přebroušeným povrchem návaru. Rychlost rotace odpovídala 60 otáčkám za minutu za použití 

5kg závaží pro vytvoření přítlačné síly díky pákovému převodu 23 N kolmo k povrchu kola 

s gumovým povrchem. Abrazivum (písek o zrnitosti 0,1 - 0,6 mm) bylo dávkováno v množství 

27-32 g za minutu. Měření bylo rozděleno do 5 period po 12 minutách. Na konci každé periody 

došlo ke změření hmotnostního úbytku vzorku, viz tab. 14 a obr. 66. 

 

   

Obr. 65 - Stroj pro testování odolnosti proti abrazivnímu opotřebení [84] 

 

Tab. 14 – Hmotnostní úbytek návaru 

 Naměřené hmotnosti vzorků [g] Úbytek [g] 

Vzorek 0 min 12 min 24 min 36 min 48 min 60 min 
WC08 188,672 188,641 188,616 188,600 188,581 188,563 0,109 
WC01 181,995 181,931 181,886 181,830 181,797 181,708 0,287 
WC06 171,373 171,171 171,003 170,841 170,698 170,518 0,855 
WC07 170,367 170,142 169,972 169,730 169,644 169,500 0,867 
WC09 152,492 152,361 152,329 152,291 152,255 152,234 0,258 

WC05a 194,788 194,626 194,485 194,358 194,252 194,157 0,631 
WC05b 180,699 180,582 180,524 180,478 180,435 180,406 0,293 
WC16 172,909 172,7 172,506 172,322 172,128 172,01 0,899 
WC17 173,149 172,96 172,815 172,65 172,544 172,421 0,728 
WC19 187,131 186,989 186,921 186,873 186,797 186,774 0,357 
WC15 179,099 178,95 178,875 178,79 178,737 178,696 0,403 
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Obr. 66 – Grafické porovnání hmotnostního úbytku materiálu po testu odolnosti proti 

abrazivnímu opotřebení 

 

Nejlepšího výsledku – nejmenšího hmotnostního úbytku (viz obrázek 66) dosahují 

vzorky WC08 a WC01, které obsahují mikroskopická zrna karbidu wolframu (≈0,1 mm). 

Z kategorie vzorků s velkými částicemi karbidu wolframu (1-2 mm) si pak vedly nejlépe vzorky 

WC09 (hmotnostní úbytek 0,258 g) a WC05 (hmotnostní úbytek 0,631/0,293 g). Nejhoršího 

výsledku bylo dosaženo u vzorků, které neobsahovaly žádné částice karbidu wolframu (WC06, 

WC07, WC16 a WC17 s hmotnostním úbytkem 0,728 g a více).  Následně bylo provedeno 

studium opotřebeného povrchu návarů na elektronovém mikroskopu, jehož cílem bylo 

stanovení mechanismu vzniku opotřebení.  

 

Vzorky WC08 a WC01 

   

Obr. 67 – Povrch opotřebeného návaru vzorků WC08 a WC01 snímaný elektronovým 

mikroskopem SEM (240x) 
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Povrch návaru obou vzorků vykazuje jemné rýhy se znaky zatlačování materiálu  

a ojedinělým výskytem vrypů tvořených po dopadu abrazivních částic během testu opotřebení 

(viz obr. 67). Částice klouzaly po povrchu materiálu a ojediněle došlo k vysekávání části 

materiálu. Na povrchu lze také vidět dendritické útvary sekundárních části karbidů wolframu, 

které vznikly po roztavení a následném ztuhnutí primárních částic. Sekundární částice tak 

vytvořily výztuhu matrice, což vede ke snížení opotřebení návaru.  

 

Vzorky WC06 a WC07  

   

Obr. 68 – Povrch opotřebeného návaru vzorků WC06 a WC07 snímaný elektronovým 

mikroskopem SEM (240x) 

 

Povrch návaru vykazuje výrazné ostře ohraničené rýhy, které vznikly vyříznutím 

materiálu abrazivem a vyskytují se kontinuálně po celém povrchu. Nejsou zde žádné částice 

karbidu wolframu, které by abrazivum odrážely a bránily pohybu. Docházelo k tomu díky 

vyřezávání materiálu abrazivem. Dále lze na povrchu pozorovat řadu vrypů s následkem 

vyseknutí materiálu po dopadu abraziva na povrch návaru (viz obr. 68). Docházelo tak zde 

k významnému úbytku materiálu.    
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Vzorky WC09 a WC05  

   

Obr. 69 – Povrch opotřebeného návaru vzorků WC09 a WC05 snímaný elektronovým 

mikroskopem SEM (240x) 

 

Na vzorcích WC09 a WC05 lze pozorovat dráhy abraziva vytvořené vyříznutím  

při jejich pohybu po povrchu návaru (viz obr. 69). Dochází zde však k jejich nárazu na částice 

karbidu wolframu, ještě je odrážejí pryč z povrchu a brání tak jejich pokračování po povrchu  

a jeho degradaci. Vrypy se vyskytují v různých směrech, vytvořené po odražení částic abraziva 

od zrna karbidu wolframu. Na povrchu zrna karbidu wolframu lze pozorovat nerovnosti vzniklé 

působením abraziva.  

 

U vzorku WC05 byl proveden experiment simulace provozu v abrazivním prostředí.  

Po navaření vzorku WC05 byl plošný podíl částic karbidu wolframu k matrici pouhých 7-8%,  

což mělo negativní vliv na odolnost návaru proti abrazi (vzorek WC05a). Důsledkem byl pokles 

částic směrem k hranici ztavení během navařování díky jejich vyšší hustotě (viz kapitola 6.1, 

obr. 38). Experiment spočíval v odstranění části vrstvy 1,5 mm z návaru, čímž došlo k odkrytí 

vyššího množství částic karbidu wolframu. Jejich plošný podíl se zvýšil na 24 – 25 % povrchu 

návaru (vzorek WC05b), což mělo za výsledek zvýšení odolnosti návaru proti abrazi (viz 

tabulka 14). 
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Vzorky WC16 a WC17  

   

Obr. 70 – Povrch opotřebeného návaru vzorků WC16 a WC17 snímaný elektronovým 

mikroskopem SEM (240x) 

 

Návary těchto vzorků neobsahují žádné částice karbidu wolframu. U těchto vzorků 

dochází, vlivem působení abraziva, k vyřezávání materiálu po celém povrchu návaru ve směru 

pohybu abraziva (viz obr. 70). Na povrchu se vyskytují vrypy, které vznikly při odrazech částic 

abraziva od povrchu návaru. Tyto vrypy způsobují další odsekávání materiálu a jeho úbytek.  

 

Vzorky WC19 a WC15  

   

Obr. 71 – Povrch opotřebeného návaru vzorků WC19 a WC15 snímaný elektronovým 

mikroskopem SEM (240x) 

 

Na obrázku 71 lze pozorovat, že částice karbidu wolframu zde opět tvoří jakousi hráz, 

která brání částicím abraziva v jejich dalším pohybu po povrchu návaru a odráží je směrem 
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pryč. Přispívají tak ke snížení úbytku materiálu vlivem jeho vyřezávání. Všechny stopy končí 

na rozhraní matrice návaru a částice karbidu wolframu, kde již dál nepokračují. Povrch částic 

karbidu wolframu je, vzhledem ke své vyšší tvrdosti, jen zlehka poznamenán působením 

abraziva.  

 

 

6.7 Difrakční analýza XRD  

 

Difrakční analýza fází v návarech proběhla na přístroji PANalytical Empyrean na půdě 

Tampere University of Technology ve Finsku. Tímto způsobem byla provedena analýza fází, 

které vznikly během navařování v jednotlivých vzorcích návarů. Příklad protokolu difrakční 

analýzy je uveden v příloze č. 6. 

 

Vzorek WC08 

 

Obr. 72 – Difrakční analýza vzorku WC08 

 

Difrakční analýza vzorku WC08 (viz obr. 72) ukazuje výskyt železa alfa a dále karbidu 

wolframu ve dvou formách W2C a WC. Dále se zde vyskytuje směsný sekundární karbid železa 

a wolframu Fe3W3C.  
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Vzorek WC01 

 

Obr. 73 – Difrakční analýza vzorku WC01 

 

V případě vzorku WC01 XRD analýza ukazuje výskyt železa alfa, W2C a směsný karbid 

železa a wolframu Fe3W3C (viz obr. 73). 

 

Vzorek WC06 

 

Obr. 74 – Difrakční analýza vzorku WC06 

 

Vzorek WC06 (viz obr. 74) vykazuje vznik několika fází v návaru. Mezi ně patří 

zbytkový austenit (železo gama), železo alfa, boridy železa FeB a Fe2B, nitridy boru BN  
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a B13N2, borid chromu CrB4. Dále je tam možnost výskytu nitridů železa Fe4N0.94 a Fe4N  

a karbonitridu boru (BN)0.26C0.74. 

 

Vzorek WC07 

 

Obr. 75 – Difrakční analýza vzorku WC07 

 

Ve vzorku WC07 vznikly fáze železo alfa, borid chromu CrB4, nitrid uhlíku C3N4. 

Pravděpodobně se tam také nachází nitrid železa Fe3N1.22 a nitrid boru BN (viz obr. 75). 

 

Vzorek WC09 

  
Obr. 76 – Difrakční analýza vzorku WC09 
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 XRD analýza vzorku WC09 nám ukazuje celou řadu fází, které v návarech vznikly. 

Nachází se zde borid železa FeB, nitrid boru BN, nitridy železa Fe4N0.94 a Fe2N, železo alfa, 

karbid wolframu v obou formách (WC i W2C), směsný karbid železa a wolframu Fe3W3C. Dále 

se zde pravděpodobně nacházejí nitridy železa Fe16N2 a Fe3N1.47 a Fe3N0.94 a Fe3N, karbonitrid 

boru (BN)0.26C0.74 (viz obr. 76). 

 

 

 

Vzorek WC05 

 

Obr. 77 – Difrakční analýza vzorku WC05 

 

Vzorek WC05 (viz obr. 77) vykazuje železo alfa, dále obě formy karbidu wolframu WC 

i W2C a nitrid uhlíku C3N4. Dále je zde vysoká pravděpodobnost výskytu nitridů železa Fe3N  

a Fe3N0.94 a Fe3N1.2, nitridu boru BN a karbonitridu boru (BN)0.26C0.74.  
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Vzorek WC16   

 

Obr. 78 – Difrakční analýza vzorku WC16 

 

Ve vzorku WC16 (viz obr. 78) se vyskytují fáze železa alfa, boridů železa FeB a Fe2B, 

pravděpodobně také zbytkové železo gama a borid železa Fe3B. 

 

 

Vzorek WC17 

 

Obr. 79 – Difrakční analýza vzorku WC17 

 

Vzorek WC17 ukazuje pouze vznik železa alfa v návaru a boridu železa Fe2B (viz obr. 79). 
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Vzorek WC19 

 

Obr. 80 – Difrakční analýza vzorku WC19 

 

V návaru vzorku WC19 (viz obr. 80) se vyskytují fáze železa alfa, dále obě formy 

karbidu wolframu WC i W2C, borid železa FeB a směsný karbid wolframu a železa Fe3W3C.  

 

Vzorek WC15 

 

Obr. 81 – Difrakční analýza vzorku WC15 

 

Stejně tak i vzorku WC15 (viz obr. 81) vznikla fáze železa alfa, dále obě formy karbidu 

wolframu WC i W2C, borid železa FeB a směsný karbid wolframu a železa Fe3W3C. 
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7. DISKUSE A SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 

 

V předložené disertační práci byly studovány struktury návarů F-Durit G a  Megafil 

A864M v kombinaci s přidanými zrny karbidů wolframu, vlivy parametrů navařování  

a použitých ochranných plynů na vlastnosti návarů s částicemi karbidu wolframu, zejména  

na jejich odolnost proti abrazivnímu opotřebení.  

 

Pro navařování byla použita metoda 138, navařování plněnou elektrodou v ochranné 

atmosféře aktivního plynu (vzorky WC08, WC01, WC06, WC07, WC16, WC17), dále  

pak v kombinaci s vibračním podavačem zrn karbidu wolframu (WC09, WC05, WC19, 

WC15).  

 

U vzorků WC06, WC07, WC09, WC05 byla použita kvůli požadavkům z praxe 

ochranná atmosféra plynu N3 (50 % Ar + 50 % N2) oproti klasickému plynu M21 (82 % Ar + 

18 % CO2).  

 

Následně byly návary podrobeny posouzení makrostruktury a mikrostruktury, měření 

tvrdostí a mikrotvrdostí, liniové a plošné chemické analýze, měření odolnosti proti abrazivnímu 

opotřebení a difrakční analýze XRD jednotlivých vzorků návarů. 

  

V diskusi výsledků je provedeno rozdělení jednotlivých posuzovaných oblastí. 

 

a) Posouzení makrostruktury vzorků – porovnání výskytu vad v návarech, jejich 

příčiny, rozmístění karbidů v návarech 

 

Z posouzení makrostruktury vzorků vyplývá, že v návarech dochází ke vzniku trhlin. 

Tyto trhliny vznikají v nejvyšší míře především v návarech, které obsahují částice karbidu 

wolframu. Ve standardních podmínkách by byly tyto vzorky vyhodnoceny jako nevyhovující, 

avšak samotní výrobci zvolených přídavných materiálů na výskyt trhlin v návarech upozorňují 

a považují je za vyhovující, jelikož nepokračují z návaru do základního materiálu a tedy 

nesnižují funkčnost návaru (viz kapitola 2.7). K tomuto jevu dochází dle mého názoru díky 

rozdílné tepelné roztažnosti matrice a částic karbidu wolframu, tvrdosti a dále napětím, která 

vznikají v matrici a v částicích karbidu wolframu během chladnutí po navařování. Vliv  
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na výskyt těchto vad mají také použité navařovací parametry, kdy můžeme pozorovat nižší 

praskavost návaru navařeného vyššími parametry navařování (viz kapitola 6.1).  

Lze tedy konstatovat, že vyšší parametry navařování způsobují pomalejší chladnutí 

svarové lázně, nižší tvrdost matrice návaru a tedy i menší výskyt trhlin v matrici návaru.  

  

Další jev, který lze pozorovat, je klesání částic karbidu wolframu směrem k hranici 

ztavení mezi návarem a základním materiálem. Tento jev je způsoben téměř dvojnásobnou 

hustotou materiálu karbidu wolframu (≈15 630 kg.m-3) oproti oceli (≈7 850 kg.m-3),  

viz kapitola 2.5. Tato situace má zásadní vliv na odolnost návaru proti abrazi. Ve výsledku 

dochází u těchto návarů nejdříve k postupnému ubývání matrice návaru až na úroveň, kde se 

již nacházejí zrna karbidu wolframu (kapitola 6.1). Tato zrna působí jako výztuha matrice. 

Jakmile jsou tyto částice odkryty v matrici, začne se abrazivum od nich odrážet. Tyto částice 

tak slouží jako jakási nárazová plocha, která brání abrazivu dále pokračovat po povrchu součásti 

a ubírat další materiál během její cesty (viz kapitola 6.6, obr 69, 71). Je proto důležité 

optimalizovat množství částic karbidu wolframu vsypaných během navařování to návarové 

lázně. Příliš vysoké množství těchto částic by způsobilo nesoudržnost matrice a její vylamování 

společně se zrny karbidu wolframu. Naopak příliš nízké procento částic karbidu wolframu 

v návaru by způsobilo, že by docházelo k přílišnému opotřebení matrice návaru, jejímu 

odstranění a postupnému uvolňování zbývajících zrn z matrice a jejich odplavení v proudu 

abraziva.  

Lze tedy konstatovat, že množství částic zásadní ovlivňuje vlastnosti návarů, při malém 

množství dochází k rychlému opotřebení matrice návaru, naopak při velkém množství částic 

karbidu wolframu hrozí nesoudržnost matrice. 

 

 

b) Posouzení abraze – odolnost vzorku WC05 před a po obrobení vzhledem 

k umístění zrn, vliv parametrů navařování, vliv ochranných plynů, typy 

mechanismů abraze na povrchu vzorků a chování abraziva 

 

Z porovnání výsledků testů abrazivní odolnosti vzorků s mikroskopickými částicemi 

karbidu wolframu vyplývá, že lepších výsledků bylo dosaženo u vzorku WC08 oproti vzorku 

WC01. Vzorek WC08 dosáhl nejmenšího hmotnostního úbytku oproti ostatním vzorkům  

(0,109 g), viz kapitola 6.6.  
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Ze vzorků obsahujících přidaná zrna karbidu wolframu o velikosti 1 – 2 mm pak bylo 

dosaženo lepších výsledků u vzorku WC09 s hmotnostním úbytkem 0,258 g. Avšak  

jak můžeme vidět na snímku makrostruktury (viz kapitola 6.1, obr. 37), u tohoto vzorku 

docházelo v některých místech k velké praskavosti návaru a tak k dramatickému snížení jeho 

funkčnosti (viz kapitola 2.8) díky nízkým parametrům navařování a vysoké rychlosti chladnutí. 

Naproti tomu můžeme u vzorku WC05 pozorovat vliv množství zrn na povrchu návaru,  

na celkovou odolnost proti abrazi (viz kapitoly 2.3 a 6.6). Plošný podíl částic karbidu wolframu 

na povrchu návaru odpovídal pouze 7-8 % (vzorek WC05a), hmotnostní úbytek zde dosahoval 

hodnoty 0,631 g. Avšak po provedení modifikace spočívající v odebrání vrstvy matrice  

o tloušťce 1,5 mm dosáhl plošný podíl částic karbidu wolframu 24-25 % (vzorek WC05b)  

a hmotnostní úbytek klesl na hodnotu pouhých 0,293 g (kap. 6.6).  

Lze tedy konstatovat, že uvedený výsledek ukazuje zásadní vliv plošného poměru částic 

karbidu wolframu k ploše matrice návaru.  

 

Dále test abrazivní odolnosti ukazuje, že použité plyny mají jen malý vliv na odolnost 

návarů proti abrazi. Použité plyny (směs 50 % Ar a 50 % N2 u vzorků WC06, WC07, WC09  

a WC05 oproti směsi 82 % Ar s 18 % CO2 u vzorků WC16, WC17, WC19 a WC15) se projevily 

v několika případech pouze ve vyšší tvrdosti a mikrotvrdosti matrice návaru u vzorků 

navařených v ochranné atmosféře směsi 50 % Ar a 50 % N2. U vzorků WC06, WC07, WC09  

a WC05 byla průměrná mikrotvrdost minimálně o 20,5 HV0,1 vyšší.  

Změna použitých ochranných plynů při navařovaní nemá zásadní vliv na odolnost 

návarů, má vliv pouze na lokální tvrdost a mikrotvrdost při použití směsi 50 % Ar  

a 50 % N2. 

 

U všech vzorků lze vypozorovat všechny mechanismy abrazivního opotřebení, zejména 

však vyřezávání a vysekávání materiálu především z matrice návaru, avšak také v nižší míře 

z povrchu částic karbidu wolframu.  

 

 

c) Posouzení mikrostruktury z hledisek – míry natavení zrna karbidu wolframu, 

porovnání množství zrna, zamyšlení nad tvrdostí 

 

Výsledky analýz mikrostruktury v návarech (viz kapitola 6.4) naznačují, že struktury 

vznikající v návarech jsou ve všech případech martenzitického charakteru s vysokou tvrdostí, 
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která je však ve všech případech méně než poloviční ve srovnání s tvrdostí částic karbidu 

wolframu, který tak tvoří výztuhu těchto návarů a zvyšuje jejich odolnost proti abrazivnímu 

opotřebení (viz kapitola 2.3). Z porovnání výsledků mikrotvrdostí těchto návarů vyplývá,  

že zde mají zásadní vliv použité navařovací parametry. Lze vypozorovat, že matrice vzorků 

navařených vyššími parametry navařování vykazují nižší hodnoty mikrotvrdosti, avšak 

projevují se vyšší soudržností návaru a jeho větší houževnatostí, což vede ke snížení praskavosti 

návaru a srovnatelným výsledkům odolnosti proti abrazi vzorku WC15 se vzorkem WC19  

při zachování celistvosti návaru.  

Lze tedy konstatovat, že při vyšších svařovacích parametrech jsou dosaženy nižší 

hodnoty mikrotvrdosti a tvrdosti matrice návaru, což má za následek vyšší soudržnost návarů 

s částicemi karbidu wolframu.  

 

Dalším faktorem, který ovlivňují použité navařovací parametry je míra natavení částic 

karbidu wolframu po navaření. Při natavení těchto částic dochází následně k přesunu wolframu 

z částic karbidu wolframu do matrice, čímž dochází k dalšímu zvýšení tvrdosti matrice. Vyšší 

navařovací parametry vedou k vyššímu natavení částic a tedy k většímu obohacení matrice 

návaru wolframem.  

Při vyšších parametrech dochází k natavení částic karbidu wolframu a tím také 

k nepatrnému zvýšení tvrdosti matrice.  

 

U vzorků WC08 a WC01 lze pozorovat v mikrostruktuře návaru vznik sekundárních 

karbidů wolframu Fe3W3C, jež vznikly roztavením primárních částic karbidu wolframu 

(kapitola 2.8). K tomuto roztavení primárních částic došlo díky použití příliš vysokých 

parametrů navařování. To naznačuje, že návary s tímto přídavným materiálem se musí provádět 

s ještě nižšími navařovacími parametry, než které byly použity v rámci této práce (kapitola 6.4, 

obr. 45). Došlo zde také k obohacení matrice o wolfram, zvýšení její tvrdosti. Díky faktu,  

že použitými parametry došlo k roztavení primárních částic karbidu wolframu u vzorků WC08 

a WC01 lze předpokládat, že při použití ještě nižších parametrů navařování bychom dosáhli 

lepších výsledků abrazivní odolnosti u těchto dvou vzorků.  

Vznik sekundárních karbidů je zapříčiněn roztavením primárních karbidů wolframu 

při přechodu přes elektrický oblouk při navařování a následném tuhnutí taveniny. 
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d) Posouzení změn chemického složení v jednotlivých oblastech mikrostruktury 

 

V případě vzorků WC08 a WC01 chemická analýza návarů ukazuje přesun wolframu 

z natavených primárních částic karbidu wolframu do matrice a do dendritických útvarů 

sekundárních karbidů wolframu a železa (kapitola 6.4). Ve všech případech také lze pozorovat 

překvapivou soudržnost křemíku a wolframu (viz obr. 60 a 61). Vzhledem k tomu, že by se 

prvek křemíku v částicích karbidu wolframu vůbec neměl vyskytovat, lze předpokládat, že zde 

došlo k zanesení křemíku na zrna karbidu wolframu během broušení a leštění vzorků 

z brusných papírů a jeho rozprostření po zrnech (kapitola 6.1). Můžeme tedy tento jev přičíst 

přípravě vzorků a říct, že ve výsledku ve skutečném provozu prvek křemíku nebude mít 

jakýkoliv vliv na výsledné vlastnosti navařené vrstvy (kapitola 6). U vzorků WC09 a WC05 lze 

opět pozorovat zvýšený výskyt křemíku tam, kde se vyskytuje wolfram. Mapování chemického 

složení (viz obr. 61 a 64) ve struktuře návaru vzorku WC05 a WC15 následně ukazuje vznik 

útvarů sekundárních karbidů wolframu, ve stejných místech pak lze pozorovat zvýšený výskyt 

křemíku a naopak snížení obsahu železa. Nikl, chrom a mangan jsou dle obrázku 61 a 64 

rovnoměrně rozloženy ve struktuře matrice vzorků WC05 a WC15. Dle kapitoly 2.8, lze 

očekávat difuzi wolframu směrem do matrice a do základního materiálu tzv. koncentračním 

spádem. 

Změny chemického složení, způsobené difuzními pochody můžou mít vliv  

na vlastnosti návarů a TOO s konečným vlivem na jejich životnost.  

 

 

e) Difrakční analýza XRD – výskyt fází a jejich vliv na výsledné vlastnosti, vliv 

ochranného plynu 

 

Difrakční analýza vzorků WC08  a WC01 ukázala, že v návarech se kromě výskytu 

železa alfa a dále primárních karbidů wolframu WC a W2C nacházejí i sekundární karbidy 

vzniklé po roztavení primárních karbidů při navařování. Tyto sekundární karbidy se vyskytují 

ve formě směsných karbidů železa a wolframu Fe3W3C (kapitola 6.7).   

 

Difrakční analýza vzorků WC06, WC07, WC16 a WC17 prokázala vznik celé řady fází, 

způsobené přítomností boru v přídavném materiálu a dále také díky přítomnosti dusíku 

v ochranném plynu v případě vzorků WC06 a WC07. Můžeme tak pozorovat vznik nitridů 

železa, karbonitridů boru, nitridů boru a podobně (viz obrázek 74 a 75). Lze předpokládat,  
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že tyto fáze měly vliv na úroveň tvrdosti a mikrotvrdosti matrice návaru. Avšak jak lze vidět 

v tabulce 7 v porovnání se vzorky WC16 a WC17, došlo jen k jejímu nepatrnému zvýšení. 

Vzorky WC16 a WC17 žádné nitridy a karbonitridy neobsahují, pouze boridy železa v několika 

formách.  Toto zvýšení tvrdosti a mikrotvrdosti je však nízké, popřípadě vůbec žádné. 

V případě difrakční analýzy vzorků WC09, WC05, WC19 a WC15 je stav podobný. U vzorků 

WC09 a WC05, které byly navařovány v ochranné směsi plynu 50 % Ar a 50 % N2 lze 

pozorovat vznik několika typů boridů, nitridů a karbonitridů (viz obrázky 76 a 77), jež se  

u vzorků navařovaných v ochranné směsi 82 % Ar s 18 % CO2 – WC19 a WC15, nenacházejí.  

U vzorků WC19 a WC15 tedy můžeme pozorovat jen vznik směsných sekundárních karbidů 

železa s wolframem a dále boridy železa. Opět po porovnání tvrdostí a mikrotvrdostí lze říci, 

že vliv nitridů, boridů a karbonitridů na tyto vlastnosti je nepatrný a použití směsi argonu  

a dusíku nepřináší výrazný efekt v podobě zvýšení odolnosti proti opotřebení.  

Vytváření nitridů, boridů a karbonitridů boru může nepatrně ovlivnit vlastnosti 

návarů s vlivem na jeho odolnost proti opotřebení. 

 

f) Posouzení vlivu velikosti zrn karbidu wolframu na opotřebení povrchů 

 

Z porovnání hodnot hmotnostního úbytku vzorků s mikroskopickými částicemi karbidu 

wolframu s jejich protějšky v podobě návarů s vloženými částicemi karbidu wolframu  

o velikosti 1 – 2 mm lze usoudit, že vzorky WC08 a WC01 mají odolnost proti abrazi nepatrně 

vyšší (kapitola 6.6). Důvodem je roztavení primárních částic karbidu wolframu a vznik struktur 

sekundárních karbidů železa s wolframem Fe3W3C, které poskytují dostatečnou podporu 

matrici a udržují odolnosti proti abrazi na vysoké úrovni (viz kapitola 2.8). Samozřejmě však 

záleží na typu aplikace daného návaru (viz kapitola 8). 

Při aplikaci malých částic karbidu wolframu v kombinaci s vysokými parametry 

navařování lze očekávat jejich roztavení a tím zvýšení tvrdosti matrice a vznik sekundárních 

karbidů, které tvoří v matrici výztuhu a udržují tak její odolnost proti opotřebení na 

dostatečné úrovni. V případě vzorků s vloženými zrny karbidu wolframu nedochází 

k úplnému roztavení zrn, jen k jejich částečnému natavení. Tato zrna již však sama o sobě 

poskytují matrici návaru dostatečnou podporu v odolnosti proti opotřebení. 
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8. ZÁVĚR 

 

 Předložená disertační práce se zabývá studiem vlastností návarů kombinujících 

martenzitické matrice na bázi železa s částicemi karbidu wolframu na základním materiálu 

S235JR+N. Tyto návary lze provádět na běžné konstrukční materiály, ale i na materiály s vyšší 

pevností (např. S690QL) z důvodu požadavků z praxe. Byly použity dva typy přídavného 

materiálu. Prvním byla plněná elektroda F-Durit G, jež už obsahuje mikroskopické částice 

karbidu wolframu. Druhým typem byla plněná elektroda Megafil A864M, v kombinaci  

s přidanými zrny karbidu wolframu o velikosti 1-2 mm. Hlavním přínosem práce je studium 

vlastností těchto návarů a TOO. Přínosy práce jsou definovány v kapitolách 3, 4, 5, 6, 8 a 9. 

Výsledky práce jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách a diskutovány v kapitole 7. 

 

Důležitou roli hraje typ aplikace daného návaru. Návary s mikroskopickými částicemi 

karbidu wolframu se hodí tam, kde nechceme snižovat kvalitu povrchu součástí, které jsou 

v kontaktu s povrchem návaru. Jedná se například o válcovací stolice a podobně. Naopak tam, 

kde nezáleží příliš na drsnosti povrchu a tam, kde dochází ke kontaktu s hrubým materiálem 

(kamenivo, zemina, rudy, odkorňovače kůry stromů a podobně), lze s výhodou využít návarů 

s velkými zrny karbidu wolframu, které slouží jako výztuha matrice návaru a zabraňují  

tak znehodnocování součásti s návarem.  

 

 Teoretická část se zabývá problematikou používaných typů matric a karbidů wolframu 

pro účely navařování a technologiemi, kterými se dané návary dají provést. To se stalo 

základem pro stanovení aspektů, které mají zásadní vliv na funkčnost a životnost navařovaných 

součástí, zejména pak na odolnost proti opotřebení. 

 

U všech návarů a jejich pásem TOO byla studována makrostruktura, mikrostruktura, 

tvrdost, mikrotvrdost. Byla provedena liniová a plošná chemická analýza. Hlavním cílem bylo 

porovnání vlivu parametrů navařování na výslednou odolnost návarů proti abrazivnímu 

opotřebení, dále přínos zvolených zrn karbidů wolframu a také vliv zvolené ochranné 

atmosféry. Tato zjištění lze s výhodou použít v praxi při optimalizaci procesu navařování 

strojních součástí vystavených abrazivnímu typu opotřebení metodou 138. 

 

 



8. Závěr    Disertační práce 

 

95 

 

8.1 Nové poznatky pro rozvoj vědního oboru strojírenská technologie  

 

Předložená disertační práce přinesla řadu nových teoretických a praktických poznatků 

v oblasti provádění návarů součástí vystavených opotřebení materiálu. Tyto návary jsou 

používány v průmyslu, kde se zpracovává celá škála materiálů, jako jsou zeminy, kamenivo, 

kovy apod. Životnost těchto návarů pak závisí na jejich výsledných mechanických vlastnostech, 

plošném podílu částic karbidů wolframu a matrice na povrchu návaru. 

 

Za hlavní nové poznatky pro rozvoj vědního oboru strojírenská technologie lze označit: 

 Porovnání vlastností návarů obsahujících mikroskopické částice karbidu wolframu  

(F-Durit G) a návarů s přidanými částicemi karbidu wolframu o rozměrech 1-2 mm 

(Megafil A864M). 

 Studium fází a struktur vznikajících v návarech kombinujících karbidy wolframu s matricí 

se zvýšeným obsahem boru. 

 Porovnání fází a struktur v návarech, které jsou provedeny v ochranné atmosféře směsi 

plynu argonu a dusíku oproti návarům provedeným v ochranné atmosféře směsi plynu 

argonu a CO2. 

 Posouzení tvrdostí a mikrotvrdostí a jejich vlivu na výslednou odolnost proti opotřebení. 

 Provedení liniových a plošných chemických analýz.  

 Provedení posouzení odolnosti návarů proti abrazivnímu opotřebení. 

 Provedení vyhodnocení vlivu navařovacích parametrů a plošného podílu částic karbidu 

wolframu v návarech (WC05) na jejich výsledné vlastnosti. 
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8.2 Využití výsledků v praxi 

 

Uvedené teoretické poznatky (kapitola 8), které představují vědecký přínos  

pro rozvoj oboru navařování, je možné přímo použít v praxi. 

 

Výsledky práce umožňují v praxi:   

 

 Na základě provedených zkoušek provést schválení postupu navařování (WPQR).  

 Optimalizovat výběr technologie a parametrů svařování při provádění návarů s karbidy 

wolframu. 

 Optimalizovat poměr množství částic karbidů wolframu a matrice v návaru. 

 Zvýšit provozní spolehlivost, provozní bezpečnost a životnost součástí vystavených 

abrazivnímu opotřebení s využitím kombinace matrice se zvýšeným obsahem boru  

a vložených částic karbidu wolframu. 

 Snížit náklady při výrobě součástí vystavených abrazivnímu opotřebení. 

 Zjištění, že směs argonu s dusíkem nepřináší výrazné zlepšení mechanických vlastností 

návaru ani zvýšení odolnosti proti abrazivnímu opotřebení. 

 

8.3 Doporučení pro další výzkum 

 

Výsledky této práce mohou být použity jako základ pro další výzkum. Ten se následně 

může zabývat porovnáním matric návarů s různými strukturami (např. austenitická versus 

martenzitická), odolností návarů s různými plošnými podíly částic karbidů wolframu proti 

abrazi a jiným typům opotřebení, využitím jiných základních materiálů, technologií navařování 

a podobně.  
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9. CONCLUSION  

 

This dissertation studies the properties of the weld deposits combining martensitic matrix 

based on iron, with tungsten carbide particles on the base material S235JR + N. These overlays 

can be performed on the conventional structure steels, but also on materials with higher strength 

(e.g. S690QL), due to requirements from practice. There were used two types of additional 

material. The first type was cored wire F-Durit G, which already contains microscopic particles 

of tungsten carbide. The second type was cored wire Megafil A864M, in combination  

with tungsten carbide grains size 1-2 mm. The main contribution of this work is to study  

the properties of the weld deposit and heat affected zone. The benefits of this thesis are defined 

in Sections 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. The results of the thesis are presented in each chapter  

and discussed in Chapter 7. 

 

The important point is the type of weld deposit application. The weld deposit  

with the microscopic particles of the tungsten carbide is suitable, where we do not want to 

reduce the surface quality of parts that are in contact with the surface of the weld deposit. These 

include the rolling mill and so on. Conversely, where it doesn’t matter of the little surface 

roughness, and where there is contact with the coarse material (gravel, soil, ores, barking of tree 

bark and so on), can be advantageously used weld deposits with the large grain tungsten carbide, 

which serve as reinforcement for matrix and prevent degradation of the components  

with the overlay. 

 

The theoretical part deals with used types of matrixes and the tungsten carbides for hard-

facing and technologies, which can be used. This became the basis for determining the aspects 

that have a major impact on the functionality and durability of the hard-faced parts, especially 

the wear resistance. 

 

All weld deposits and their heat affected zones have been studied in case  

of macrostructure, microstructure, hardness, micro-hardness. The linear and area chemical 

analysis was performed. The main objective was to compare the influence of welding 

parameters on the final weld deposit resistance against abrasive wear, also the contribution  

of selected tungsten carbide particles and also effect of the chosen protective atmosphere. These 
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findings can be advantageously used in the practice of hard-facing process optimization 

machine of parts subjected to abrasive wear type performed by technology 138. 

 

 

9.1 The new findings for the development of the discipline of mechanical technology 

 

This dissertation thesis has brought a number of new theoretical and practical 

knowledge in the implementation of weld deposit material components subject to wear. These 

weld deposits are used in the industry, working with the range of materials such as soil, stones, 

metals and so on. The life span of this weld deposits depends on their resulting mechanical 

properties, area fraction of the particles of the tungsten carbide and the matrix on the surface  

of the weld deposit. 

 

The main new knowledge to develop discipline in mechanical technology can be identified: 

 Comparison of the properties of the weld deposit comprising microscopic particles 

of tungsten carbide (F-Durit G) and weld deposits with added tungsten carbide 

particles with dimensions of 1-2 mm (Megafil A864M). 

 Study of the phases and the structures produced in weld deposits combining tungsten 

carbide particles with the matrix with an increased content of boron. 

 Evaluation of the phases and structures in weld deposits, which were produced  

in protective atmosphere of a mixture gas of argon and nitrogen compared weld 

deposits produced in protective atmosphere of a mixture gas of argon and CO2. 

 Assessment of hardness and micro-hardness and their influence on the resulting 

wear resistance. 

 Performance of a line and area chemical analyzes. 

 Performance of an assessment cladding resistance to abrasive wear. 

 An evaluation of the impact of welding parameters and surface proportion  

of tungsten carbide particles in weld deposit (WC05) on their final properties. 
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9.2 The use of results in practice 

 

Theoretical knowledge (Chapter 8), which represent a scientific contribution 

for the development of the field of hard-facing, can be directly applied in practice. 

 

The results in practice can be used for:   

 

 Provading welding procedure approvals based on the performed tests (WPQR).  

 Optimizing the technology selection and welding parameters for the implementation  

of the weld deposits using the tungsten carbide particles. 

 Optimizing the ratio of the tungsten carbide particles and matrix in the weld deposit. 

 Enhancing the operational reliability, the operational safety and the service life  

of the components subjected to abrasive wear using a combination of matrix  

with increased content of boron and tungsten carbide particles. 

 Reducing the manufacturing costs of the components exposed to abrasive wear. 

 Result that a mixture of argon with nitrogen does not give us significant improvement 

of the mechanical properties of the weld deposit or increase the abrasion resistance. 

 

 

9.3 Recommendations for further research 

 

The results of this dissertation thesis can be used as a basis for the further research.  

It may then deal with comparison of matrixes of the weld deposits with different micro-

structures (eg. austenitic versus martensitic), resistance of the weld deposits with different 

surface content of the tungsten carbide particles against abrasion and other types of wear,  

the use of other substrate materials, welding technologies, etc. 
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