
 

 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

Katedra mechanické technologie 
 

 

 

 

 

Ing. Jindřich Kozák  

 

 

 

Vlastnosti kovo-keramického návaru  

s vloženými zrny karbidů wolframu 
 

 

 

Autoreferát doktorské disertační práce 
 

 

 

Školící pracoviště: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

   Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie 

 

Studijní obor:  2303V002 Strojírenská technologie 

 

 

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

 

 
Oponenti:  prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. 

   VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta Strojní 

 

    

prof. Dr. Ing. Libor Beneš   

ČVUT v Praze, Fakulta strojní 

 
    

prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D. 

   Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera 

 

 

Ostrava 2017 

 



VŠB – Technická univerzita Ostrava   Autoreferát disertační práce 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Jindřich Kozák, 2017 

ISBN 978-80-248-4016-1



Anotace   Autoreferát disertační práce 

3 

 

ANOTACE 

 

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 prodlužit 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.  

  

 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 mikro-tvrdosti. Součástí práce bylo studium množství částic karbidu wolframu na povrchu 

návaru a 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 

 

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

is often small in comparison with the rest of the components, which didn’t exhaust 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 the mining and metallurgical 

industry, construction, and for 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. 

 

Dissertation thesis deals with the hard-facing surfaces of parts 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 to study the amount of the tungsten carbide particles on the surface  

of the weld deposit and 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  

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)  

ASTM G65 Standard Test Method for Measuring Abrasion Using the Dry 

Sand/Rubber Wheel Apparatus 

CE   uhlíkový ekvivalent 

FTC fused tungsten carbide  

HV10   tvrdost podle Vickerse při zatížení 98 N 

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

HZ   hranice ztavení 

M21   směs plynů Ar82% a CO218% 

N3   směs plynů Ar82% a N250% 

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 

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, jejímž 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 vysoké 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. 

 

 

 

2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 

 

2.1 Vlastnosti karbidu wolframu 

 

Karbid wolframu, také někdy nazýván jako slinutý karbid je kompozitní materiál, který 

je vyráběn procesem zvaným prášková metalurgie. 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 
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zcela nezaručuje. Vzhledem k tomu, že se jedná o křehký materiál, neurčuje se zde standardní 

odolnost v tahu [7].  

 

 
Obr. 1 - Efekt objemového podílu matrice a velikosti zrn na výslednou odolnost proti 

opotřebení (slinuté karbidy) [8] 

 

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

při odolnosti proti opotřebení (viz obr. 1). 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 [8].  

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 [9]. 

 

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 

 

 

2.2 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 

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. Karbidy wolframu 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, 8]. 
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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. 2). 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 [10, 11].  

 

 

2.3 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 zejména pak Mo) a dále na odolnost matrice proti korozi [13. 14].  

 

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

tvrdonávarů. 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 [15, 16, 17]. 

 

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 [18, 19, 20]. 

 

 

2.4 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 [22]. 

 

Hlavními parametry, které ovlivňují svařitelnost materiálu [21, 22]:  

- Chemické složení  

- Mechanické vlastnosti  

- Technologie svařování 

- Okolní prostředí  

- Mikrostruktura  

- Konstrukce svařence (např. tloušťka svařovaných/navařovaných součástí) 
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Návary některých tvrdokovů (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 [21].  

 

 

2.5 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. 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 [13].  

 

Pro navařování je k dispozici celá řada svařovacích procesů (procesů navařování), např. 

navařováním obalenou elektrodou, plněnou elektrodou/drátem, navařování v ochranných 

atmosférách plynu, navařování automatem pod tavidlem, navařování plazmou, laserem atd. [24, 

25]. 

 

Vždy je také potřeba určit, 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 2.4). Citlivost ke vzniku trhlin se vyskytuje 

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

k odlamování návaru a znehodnocení součásti [24, 25]. 

 

K použití navařování nejčastěji dochází v oblastech [24, 25]: 

1) důlních zařízení – vrtáky, lopatek, rýpadel  

2) nářadí při stavbě silnic a dálnic 

3) v oblastech zpracování surovin – míchací lopatky 

4) výkopů – zuby bagrů 

5) tváření materiálu – např. namáhané povrchy kladiv, zápustek apod. 

 

Návary s  karbidy wolframu by se měly provádět nízkými parametry, z důvodu 

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

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 [7]. 
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Obr. 2 – Navařování zubů důlních strojů a bagrů [23] 

 

 

 

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  

až 50 %, to vede ke snížení tvrdosti, vysoká rychlost ochlazování pak vede k možnému zakalení 

materiálu [2, 3]. 

 

Navařování v ochranných atmosférách - 131, 135, 138 

 

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

(viz obr. 3). 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), tak bez ní. V tom případě je ochranná atmosféra 

vytvářena při tavení plniva v plněné elektrodě [25, 26].  

 

 
Obr. 3 – Typy plněných elektrod [26] 
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2.6 Opotřebení a degradace materiálu 

 

K narušení materiálu 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 [27].  

 

Existuje celá řada typů opotřebení, jež jsou popsány v disertační práci. 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 [28, 29]. 

 

Abraze (Abrasion) 

 

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

a ostrých částic s povrchem materiálu (viz obr. 4). 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 [13, 14]. 

 

 
Obr. 4 – Abrazivní opotřebení materiálu [12] 
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Mezi nejčastější oblasti výskytu abraze patří stavební průmysl, těžební průmysl  

či 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 [30]. 

Ke snížení abrazivního opotřebení lze přispět přidáním tvrdých sekundárních fází  

do povrhu materiálu. Například karbidu wolframu. Zde ovšem záleží na velikosti zrna 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 [30, 31].  

 

 

2.7 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 

degradačních procesů, jež působí na povrchu součásti. Základním předpokladem je tedy znalost 

chování uvažovaných materiálů v předpokládaných podmínkách provozu [32, 33, 34]. 

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 [24, 25]. 

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.) [35, 36, 

37]. 

 

 

2.8 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 

naměřené hodnoty do souvislosti s pozorováním opotřebeného povrchu (např. mikroskopické 

a makroskopické posouzení) pro pochopení mechanismu opotřebení [38, 39, 40]. 

 

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. 5). Mezi povrch válce a tyto vzorky neustále 

proudí písek určité zrnitosti. Dochází k opotřebení povrchu vzorků vlivem abraziva (písku)  
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a váhovému úbytku. Test odpovídá standardu ASTM G65. Tento test může být dále 

modifikován. Místo písku lze použít suspenzi tekutiny (vody) obsahující abrazivum [41, 42].  

 

 

 
Obr. 5 – Měření abrazivního opotřebení dle standardu ASTM G65 [42] 

  

 

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 disertační práce). 

Tento prášek o velikosti zrna 1-2 mm je určen převážně pro použití v návarech [12]. 

 

Na obr. 6 je znázorněn způsob navařování metodou 138 s vibračním podavačem  

s přisypáváním zrn karbidu wolframu [23].  

 

 
Obr. 6 – Schéma navařování s vloženými částicemi karbidu wolframu [23] 

 

 

 

5.2 Volba přídavných materiálů  

 

Pro účely experimentu bylo vyrobeno několik variant vzorků na základním materiálu 

S235JR+N (chemické složení viz tab. 2 a příloha č. 3 disertační práce). Vzhledem  

k požadavkům z praxe, byl program zkoušek rozšířen o návary na základní materiál S690QL. 

Kompletní rozsah provedených variant návarů, při aplikacích různých přídavných materiálů, je 

uveden v disertační práci. Jako příklad je uvedena níže varianta E (vzorek WC19 a WC 15). 
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Tab. 2 – 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 

 

Tab. 3 – 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 E (vzorek WC19 a WC15) 

 

Pro variantu E byl zvolen přídavný materiál Megafil A864M (viz tabulka 3) a částice 

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

při navařování na základním materiálu (S235JR+N). Srovnání výsledných vlastností návaru 

bylo v disertační práci provedeno s variantou B, u které byla použita směs plynů 82% Ar s 18% 

CO2.   

Každá varianta v disertační práci byla navařena ve dvou úrovních navařovacích 

parametrů z důvodu srovnání vlivu parametrů na výsledné vlastnosti návaru. 

 

 

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 materiálů, 

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.   

 

V tabulce 4 jsou uvedeny parametry navařování jednotlivých vzorků. Příklad 

předběžného postupu navařování pWPS vzorku WC15 je uveden na obr. 7 a v disertační práci  

v příloze č. 1. Každý návar je jednovrstvý tvořený z 6ti až 8mi vedle sebe ležících housenek 

(viz obr. 7). 
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Tab. 4 – Parametry navařování jednotlivých vzorků:  
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 

 
Obr. 7 – Předběžná specifikace postupu navařování pWPS vzorku WC15 
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6. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ  

 

Vyhodnocení výsledků bylo prováděno několika metodami: posouzení makrostruktury, 

posouzení mikrostruktury, měření tvrdostí HV10, mikro-tvrdostí HV0,1, měření odolnosti proti 

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

difrakční analýzy XRD.  

 

 

6.1 Posouzení makrostruktury vzorků 

 

Dělení vzorků bylo provedeno na pile Struers Discotom 5 a pomocí vodního paprsku  

na zařízení PTV WJ2020-2Z-1xPJ-2D kolmo ke směru navařování. Následně bylo provedeno  

broušení brusnými papíry 9 µm ALEGRO, 3 µm DAC a piano 220, vč. konečného leštění 

suspenzí oxidu křemičitého OP-U a OP-A. K leptání pro snímky makrostruktury byla použita 

10 % HNO3 jako vodní roztok.  
 

      
Obr. 8 – Makrostruktura vzorku WC19 (a) a WC15 (b) 

 

Návary vzorků WC19 a WC15 (viz obr. 8) dosahují v některých místech tloušťky  

až 5 mm. Tepelně ovlivněná zóna dosahuje tloušťky až 2 mm u vzorku WC19 a až 2,5 mm  

u vzorku WC15. Částice karbidu wolframu se nacházejí převážně ve spodní části návarů. 

Analýza makrostruktury nezjistila žádné vady v návarech. Míra promíšení odpovídá 27 %  

u obou vzorků.  

 

 

6.2 Studium tvrdosti HV10 

 

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

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

ztavení. Na každém vzorku bylo provedeno deset vpichů HV10 se vzdáleností mezi vpichy  

1 mm na přístrojích Struers Duramin A-300 a WPM Werkstoffprufsysteme Leipzig GmbH.  

Na obrázku 9 jsou uvedeny naměřené hodnoty tvrdostí HV10 jednotlivých vzorků.  

a) b) 
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Obr. 9 – Hodnoty tvrdostí HV10 v návarech jednotlivých vzorků 

 

 

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, další měření bylo provedeno v tepelně ovlivněné oblasti 

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

matrice materiálu a částic karbidu wolframu na přístrojích Matsuzawa MMT-X7 a LECO 

LM247AT.  

Na obrázku 10 jsou znázorněny naměřené hodnoty mikro-tvrdostí HV0,1 jednotlivých 

vzorků.  

 
Obr. 10 – Hodnoty tvrdostí mikrotvrdostí HV0,1 v návarech jednotlivých vzorků 
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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 WC19 a WC15 

   
Obr. 11 – 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 sledovat dendritické útvary 

tmavé barvy, které se nalézají v celé tloušťce návaru (viz obr. 11).  

 

   
Obr. 12 – Mikrostruktura hranice návaru a částice karbidu wolframu u vzorků WC19 (a) a 

WC15 (b) 

 

Na obrázku 12 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. 

Mikro-tvrdost 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.  

 

 

Karbid 

wolframu 

 

Karbid 

wolframu 

 

Matrice 

návaru 

Matrice 

návaru 

a) b) 

a) b) 
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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 s vyhodnocením 

uvedeným v diskusi výsledků (viz kap. 7).  

 

 

6.6 Testy abrazivního opotřebení 

 

Pro měření odolnosti materiálu proti opotřebení lze použít celou řadu přístrojů  

(viz kap. 2.8). V tomto případě bylo použito zařízení Dry Sand/Rubber Wheel Abrasion Testing 

Device, které odpovídá standardu ASTM G 65 (viz obrázek 5). 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 obr. 13. 

 

 
Obr. 13 – Grafické porovnání hmotnostního úbytku materiálu po testu odolnosti proti 

abrazivnímu opotřebení 

 

Nejlepšího výsledku – nejmenšího hmotnostního úbytku (viz obrázek 13) 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.  
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Vzorky WC19 a WC15  

   
Obr. 14 – Povrch opotřebeného návaru vzorků WC19 (a) a WC15 (b)  snímaný elektronovým 

mikroskopem SEM (240x) 

 

Na obrázku 14 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 

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 byla provedena 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 disertační práce.  

 

Vzorek WC15 

 
Obr. 15 – Difrakční analýza vzorku WC15 

 

Ve vzorku WC15 (viz obr. 15) vznikla fáze železa alfa, dále obě formy karbidu 

wolframu WC i W2C, borid železa FeB a směsný karbid wolframu a železa Fe3W3C. 

a) b) 
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7. DISKUSE A SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 

 

V 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. 

 

Z dosažených výsledků a jejich hodnocení je možno vyslovit následující závěry: 

  

Lze 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. 

 

Změna použitých ochranných plynů při navařovaní nemá zásadní vliv na odolnost 

návarů, má vliv pouze na lokální tvrdost a mikro-tvrdost 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.  

 

Lze konstatovat, že při vyšších svařovacích parametrech jsou dosaženy nižší hodnoty 

mikro-tvrdosti a tvrdosti matrice návaru, což má za následek vyšší soudržnost návarů 

s částicemi karbidu wolframu.  

 

Vznik sekundárních karbidů je zapříčiněn roztavením primárních karbidů wolframu 

při přechodu přes elektrický oblouk při navařování a následném tuhnutí taveniny. 

 

Vytváření nitridů, boridů a karbonitridů boru může nepatrně ovlivnit vlastnosti 

návarů s vlivem na jeho odolnost proti opotřebení. 

 

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 

 

 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 přídavných materiálů. 

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. 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. 

 

 

8.1 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. 
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 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. 

 

 

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 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. 
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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 

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). 
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 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. 

 

 

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. 
 

 
 
 
 
 



10. Použitá literatura   Autoreferát disertační práce 

29 

 

10. POUŽITÁ LITERATURA 

 

1) YAO, Z., STIGLICH, J. J., SUDARSHAN, T.S. Nano-grained tungsten carbide-cobalt 

(WC/Co). Materials Modification, Inc. [online]. 2012 [cit. 2017-2-24].  

< http://www.matmod.com/publications/armor_1.pdf > 

2) KUBÍČEK, J. Renovace a povrchové úpravy [online]. 11.12.2006 [cit. 2017-2-24]. 

<http://ust.fme.vutbr.cz/svarovani/opory_soubory/renovace_a_povrchove_upravy__ 

kubicek.pdf > 

3) VAMSI KRISHNA, B., MISRA, V.N., MUKHERJEE, P.S., SHARMA, P. 

Microstructure and properties of flame sprayed tungsten carbide coatings. International 

Journal of Refractory Metals & Hard Materials, vol. 20, 2002, s. 355-374 

4) VERDON, C., KARIMI, A., MARTIN, J.-L. A study of high velocity oxy-fuel thermally 

sprayed tungsten carbide based coatings. Part 1: Microstructures. Materials Science and 

Engineering, vol. 246, 1998, s. 11-24 

5) MELENDEZ, N.M., MCDONALD, A.G. Development of WC-based metal matrix 

composite coatings using low-pressure gas dynamic spraying. Surface & Coatings 

Technology, vol. 214, 2013, s. 101-109 

6) PRZYBYLOWICZ, J., KUSINSKI, J. Structure of laser cladded tungsten carbide 

composite coatings. Journal of Materials Processing Technology, vol. 109, 2001, s. 154-

160 

7) HERMAN, P. Materiály pro navařování a žárové nástřiky s obsahem wolframkarbidů. 

[online]. [cit. 2017-2-24]. < http://www.svarak.cz/c/cz/materialy-pro-navarovani-a-

zarove-nastriky-sobsahem-wolframkarbidu.htm > 

8) The Designer’s guide to tungsten carbide [online]. 2009. [cit. 2017-2-24].  

< http://manuals.chudov.com/Carbide-Design-Handbook.pdf > 

9) FROYLAND, O., MOXNES, J.F. Mechanical properties of wolfram carbide  [online]. 

2004. [cit. 2017-2-24]. < http://rapporter.ffi.no/rapporter/2004/03860.pdf > 

10) JONES, A.H., ROFFEY, P. The improvement of hard facing coatings for ground 

engaging applications by the addition of tungsten carbide. Wear, vol. 267, 2009,  

s. 925-933 

11) JANKAUSKAS, V., ANTONOV, M., VARNAUSKAS, V., SKIRKUS, R., 

GOLJANDIN, D. Effect of WC grain size and content on low stress abrasive wear of 

manual arc welded hardfacings with low-carbon or stainless steel matrix. Wear, vol. 328-

329, 2015, s. 378-390  

12) Products [online]. [cit. 2017-2-24]. <http://www.durmat.com/_en/spritzpulver.htm> 

13) HLAVATÝ, I., HLAVATÝ, J., KREJČÍ, L. Navařování tvrdokovů. Svět svaru, vol. 1, 

2007, s. 18-19 

14) LI, Z., JIANG, Y., ZHOU, R., LU, D., ZHOU, R. Dry three-body abrasive wear behavior 

of WC reinforced iron matrix surface composites produced by V-EPC infiltration casting 

process. Wear, vol. 262, 2007, s. 649-654 

15) MADADI, F., SHAMANIAN, M., ASHRAFIZADEH, F. Effect of pulse current on 

microstructure and wear resistence of Stellite6/tungsten carbide claddings produced by 

tungsten inert gas process. Surface & Coatings Technology, vol. 205, 2011, s. 4320-4328 

16) LOU, D., HELLMAN, J., LUHULIMA, D., LIIMATAINEN, J., LINDROOS, V.K. 

Interactions between tungsten carbide (WC) particulates and metal matrix in WC-

reinforced composites. Materials Science and Engineering, vol. 340, 2003, s. 155-162 

17) BADISCH, E., KIRCHGAßNER, M. Influence of welding parameters on microstructure 

and wear behaviour of a typical NiCrBSi hardfacing alloy reinforced with tungsten 

carbide. Surface & Coatings Technology, vol. 202, 2008, s. 6016-6022 

http://www.matmod.com/publications/armor_1.pdf
http://ust.fme.vutbr.cz/svarovani/opory_soubory/renovace_a_povrchove_upravy__
http://manuals.chudov.com/Carbide-Design-Handbook.pdf
http://rapporter.ffi.no/rapporter/2004/03860.pdf


10. Použitá literatura   Autoreferát disertační práce 

 

30 

 

18) VAN ACKER, K., VANHOYWEGHEN, D., PERSOONS, R., VANGRUNDERBEEK, 

J. Influence of tungsten carbide particle size and distribution on the wear resistance  

of laser clad WC/Ni coatings. Wear, vol. 258, 2005, s. 194-202 

19) TRUEMAN, A., SCHWEINSBERG, D.P., HOPE, G.A. The matrix corrosion of tungsten 

carbide/carbon steel metal matrix composites. Corrosion Science, vol. 39, 1997, s. 1153-

1164 

20) JUST, CH., BADISCH, E., WOSIK, J. Influence of welding current on carbide/matrix 

interface properties in MMCs. Journal of Materialls Processing Technology, vol. 210, 

2010, s. 408-414 

21) LIU S., INDACOCHEA, J.E. Weldability of Steels, Properties and Selection: Irons, 

Steels, and High-Performance Alloys, ASM Handbook, Vol 1, 1990, ASM International, 

s. 603–610 

22) KOUKAL, J., SCHWARZ D., HAJDÍK J. Materiály a jejich svařitelnost. Ostrava: Český 

svářečský ústav, 2009. ISBN 978-80-248-2025-5.  

23) The best in hardfacing. [online]. [cit. 2017-2-24].    

< http://www.tungstencarbidehardfacing.com/ PostleMIG-TC.pdf > 

24) Katalog Welco [databáze online]. Welco, 2011 [cit. 2017-2-24].  

< http://www.welco.cz/katalog/welco > 

25) Tungsten Carbide Hardfacing [online]. 2015 [cit. 2017-2-24].    

< http://www.tungstencarbidehardfacing.com/ > 

26) MENDEY, P.F., BARNES, N., KURTIS, B., BORLE, S.D., GAJAPATHI, S.S., GUEST, 

S.D., HOSSEIN, I., GOL, A.K., WOOD, G. Welding processes for wear resistant 

overlays. Journal of Manufacturing Processes, vol. 16, 2014, s. 4-25 

27) BAHADUR, S., YANG, CH. Friction and wear behavior of tungsten and titanium carbide 

coatings. Wear, vol. 196, 1996, s. 156-163 

28) Degradace strojních součástí. [online]. [cit. 2017-2-24].     

< http://degradace.tf.czu.cz/Dgrd_txt/Mngr_ram_txt2.htm > 

29) BLAU, P.J. Introduction to Adhesion, Friction, and Wear Testing, Mechanical Testing 

and Evaluation, ASM Handbook, Vol 8, ASM International, 2000, s. 291–294 

30) LUDEMA, K.C. Introduction to Wear, Friction, Lubrication, and Wear Technology, ASM 

Handbook, Vol 18, ASM International, 1992, s. 175–175 

31) TYLCZAK J.H. Abrasive Wear, Friction, Lubrication, and Wear Technology, ASM 

Handbook, Vol 18, ASM International, 1992, s. 184–190 

32) SUCHÁNEK, J., KUKLÍK, V. Odolnost proti abrazivnímu opotřebení slitin neželezných 

kovů. [online]. 2008 [cit. 2017-2-24].  <  http://www.tribotechnika.sk/ tribotechnika-

12012/odolnost-proti-abrazivnimu-opotrebeni-slitin-nezeleznych-kovu.html > 

33) KŘIŽAN, J. Ocel odolná proti opotřebení pro náročné použití.  MM Průmyslové 

spektrum, vyd. 5, 2012, s. 68  

34) Plechy otěruvzdorné. [online]. [cit. 2017-2-24]. < http://www.vitkovicesteel.com/ 

stranky/plechy-plechy-odolne-proti-mechanickemu-opotrebeni-oteruvzdorne > 

35) LEECH, P.W., LI, X.S., ALAM, N. Comparison of abrasive wear of a complex high alloy 

hardfacing deposit and WC-Ni based metal matrix composite. Wear, vol. 294-295, 2012, 

s. 380-386  

36) LEE, K., LEE, S., KIM, Y., HONG, H.S., OH, Y., KIM, S. The effects of additive 

elements on the sliding wear behavior of Fe-base hardfacing alloys. Wear, vol. 255, 2003, 

s. 481-488 

37) VENKATESH, B., SRIKER, K., PRABHAKAR, V. Wear characteristics of hardfacing 

alloys: state-of-the-art. Procedia Materials Science, vol. 10, 2015, s. 527-532 

http://www.tungstencarbidehardfacing.com/%20PostleMIG-TC.pdf
http://www.welco.cz/katalog/welco
http://www.tungstencarbidehardfacing.com/
http://degradace.tf.czu.cz/Dgrd_txt/Mngr_ram_txt2.htm
http://www.tribotechnika.sk/%20tribotechnika-12012/odolnost-proti-abrazivnimu-opotrebeni-slitin-nezeleznych-kovu.html
http://www.tribotechnika.sk/%20tribotechnika-12012/odolnost-proti-abrazivnimu-opotrebeni-slitin-nezeleznych-kovu.html
http://www.vitkovicesteel.com/%20stranky/plechy-plechy-odolne-proti-mechanickemu-opotrebeni-oteruvzdorne
http://www.vitkovicesteel.com/%20stranky/plechy-plechy-odolne-proti-mechanickemu-opotrebeni-oteruvzdorne


10. Použitá literatura   Autoreferát disertační práce 

 

31 

 

38) LI, C.X. Surface Engineering – Wear Testing and Wear Measurement. The University of 

Birmingham. UK.  < http://emrtk.unimiskolc.hu/projektek/adveng/home/ 

kurzus/korsz_anyagtech/1_konzultacio_elemei/wear_testing_measurement.htm > 

39) Adhesion Testing, Mechanical Testing and Evaluation, ASM Handbook, Vol 8, ASM 

International, 2000, s. 295–305 

40) HAWK, J.A. Abrasive Wear Testing, Mechanical Testing and Evaluation, ASM 

Handbook, Vol 8, ASM International, 2000, s. 325–337 

41) KENNEDY, D.M., HASHMI, M.S.J. Methods of wear testing for advanced surface 

coatings and bulk materials. Journal of Materials Processing Technology, vol. 77, 1998, 

s. 246-253 

42) KAŠPAROVÁ, M., ZAHÁLKA, F., HOUDKOVÁ, Š. Hodnocení abrazivní a adhezivní 

odolnosti materiálů. Sborník konference Metal 2009. Tanger. 2009, s. 1-7  

 

 

11. SEZNAM AUTORSKÝCH PUBLIKACÍ 

 

1. KOZÁK, J., HLAVATÝ, I., Využití karbidů wolframu při navařování. Sborník přednášek 

konference s mezinárodní účastí TechMat ’11: 10.11.2011, Svitavy. Univerzita Pardubice, 

2011, s. 12. ISBN 978-80-7395-431-4.  

2. KOZÁK, J., Využití karbidů wolframu v praxi. Sborník přednášek odborného semináře 

Svařovací den 2012: 21. – 22.6.2012, Hněvkovice. Ostrava: VŠB-Technická univerzita 

Ostrava, 2012, s. 62. ISBN 978-80-248-2745-2. 

3. KOZÁK, J., Historie a vývoj karbidů wolframu. Sborník přednášek konference 

s mezinárodní účastí TechMat ’12: 15.11.2012 Svitavy, Univerzita Pardubice, 2012. ISBN 

978-80-7395-537-3.  

4. KOZÁK, J., HLAVATÝ, I., Using Tungsten Carbides for Hardfacing. Zborník z kolokvia 

grantovej úlohy č.3-7285-09: 16.5.2012, Tatranské Matliare. Trnava: Tripsoft, 2012, 

s. 127, ISBN 978-80-89291-48-9. 

5. KOZÁK, J., HLAVATÝ, I., Application of tungsten carbides in practice. Inovácie vo 

zváraní, Cech zvaračských odbornikov, Trnava, 2012, ISBN 978-80-971233-1-4. 

6. KOZÁK, J., Vlastnosti kompozitních materiálů na bázi karbidů wolframu užívaných v 

současné praxi a jejich odolnost proti opotřebení. Sborník z konference Svařovací den 

2013, Hněvkovice, 2013, ISBN 978-80-248-2999-9 

7. HLAVATÝ, I., KOZÁK, J., TUOMINEN, J., Study of worn weld deposit with added 

tungsten carbide grains, Proceedings of the SMT28 conference, Tampere, Finland, 

Tampere University of Technology, 1. vol., 2014, p. 57, ISBN 978-952-15-3309-9 

8. KOZÁK, J., Povrchové úpravy součástí s využitím kompozitních materiálů na bázi karbidů 

wolframu, Sborník příspěvků závěrečné konference projektu ESF s názvem Vytváření 

nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství, Sepetná, 

VŠB-TU Ostrava, 1. vydání, 2014, str. 19, ISBN 978-80-248-3460-3 

9. KOZÁK, J., Opotřebení a jeho vliv na životnost návarů obsahujících karbidy wolframu, 

All For Power, 8. ročník, 3/2014, AF POWER agency a.s., 2014, str. 92 - 94, ISSN 1802-

8535 

10. KOZÁK, J., Vliv rozmístění částic karbidu wolframu v návaru na odolnost proti 

opotřebení, Sborník konference XXXII. Dny svařovací techniky, Rychnov nad Kněžnou, 

Esab, 1. vydání, 2015, ISBN 978-80-02-02598-6 



10. Použitá literatura   Autoreferát disertační práce 

 

32 

 

11. HLAVATÝ, I., KOZÁK, J., HÁJKOVÁ, P. Zrna karbidu wollframu v návarech. MM 

Průmyslové spektrum – Spojování a dělení materiálů, Ročník IXX (monotematická 

příloha) – 1, 2/2016, MM publishing, s.r.o, Praha, 2016, str. XVII-XVIII. ISSN 0341-5775. 

12. HLAVATÝ, I., KOZÁK, J., KREJČÍ, L. Study of the weld deposit properties contained 

tungsten carbides in the iron matrix. Sborník konference Metal 2016. Brno: 2016, s. 1056-

1060 ISBN: 978-80-87294-67-3 

13. HLAVATÝ, I., KOZÁK, J., KREJČÍ, L., SAMARDŽIČ, I., TUOMINEN, J., The effect 

of tungsten carbide particles content in weld deposit on its abrasion resistence. Tehnicki 

Vjesnik-Technical Gazette, vol. 24, 2017, ISSN 1330-3651 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VŠB – Technická univerzita Ostrava   Autoreferát disertační práce 

33 

 

12. ŽIVOTOPIS – CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

Jméno: Ing. Jindřich Kozák 

 

Osobní údaje: datum narození 25. 11. 1986,  

národnost česká 

Adresa: Poštovní 124, Bohuslavice 747 19 

E-mail: jindrich.kozak@vsb.cz  

 

 

Vzdělání:   2011 – VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické 

technologie, Specializace – svařování 

 2006 – Střední průmyslová škola a střední umělecko-průmyslová 

škola, Opava, získání certifikátu pro práci s programem AutoCad 

2002 

 

Postgraduální studium:  2015 – Speciální kvalifikace svářečského dozoru pro jadernou 

energetiku 

 2015 – Certifikovaný svářečský inženýr 

2014 – Pověření ANB svářečského technika pro výuku a zkoušky 

svářečů 

 2014 – Certifikát VT2dsw dle EN ISO 9712 – Vizuální kontrola 

svarů 

 2013 – studijní pobyt (5 měsíců) na Tampere University  

of Technology ve Finsku 

2011 až dosud – student doktorského studia v kombinované formě 

na VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické 

technologie, Specializace – navařování   

2011 – Certifikát mezinárodního svářečského inženýra IWE  

a evropského svářečského inženýra EWE 

 

Profesní c.v.: 09/2016 – odborný asistent na VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta strojní, katedra mechanické technologie 

 

09/2015 – OSVČ – svářečský inženýr – řešení technologie 

svařování a svářečského dozoru pro společnosti v oblasti 

strojírenství a stavebnictví 

  

03/2009 – 08/2015 – asistent externího svářečského dozoru  

(Ing. Martin Skalík)  

 

 

Znalosti: pokročilá znalost jazyka anglického, základní znalost jazyka 

finského, dobrá znalost práce na PC, řidičské oprávnění sk. A, B, 

organizační schopnosti, dobré komunikační dovednosti. 

 

 

mailto:jindrich.kozak@vsb.cz


 VŠB – Technická univerzita Ostrava    Autoreferát disertační práce 

 

34 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

Name: Ing. Jindřich Kozák 

 

Personal data: date of birth 25. 11. 1986,  

Czech nationality 

Adress: Poštovní 124, Bohuslavice 747 19 

E-mail: jindrich.kozak@vsb.cz  

 

 

Education:   2011 – master degree at VŠB-TU Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Mechanical Technology, Specialization 

– welding 

 2006 – Secondary technical school and secondary art-technical 

school, Opava, AutoCad 2002 certificate 

 

Postgraduate studies: 2015 – Special qualification of welding supervision for nuclear 

power 

 2015 – Certified European welding engineer 

2014 – Authorized by ANB as Welding technician for education 

and examination of welders 

 2014 – Certificate VT2dsw acc. EN ISO 9712 – Visual inspection 

of welded joints 

 2013 – study visit for 5 months at Tampere University  

of Technology in Finland 

2011 until now – doctoral studies at VŠB-TU Ostrava, Faculty  

of Mechanical Engineering, Department of Mechanical 

Technology, Specialization – hard-facing   

2011 – Certificate of international welding engineer IWE and 

European welding engineer EWE 

 

Professional CV: 09/2016 until now – assistant at VŠB – Technical University 

Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department  

of Mechanical Technology 

 

09/2015 until now – Self-employed – welding engineer – solving  

of welding technology and welding supervision for engineering  

and construction companies 

 

 03/2009 – 08/2015 – welding supervision assistant  

(Ing. Martin Skalík) 

 

Other skills: Advanced knowledge of English language, basic knowledge  

of Finnish language, good knowledge of using PC, driving license 

A+B, organization skills, communication skills. 

mailto:jindrich.kozak@vsb.cz

