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Seznam použitých značek a symbolů 

Symbol (značka) Jednotka Popis 

AVC [-] Arc voltage control 

E [GPa] Modul pružnosti 

Fm [N] Maximální zatížení 

HB [-] Tvrdost podle Brinella 

HBW [-] 
Tvrdost podle Brinella (vnikající tělísko 

kulička ze slinutých karbidů) 

HV [-] Tvrdost podle Vickerse 

I [A] Svařovací proud 

Ks [-] Koeficient svařitelnosti 

Lc [mm] Zkoušená délka 

Ls [mm] Největší šířka svaru po opracování 

Lt [mm] Celková délka zkušební tyče 

L0 [mm] Počáteční měřená délka 

NDT [-] Nedestruktivní zkoušení 

Qs [kJ.cm
-1

] Specifické vnesené teplo 

Re [MPa] Mez kluzu 

Rm [MPa] Mez pevnosti v tahu 

SK [-] Svarový kov 

TOO [-] Tepelně ovlivněná oblast 

U [V] Svařovací napětí 

WPQR [-] Welding procedure qualification record 

WPS [-] Welding procedure specification 

Z [%] Kontrakce 

ZM [-] Základní materiál 

a [-] Parametr mřížky 

a1 [mm] Šířka plechu 

a2 [mm] Tloušťka zkušební tyče 

b [mm] Délka plechu 

bcc [-] Body - centered cubic 

bmin [-] Minimální délka skluzu 

b1 [mm] Šířka zkoušené délky tyče 

b2 [mm] Šířka hlavy upínacího konce 
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c [J.kg
-1

.K
-1

] Měrná tepelná kapacita 

f [mm] Ohnisková vzdálenost 

fcc [-] Face - centered cubic 

hcp [-] Hexagonal close packing 

r [mm] Poloměr zaoblení u hlavy 

t [mm] Tloušťka plechu 

td [°C] Teplota dohřevu 

ti [°C] Teplota interpass 

tp [°C] Teplota předehřevu 

vp [cm.min
-1

] Rychlost podávání drátu 

vs [cm.min
-1

] Svařovací rychlost 

141 [-] 
Obloukové svařování netavící se 

elektrodou v inertním plynu  

15 [-] Plazmové svařování 

α [10
-6

.K
-1

] Koeficient tepelné roztažnosti 

η [-] 
Koeficient účinnosti technologie 

svařování 

λ [W.m
-1

.K
-1

] Tepelná vodivost 

ρ [kg.dm
-3

] Hustota 
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Úvod [1], [5], [12] 

Titan má ve světě poměrně široké uplatnění, ať už se jedná o jeho technicky čistou formu, 

nebo jeho slitiny. Je to hlavně z důvodu dobrých mechanických i fyzikálních vlastností, jimiž 

jsou zejména vysoká pevnost, velmi dobrá odolnost proti korozi a téměř poloviční hustota 

v porovnání s ocelí, tudíž nižší hmotnost při stejných rozměrech polotovarů. Na základě 

uvedených vlastností je možné použít tento kov v leteckém a chemickém průmyslu,  

ve strojírenství, v medicíně nebo i v papírenském a potravinářském průmyslu. Zařízením,  

pro jehož účely byl proveden v rámci této práce experiment, je kondenzátor tepelných 

elektráren. Použití titanu zde tedy spadá do kategorie strojírenství. V tomto odvětví  

se při použití titanu přihlíží, stejně jako v případě použití v letectví, k jeho nízké hustotě, díky  

níž je možné jeho použitím docílit snížení hmotnosti při zachování dobrých mechanických  

a antikorozních vlastností, kterými technicky čistý titan disponuje. 

Vzhledem k tomu, že práce pojednává o svařování technicky čistého titanu a zároveň  

je tento materiál kovový, platí i pro něj zásady svařitelnosti. Ačkoliv svařitelnost kovových 

materiálů nelze zcela jednoznačně popsat jedinou definicí z důvodu mnoha faktorů, které  

ji ovlivňují, je možné ji definovat například takto: 

,,Materiál je svařitelný, jestliže jeho svarový spoj splní požadavky na něho kladené  

při daném vnějším zatížení a daném pracovním prostředí po celou dobu požadované 

životnosti.“ [1] 

Právě při svařování titanu je žádoucí řídit se touto definicí, jelikož je technologie jeho 

spojování velmi specifická. Aby bylo dosaženo svarového spoje, který bude splňovat veškeré 

požadavky na něj kladené, je nutné zvládnout již samotnou výrobu titanu a vyvarovat se jeho 

reaktivitě s okolní atmosférou. Totéž platí i při jeho svařování, proto by měl být svarový  

kov chráněn před okolní atmosférou po celou dobu tohoto procesu. Z toho vyplývají i vhodné 

technologie, kterými je možné titan svařovat. Ne každá technologie totiž umožňuje 

dostatečnou ochranu svarového kovu. Jednou z  vhodných technologií pro svařování titanu  

je právě technologie plazmového svařování (15). 

V následujících kapitolách je popsáno několik kroků potřebných pro získání kvalitního 

svarového spoje, který splňuje všechna kritéria svařitelnosti. Tedy od již zmíněné výroby  

a problematiky svařování titanu přes přípravu základního materiálu před samotným svařením, 

až po vlastní svařování a následné zkoušení svarového spoje. Tyto kroky jsou poté ověřeny 

praktickým experimentem, který je na závěr vyhodnocen. 
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1 Titan a jeho slitiny [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [12] 

Jedna z prvních zmínek o titanu sahá až do konce 18. století, kdy německý chemik Martin 

Heinrich Klaproth při provádění analytických zkoušek rudy (červeného skorylu), která je nyní 

známá pod názvem rutil (TiO2), objevil právě oxid titaničitý. Prvek z tohoto izolovaného 

oxidu poté nazval titanem. Ve stejném období učinil britský chemik William Gregor tentýž 

objev, kdy zkoumal písek v řece Helford v Anglii a izoloval tzv. “černý písek“, dnes známý 

jako ilmenit (FeTiO3). Pomocí magnetu získal tento magnetický písek z řeky a jeho 

zpracováním v kyselině chlorovodíkové jej zbavil veškerého železa a získal znečištěný oxid 

titanu.  Po těchto objevech se v následujících několika letech zjistilo, že je tento nový prvek 

obsažen ve spoustě dalších minerálů a je po hořčíku, hliníku a železe čtvrtým nejvíce  

se vyskytujícím kovovým prvkem v zemské kůře. Ačkoliv byl jeho výskyt zaznamenán 

v různém množství téměř v 90 druzích minerálů, tak jeho hlavním zdrojem zůstaly zejména 

již zmíněné rudy - rutil a také ilmenit. Rutil, který je možné vidět na obrázku 1, je jednou 

z forem minerálního oxidu titaničitého. V přírodě se vyskytuje zejména v krystalických 

břidlicích a je obvykle zbarven do červenohnědé barvy. Obsah titanu v této formě oxidu 

titaničitého může být až 96 %. Stejný obsah titanu může být i v ilmenitu, což je nerost černé 

barvy a kovového lesku, jak je patrné z obrázku 2. 

 

               Obr. 1 - Cyklická srostlice rutilu [4]   Obr. 2 - Šedočerný kovově lesklý ilmenit [4] 

Po zjištění, že se titan vyskytuje v přírodě v tak velkém množství minerálů a v případě 

rutilu a ilmenitu dokonce v tak velkých obsazích, bylo nasnadě vymyslet způsob,  

jak jej z těchto minerálů získat. Až po více než 100 letech od objevení oxidů titanu  

se o to úspěšně pokusil Matthew Albert Hunter z Polytechnického institutu Rensselaer v New 

Yorku. Ten v roce 1910 izoloval titan při zahřívání chloridu titaničitého (TiCl4) se sodíkem 

v ocelové tlakové nádobě. Pár let po něm se podařilo získat čistý kov Arkelu de Boerovi, 

který toho docílil pomocí termického rozkladu tetrajodidu titanu. Obě metody, zejména  

ta de Boerova, byly ovšem neekonomické, ačkoliv druhá ze zmíněných metod se stále 
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používá pro získání titanu té nejvyšší čistoty pro použití ve vědě. Proto bylo nutné vyvinout 

metodu, pomocí které by bylo možné získat titan ze zmíněných rud efektivněji,  

ať už z technického nebo z ekonomického hlediska. 

1.1 Výroba a vlastnosti titanu [2], [3], [5], [6], [7], [8], [12] 

S touto ekonomicky výhodnou metodou izolace titanu přišel po více než 20 letech  

od první úspěšné izolace Wilhelm Justin Kroll, kterému se přezdívá “otec titanového 

průmyslu“. Ten dokázal v roce 1932 izolovat velké množství titanu kombinací chloridu 

titaničitého s vápníkem. Tuto svoji metodu dokázal ještě vylepšit, když po několikaletém 

bádání přišel na to, že lze titan z chloridu titaničitého získávat i jiným způsobem. Jednalo  

se dále o redukci chloridu titaničitého, jako tomu bylo v prvním případě, ovšem místo 

vápníku použil jako redukční činidlo hořčík. Postup získávání titanu z rud (rutilu a ilmenitu) 

právě pomocí této metody je popsán níže. 

1.1.1 Výroba titanu redukcí TiCl4 [2], [3], [6], [7], [12] 

Jak již bylo zmíněno výše, používá se tato metoda pro získání titanu zejména z rutilu  

a ilmenitu, což jsou také hlavní suroviny tohoto procesu. V první fázi výroby titanu touto 

metodou je nutné ze zmíněných rud vyrobit právě chlorid titaničitý. Toho se docílí přímou 

chlorací kalcinovaných briket, které jsou tvořeny směsí rutilu (nebo ilmenitu) a práškového 

uhlí. Tato chlorace je prováděna v šachtové elektrické peci. Poté je možné přikročit k samotné 

redukci chloridu titaničitého pomocí hořčíku. Její proces je následující - do hořčíku, který  

je v roztaveném stavu, kape kapalný chlorid titaničitý. Následuje redukce titanu, která probíhá 

za teploty 800 °C pod ochranou argonu. Ta je důležitá zejména z důvodu možného slučování 

získaného produktu této redukce s okolní atmosférou. Samotnou redukci popisuje následující 

rovnice: 

                     [3], [12] 1.1 

Zmíněným produktem této reakce je zde titan ve formě tzv. “titanové houby“ a chlorid 

hořečnatý (MgCl2). Titanová houba, která se v průběhu procesu usazuje na stěnách kelímku, 

(viz obr. 3) se poté dále zpracovává. Běžným zpracováním bývá žíhání za teplot okolo 900°C, 

čímž se odstraní zbytky “nečistot“, jimiž jsou hořčík a chlorid hořečnatý. Tímto se dosáhne 

velmi vysoké čistoty tohoto produktu, která se pohybuje od 99,5 do 99,7 %. Po žíhání je nutné 

dát takto upravenou titanovou houbu do uzavřených nádob a chránit ji tak před okolní 

vlhkostí. Právě od zvýšené reaktivity s okolním prostředím a s materiály, ze kterých se běžně 

vyrábí tavící kelímky, se odráží i další zpracování titanu. To sestává z jeho tavení, které  

je možné provádět jen ve vakuu nebo v atmosféře některého z ušlechtilých plynů, kterým  
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je například argon. Zejména kvůli zde uvedeným omezením nelze titan tavit jinými způsoby. 

Rozšířenějším způsobem tavení je varianta tavení ve vakuu. Provádí se většinou  

ve vakuových elektrických obloukových pecích, kde je elektrodou samotná titanová houba, 

která se postupně odtavuje. Celý tento proces tavení je realizován ve vodou chlazené měděné 

kokile. Zde odtavený titan ztuhne do bloku (ingotu). Po prvním odtavení nejsou ingoty 

většinou homogenní. Z toho důvodu se celý proces opakuje, přičemž je elektrodou při tomto 

odtavení ingot z první tavby. Pomocí této metody se v dnešní době vyrábí bloky titanu o váze 

několika tun. Příklad takového výsledného produktu tavby je možné vidět na obrázku 4. 

 

                     Obr. 3 - Titanová houba [6]         Obr. 4 - Ingot titanu o čistotě 99,7 % [7] 

Vzhledem k tomu, že u slitin titanu je výroba touto metodou téměř totožná, bylo  

by zbytečné ji podruhé zmiňovat v  podkapitole 1.2. Proto je vhodné zde zdůraznit hlavní 

rozdíl mezi výrobou čistého titanu a jeho slitin. Ten tkví v přidávání legujících prvků  

už během tavení elektrody. Z důvodu nehomogenního rozložení přidaných legur v průřezu 

ingotu se i zde provádí další jeho přetavení přesně podle postupu, který je uveden u výroby 

čistého titanu. Co se týče tavení a zejména odlévání tvarově složitých odlitků, to je z hlediska 

vysokých nákladů omezeno a používá se ve velmi malé míře. Je to způsobeno zejména 

speciálními opatřeními, která jsou pro takovéto odlévání nutná. 

Výše popsaným postupem je tedy možné vyrobit jak technicky čistý titan, tak jeho slitiny. 

Je ovšem nutné dodržovat jednotlivé kroky výroby a chránit vznikající i vzniklý produkt 

tohoto procesu před nepříznivými vlivy okolního prostředí. Ty totiž mohou negativně ovlivnit 

výsledné vlastnosti vyrobeného titanu. Jaké jsou vlastnosti titanu a co vše má na ně vliv  

je popsáno dále. 
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1.1.2 Vlastnosti titanu [2], [3], [5], [8], [12] 

Před nastíněním hlavních vlastností titanu a stejně tak toho, co vše má na tyto vlastnosti 

vliv, je vhodné tento kov blíže popsat. Jedná se o polymorfní kov bílé barvy, který stejně jako 

spousta jiných kovů, jako například Fe, Sn, Ca, Co, krystalizuje v různých modifikacích. 

Konkrétně u titanu se jedná o modifikace α a β, které jsou stabilní jen v daných teplotních 

mezích. V modifikaci α krystalizuje čistý titan za nízkých teplot ve struktuře šesterečné 

mřížky s těsným uspořádáním (hcp). Co se týče teploty krystalizace titanu modifikace  β, 

která je zároveň označována jako teplota alotropické přeměny titanu, je tato teplota uváděna 

v rozmezí 882 ± 2 °C. Nad touto teplotou se β titan nachází ve struktuře kubické prostorově 

centrované mřížky (bcc), zároveň je α titan do tohoto rozmezí teplot stabilní. Obě tyto 

krystalické struktury i s nejhustěji obsazenými rovinami a směry je možné vidět na obrázku 5. 

 

Obr. 5 - Krystalové struktury titanu α (vlevo) i β [5] 

Velký vliv mají krystalové mřížky a tedy i dané modifikace titanu na plastické vlastnosti 

tohoto kovu. Obecně platí, že plastická deformace je nejjednodušší u materiálů s mřížkou fcc, 

následuje mřížka bcc a nejhorší plastická deformace je u kovů s mřížkou hcp. Snazší plastická 

deformace závisí na obsazenosti skluzových rovin atomy. To by ovšem znamenalo,  

že by mřížka hcp měla lepší plastické vlastnosti, než mřížka bcc. Hustota zaplnění skluzové 

roviny mřížky hcp je totiž 91 %, kdežto u mřížky bcc je to jen 83 %. Ovšem energie potřebná 

pro plastickou deformaci také přímo ovlivňuje minimální délku skluzu. Pro hcp mřížku je tato 

délka bmin=1a a u mřížky bcc je bmin=0,87a, kde a je parametr mřížky (viz hodnoty  

na obrázku 5).  Z toho plyne, že je plastická deformace u mřížky bcc energeticky výhodnější. 

Proto je tvářitelnost titanu α horší než u titanu β. 
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Mechanické a fyzikální vlastnosti titanu [2], [3], [8], [12] 

Největší vliv na mechanické vlastnosti titanu má slučování tohoto kovu s nečistotami 

z okolního prostředí, jimiž jsou zejména kyslík, dusík, vodík, železo a do určité míry i uhlík. 

Dále může jeho vlastnosti, zejména tedy houževnatost, zhoršovat křemík. Z hlediska 

svařování je velkým problémem hlavně pohlcování kyslíku a dusíku, jelikož i při malých 

koncentracích těchto prvků ve svarovém kovu dochází k prudkému zvýšení pevnosti  

a tvrdosti, přičemž dochází ke snížení tažnosti a kontrakce. Jelikož má každá ze zmíněných 

nečistot jiný vliv na mechanické vlastnosti titanu, jsou dále tyto vlivy a podmínky pohlcování 

těchto jednotlivých prvků blíže popsány. 

 Kyslík a dusík 

Jak je uvedeno výše, jedná se o prvky, které velmi nepříznivě ovlivňují vlastnosti titanu 

z hlediska svařování. Za pokojové teploty 20 °C nejsou tyto plyny titanem pohlcovány.  

Při nárůstu teploty nad 700 °C dochází k prudkému zvýšení pohlcování těchto plynů, zejména 

tedy kyslíku. U dusíku je tento nárůst patrný, překročí-li teplota 900 °C. Z uvedených teplot 

vyplývá, že oba tyto plyny jsou velmi dobře rozpustné jak v modifikaci titanu α,  

tak v modifikaci titanu β. Maximální rozpustnosti dosahuje kyslík v intervalu teplot 800 -  

1700 °C a jedná se o hodnotu 14,5 %. U dusíku dosahuje nejvyšší rozpustnost v titanu 7,4 % 

při teplotách vyšších než 1000 °C. V technickém titanu jsou maximálně povolené hodnoty 

0,15 % pro O2 a 0,05 % pro N2. Jedná se o stabilizátory modifikace α. 

 Vodík 

Na rozdíl od kyslíku a dusíku nemá vodík takový vliv na zvýšení tvrdosti. Jeho hlavní 

ovlivnění titanu spočívá ve snížení vrubové houževnatosti a pevnosti v průběhu únavového 

namáhání. Maximální rozpustnost vodíku v titanu je oproti výše zmíněným plynům nižší - 

0,21 % při teplotě 320 °C. V důsledku snižování teploty ovšem jeho rozpustnost dále klesá  

a při pokojové teplotě dosahuje pouze 0,0029 %. Vodík může také způsobit zkřehnutí titanu  

a to vlivem hydridu titanu (TiH2), který je vylučován při chladnutí okolo teplot 100 - 150 °C, 

což může po svaření vést až k tvorbě trhlin. Je stabilizátorem modifikace β. 

 Železo 

Obsahuje-li titan do 0,1 % železa, jedná se o množství, které je z hlediska vlivu na jeho 

mechanické vlastnosti zanedbatelné. Při vyšších obsazích je zvyšována pevnost a tvrdost 

titanu, přičemž se zhoršuje jeho tvárnost. Hodnoty železa v titanu by neměly překročit 0,3 %. 

 Křemík 

Jak je uvedeno výše, zhoršuje křemík zejména houževnatost titanu. V něm se většinou 

vyskytuje v obsahu do 0,1 %. 
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 Uhlík 

Vliv uhlíku na vlastnosti titanu je velmi podobný jeho vlivu na železo. Zejména tedy  

co se týče tvárnosti a svařitelnosti. Roste-li obsah uhlíku v titanu, zvyšuje se jeho pevnost  

a tvrdost a zároveň dochází k poklesu jeho houževnatosti. Uhlík se v obou modifikacích titanu 

příliš nerozpouští a jeho obsah v tomto kovu je ovlivněn hlavně způsobem výroby.  

Při způsobu výroby redukcí TiCl4 se obsah uhlíku v titanu pohybuje od 0,05 - 0,06 %. Jeho 

rozpustnost stejně jako u vodíku se snižováním teploty klesá a její maximum dosahuje 0,48 % 

při teplotě 920 °C. Je-li obsah uhlíku vyšší než tato maximální hodnota, dochází  

ke zkřehnutí titanu, které je způsobeno vznikem karbidů na hranicích zrn. Aby byla zaručena 

dobrá svařitelnost titanu, doporučuje se jeho obsah v titanu max. 0,1 %. 

Značný vliv na mechanické vlastnosti má i samotná teplota. Při velmi nízkých teplotách 

pod bodem mrazu dochází ke zvýšení pevnosti v tahu a meze kluzu. Například  

při -190 °C má titan pevnost kolem 980 MPa a jeho tažnost se pohybuje kolem 5 %. Naproti 

tomu při vyšších teplotách se pevnost titanu v tahu velmi snižuje, ovšem jeho deformační 

schopnosti se zlepšují. V oblasti teplot, ve kterých se titan pohybuje v modifikaci β, dochází 

ke značnému poklesu tažnosti doprovázenému růstem zrn. Vzhledem k tomu, že titan  

za vyšších teplot ztrácí svoji pevnost v tahu a dochází u něj k intenzivnímu pohlcování 

nečistot ve formě plynů, doporučuje se jej používat u konstrukcí teplotně namáhaných  

do 250 °C. Na následujících grafech je znázorněn vliv kyslíku a dusíku na mechanické 

vlastnosti titanu, viz obr. 6. 

 

Obr. 6 - Vliv O2 a N2 na mechanické vlastnosti titanu [3] 
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Co se týče fyzikálních vlastností titanu, jedná se o kov, který je v porovnání s ostatními 

kovy lehký. Jeho hustota dosahuje hodnot 4,5 kg.dm
-3

. Z hlediska jeho hmotnosti jej tedy  

lze řadit mezi další velmi lehké kovy, jimiž jsou například hořčík a hliník. Na základě jeho 

porovnání s ocelí se při stejných rozměrech vzorku zjistilo, že jeho hmotnost dosahuje pouze 

57 % hmotnosti oceli. Mezi jeho další vlastnosti patří nízká tepelná vodivost a nízký 

koeficient tepelné roztažnosti, což má velmi příznivý vliv na jeho svařitelnost. Mírné rozpory 

jsou v teplotě tání titanu. Starší literatura uvádí teplotu tání 1660 °C, ovšem v novější 

literatuře je uváděna hodnota 1668 ± 50 °C. V následující tabulce 1 jsou přehledně zobrazeny 

jak hlavní fyzikální vlastnosti titanu, tak jeho mechanické vlastnosti, v porovnání s vybranými 

kovy. 

Tab. 1 - Fyzikální a mechanické vlastnosti titanu v porovnání s jinými kovy [3] 

Vlastnosti kovu Jednotka Ti 99,5% Al Fe Cu 

F
y
zi

k
ál

n
í 

v
la

st
n
o
st

i 

Hustota ρ kg.dm
-3

 4,5 2,7 7,86 8,94 

Teplota tání °C 1660 660 1535 1084 

Měrná tepelná 

kapacita (0-

100°C) c 

J.kg
-1

.K
-1

 523 879 460 389 

Koeficient tepelné 

roztažnosti  

(0-100°C) α 

10
-6

.K
-1

 8,8 24,0 11,9 16,4 

Tepelná vodivost 

(20°C)  λ 
W.m

-1
.K

-1
 20,9 238,5 71,1 385 

M
ec

h
an

ic
k

é 
v
la

st
n
o
st

i 
(2

0
°C

) Mez kluzu Re MPa 284 - 392 29 157 98 

Mez pevnosti 

v tahu Rm 
MPa 343 - 520 69 304 216 

Tažnost A % 25 - 45 50 47 45 

Kontrakce Z % 42 - 60 - - - 

Modul pružnosti 

E 
GPa 98,1 - 117,7 66,2 196,1 117,7 

Tvrdost podle 

Brinella HB 
- 130 - 200 18 - 20 120 50 

 

Jak je zřejmé ze zde přiložené tabulky, dosahuje titan poměrně dobrých mechanických 

vlastností a při své nízké hustotě má vysokou teplotu tání. Mechanické vlastnosti titanu 

mohou být dále ovlivňovány i jeho zpracováním, konkrétně tvářením za studena.  

Při válcování nebo lisování tohoto kovu dochází ke zvyšování meze kluzu, pevnosti  

a tvrdosti, nicméně hodnoty kontrakce a tažnosti klesají. Je-li ovšem takto zpracovaný 

materiál později zahříván až nad teplotu přeměny z modifikace α na modifikaci β, dojde 

k rekrystalizaci a titan získá zpět své původní vlastnosti. V následující části práce  

jsou popsány další významné vlastnosti titanu. 
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Odolnost proti korozi [2], [3], [8] 

Korozní odolnost titanu je v řadě agresivních prostředí lepší než u ostatních 

konstrukčních materiálů. Je to způsobeno zejména tím, že titan na svém povrchu vytváří 

pasivační vrstvy, stejně jako například korozivzdorné oceli. Těmito pasivačními vrstvami  

jsou TiO2 nebo také TiH. Díky tomu odolává například v prostředí kyseliny dusičné, mořské 

vody a mořského vzduchu. Velmi dobré korozní vlastnosti vykazuje i v prostředí vlhkého 

chlóru, v chlorové vodě nebo v roztocích chloridů. Titan také odolává důlkové korozi  

a je u něj malé riziko vzniku štěpné koroze a koroze pod napětím. Základním požadavkem  

pro dobrou korozní odolnost titanu je ovšem kvalita povrchu, která závisí na jeho předchozím 

zpracování. Ačkoliv je odolnost titanu proti korozi velmi dobrá, je možné ji ještě 

několikanásobně zvýšit. Toto zvýšení spočívá ve vytvoření umělých vrstev oxidů, které mají 

ochrannou funkci. Jsou vytvořeny buďto oxidací titanu na vzduchu při teplotách 400 - 500 °C 

po dobu 1 - 5 hodin, nebo v silně oxidačních prostředích, např. HNO3, CrO3 nebo Cl2.  

Odolnost proti cyklickému namáhání a tečení (creep) [3] 

Cyklickému namáhání odolává titan poměrně velmi dobře. Při provádění experimentů  

na hladkých vzorcích dosahuje hodnota meze únavy kolem 50 % meze pevnosti v tahu.  

Mez únavy je určována při 10
-6 

- 10
-7

 cyklů. Odolnost titanu proti tečení je poměrně malá. 

Odpor proti tečení je možné zvýšit buďto tvářením za studena, díky němuž se materiál zpevní, 

nebo pomocí nečistot obsažených v titanu, zejména tedy kyslíkem a dusíkem. 

V předchozích podkapitolách byla postupně popsána výroba technicky čistého titanu  

a následně i jeho vlastnosti. Kromě něj ovšem existují i jeho slitiny. Jelikož je tato práce 

zaměřena právě na svařování titanu, budou v následující podkapitole jeho slitiny popsány  

jen okrajově s důrazem na jejich vlastnosti. 
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1.2 Vlastnosti slitin titanu [3], [5], [9] 

Jak již bylo zmíněno výše, existuje hned několik druhů slitin titanu. Tyto slitiny  

se od sebe liší zejména přidanými legujícími prvky, které mají vliv na teplotu přeměny a také 

na výslednou strukturu v rovnovážném stavu. Podle vlivu již zmíněných legujících prvků  

se tedy slitiny titanu dělí na neutrální, α slitiny, β slitiny a α + β slitiny, viz rovnovážné 

diagramy na obr. 7. 

 

Obr. 7 - Slitiny titanu (zleva: neutrální, α slitiny, β slitiny a α + β slitiny) [5] 

U neutrálních slitin titanu dochází legujícími prvky, kterými jsou Sn a Zr, pouze k velmi 

malému ovlivnění teploty přeměny, jak je zřejmé na obrázku výše. Naproti tomu u α slitin 

titanu způsobují legující prvky zvyšování teploty přeměny a tedy i rozšíření oblasti α. Mezi 

legující prvky u α slitin patří například Al, Sn, Zn a z nečistot zmíněných i v předchozích 

podkapitolách  N2, O2 a C. Pokud ovšem legura snižuje teplotu přeměny, dochází k přesnému 

opaku - dojde k rozšíření oblasti β na úkor oblasti α, která se zmenší.  Za těchto okolností 

může i za normálních teplot dojít ke vzniku α + β směsi, nebo dokonce jen ke vzniku β slitiny. 

Ta vznikne zejména tehdy, je-li ve směsi obsaženo větší množství legur. Jedná se o prvky Mo, 

V, Ta a Nb. Některé legující prvky přidávané do slitin titanu vytváří rovnovážný diagram 

s eutektoidem. U těchto slitin poté dochází za určité teploty v rovnovážném stavu k rozpadu  

β fáze na tuhý roztok α za vzniku fáze γ, která je obohacená legujícím prvkem. Tento rozpad 

je způsoben zejména prvky Cu, Cr, Fe, Mn, Ni a H2. V následujícím textu jsou popsány 

vlastnosti α slitin, β slitin a α + β slitin s ohledem na jejich svařování. 

Vlastnosti α slitin titanu [3] 

Podle přidaných legujících prvků, které jsou uvedeny výše, lze zařadit mezi α slitiny 

následující typy slitin: Ti-Al a Ti-Al-Sn. Roste-li obsah Al v těchto slitinách, dochází u nich 

ke zvyšování meze kluzu a meze pevnosti v tahu a to i za vysokých teplot. Na druhou stranu 

dochází ke snižování tažnosti a kontrakce. Vzhledem k možnosti zkřehnutí a následné tvorbě 

trhlin se doporučuje u těchto slitin legovat maximálně 8 % Al. Pro zvýšení pevnosti slitiny  

a zachování téměř stejných deformačních vlastností se doporučuje legování Sn v max. 

množství 5 %. Z hlediska svařování je ideální kombinace 5 % Al a 2,5 % Sn. 



 

19. 
 

Vlastnosti α + β slitin titanu [3], [5] 

Oproti předchozím α slitinám je výčet slitin patřících do této kategorie rozsáhlejší.  

Je to z toho důvodu, že existuje spousta prvků, které tvoří s titanem právě tuto strukturu.  

Co se týče fyzikálních vlastností, jsou téměř totožné jako u technicky čistého titanu. 

Mechanické vlastnosti těchto slitin se ovšem velmi liší a to zejména kvůli množství možných 

legujících prvků. Obecně se ale dá říci, že mají tyto slitiny dobré pevnostní vlastnosti. Nejvíce 

používanou je slitina Ti-6Al-4V. Hlavním důvodem jsou právě její dobré mechanické 

vlastnosti, hlavně tedy vyváženost mezi pevnostními a deformačními vlastnostmi. To platí  

jak pro normální i pro vysoké teploty. 

Vlastnosti β slitin titanu [3], [5], [9] 

Mezi hlavní výhody těchto slitin titanu patří jejich dobrá tvařitelnost za studena a velmi 

vysoká pevnost do teplot 500 °C.  Navíc se tyto slitiny dají velmi dobře zpracovat tvářením  

za tepla, zejména kováním, a mohou být dále zpevňovány až na hodnotu 1400 MPa. 

V porovnání se slitinami α + β mají ovšem i několik nevýhod. Jejich hlavní nevýhodou  

je pohlcování nečistot, hlavně tedy O2 a C. Dále mají nižší hustotu a hůře odolávají tečení 

(creep). 

Na základě zde uvedených informací o vlastnostech daných typů slitin titanu se dá říci, 

že z hlediska svařování jsou obecně nejvhodnější α slitiny titanu následované α + β slitinami 

titanu. Nejhůře svařitelné jsou β slitiny titanu a to zejména z toho důvodu, že při svařování 

nejsnadněji pohlcují nečistoty.  

V této kapitole bylo podrobně popsáno několik stěžejních informací jak o slitinách titanu, 

tak zejména o technicky čistém titanu. Ať už to byla jeho výroba, ale hlavně jeho vlastnosti, 

obzvláště možnost krystalizace ve dvou různých modifikacích, a faktory ovlivňující tyto 

vlastnosti. Tyto poznatky mají totiž přímý vliv na svařování technicky čistého titanu a jeho 

slitin. V následující kapitole jsou tedy popsány kroky, které jsou nutné pro zhotovení 

kvalitního svarového spoje technicky čistého titanu, s ohledem na informace v předchozí 

kapitole. 
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2 Problematika svařování titanu [2], [3], [8], [10], [11], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [23], 

[24], [27] 

Jak již bylo poznamenáno v samotném úvodu této práce, má definice svařitelnosti mnoho 

podob a není jednoduché ji tedy přesně vystihnout. Je totiž nutné zohlednit technologické 

podmínky svařování, konstrukční řešení daného svařence nebo i prostředí, ve kterém bude 

daná konstrukce pracovat, a mnoho dalších aspektů. Samotný svarový spoj se poté skládá  

ze tří oblastí, jejichž vlastnosti také přímo ovlivňují jeho konečné vlastnosti. Toto platí  

pro svařování veškerých materiálů a nejinak je tomu i u technicky čistého titanu a jeho slitin. 

Mezi základní technologické podmínky svařování patří volba vhodné metody svařování.  

Aby ji bylo možné zvolit, je nutné zjistit, jaké faktory ovlivňují svařitelnost titanu a čím vším  

je tedy nutné se řídit pro vznik kvalitního titanového spoje. 

2.1 Svařitelnost technicky čistého titanu a faktory ji ovlivňující [2], [3], [10], [11], 

[13], [14] 

Posuzování svařitelnosti se u titanu dle literatury obecně provádí třemi různými způsoby: 

 na základě svařované tloušťky materiálu, 

 na základě koeficientu svaru Ks, 

 na základě jeho čistoty. 

Co se týče prvního způsobu určování svařitelnosti titanu, rozlišují se tyto tloušťky celkem 

do čtyř skupin - do 2 mm, do 8 mm, do 15 mm a nad 15 mm. Toto rozdělení je z hlediska 

svařování titanu důležité zejména z důvodu úpravy svarových ploch a také pro volbu 

vhodných svařovacích parametrů. Technicky čistý titan je totiž z důvodu své nízké tepelné 

vodivosti náchylný na přehřátí, což může vést až ke zhrubnutí zrna. A právě vhodnou volbou 

parametrů a úpravou svarových ploch tomu lze zabránit. 

Posuzování svařitelnosti titanu podle tzv. koeficientu svařitelnosti Ks vychází  

z vyhodnocení zkoušek svarového spoje v tahu a ohybu. Výsledky těchto zkoušek  

se porovnávají se základním materiálem v žíhaném stavu a tím se zjišťuje únosnost (pevnost) 

daného spoje. Z toho logicky vyplývá, že svařitelnost titanu se podle tohoto koeficientu určí 

pomocí následujícího vztahu: 

    
    

    
 2.1 

Je ovšem nutné provést jak tahovou, tak hlavně ohybovou zkoušku. Pokud by se totiž 

provedla jen tahová zkouška, většina vzorků by vyhověla, jelikož při těchto zkouškách 

nastává u titanu lom většinou mimo svarový spoj. Pro určení kritéria Ks je poté použita nižší 
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hodnota poměrů pevnosti z provedených zkoušek. Na základě tohoto kritéria je poté titan 

řazen do jednoho ze tří stupňů svařitelnosti: 

 velmi dobrá  Ks = 0,85 až 1,0 

 dobrá   Ks = 0,6 až 0,85 

 obtížná   Ks = pod 0,6 

Vzorky použité pro tyto zkoušky musí být svařeny vhodným přídavným materiálem  

a optimálními svařovacími parametry s ohledem na tloušťku svařovaných plechů. 

Posledním faktorem, majícím vliv na svařitelnosti titanu, je jeho čistota. Od čistoty titanu 

se totiž odvíjí jeho mechanické vlastnosti, jelikož nečistoty, zmíněné v kapitole 1, tyto 

vlastnosti nepříznivě ovlivňují. Právě na základě obsahu těchto nečistot se technicky čistý 

titan rozděluje do čtyř skupin. Toto rozdělení je možné vidět v tabulce 2, přičemž vychází 

z americké normy ASTM B265 a německé normy DIN 17860. 

Tab. 2 - Hodnoty čistoty titanu podle norem ASTM B265 a DIN 17860 [10] 

 Norma 
Chemická složení - max. [%] Mechanické vlastnosti 

Fe C O N H Rm [MPa] A [%] 

1 
ASTM B265 Gr. 1 0,20 0,10 0,18 0,03 0,015 min. 240 min. 24 

W. Nr. 3.7025 0,20 0,08 0,10 0,05 0,013 290-410 min. 30 

2 
ASTM B265 Gr. 2 0,30 0,10 0,25 0,03 0,015 min. 345 min. 20 

W. Nr. 3.7035 0,25 0,08 0,20 0,06 0,013 390-540 min. 22 

3 
ASTM B265 Gr. 3 0,30 0,10 0,35 0,05 0,015 min. 450 min. 18 

W. Nr. 3.7055 0,30 0,10 0,25 0,06 0,013 460-590 min. 18 

4 
ASTM B265 Gr. 4 0,50 0,10 0,40 0,05 0,015 min. 550 min. 15 

W. Nr. 3.7065 0,35 0,10 0,30 0,07 0,013 540-740 min. 16 
 

Podle těchto tří způsobů lze spolehlivě určit vhodnost daného titanového polotovaru  

ke svařování. Vzhledem k tomu, že jsou všechny ze zmíněných aspektů úzce spjaty,  

je důležité při určování svařitelnosti přihlížet ke každému z nich. Kromě zmíněných faktorů  

je svařitelnost titanu ovšem ovlivňována i jinými. Patří mezi ně zejména: 

 nečistoty v základním nebo přídavném materiálu, 

 velký sklon k pohlcování atmosférických plynů zejména při vyšších teplotách, 

 riziko přehřátí titanu doprovázené zhrubnutím zrna a vznik fáze α‘. 

Zmíněné faktory velmi negativně ovlivňují deformační vlastnosti svarového spoje titanu  

a mají nepříznivý vliv i na jeho křehkost. Všechny čtyři faktory jsou níže podrobně popsány. 

2.1.1 Nečistoty v základním nebo přídavném materiálu [2], [3] 

Problém nečistot v základním materiálu souvisí již se samotnou výrobou. Je-li 

v technicky čistém titanu velké množství nečistot, zejména plynů, dochází k poklesu 
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deformačních vlastností. To je zjevné z výše uvedené tabulky, kde s rostoucím množstvím 

nečistot klesá tažnost titanového polotovaru. V tabulce výše jsou maximální povolené obsahy 

nečistot, ovšem jiná literatura [2] uvádí maximální povolené hodnoty nečistot i s křemíkem Si, 

který ve výčtu nečistot výše chybí, viz tab. 3. 

Tab. 3 - Maximální povolené množství nečistot u titanu 99,5 % [2] 

Prvek O N H Fe C Si Celkem 

Maximální obsah [%] 0,15 0,05 0,02 0,3 0,1 0,15 0,5 
 

U přídavného materiálu by se obsah nečistot měl pohybovat v nižších obsazích,  

než je tomu u základního materiálu. Požadavek na jeho zvýšenou čistotu má význam zejména 

u ručního svařování, kdy při pohybu konce přídavného materiálu ve formě drátu může dojít  

k nasycení svarového kovu vzdušnými plyny. Dojde-li k ukončení, nebo přerušení svařování, 

je nutné tyto konce odstranit. 

2.1.2 Sklon k pohlcování vzdušných plynů [2], [3], [10], [13], [14] 

Jedná se o faktor, který je z hlediska svařitelnosti titanu vůbec nejzávažnější. Ten totiž 

dokáže pohlcovat vzdušné plyny za teplot hluboko pod jeho teplotou tání. Nejintenzivněji 

pohlcuje titan hlavně kyslík O2, dusík N2 a vodík H2, přičemž jejich pohlcování začíná  

už při teplotách okolo 300 °C. V rozmezí teplot 300 - 600 °C však pohlcený kyslík s dusíkem 

vytváří pouze vrstvu oxidů a nitridů, které brání pohlcení těchto plynů do větší hloubky. 

Překročí-li teplota 700 °C, dochází k prudkému nárůstu pohlcování O2, a při překročení 

hranice 800 °C dojde k rozpuštění ochranné vrstvy. Poté nastává i velký nárůst pohlcování N2 

(při teplotě nad 900 °C). Jak už bylo zmíněno v kapitole 1, mají tyto prvky negativní vliv  

na deformační schopnosti a při vyšších obsazích dochází ke zkřehnutí svaru. Dojde-li k tomu, 

tak titan (jeho svarový spoj) nenávratně ztrácí své původní vlastnosti. Nelze je tedy obnovit 

žádným z procesů tepelného zpracování. Jelikož při svařování dochází k překročení hranice 

300 °C, musí se stanovit opatření pro úplné zamezení absorpce těchto plynů do svarového 

kovu, nebo alespoň její snížení na minimum. 

Daným opatřením je ochrana svarového kovu během procesu svařování. Hlavní úlohu  

zde hraje volba ochranného plynu a také jeho čistota. Při svařování titanu se jako ochranné 

plyny používají výhradně plyny inertní, jako argon Ar, helium He, nebo jejich směsi. Argon 

jako takový je těžší a pro vybuzení ionizace je možné použít nižšího svařovacího napětí. 

Navíc má oproti He větší čistící účinek. Z tohoto důvodu je spotřeba Ar při svařování téměř 

poloviční ve srovnání s He. To ovšem disponuje vyšší čistotou oproti Ar, který sám o sobě 

obsahuje až několik desetin procenta nečistot ve formě atmosférických plynů. Je-li ovšem 

obsah O2 + N2 do 0,25 %, nedochází ani při jeho použití při svařování jednovrstvých 
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svarových spojů k jejich velkému znečištění. Při vyšších obsazích nečistot v Ar dochází  

ke zkřehnutí svarových spojů, které se projeví vznikem trhlin například při ohybových 

zkouškách. Proto je nutné dbát na vysokou čistotu ochranných plynů, hlavně tedy Ar. Dalším 

zlepšením ochrany svarového kovu, zejména jeho povrchu, je jeho tzv. “doplňková ochrana“. 

Ta sestává z hořákového nástavce, který se pomocí výměnných kovových hubic připevní 

k samotnému hořáku. Pomocí tohoto nástavce se docílí rovnoměrného přívodu ochranného 

plynu na povrch svarového kovu. Plyn zde proudí skrze díry v plechu, který  

je uvnitř nástavce, čímž je zamezeno jeho víření a čistota svaru je poté vyšší. Schematické 

znázornění nástavce je na obrázku 8. 

 

Obr. 8 - Typy ochranných nástavců doplňkové ochrany svaru [3] 

Rozdíl mezi svařováním s použitím doplňkové ochrany a bez jejího použití se projeví 

zejména v tvrdosti zhotoveného svaru. Tuto mechanickou vlastnost lze tedy brát jako jisté 

měřítko znečištění svaru titanu. Na obrázku 9 je zobrazen průběh tvrdosti svaru v jeho středu. 

Tento svar byl zhotoven svařením dvou titanových plechů o tloušťce 2 mm bez doplňkové 

ochrany. 

 

Obr. 9 - Průběh tvrdosti spoje svařeného bez doplňkové ochrany [3] 
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Z důvodu přehlednosti nejsou v grafu uvedeny hodnoty tvrdosti na povrchu svaru a v jeho 

kořeni. Ty se v těchto místech svaru běžně pohybují okolo hodnot 270 - 280 HV. 

V následující tabulce jsou pro srovnání uvedeny hodnoty mikrotvrdosti svarového spoje, který 

byl taktéž proveden svařením titanových plechů tloušťky 2 mm o čistotě 99,5 %. V tomto 

případě byl ovšem svar proveden s pomocí doplňkové ochrany. 

Tab. 4 - Hodnoty mikrotvrdosti HV svarového spoje s doplňkovou ochranou [3] 

 

Pozice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

HV 172 165 205 210 215 220 205 220 220 
 

Ačkoliv literatura v případě svařování bez doplňkové ochrany neuvádí čistotu titanu, 

která mohla mít na výsledné hodnoty tvrdosti také vliv, jsou rozdíly v tvrdostech spojů patrné. 

V případě hodnot ve středu svarového spoje jsou tyto hodnoty při použití doplňkové ochrany 

o 20 - 30 jednotek nižší a v případě kořene a povrchu svaru až o 60 nižší, než bez jejího 

použití. Z toho plyne, že při použití doplňkové ochrany má svar lepší deformační vlastnosti, 

není tak křehký a proto je zde i menší riziko vzniku trhlin. 

I přes použití doplňkové ochrany ovšem může hrozit, že vzniklý svarový spoj nebude 

svojí kvalitou vyhovovat. To, zda byla doplňková ochrana účinná, či nikoliv, se dá velmi 

jednoduše zjistit vizuální kontrolou. Při té se kontroluje jak barva svarového kovu, tak barva 

jeho okolí. Je-li ochrana svaru provedena důkladně za použití vysoce čistého argonu, povrch 

svaru je zrcadlově lesklý (světle stříbrný). Při malém množství pohlcených vzdušných plynů 

se svar zbarvuje dále do stříbrné a zlaté barvy (světle a tmavě žlutá). Při těchto barvách  

jsou mechanické vlastnosti spoje dobré, ovšem při dalším ovlivnění vzdušnými plyny  

se barva povrchu postupně mění a mechanické vlastnosti klesají. Vůbec nejhorší co do kvality 

je barva šedá s bílým povlakem na povrchu. Na následujícím obrázku je možné vidět různá 

zabarvení svarových spojů titanu. 

 

Obr. 10 - Zabarvení titanových spojů [13] 
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Na základě těchto barev se poté dá rozhodnout, zda je svarový spoj kvalitativně 

přijatelný, či nikoliv. Následující tabulka toto rozdělení znázorňuje. 

Tab. 5 - Akceptovatelnost svarových spojů dle zbarvení povrchu a okolí svaru [14]  

Barva povrchu a okolí spoje Akceptovatelnost 

Světle stříbrný Přijatelný 
a)

 

Stříbrný Přijatelný 
a)

 

Světle žlutý Přijatelný 
a)

 

Tmavě žlutý Přijatelný 
a)

 

Bronzový Přijatelný 
a)

 

Hnědý Přijatelný 
a)

 

Fialový Nepřijatelný 
b), c)

 

Tmavě modrý Nepřijatelný 
b), c)

 

Světle modrý Nepřijatelný 
b), c)

 

Zelený Nepřijatelný 
b), c)

 

Šedý Nepřijatelný 

Bílý Nepřijatelný 
 

Jak je patrné z tab. 5, není toto rozdělení konečné a akceptovatelnost, nebo případná 

neakceptovatelnost závisí i na dalších faktorech, viz indexy v tabulce: 

a) zabarvení musí být před dalším svařováním odstraněno, 

b) zabarvení musí být odstraněno ze svaru a z TOO až do 1 mm mimo svar, 

c) fialové, modré a zelené zabarvení je nepřípustné při dalším svařování, modré  

a zelené zabarvení je zároveň přijatelné u konečných svarů, ale při dalším 

zpracování musí být odstraněno.  

2.1.3 Riziko přehřátí a zhrubnutí zrna a vznik fáze α‘ [2], [3], [11] 

Společným znakem možného přehřátí, zhrubnutí zrna a vzniku fáze α‘ je termický cyklus 

titanu. Jak již bylo uvedeno o pár stran nazpět, má titan velmi nízkou tepelnou vodivost, která 

může být v tomto případě z hlediska svařování problémem. Kromě ní má také malou měrnou 

tepelnou kapacitu, což dohromady může při špatně zvolených parametrech svařování a špatné 

volbě svarového spoje vést až k jeho přehřátí. Nejnáchylnější k přehřátí je titan v modifikaci 

β, tedy přibližně nad teplotou 882 °C. Čím vyšší je poté teplota ohřevu nad touto teplotou 

přeměny a čím delší je výdrž na této teplotě, tím rychlejší je růst zrn. Je-li ve svarovém kovu 

také velké množství nečistot a dojde-li k jeho rychlému zchladnutí z této teploty přehřátí,  

je zde riziko vzniku fáze α‘. Ta je svými vlastnostmi velmi podobná martenzitu, který vzniká 

stejným procesem u oceli. Tato “zakalená“ struktura je tedy stejně jako martenzit tvrdá, 

křehká a ve svarech ji obsahujících hrozí vznik trhlin. Pokud je titan ohřátý pod teplotu 

přeměny, následná rychlost chladnutí nemá vliv na jeho strukturu, fáze α‘ tudíž pod touto 

teplotou při chladnutí nevzniká, což má pozitivní vliv na mechanické vlastnosti svaru. Četné 
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pokusy dokazují, že obsahuje-li titan velké množství nečistot (N2 + O2 = 0,4 %), je při jeho 

svařování vyšší riziko, že dojde k “zakalení“. Pohybuje-li se obsah těchto nečistot kolem 

hranice 0,18 %, hrozí naopak spíše přehřátí a následný růst zrn. 

Tyto poznatky úzce souvisí s odvodem tepla z místa vzniku titanového spoje. Z důvodu 

jeho již několikrát zmíněné nízké tepelné vodivosti je nutné učinit opatření, která umožní 

rychlý odvod tepla z místa svaru a zamezí vzniku popisovaných faktorů. Obecně je tedy 

žádoucí, aby při svařování titanu bylo vnášeno co nejmenší teplo do místa svaru. Toho  

lze docílit správnou volbou svařovacího proudu a rychlostí svařování. Při volbě těchto 

parametrů se musí vzít v potaz i technologie svařování a svařovací napětí. Zohledněním všech 

těchto parametrů se získá specifické teplo Qs, které je vneseno do svaru na jednotku jeho 

délky. To se dá vypočítat pomocí následujícího matematického vztahu: 

      
   

      
           [11] 2.2 

 

kde: Qs - specifické vnesené teplo [ kJcm
-1

] 

   - koeficient účinnosti technologie svařování [-] 

  vs - svařovací rychlost [cm.min
-1

] 

  I - svařovací proud [A] 

  U - svařovací napětí [V] 

S velikostí specifického vneseného tepla ovšem souvisí i volba spoje, respektive 

svařovacího úkosu. Podle pokusů provedených na titanovém polotovaru tloušťky 15 mm, 

uvedených v jedné z literatur [3], se právě volba úkosu odrazí na velikosti přehřátí,  

tím i rychlosti zhrubnutí zrna a zvýšení tvrdosti spoje. Byl-li použit při svařování úkos tvaru 

V, tak při jeho vyvaření celkem 30 housenkami došlo právě ke značnému přehřátí a zhrubnutí 

zrna. To mělo za následek zvýšení hodnot mikrotvrdosti svarového spoje na 220 - 250 HV, 

přičemž základní materiál vykazoval hodnoty jen 130 HV. Při následném svaření téhož 

plechu při použití spoje tvaru X došlo ke zmenšení hodnot mikrotvrdosti jak v oblasti svaru, 

tak TOO. Její hodnoty zde dosahovaly 150 - 177 HV. 

To, že má titan nízkou tepelnou vodivost a snadno se přehřívá, je patrné i z následujícího 

obrázku, na kterém je zobrazeno porovnání teplotních polí titanu a oceli. 

 

Obr. 11 - Teplotní pole technicky čistého titanu a oceli [3] 
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Jak je zřejmé ze zde přiložených teplotních polí, má teplotní pole titanu daleko větší 

rozměry, než je tomu u teplotního pole oceli (při stejných podmínkách svařování). 

Z teplotního pole titanu je patrné, že je při svařování poměrně široká oblast vystavena 

teplotám 600 °C a výše, při kterých dochází k nárůstu pohlcování vzdušných plynů.  

Je zde tedy i graficky podloženo, jak důležitou roli hraje ochrana svarového kovu při procesu 

svařování. 

V předchozí podkapitole 2.1 byly tedy popsány faktory, jimiž je nutné se řídit a brát  

je v potaz při vytváření svarových spojů technicky čistého titanu. Kromě těchto spojů  

je ovšem možné spojovat titan i s dalšími materiály, například s ocelí. Postup pro vytváření 

svarových spojů mezi titanem a ocelí je popsán v následující podkapitole. 

2.2 Svarové spoje titan-ocel [10] 

Svařování technicky čistého titanu s ocelí tavným způsobem, jako je tomu u vytváření 

spojů jen technicky čistého titanu, není možné. Je to zejména z toho důvodu, že maximální 

rozpustnost železa Fe je pouze 4,5 %. Překročí-li obsah železa v titanu tuto hodnotu, dojde 

k vytvoření intermetalické fáze TiFe, respektive TiFe2. Obě tyto fáze se vyznačují velmi 

vysokou tvrdostí a při výskytu ve svarových spojích zmíněných kovů značně snižují jejich 

deformační vlastnosti. Dalším problémem při tavném svařování titanu a oceli je to, že uhlík 

s titanem při tomto procesu tvoří velmi křehký karbid TiC. Vzhledem ke špatným plastickým 

vlastnostem těchto fází dochází ke vzniku trhlin již při termických napětích. Rozpustnost 

železa v titanu a také jednotlivé fáze jsou zobrazeny v rovnovážném diagramu na obrázku 12. 

 

Obr. 12 - Rovnovážný diagram Ti-Fe [10] 

Aby bylo možné zhotovit svarový spoj mezi těmito dvěma kovy bez těchto křehkých fází, 

je nutné zamezit jejich smíšení. Z toho vyplývá, že jediným možným způsobem svaření titanu 
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s ocelí je výbuchové svařování. Tento proces do jisté míry zamezuje vytvoření křehkých 

intermetalických fází, ovšem jen do určitých teplot. Je-li takto vytvořený spoj vystaven 

teplotám nad 600 °C, dochází k difúzi uhlíku z oceli, čímž se vytvrdí hraniční vrstva.  

Při překročení teploty 800 °C začíná i difúze železa, což zapříčiní opět vznik intermetalických 

fází. Z toho důvodu je doporučováno vystavovat tyto svarové spoje maximální teplotě 700 °C. 

Proto je stejně jako v případě svařování technicky čistého titanu i zde nutné správně zvolit 

parametry svařování, konkrétně specifické vnesené teplo. 

Typů svarových spojů, na titanem plátovaném plechu, je celá řada. Některé  

z nich je možné vidět na obrázku 13. Silnější plech přitom znázorňuje základní ocelový 

materiál a tenčí plechy jsou pláty titanu. Zde zobrazené spoje jsou podle jejich provedení 

rozděleny do tří skupin: 

1. s neúplným průvarem ocelové vrstvy, 

2. s přeplátovaným titanovým pásem, 

3. spoje s mezivrstvou kovů, které jsou svařitelné s ocelí i titanem, nebo 

s mezivrstvou kovů, které jsou špatně tavitelné. 

 

Obr. 13 - Svarové spoje titanem plátovaných plechů [10] 

Z předchozího textu, zejména v podkapitole 2.1, vyplývá, že vzdušné plyny hrají  

při svařování titanu velkou roli. Ať už se vyskytují v základním a přídavném materiálu, nebo 

jsou pohlcovány z okolní atmosféry. Jejich vysoká koncentrace ve svarovém spoji titanu 

může vést za přispění dalších faktorů až k tvorbě vad, jimiž jsou zejména trhliny a póry. 

V následující podkapitole je vznik těchto vad podrobně popsán. 
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2.3 Vady ve svarových spojích titanu [3], [8], [15], [16] 

Jednou z vad, které ovlivňují kvalitu titanového svarového spoje, jsou trhliny. V případě 

svařování titanu se jedná o studené trhliny. Jak již bylo zmíněno výše, jsou způsobeny 

zejména přítomností atmosférických plynů, hlavně tedy vodíku. Aby ovšem došlo k jejich 

vzniku, je nutná současná přítomnost všech níže uvedených faktorů. Jedná se o: 

 nasycení svarového spoje vzdušnými plyny, zejména vodíkem, 

 strukturu náchylnou na působení vodíku, 

 působení vnitřních tahových napětí. 

První dva faktory byly již zmíněny v předchozích kapitolách této práce. Poslední 

z faktorů je úzce spjat s deformací. Při svařování součástí dochází k ohřevu materiálu, který 

zapříčiní jeho strukturní změny, ale i jeho prodloužení (deformaci). Sousední materiál, 

zahřátý na nižší teplotu, ovšem tomuto prodloužení zamezuje a dává možnost vzniku 

vlastních napětí. Roste-li teplota materiálu, dochází navíc ke snižování hodnot meze kluzu, 

meze pevnosti, a modulu pružnosti. Překročí-li vlastní napětí vlivem ohřevu součásti  

mez kluzu, vznikají tzv. zbytková napětí. Na základě objemu kovu, ve kterém působí, se poté 

dělí na makroskopická a mikroskopická zbytková napětí. Při dalším rozdělení se dají popsat 

následující druhy těchto napětí: 

I. druhu - jedná se o makroskopická zbytková napětí působící ve velkých objemech 

kovu, 

II. druhu - jedná se mikroskopická zbytková napětí, která působí v zrnech kovu - 

nazývají se též strukturní napětí, 

III. druhu - jedná se o mikroskopická zbytková napětí, která působí v atomech kovů. 

Toto rozdělení a samotná velikost zbytkových napětí může být ovlivněna například 

parametry svařování, tuhostí konstrukce nebo postupem svařování. 

Vznik vlastních napětí při svařování titanu je zapříčiněn zejména strukturními změnami 

ve svarovém spoji. Ty se, jak je uvedeno v podkapitole 1.1.2, odehrávají tehdy, dojde-li  

k překročení teploty alotropické přeměny titanu, tedy přeměny titanu α na titan β. Spolu 

s touto transformací dochází i ke změně objemu kovu, přičemž při procesu chladnutí 

svarového kovu se tato změna odehrává v době, kdy je kov v neplastickém stavu.  

Nad teplotou přeměny, v důsledku změny objemu kovu, vznikají v materiálu napětí II. druhu. 

Ta mohou při vzájemném působení s napětími I. druhu způsobit, v důsledku nedostatečné 

plasticity nebo příliš tuhého upnutí svařovaného materiálu, trhliny. Zde se ukazuje,  

že ke vzniku studených trhlin je zapotřebí spolupůsobení všech faktorů uvedených výše. 

Plastičnost titanových svarů totiž negativně ovlivňuje vysoký obsah vodíku, ale i kyslíku  
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a dusíku. Uvádí se, že maximální obsah H2 by ve svarovém kovu neměl přesahovat  

0,008 hm. % a součet nečistot O2 a N2 by měl být v rozmezí 0,14-0,17 hm. %. Vznik 

studených trhlin je přisuzován hlavně vylučování hydridu titanu TiH2, který je označován 

jako tzv. γ fáze, a zmíněnému napětí II. druhu, které vzniká v důsledku objemových změn 

kovu. Vylučování této fáze začíná při ochlazování v rozmezí teplot 100 - 150 °C a může 

probíhat i za pokojové teploty po dlouhou dobu. Hydrid titanu je vylučován ve formě 

disperzních částic (při kalení), nebo destiček a paliček (při pomalém ochlazování). Čím vyšší 

je obsah H2, tím výraznější jsou změny objemu kovu v důsledku vylučování částic, roste 

napětí a je zde vyšší riziko vzniku studených trhlin.  

Velkým problémem z hlediska použití svařovaných konstrukcí může být zejména fakt,  

že se trhliny neprojeví hned po svaření, ale mohou se projevit až po uplynutí určité doby  

(i několika týdnů), kdy už může být svařená konstrukce v provozu.  Vyskytovat se tyto trhliny 

mohou jak v podhousenkové, tak v kořenové oblasti svarových spojů, a jejich vznik je možný 

i v koncové oblasti svarového spoje či ve spoji samotném. Jedná se o trhliny, které mají 

transkrystalický charakter a jsou typické svým lesklým a nezoxidovaným povrchem.  

Co se týče orientace studených trhlin, je možné ve svarech zaznamenat jak podélné, tak příčné 

studené trhliny napříč všemi oblastmi svarového spoje, viz obr. 14.  

 

Obr. 14 - Typy studených trhlin [8] 

Aby se předešlo vzniku těchto trhlin ve svarových spojích titanu, je nutné používat 

základní a přídavné materiály s velmi malým obsahem vodíku, jelikož se jedná o hlavní 

zdroje tohoto plynu ve svarovém kovu. Jedním ze způsobů jak docílit malého obsahu vodíku, 

je žíhat tyto materiály ve vakuu. Vhodné je taktéž žíhání na snížení vnitřního pnutí, čímž  

se sníží citlivost daného materiálu k vodíkové křehkosti. Toto žíhání je prováděno u technicky 

čistého titanu při teplotách 490-600 °C po dobu 2 hodin. Z důvodu vysoké reaktivity titanu 

s okolní atmosférou se také nesmí opomenout dostatečná ochrana svarového kovu. 
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Další z možných vad titanových svarových spojů je pórovitost. Stejně jako při vzniku 

studených trhlin, hraje při vzniku pórů významnou roli vodík. Jak bylo uvedeno výše,  

jsou hlavním zdrojem vodíku ve svarovém kovu základní a přídavný materiál, ať už se jedná 

o jejich vlhkost, nebo vysoký obsah tohoto plynu v obou materiálech. Dalším zdrojem vodíku 

může být jeho nadměrný obsah v ochranném plynu, zejména argonu. Je-li titanový svarový 

spoj rychle ochlazován, dochází v blízkosti natavené oblasti k intenzivnímu vylučování 

vodíku. Z toho důvodu jsou póry ve většině případů právě v této oblasti. Souvisí  

to s rozpustností vodíku, která s klesající teplotou taktéž klesá, což v důsledku rychlého 

ochlazování zapříčiní, že bubliny vylučovaného vodíku nestačí vyplavat a “zamrznou“  

před povrchem svaru. Velký podíl na vzniku pórů má i výběr metody svařování. Svařuje-li  

se titan některou z metod, pomocí nichž je možné dosáhnout pomalého ochlazování svaru, 

docílí se všeobecně nižšího výskytu pórů. Například při svařování tavící se elektrodou,  

kdy je svarový kov přenášen ve formě přehřátých kapek, je výskyt pórů vyšší,  

než při svařování netavící se elektrodou, např. TIG (141) a svařování plazmou (15).  

Při použití těchto metod je svarový kov zahřátý jen málo nad teplotu likvidu. Proto  

je z hlediska pórovitosti titanových svarů výhodné zvolit některou z nich.  I přes volbu 

optimální technologie svařování ovšem není výskyt pórů v titanových spojích zcela vyloučen. 

Splňuje-li svar z hlediska pórovitosti následující požadavky, neovlivňují póry, vyskytující  

se ve svarovém kovu, korozní vlastnosti ani mechanické vlastnosti spoje: 

 velikost největšího průměru póru nesmí být větší než 40 % tloušťky materiálu, 

 součet průměrů pórů na délce 12 mm nesmí být větší než 3 mm, 

 svarový spoj musí být dokonale provařený, nesmí obsahovat vruby a zápaly. 

Informace v předchozích podkapitolách posloužily k tomu, aby byla zvolena vhodná 

metoda svařování, která bude použita i při experimentu. Z těchto informací vyplývá, že mezi 

základní problémy při svařování technicky čistého titanu patří jeho vysoká reaktivita s okolní 

atmosférou. Z toho plyne, že použitou metodou by měla být některá z metod obloukového 

svařování, poskytující ochranu svarového kovu pomocí ochranného plynu. Další problémem 

je nízká tepelná vodivost. Kvůli ní titan špatně odvádí teplo z místa svaru a hrozí zde jeho 

přehřátí. Proto je doporučováno vnášet do místa svaru co nejmenší teplo. Zde se nabízí použití 

metody, jejíž zdroj tepla dokáže koncentrovat toto teplo do úzké plochy. To umožňuje zvolit 

větší rychlosti svařování, což ve výsledku znamená nižší vnesené teplo a snížení rizika 

přehřátí materiálu. Menší vnesené teplo navíc pozitivně působí na deformačně-napěťový stav, 

čímž se redukuje riziko vzniku trhlin. Ze zmíněných požadavků na metodu svařování 

vyplývá, že ideální metodou je plazmové svařování, které je dále popsáno. 
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2.4 Plazmové svařování [3], [16], [17], [18], [23], [24], [27] 

Podstatou plazmového svařování je samotná plazma, která je někdy nazývána jako “čtvrtý 

stav hmoty“. Toto označení jí přísluší pro svůj osobitý stav, který získá mechanickou nebo 

tepelnou ionizací plynu. Při tomto ději dochází k vyražení, nebo uvolnění vnějších valenčních 

elektronů. Ty si v sobě po vyražení nesou záporný náboj a vedou v plazmě elektrický proud. 

Naproti tomu ionizované jádro atomu i se zbytkem elektronů disponuje kladným nábojem. 

Jako celek je ovšem plazma elektricky neutrální. Aby ionizace proběhla, je potřeba vyvinout 

velkou energii. Jejím nejběžnějším zdrojem v technické praxi je elektrický oblouk, který  

se sám dá považovat za plazmu. Ovšem až při jeho zúžení se docílí zvýšení stupně ionizace 

v důsledku zvýšení jeho teploty. Samotná teplota plazmy se odvíjí od plynů, které budou 

uváděny do plazmatického stavu. Zúžený oblouk má podle použitých plynů následující 

teploty: 

 dusíková plazma   7000-9000 K, 

 vodíková plazma   8000-10 000 K, 

 argonová plazma   15 000-16 000 K, 

 héliová plazma   20 000 K, 

 plazma stabilizovaná vodou 35 000 K. 

U vodíku, dusíku a kyslíku je před ionizací nutné provést disociaci zmíněných plynů.  

Ta sestává z rozložení molekul plynů na atomy. Během procesu plazmového svařování jsou 

využívány tři druhy plynů, a sice: 

 plazmový plyn: Ar, Ar + H2, Ar + He - průtok 0,5 - 9 l/min, 

 fokusační plyn: Ar + H2, Ar + N2 - průtok 3 - 18 l/min, 

 ochranný plyn: Ar, Ar + He - průtok 2 - 20 l/min. 

V principu je plazmové svařování (15) velmi podobné metodě TIG (141). I zde totiž hoří 

oblouk mezi netavící se elektrodou a základním materiálem, nejčastěji v ochranné atmosféře 

inertního plynu. Podstatný rozdíl mezi těmito dvěma technologiemi je ve výtokové trysce.  

Při plazmovém svařování je využíván hořák, jehož tryska má velmi malý průměr a zužuje  

tak elektrický oblouk. Tím dochází ke koncentraci tepelné energie v malé ploše materiálu,  

viz obr. 15. Díky tomu se docílí lepší stability oblouku, je zaručeno protavení do velkých 

tlouštěk materiálu, je možné svařovat vyššími rychlostmi a výsledné svary jsou zpravidla 

čistší, než je tomu u metody 141. Typické je pro tuto metodu i formování kořene svaru a jeho 

charakteristický průřez ve tvaru “sklenice vína“. Samotný oblouk se u plazmového svařování 

většinou zapaluje vysokou frekvencí, která je zapojena do okruhu tzv. “pomocného oblouku“. 
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Důležitou částí svařovacího zařízení je již zmíněný hořák, který musí zabezpečit následující 

funkce: 

 přívod proudu na elektrodu (W, W-Th), 

 přívod plazmového, fokusačního a ochranného plynu, 

 tvarování plazmového oblouku, 

 nesměřování plazmového oblouku na místo svařování, 

 centrování elektrody proti otvoru trysky.  

 

Obr. 15 - Porovnání oblouků metod TIG (141) a plazmového svařování (15) [18] 

Na následujícím obrázku je možné vidět princip plazmového svařování (15) v porovnání 

s metodou svařování TIG (141). 

 

Obr. 16 - Princip metod svařování (zleva) TIG (141) a plazma (15) [18] 

Co se týče způsobů zapojení hořáku, ty u plazmového svařování existují v principu  

dva. Prvním z nich je tzv. závislé zapojení, které je zobrazeno i na obrázku výše.  
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Při něm je wolframová elektroda připojena k zápornému pólu a základní materiál  

ke kladnému. Je využíváno zejména při svařování, navařování a řezání. Druhým způsobem  

je nezávislé zapojení. U něj je záporný pól taktéž připojen na wolframovou elektrodu, ovšem 

kladný pól je připojen na trysku. Toto zapojení nachází své uplatnění při žárových nástřicích  

a povrchovém kalení. Hořák je u obou způsobů zapojení v průběhu svařování chlazený vodou 

a výtoková tryska je od něj odizolována. Na samotnou plazmu se během tohoto procesu 

přemění pouze 10 - 30 % plazmového plynu. Pomocí zbylého plynu se stabilizuje nebo 

polohuje oblouk takovým způsobem, aby se plazmový plyn nedotýkal stěn trysky. 

Kromě zmíněné výtokové trysky, která svým malým průměrem dopomáhá k zúžení 

elektrického oblouku, podporují toto zúžení i fokusační plyny. Je tedy možné říci, že i tyto 

plyny napomáhají zúžením elektrického oblouku ke zvýšení stupně ionizace v důsledku 

zvýšení teploty. Dopadne-li takto zahřátý plazmový oblouk na základní materiál, dojde 

k ochlazení plazmy a téměř veškeré teplo je přeneseno do materiálu. Tento pochod je nazýván 

rekombinace. Uvádí se, že při tomto pochodu přechází do materiálu 70 - 80 % tepla. 

Vzhledem k této účinnosti přenosu a vysoké dopadové teplotě může paprsek plazmy 

proniknout bez problémů celou tloušťkou materiálu. Aby ovšem nedocházelo, z důvodu 

tohoto vysokého dynamického účinku, k vyfukování taveniny ze spáry, je nutné dodržet 

rovnováhu mezi zmíněným účinkem a povrchovým napětím taveniny. 

V principu existují tři způsoby použití plazmového svařování: 

 mikroplazmové svařování - 0,1 - 20 A, 

 středněplazmové svařování - 20 - 100 A, 

 plazmové svařování “klíčovou dírkou“ - nad 100 A. 

Vzhledem k tomu, že svařování zkušebního kusu bude probíhat automatizovaně,  

viz kapitola 5, je vhodné se zaměřit právě na svařování “klíčovou dírkou“. Jedná se totiž  

o způsob svařování, který je velmi vhodný pro automatizovaný svařovací proces. “Klíčovou 

dírku“ je možné přirovnat k otvoru, který vzniká na přední straně tavné lázně vlivem velké 

koncentrace vneseného tepla a dynamického účinku plazmového oblouku. Jedná se prakticky 

o svařování průchozím paprskem. Je-li tímto způsobem svařováno, dochází při pohybu 

hořáku ve směru svařování ke zpětnému spojení svarového kovu za tímto otvorem,  

což je způsobeno povrchovým napětím. Tento způsob svařování v sobě skrývá hned několik 

výhod, mezi které patří například velmi snadná kontrola průvaru, oblouk je stabilní  

i při nízkých parametrech a není tak citlivý na změnu délky. Navíc je možné díky velké 

koncentraci vneseného tepla svařovat vyššími rychlostmi při zachování úplného provaření 

materiálu, což znamená i menší oblast TOO a menší množství vneseného tepla do místa 
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svaru. To je důležité z důvodu nízké tepelné vodivosti titanu, která může mít za následek jeho 

přehřátí a vznik vad. Z tohoto hlediska je plazmové svařování “klíčovou dírkou“ přímo 

žádoucí. 

2.4.1 Parametry svařování a příprava svarových ploch [3], [18], [27] 

Mezi základní parametry při plazmovém svařování se řadí: 

 svařovací proud I, 

 svařovací napětí U, 

 rychlost svařování vs, 

 množství plazmového plynu, 

 průměr dýzy. 

Kromě těchto parametrů ovlivňují výslednou kvalitu svarových spojů i tyto parametry: 

 druh použitých plynů (ochranný a plazmový plyn), 

 poměr mixovaných plynů, 

 průtok jednotlivých plynů přiváděných do místa svaru, 

 čistota plynů, 

 druh a tvar netavící se elektrody, 

 vzdálenost hubice od svařovaného materiálu. 

Vzhledem k tomu, že je tato práce zaměřena na svařování technicky čistého titanu,  

jsou v následující tabulce uvedeny doporučené parametry svařování plazmou pro jednotlivé 

tloušťky titanových plechů. 

Tab. 6 - Doporučené parametry svařování pro technicky čistý titan [18] 

t [mm] Plazmový plyn [l.min
-1

] Ochranný plyn [l.min
-1

] I [A] U [V] vs [cm.min
-1

] 

3,2 3,6 Ar 27 Ar 185 21 51 

4,75 8 Ar 27 Ar 175 25 33 

10 3,6 Ar + 20 He 7 Ar + 10 He 225 38 25 

12,7 6 Ar + 6 He 13,5 Ar + 13,5 He 270 36 25 
 

Co se týče přípravy titanu před procesem svařování, ta sestává z vhodného výběru 

svarového spoje a povrchového očištění svarových ploch. Výběr spoje se odvíjí od tloušťky 

svařovaných plechů. Některé typy spojů jsou zobrazeny na následujícím obrázku. 

 

Obr. 17 - Typy spojů vhodné pro svařování titanu [3]  
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Tyto literární údaje jsou již zastaralé, proto by bylo vhodnější použít úpravu svarových 

hran i parametry, kterými jsou svařovány korozivzdorné oceli a obojí pouze upravit.  

Zde se do tloušťky 6 - 8 mm svařuje na II spoj bez mezery na jednu vrstvu. Větší tloušťky  

se svařují na Y nebo U spoj s otupením 5 - 6 mm. První vrstva se provádí metodou “klíčové 

dírky“ a zbytek „měkkou plazmou“. Parametry jsou uvedeny v následujících tabulkách: 

Tab. 7 - Parametry svařování korozivzdorných ocelí [27] 

t [mm] Rozměr trysky [mm] I [A] U [V] vs [cm.min
-1

] 

5 
3 (válc.) 190 - 205 30 - 31 

27 - 29 

6 20 - 22 
 

Tab. 8 - Doplňující parametry svařování korozivzdorných ocelí pro tloušťky 5 a 6 mm [27] 

Přídavný drát Plazmový plyn Ochranný plyn Ochrana kořene 

Ø 

[mm] 

Podávání 

drátu vp 

[cm.min
-1

] 

Spotřeba 

[g.m
-1

] 
Druh 

Průtok 

[l.min
-1

] 
Druh 

Průtok 

[l.min
-1

] 
Druh 

Průtok 

[l.min
-1

] 

1,2 
65 - 95 58 

Ar 
5,8 Ar + 5 

% H2 
20 - 25 Ar 35 - 40 

75 - 105 70 6,0 
 

U titanu je nutné jako ochranný plyn použít čistý argon. U tlouštěk nad 8 mm (u Y nebo 

U svaru) se parametry pro 1. vrstvu berou pro tloušťku odpovídající otupení svaru. 

Po výběru vhodné svarové plochy a jejím zhotovení je žádoucí ji očistit od okují  

a povrchových oxidů. Její čištění se provádí buď mechanicky, nebo mořením. Mechanický 

způsob čištění je vhodný zejména pro odstranění hrubých vrstev okují vzniklých tvářením  

za tepla a sestává z pískování nebo z broušení karborundovým kotoučem. Moření je vhodné 

pro rozrušení tenkých vrstev povrchových oxidů. Jejich odstranění je nejlépe realizovatelné 

v některém z kyselých roztoků, například s obsahy 5 % HCl, 5 % HNO3, nebo HNO3 + 3 % 

HF. Je-li na povrchu silná vrstva okují, nebo je vrstva oxidů na této ploše nerovnoměrná,  

je doporučováno mechanicky rozrušit vrstvu okují a teprve poté provést moření z důvodu 

urychlení čištění. Volba přídavného materiálu by se pro svařování technicky čistého titanu 

měla odvíjet od chemického složení základního materiálu a požadovaných mechanických 

vlastností svarového spoje. Rozhodně by měl obsahovat méně nečistot než základní materiál. 

V další kapitole jsou na základě těchto informací navrženy vhodné parametry svařování 

pro svaření experimentálního vzorku technicky čistého titanu o tloušťce 12 mm právě pomocí 

plazmového svařování (15) a také návrh zkušebního svarového spoje. 
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3 Návrh zkušebního svarového spoje a parametrů svařování [19], [28] 

Cílem práce je stanovit technologii svařování plechů z technicky čistého titanu tloušťky 

12 mm pro výbuchem plátované trubkovnice používané u povrchových kondenzátorů 

tepelných elektráren. Jedná se o velkorozměrné trubkovnice cca 2 x 4 m, pro které je nutno 

titanový plech svařit z jednotlivých dílů do potřebného formátu.  

Technologie výbuchového naplátování vyžaduje: 

 použít plech s vysokou tažností – tomu vyhovuje titanový plech skupiny 1 (W. Nr. 

3.7025; ASTM B265 Gr.1), 

 u svarových spojů dosáhnout vlastnosti co nejvíce se blížící základnímu materiálu, 

 rovinnost svařeného plechu musí být ± 2 mm/m. 

K tomuto základnímu materiálu je potřeba zvolit i vhodný přídavný materiál, který  

by mu odpovídal svým chemickým složením a mechanickými vlastnostmi. Takovýmto 

přídavným materiálem je drát s označením AWS A5.16 ER Ti1.  

Tloušťka materiálu byla zvolena 12 mm, aby byly ověřeny konkrétní parametry potřebné 

pro svařování této tloušťky. Ověření je navrhnuto provést ve dvou krocích. Protože titanový 

plát je součástí tlakové nádoby, je třeba nejdříve provést WPQR ověřující tento spoj. Tloušťka 

je pro ověření postupu optimální, protože při jejím použití je kvalifikován nejširší rozsah 

tlouštěk. Zvolen byl, z důvodů platnosti zkoušky, jednostranný Y spoj, viz obr. 18 

(jednostranný spoj kvalifikuje i spoj oboustranný). Vzhledem k přísným požadavkům na 

rovinnost plátu trubkovnice byl pro svar plátu navržen oboustranný spoj, viz obr. 19.  

I když je tato volba spojena s náročným otáčením rozměrného plechu, eliminuje se jí z větší 

části úhlová deformace. Tento spoj je třeba ověřit na další zkušební desce.  

 

                 Obr. 18 - Navržený jednostranný Y spoj  Obr. 19 - Navržený oboustranný U spoj 

Pro svařování je žádoucí použít mořené plechy. Po opracování a řádném očištění 

svarových ploch budou plechy přichystány ke svaření. 

Než k němu dojde, je zapotřebí navrhnout vhodné parametry svařování s ohledem  

na tloušťku svařovaných plechů. Vzhledem k tomu, že v tabulce doporučených parametrů 

svařování, uvedené v minulé kapitole, nejsou parametry pro hodnotu 12 mm, bude vycházeno 
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z předpokladu, že vhodné parametry dané tloušťky odpovídají výšce otupení spoje. Toto platí 

pro 1. vrstvu. Další vrstvy je již nutné provádět “měkkou plazmou“. Tato metoda se podobá 

metodě 141 (TIG), proto je žádoucí zvolit parametry dle zkušeností s touto metodou. 

Navržené parametry svařování jsou zobrazeny v následující tabulce. 

Tab. 9 - Navržené parametry svařování technicky čistého titanu tloušťky 12 mm 

Parametry svařování 

 1. vrstva Další vrstvy 

Svařovací proud I [A] 190 - 210 200 - 220 

Svařovací napětí U [V] 27 -30 24 - 25 

Rychlost svařování vs 

[cm.min
-1

] 
15 -20 12 - 15 

Rychlost podávání drátu vp 

[cm.min
-1

] 
100 - 160 200 - 300 

Plazmový plyn (Ar) [l.min
-1

] 5 -7 1 - 1,5 

Ochranný plyn (Ar) [l.min
-1

] 20 - 25 20 - 25 

Doplňková ochrana (Ar) 

[l.min
-1

] 
30 - 40 30 - 40 

Ochrana kořene (Ar) [l.min
-1

] 15 - 30 15 - 30 

Ø drátu [mm] 1,0 - 1,2 1,0 - 1,2 

Teplota předehřevu tp [°C] bez bez 

Teplota interpass ti [°C] max. 100 max. 100 
 

Co se týče teploty předehřevu, ta při svařování technicky čistého titanu není potřeba, 

jelikož titan není náchylný k zakalení jako ocel. Hrozí zde sice vznik tzv. fáze α‘ analogické 

martenzitu, který vzniká právě při kalení oceli, ale ta je důsledkem ochlazení přehřátého 

titanu, ve kterém je navíc velké množství nečistot. K přehřátí by zvolením těchto parametrů 

nemělo dojít a zvolením chemicky nejčistší formy technicky čistého titanu a dalších 

ochranných opatření by se mělo zamezit i nadměrné koncentraci nečistot. Tato teplota  

i teplota interpass, byla zvolena na základě předchozích zkušeností s metodou TIG (141). 

Ani zvolení parametrů svařování není posledním krokem před samotným svařováním. 

Vzhledem k tomu, že svařované plechy musí být, dle normy ČSN EN ISO 15614-5, svými 

rozměry (zejména délkou) dostačující pro provedení všech zkoušek, viz kap. 4, budou muset 

být právě z tohoto důvodu rozměrné.  Proto je nutné tyto plechy proti sobě řádně ustavit  

a následně je upnout. Jako vhodné se jeví, upnout zkušební kus pomocí zámečnických svěrek 

ke svářečskému stolu. Návrh takového upnutí je na následujícím obrázku. Po tomto upnutí  

by měl být kus zcela připraven ke svařování. Nesmí se ovšem opomenout na doplňkovou 

ochranu během tohoto procesu. Je nutné zvolit takovou, která dokáže vznikající svarový spoj 

ochránit před vlivy vzdušných plynů během celého procesu svařování. Při dodržení těchto 

návrhů je předpoklad pro vznik svarového spoje příznivých mechanických vlastností  

a s minimálním rizikem vzniku vad. 



 

39. 
 

 

 

Obr. 20 - Návrh upnutí zkušebního kusu 

Pro ověření, zda svarový spoj dosahuje požadovaných mechanických vlastností,  

je předepsána řada zkoušek, ať už destruktivních nebo nedestruktivních. O jaké zkoušky  

se jedná a podle čeho se řídí, je uvedeno v následující kapitole. 
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4 Návrh postupu ověření svarového spoje (WPQR) [8], [19], [20], [21] 

Zkoušení titanových svarových spojů se řídí podle již zmíněné normy ČSN EN ISO 

15614 - 5. Tato norma stanovuje postup zkoušení pro následující typy titanových svarů: 

 tupý spoj na plechu s plným průvarem, 

 tupý spoj na trubce s plným průvarem, 

 T-spoj, 

 přípoj odbočky. 

V případě připravovaného zkušebního kusu se jedná o první variantu, tedy o tupý spoj  

na plechu s plným průvarem. Tvar a rozměry jednotlivých plechů zkušebního vzorku  

jsou na následujícím obrázku. 

 

Obr. 21 - Tvar a rozměry plechů pro tupý spoj na plechu s plným průvarem [19] 

Co se týče rozměru a1, u něj norma uvádí minimální hodnotu 150 mm. U rozměru b, je 

tato minimálního hodnota 300 mm a pro tloušťku t norma neuvádí žádný minimální rozměr. 

Bod s označením 1 uvádí přípravu svarového spoje dle předběžné specifikace postupu 

svařování pWPS.  Od zkušebního kusu se poté odvíjí samotná kontrola a zkoušení, zejména 

tedy rozsah zkoušení a umístění a odběr vzorků. 

Zkoušení zahrnuje dle normy jak nedestruktivní zkoušení (NDT), tak destruktivní 

zkoušení. Požadavky na zkoušení připravovaného zkušebního kusu, tupého spoje s plným 

průvarem, jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tab. 10 - Požadavky na zkoušení tupého spoje s plným průvarem [19] 

Zkušební kus Druh zkoušky Rozsah zkoušení 

Tupý spoj s plným průvarem 

Vizuální zkouška 100% 

Radiografická zkouška 100% 

Kapilární zkouška 100% 

Příčná zkouška tahem 2 vzorky 

Příčná zkouška lámavosti 4 vzorky 

Kontrola makro/mikrostruktury 1 vzorek 
 

Podle normy je možné na zkušebních vzorcích provést také další doplňující zkoušky: 

 podélnou zkoušku tahem svarového kovu, 

 zkoušku lámavosti svarového kovu, 

 zkoušku tvrdosti, 

 zkoušku rázem v ohybu, 

 korozní zkoušení, 

 rozbor chemického složení. 

Na základě konzultace bude z těchto doplňujících zkoušek nad rámec požadovaných 

zkoušek provedena na zkušebním vzorku zkouška tvrdosti. Na základě zmíněné normy  

jsou tedy navrženy výše uvedené zkoušky. Požadavky na jejich provedení jsou popsány 

v následující podkapitole. 

4.1 Kontrola a zkoušení svarového spoje [8], [19], [20], [21] 

Před provedením jednotlivých zkoušek je nutné odebrat vzorky ze zkušebního kusu. 

Umístění těchto vzorků se liší podle vybraného spoje zkušebního kusu. Pro tupý spoj s plným 

průvarem je umístění vzorků dle následujícího obrázku. 

 

Obr. 22 – Umístění vzorků pro tupý spoj na plechu s plným průvarem [20] 

Jednotlivá čísla značí oblasti pro odebírané vzorky. Obrázek je pouze ilustrační  

a bez rozměrů, protože rozměry zkušebního kusu se mohou lišit a tudíž mohou být odlišné  

i rozměry oblastí vzorků. Zde uvedená čísla tedy značí následující oblasti: 
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1 – značení pro odpad (25 mm), 

2 – oblast pro: - vzorek pro zkoušku tahem (1x), 

   - vzorky pro zkoušku lámavosti, 

3 – oblast pro: - vzorky pro zkoušku rázem v ohybu, případně doplňující zkoušky, 

4 – oblast pro: - vzorek pro zkoušku tahem (1x), 

   - vzorky pro zkoušku lámavosti, 

5 – oblast pro: - vzorek pro kontrolu makro/mikrostruktury (1x), 

   - vzorek pro zkoušku tvrdosti (1x). 

Než dojde k nařezání zkušebních vzorků pro destruktivní zkoušení, musí být provedeny 

všechny nedestruktivní zkoušky, které navíc musí vyhovět svým vlastním kritériím. 

V následujících dvou podkapitolách jsou popsány požadavky jak pro jednotlivé nedestruktivní 

zkoušky, tak pro destruktivní zkoušky. 

U oboustranného spoje postačí pro ověření parametrů provést pouze nedestruktivní 

zkoušení, tj. vizuální kontrolu, kapilární a radiografickou zkoušku. 

4.1.1 Nedestruktivní zkoušení [19], [20], [21] 

Kromě nutnosti provedení nedestruktivních zkoušek před destruktivním zkoušením uvádí 

norma ČSN EN ISO 15614-5, že před tímto zkoušením musí být hotová i všechna tepelná 

zpracování po svaření. Podle vybrané geometrie spoje, svařovaného materiál a výrobních 

požadavků jsou touto normou předepsány tyto nedestruktivní zkoušky: 

 Vizuální kontrola VT dle ČSN EN ISO 17637, 

 Kapilární zkoušení PT dle ČSN EN ISO 3452 – 1, 

 Radiografické zkoušení RT dle ČSN EN ISO 17636 – 1,2.  

Dále jsou popsány metodiky zkoušení jednotlivých nedestruktivních zkoušek, podle 

kterých je nutné se držet. 

Vizuální kontrola VT [20], [21] 

U vizuální kontroly je potřeba přímou metodou (pouhým okem) vyhodnotit čistotu  

a úpravu, tvar a rozměry, kořen a povrch svaru. 

Co se týče čistoty a úpravy svaru, musí být touto kontrolou ověřena následující kritéria: 

 posouzení náběhových barev, 

 prozkoumání možného poškození svaru nástroji nebo vyraženými značkami, 

 je-li předepsána úprava svaru, je nutná kontrola možných vad způsobených 

broušením – přehřátí materiálu, poškození, rýhy, 

 plynulost přechodu svarového spoje do základního materiálu. 
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U tvaru a rozměrů svaru musí být prověřeny následující body: 

 vlastní profil svaru s důrazem na jeho převýšení, které musí splňovat požadavky 

přípustnosti, 

 pravidelnost z hlediska povrchu svaru a jeho kresby, měl by být dodržen 

rovnoměrný a vyhovující vzhled, 

 úplné vyplnění připraveného svarového spoje. 

Posledním bodem ověřování je prozkoumání kořene a výplně svaru, zde musí  

být zkontrolováno: 

 provaření a převýšení kořene, natavení hran v kořeni a hubený kořen  

– vše u jednostranných tupých spojů s ohledem na požadavky v normě 

přípustnosti, 

 veškeré zápaly s ohledem na požadavky normy přípustnosti, 

 veškeré nepravidelnosti, myšleno trhliny a bubliny na povrchu svaru i v TOO, 

s ohledem na požadavky normy přípustnosti. 

Vizuální kontrolou jsou zjišťovány pouze povrchové vady. Veškeré výsledky musí  

být porovnány s hodnotami v normě ČSN EN ISO 5817. Na základě ní se určí, zda jsou 

případné defekty přípustné, či nikoliv. 

Kapilární zkoušení PT [20], [21] 

Stejně jako u vizuální kontroly slouží kapilární zkoušení pouze pro zjišťování 

povrchových vad. Vyhodnocení vad je realizováno také vizuálně a to hned po provedení 

veškerých operací, ze kterých se zkouška skládá. Mezi tyto operace patří: 

a) Příprava povrchu – skládá se z mechanického očištění, odmaštění a následného 

osušení povrchu, 

b) Nanesení penetrantu na povrch – nanáší se většinou natíráním, nástřikem  

a ponorem; teplota musí být v průběhu nanášení v rozmezí 5 – 50 °C a doba 

působení je stanovena výrobcem penetrantu,  

c) Odstranění přebytku penetrantu – penetrant je možno smít vodou, nebo jej otřít 

mokrou houbou v případě penetrantu s emulgátorem; je-li penetrant  

bez emulgátoru, je nutné jej nejprve setřít sajícím textilem, následně použít čistič, 

který je nutné osušit čistou látkou, 

d) Vyvolání indikace – je realizováno pomocí tzv. vývojky, jejíž nanášení se liší 

podle jejího typu (suchá – naprašování; mokrá – natírání, nástřik, ponor); indikace 

se projeví barevnou, nebo fluorescenční stopou na bílé vyvolávací vrstvě vývojky. 
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Jak bylo řečeno, vyhodnocení se provádí ihned po provedení všech těchto operací, tedy 

po vyvolání indikace. Indikace větších rozměrů vystoupí na povrch během pár minut po jejím 

vyvolání, u menších vad je nutné počkat 10 a více minut. Barevné indikace musí  

být vyhodnoceny za bílého světla intenzity alespoň 500 luxů. Fluorescenční indikace  

je potřeba vyhodnotit v tmavé místnosti pomocí ultrafialové lampy. Při vyhodnocení  

jsou vady svarů rozlišovány podle charakteristického vzhledu, viz obr. 23, přičemž je nutné 

dávat pozor na tzv. “nepravé indikace“, které jsou většinou zapříčiněny nedostatečným 

odstraněním penetrantu. Jedná se tedy o následující charakteristické vzhledy: 

 souvislé linie – značí trhliny, praskliny, studené spoje, zápaly a neprůvar kořene  

(viz obr. 23 – A, B), 

 okrouhlé indikace – značí otevřené plynové dutiny, kráterové dutiny na konci 

housenky (viz obr. 23 – C), 

 tečkované indikace – značí výskyt pórů (viz obr. 23 – D), 

 difúzní indikace – nemá ostré ohraničení z důvodu nedostatečného odstranění 

penetrantu – nutnost opakování zkoušky (viz obr. 23 – E). 

 

Obr. 23 – Charakteristický vzhled indikací vad [20] 

Jsou-li objeveny vady, tak jejich přípustnost musí být vyhodnocena porovnáním s normou 

přípustnosti ČSN EN ISO 23277.  

Radiografické zkoušení RT [20], [21] 

Na rozdíl od předchozích dvou zkoušek se u radiografické zkoušky zjišťují vady  

pod povrchem. Tuto zkoušku je nutné provést po skončení svařování a po případném 

tepelném zpracování. Je možné ji zařadit i v průběhu svařování z důvodu ověření technologie, 

ale to jen ve výjimečných případech. Před provedením této zkoušky musí být provedena 

vizuální kontrola. Jsou-li při ní zjištěny nepřípustné vady, není ve většině případů 

radiografická zkouška provedena. Při samotném zkoušení je zapotřebí dodržet následující 

postup zkoušení: 
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 úprava povrchu před zkoušením – sestává z odstranění hrubých nečistot (okují, 

roztřiku), které by mohly ovlivnit hodnocení radiogramu. 

 uspořádání zkoušky – je určováno podle rozměru předmětu, jeho tvaru a také 

přístupnosti oblasti zkoušení; je žádoucí, aby svazek záření směřoval na střed 

zkoušené oblasti a byl k ní kolmý; dále je nutné, aby kromě celé šířky svaru byla 

na radiogramu i část základního materiálu a to z každé strany, 

 identifikace a značení zkoušky - zkoušenou oblast je nutné před zkouškou označit 

(písmenem, číslicí) z hlediska její identifikace; tato značka se nesmí promítnout 

do obrazu svaru - musí ležet alespoň 5 mm od něj, 

 kontrola radiogramu měrkami - pro kontrolu je nutné použít měrky dle ČSN  

- pro drátkové měrky dle ČSN EN ISO 19232-1, pro typ stupně otvoru dle ČSN 

EN ISO 19232-2; měrky je nutné umístit na stranu, která leží blíže zdroji záření  

a na střed zkoušené oblasti; pro zjištění rozměrů vady ve směru záření je nutné 

použít defektometr dle ČSN 05 1155 - umisťuje se podél svaru, 

 provedení expozice - závisí na způsobu prozařování (A - běžný; B - s vyšší 

citlivostí); tloušťce a druhu prozařovaného materiálu a ohniskové vzdálenost f, 

 zpracování exponovaných filmů a posouzení radiogramu - zviditelnění expozice  

je realizováno pomocí fotochemického zpracování a je nutné jej zkoumat  

na negatoskopu (prosvětlovací zařízení). 

K vyhodnocení svarů je nutné použít negatoskop výhradně ve tmavé místnosti. Délka 

hodnocení nesmí překročit 2 hodiny z důvodu snižování citlivosti očí pracovníka kontroly 

způsobeného únavou. Touto kontrolou se určí druh, velikost, četnost a vzájemná poloha  

vad ve svaru. Stupeň přípustnosti vad musí být vyhodnocen dle normy ČSN EN ISO 10675-1. 

V následující podkapitole jsou popsány požadavky na provedení destruktivních zkoušek 

titanových spojů. 

4.1.2 Destruktivní zkoušení [8], [19], [21] 

Při destruktivním zkoušení musí rozsah zkoušek odpovídat požadavkům uvedeným 

v tabulce 9. Při provádění jednotlivých zkoušek je nutné, řídit se následujícími normami: 

 Příčná zkouška tahem dle ČSN EN ISO 4136, 

 Příčná zkouška lámavosti dle ČSN EN ISO 5173, 

 Makro/mikroskopická zkouška dle ČSN EN ISO 17639, 

 Zkouška tvrdosti dle ČSN EN ISO 9015-1. 
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Příčná zkouška tahem [8], [19], [21] 

Touto zkouškou je vyhodnocována pevnost tupých svarových spojů a poloha lomu.  

Ve výše uvedené normě jsou stanoveny rozměry zkušebních tyčí, jejich odběr ze zkušebního 

kusu a taktéž jejich opracování. Samotný průběh zkoušky tahem je popsán v normě  

ČSN EN ISO 6892-1. Tvar zkušební tyče pro plechy je uveden na obrázku 24. 

 

Obr. 24 - Zkušební tyč pro plechy [8] 

kde: a2 - tloušťka zkušební tyče [mm], 

  b1 - šířka zkoušené délky tyče [mm], 

  b2 - šířka hlavy upínacího konce [mm], 

  Lc - zkoušená délka [mm], 

  Lo - počáteční měřená délka [mm], 

  Ls - největší šířka svaru po opracování [mm], 

  Lt - celková délka zkušební tyče [mm], 

  r - poloměr zaoblení u hlavy [mm]. 

Určení hodnot zde uvedených rozměrů musí splňovat stanovení hodnot těchto rozměrů, 

které je uvedeno v normě ČSN EN ISO 4136. Tyto rozměry zkušebních tyčí je možné vidět 

v následující tabulce. Jelikož je v případě této práce zkušebním kusem plech,  

jsou zde uvedené hodnoty pouze pro zkušební tyče z plechů. 

Tab. 11 - Rozměry zkušebních tyčí z plechů [8] 

Název Zkratka Rozměry v mm 

Celková délka Lt podle zkušebního stroje 

Šířka hlavy b2 b +12 mm 

Šířka zkoušené délky tyče b1 
12 mm pro a ≤ 2 mm 

25 mm pro a > 2 mm 

Zkoušená délka Lc ≥ Ls + 60 mm 

Poloměr zaoblení u hlavy r ≥ 25 mm 
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Pro základní materiály do jmenovité tloušťky 30 mm, což je případ připravovaného spoje, 

musí tloušťka zkušební tyče a2 odpovídat právě tloušťce základního materiálu. Odebrání 

vzorku musí být provedeno tak, aby po jeho opracování byla osa svarového kovu v kolmém 

směru ke zkušební tyči a zároveň v polovině její délky. Při každém odběru musí být místo 

odebíraného vzorku označeno, aby bylo možné později učit, ze kterého místa byl konkrétní 

vzorek odebrán. Daný proces může probíhat jak u svarů, kde nebylo předepsáno tepelné 

zpracování, ale i u svarů, které jsou po požadovaném tepelném zpracování. K odebírání 

vzorků lze použít jak mechanické, tak tepelné metody dělení, ale v obou případech nesmí 

vybraná metoda ovlivnit vlastnosti tyče. Z hlediska tolerance a drsnosti povrchu, musí 

zkušební tyč splňovat požadavky uvedené v normě ČSN EN ISO 6892-1. Podle stejné normy 

musí být vyhodnoceny i výsledky zkoušky.  

Dojde-li v průběhu zkoušky k přetržení tyče, je nutné vyhodnotit lomovou plochu a také 

všechny vady. Co se týče výsledné pevnosti tyče, nesmí být dle normy ČSN EN ISO 4136 

nižší, než je předepsaná hodnota pevnosti základního materiálu, což je min. 290 MPa. 

Příčná zkouška lámavosti [8], [19], [21] 

Pomocí této zkoušky jsou vyhodnocovány plastické vlastnosti svarových spojů a jejich 

tažnost. Co se týče odběru, značení, tepelného zpracování a technologií řezání, je nutné 

respektovat stejné zásady jako při příčné zkoušce tahem. Norma dále doporučuje provést  

u plechů, jejichž tloušťka je ≥ 12 mm, boční zkoušku lámavosti celkem na 4 zkušebních 

tyčích. Zkušební tyč pro příčnou zkoušku bočním ohybem tupého svarového spoje  

je na obrázku 25. 

 

Obr. 25 - Zkušební tyč pro příčnou zkoušku bočním ohybem tupého svarového spoje [8] 

Z hlediska opracování této zkušební tyče musí být její hrany na tažené straně zaobleny. 

Poloměr tohoto zaoblení musí být menší, než hodnota 0,2a1, ovšem ne menší, než 3 mm. 

Případné převýšení svarového kovu je nutné před provedením zkoušky odstranit. Samotnou 

zkoušku je nutné provádět za teploty 23±5 °C. Pro zkoušení bočním ohybem je vhodné použít 

ohýbací trn, jehož průměr by měl dosahovat hodnoty 4t. Tyč, která při zkoušce leží na dvou 
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podpěrných válečcích, je nutné ohýbat postupným plynulým zatížením, přičemž osa svaru 

musí být přesně v polovině vzdálenosti mezi válečky. Vybočí-li tyč při zkoušení a střed svaru 

tudíž není namáhán maximálním tahovým napětím, není vhodná k vyhodnocení.  

Při něm je zkoumán maximální dosažený úhel ohybu.  

Pro materiály, jejichž tažnost je ≥ 20 %, což je případ navrženého titanového plechu, musí 

poloměr ohybu dosáhnout 180 °, bez vzniku vad větších než 3 mm. Vady, vznikající  

na hranách tyče během zkoušení, se při vyhodnocení nesmí uvažovat. 

Makro/mikroskopická zkouška [8], [19], [21] 

Tyto zkoušky jsou, i včetně přípravy povrchu, realizovány podle normy ČSN EN ISO 

17639. Právě příprava výbrusů je pro jejich správné vyhodnocení důležitá. Všeobecně  

je nutné zabránit tomu, aby se při odebírání vzorků změnila jeho struktura, ať už jeho 

deformací nebo tepelným ovlivněním. Proto je žádoucí, aby byla oblast řezu v průběhu 

odebírání intenzivně chlazena. U vzorků makrovýbrusů by se po jejich odebrání mělo 

postupovat tak, že jsou dále obrušovány, nejlépe na brusném papíru o zrnění 1/0. Poté musí 

následovat opláchnutí, odmaštění a usušení vzorku, na které navazuje jeho leptání.  

Po něm by mělo následovat další opláchnutí lihem a usušení teplým vzduchem. Vzorky  

pro kontrolu mikrostruktury je vhodné zalisovat do pryskyřice a po případném zalisování  

jsou dále broušeny pomocí brusných papírů. Broušení musí být prováděno vždy jedním 

směrem a každé následující musí být provedeno brusným papírem s menším zrněním a kolmo 

na předchozí směr broušení. Po procesu broušení je nutné vzorek vyleštit za mokra pomocí 

tkaniny a brusné suspenze. Následuje opláchnutí vodou, alkoholem a stejně jako 

v předchozím případě konečné osušení teplým vzduchem. Poté je vzorek chemicky nebo 

elektrolyticky naleptán. 

Makroskopická zkouška slouží pro hodnocení tvaru svaru; způsobu kladení svarových 

housenek; tvaru, šířky a charakteru TOO; odmíšení svarového kovu; atd. Zkušební vzorek  

je nutné při zkoušce zkoumat v příčném řezu, maximálně při desetinásobném zvětšení, 

přičemž na snímku musí být zahrnutý svarový kov, TOO, i základní materiál. Pro každou 

zkoušku postupu svařování musí být proveden minimálně jeden snímek makrostruktury.  

Při zkoušce mikrostruktury je nutné, stejně jako v případě makrostruktury, zkoumat příslušný 

vzorek v příčném řezu. Na rozdíl od makrostruktury je žádoucí zkoušku mikrostruktury 

provádět na mikroskopech s maximálním možným zvětšením (až 2000x).  

Zkouška proto slouží pro zkoumání jednotlivých zrn materiálu, hranice zrn a strukturní 

složky materiálu svaru i TOO. Přípustnost jednotlivých vad je u těchto zkoušek stanovena 

normou ČSN EN ISO 5817. 
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Zkouška tvrdosti [8], [21] 

Provádění této zkoušky musí být realizováno podle normy ČSN EN ISO 9015-1, která 

popisuje zkoušení dle Vickerse při hodnotách zatížení 49 N (HV 5) nebo 98 N (HV 10), podle 

ČSN EN ISO 6507-1. Norma ovšem připouští použití zkoušky dle Brinella, jsou-li použita 

vhodná zkušební zatížení a sice HB 2,5/ 15,625 nebo HB 1/2,5, podle ČSN EN ISO 6506-1. 

Aby nedocházelo k velkému ovlivnění materiálu během odebírání vzorků, je doporučeno tyto 

odebírat pomocí mechanického řezání kolmo na osu spoje. Stejně jako u vzorků pro kontrolu 

makro/mikrostruktury musí odebraný vzorek obsahovat jak základní materiál, tak svarový 

kov spolu s TOO. Dalším společným znakem je i to, že se povrch vzorku po odebrání musí 

obrousit. Aby byly lépe zobrazeny jednotlivé oblasti svarového spoje, je doporučováno 

vzorek naleptat. Z hlediska rozmístění a počtu vtisků je nutné zajistit bezproblémové 

vyhodnocení tvrdosti, vzniklé procesem svařování, a to ve všech oblastech. Konkrétní 

umístění vtisků na tupých svarech musí být provedeno dle následujícího obrázku a vychází  

z informací obsažených v literatuře [8]. Z obrázku vyplývají počty vtisků v jednotlivých 

oblastech. 

 

Obr. 26 - Konkrétní umístění vtisků na tupých svarech [8] 

Přípustné hodnoty nejsou normou ČSN EN ISO 15614-5 limitovány. Předepsány jsou 

pouze v německém předpisu Vd TÜV Werkstoffblatt 230, kdy tvrdost svarového spoje včetně 

TOO nesmí přesáhnout o 50 HV tvrdost základního materiálu. Tato kritérium bude uplatněno  

při posuzování prováděného svarového spoje. 

Provedením výše zmíněných zkoušek, ať už nedestruktivních nebo destruktivních, budou 

získány kompletní informace o případných vadách a mechanických vlastnostech navrženého 

titanového spoje.  
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5 Provedení zkušebního svarového spoje [22], [25], [26] 

Svaření zkušebního kusu bylo provedeno prakticky ve všech bodech podle návrhu, který 

byl popsán v kapitole 3, pomocí svařovacího zařízení CB MATIC SM 42x43 PLAZMA/TIG.  

Po předběžných zkouškách, které optimalizovaly navržené parametry, byly zavařeny finální 

spoje, první pro ověření postupu svařování (WPQR) a druhý pro stanovení parametrů spoje 

využitelných na výrobní zakázce. Pro WPQR byl použit jednostranný Y spoj a pro ověření 

parametrů oboustranný U spoj. Úprava svarových ploch je patrná z obrázků 27 a 28.  

 

      Obr. 27 - Úprava svarových ploch Y spoje   Obr. 28 Úprava svarových ploch oboustranného U spoje 

Použitým základním materiálem byl technicky čistý titan chemické čistoty podle ASTM 

B265 Gr. 1, respektive W. Nr. 3.7025, který byl doporučen v kapitole 3. S volbou základního 

materiálu souvisí i volba přídavného materiálu. V tomto případě se jednalo o přídavný 

materiál s označením ER Ti 1, který svým chemickým složením i mechanickými vlastnostmi 

odpovídal vybranému základnímu materiálu. Jeho průměr byl 1 mm u WPQR a 1,2 mm u 2. 

zkoušky. V obou případech byly tedy zvoleny navržené materiály. Bližší informace o obou 

materiálech jsou k nahlédnutí v příloze A. 

Po zvolení těchto materiálů bylo možné přistoupit k přichystání plechů ke svaření. Tato 

příprava spočívala v mechanickém opracování svarových úkosů na jednotlivých plechách  

a v následném upnutí těchto plechů ke svářečskému stolu. To bylo provedeno taktéž podle 

návrhu upnutí, jak je patrné ze zde přiložené fotografie. 

 

Obr. 29 - Upnutí zkušebního vzorku 
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Poté započal proces svařování, při kterém byl nejprve mezerou ve svářečském stole 

foukán ochranný plyn z důvodu ochrany kořene svaru. Následně byl přiváděn nástavcem 

přípravku doplňkové ochrany taktéž ochranný plyn. Tato doplňková ochrana je svým 

provedením vhodná právě pro svařování tupých spojů a díky plechu s otvory, které je možné 

vidět na obrázku 30, mohl být plyn rovnoměrně přiváděn k povrchu svarového kovu a chránit 

jej tak před okolní atmosférou.  

 

Obr. 30 - Plech uvnitř doplňkové ochrany  

Na dalším obrázku je zobrazena celková konstrukce použité doplňkové ochrany  

i s nástavcem pro přívod ochranného plynu. 

 

Obr. 31 - Konstrukce doplňkové ochrany 

V této fázi již byla doplňková ochrana pomocí otvoru, který je vidět na předchozím 

obrázku v jeho levé části, připevněna přímo k plazmovému hořáku, kterým byl zkušební  

kus svařován. Tím se docílilo toho, že se při pohybu hořáku ve směru svařování stejnou 

rychlostí a směrem pohybovala i tato ochrana. Zmíněný hořák nesl označení SP7 a jednalo  

se o automatový svařovací hořák, který se skládal z wolframové elektrody, jejíž středění vůči 

hořáku proběhlo ihned po jejím vložení pomocí centrovacího dílu. Snadná manipulace 

s elektrodou byla navíc zajištěna polohou držáku elektrody, který je v tomto hořáku situován 

mimo osu kabeláže. Hořák samotný byl v průběhu procesu svařování chlazen vodou,  
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čímž nedocházelo k tak velkému opotřebení elektrody a plynové hubice. Je navíc vhodný  

pro svařování “klíčovou dírkou“ a tzv. “měkkou plazmou“. Stejně jako v případě svařování 

“klíčovou dírkou“ umožňuje “měkká plazma“ svařování vysokými rychlostmi  

při rozsahu svařovacího proudu 3 - 300 A, čímž není do svaru vnášeno tak velké množství 

tepla. Je možné ji získat snížením průtoku plazmového plynu. Graf na obrázku 32 ukazuje 

použití jednotlivých způsobů svařování, které jsou doporučeny výrobcem stroje CB MATIC 

SM 42x43 PLAZMA/TIG. 

 

Obr. 32 - Doporučené způsoby svařování pomocí zařízení CB MATIC SM 42x43 PLAZMA/TIG [25] 

 Na následujícím obrázku je možné vidět připevnění doplňkové ochrany ke zmíněnému 

hořáku i s přívodem ochranného plynu do prostoru pod doplňkovou ochranou pomocí hadice. 

Z obrázku je patrný i přívod přídavného materiálu (červenou hadicí - bowdenem), který  

byl realizován pomocí podavače drátu až k místu svařování, a halogenové světlo, které 

osvětluje místo svařování pro snímání kamerou. 

 

Obr. 33 - Připevnění doplňkové ochrany k plazmovému hořáku 
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Následovalo nastavení veškerých parametrů svařování a to před svařením každé svarové 

housenky. Všechny parametry svařování, včetně průtoku obou zmíněných ochranných plynů, 

byly nastaveny na řídícím panelu, viz obr. 34, pomocí něhož bylo možné ovládat celý proces 

svařování. Tento panel byl optickým kabelem propojen se svařovacím zdrojem, jehož název 

je NERTMATIC 450. Jeho hlavní částí je svařovací jednotka a rozhraní, které umožňuje řídit 

průběh celého procesu svařování. Zde jsou uvedeny základní informace o tomto zdroji: 

 svařovací proud:  3 - 450 A, 

 napětí naprázdno:  110 V, 

 pilotní oblouk:  7 - 25 A, 

 napájení:   400V. 

Zdroj je vybaven rozhraním USB, díky němuž je možné nahrávat přednastavené 

programy nebo naopak archivovat programy vytvořené pomocí řídícího panelu, a s jeho 

použitím je možné svařovat hladkým i pulzním proudem. 

 

Obr. 34 - Řídící panel stroje CB MATIC SM 42x43 PLAZMA/TIG 

Kromě řídícího panelu, který se skládal z LCD obrazovky vlevo dole a panelu, 

umístěného hned vedle ní, je na obrázku vidět ještě monitor, na kterém byl pozorován průběh 

svařování jednotlivých vrstev svaru, zaznamenávaný pomocí CCD kamery. S pomocí tohoto 

monitoru mohl svářeč reagovat na nežádoucí změny během procesu svařování (např. uhýbání 
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přídavného materiálu) joysticky umístěnými pod LCD obrazovkou. Navíc jsou zde vidět  

i ukazatele průtoku jednotlivých plynů, zleva - plazmového plynu, ochranného plynu povrchu 

svarového kovu a ochranného plynu pro ochranu kořene svaru. Výhodou zařízení CB MATIC 

SM 42x43 PLAZMA/TIG je navíc to, že obsahuje systém AVC (Arc voltage control).  

Ten slouží k automatickému udržování konstantní délky oblouku během procesu svařování. 

Po nastavení parametrů svařování pomocí řídícího panelu bylo přikročeno ke svařování 

jednotlivých vrstev svarového spoje.  

Svařování WPQR 

Postupně byly navařeny celkem tři vrstvy, čímž se docílilo úplného vyplnění prostoru 

mezi úkosy vybraného svarového spoje, viz obr. 35. Obrázek 36 zachycuje proces svařování 

první vrstvy.  

 

                Obr. 35 - Celkový počet navařených vrstev Y spoje   Obr. 36 - Proces svařování první vrstvy 

Jak již bylo uvedeno výše, nastavení parametrů svařování probíhalo pro každou housenku 

zvlášť. Veškeré zvolené parametry svařování jsou shrnuty v následující tabulce.  

Před svařením první vrstvy byly plechy sestehovány metodou TIG (141). 

Tab. 12 - Zvolené parametry svařování WPQR 

Housenka Metoda 
Přídavný 

materiál 

Ø 

[mm] 
Polarita 

Proud I 

[A] 

Napětí 

U [V] 

Rychlost 

svařování 

vs 

[cm.min
-1

] 

Vnesené 

teplo Qs 

[kJ.cm
-1

] 

1 15 ER Ti 1 1,0 = / - 218 28,5 15 14,9 

2 15 ER Ti 1 1,0 = / - 212 24,5 13 14,4 

3 15 ER Ti 1 1,0 = / - 213 26,6 13 15,7 
 

Pro svařování všech tří housenek byla zvolena elektroda typu WL 20 o průměru 3,2 mm. 

Následující tabulka znázorňuje další doplňující parametry. 
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Tab. 13 - Doplňující parametry svařování WPQR 

Housenka 

Plazmový 

plyn 

[l.min
-1

] 

Ochrana 

kořene 

(Ar) 

[l.min
-1

] 

Ochranný 

plyn (Ar) 

[l.min
-1

] 

Teplota 

předehřevu 

tp [°C] 

Dohřev 

td [°C] 

Teplota 

interpass 

ti [°C] 

Podávání 

drátu vp 

[cm.min
-1

] 

1 6,3 

15 20 BEZ BEZ max. 100 

155 

2 1,2 250 

3 1,2 250 
 

Ze zde uvedených parametrů vyplývá, že byl použit způsob plazmového svařování 

“klíčovou dírkou“ u 1. vrstvy a tzv. “měkkou plazmou“ u dalších vrstev. Po provedení 

svařování byl svar očištěn drátěným kartáčem. Podrobnosti o celém procesu svařování  

jsou obsaženy v záznamu o kvalifikaci postupu svařování WPQR, viz příloha B. 

Svařování oboustranného U spoje 

Pro ověření procesu svařování byl pro využití při svařování plátovaného plechu proveden 

ještě oboustranný U spoj, přičemž postup jeho svařování byl velmi podobný postupu 

svařování zvoleného Y spoje. Parametry svařování tohoto spoje jsou zobrazeny  

v následujících tabulkách. I v tomto případě byly plechy sestehovány metodou TIG (141). 

Tab. 14 - Parametry svařování oboustranného U spoje 

Housenka Metoda 
Přídavný 

materiál 

Ø 

[mm] 
Polarita 

Proud 

I [A] 

Napětí 

U [V] 

Rychlost 

svařování vs 

[cm.min
-1

] 

Vnesené 

teplo Qs 

[kJ.cm
-1

] 

stehování 141 ER Ti 1 2 = / - 90 10 - 12 --- --- 

1 15 ER Ti 1 1,2 = / - 190 27,6 18 10,5 

2 - 3 15 ER Ti 1 1,2 = / - 200 24,2 13 13,4 
 

Tab. 15 - Doplňující parametry svařování oboustranného U spoje 

Housenka 

Plazmový 

plyn 

[l.min
-1

] 

Ochrana 

kořene 

(Ar) 

[l.min
-1

] 

Ochranný 

plyn (Ar) 

[l.min
-1

] 

Teplota 

předehřevu 

tp [°C] 

Dohřev 

td [°C] 

Teplota 

interpass 

ti [°C] 

Podávání 

drátu vp 

[cm.min
-1

] 

stehování --- 

40 20 BEZ BEZ max. 100 

--- 

1 5,6 100 

2 - 3 1,3 250 
 

Stejně jako v případě svařování spoje pro WPQR byl pro 1. vrstvu použit způsob 

plazmového svařování “klíčovou dírkou“ a u dalších vrstev byla použita “měkká plazma“.  

Po provedení svařování byl svar očištěn drátěným kartáčem. I zde byla pro svařování použita 

elektroda typu WL 20 o průměru 3,2 mm. 
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Následující obrázek znázorňuje jednotlivé vrstvy tohoto oboustranného U spoje. 

 

Obr. 37 - Celkový počet navařených vrstev oboustranného U spoje 

 To, zda byl zvolený postup včetně použitých parametrů svařování správný,  

je rozebráno v následujících dvou kapitolách. 
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6 Vyhodnocení předepsaných zkoušek 

V této kapitole je postupně popsáno provedení a vyhodnocení předepsaných zkoušek, 

které byly zmíněny v kapitole 4. Jak je uvedeno v této kapitole, je při zkoušení svarových 

spojů obecně nutné nejdříve provést nedestruktivní zkoušky. V případě tohoto zkoušení tomu 

nebylo jinak, a proto jsou níže popsány a rozebrány nejprve výsledky těchto zkoušek.  

V následující kapitole je uvedeno zkoušení jednostranného Y spoje a kapitola 6.2 popisuje 

zkoušení oboustranného U spoje. 

6.1 WPQR 

Vizuální kontrola 

Svařovaný kus byl podroben vizuální kontrole v celé délce svaru, při které nebyly zjištěny 

žádné nepřípustné vady. Jeho povrch nevykazoval žádné poškození způsobené úpravou 

(očištěním) po svaření. Plynulost přechodu svarového spoje do základního materiálu byla 

taktéž vyhovující a barva svaru a jeho okolí byla světle stříbrná - tedy i z těchto hledisek svar 

vyhovuje. Vyplnění svaru bylo úplné a z hlediska povrchu a kresby svaru byl dodržen 

rovnoměrný a vyhovující vzhled. I jeho převýšení splňovalo požadavky obsažené v normě 

přípustnosti. Stejně tak nebyly zjištěny žádné další vady a sice - zápaly, trhliny a bubliny  

(jak na povrchu svaru, tak v TOO). 

Vyhodnocení: 

Po provedení vizuální kontroly nebyly zjištěny žádné vady, které by znamenaly, že svar 

nevyhovuje požadavkům normy přípustnosti ČSN EN ISO 5817. Vzhledem k tomu, že svar 

tato kritéria splňuje, je vyhovující. 

Kapilární zkouška 

Stejně jako v případě předchozí zkoušky byla tato zkouška provedena v celé délce svaru. 

Po jejím provedení, přesně podle bodů popsaných v podkapitole 4.1.1, nebyly  

na kontrolovaném kusu zjištěny žádné nevyhovující indikace (souvislé linie, okrouhlé 

indikace, tečkované indikace nebo difúzní indikace). Informace o provedené zkoušce včetně 

jejího vyhodnocení jsou obsaženy v příloze D. Následující tabulka je výtažkem ze zmíněné 

přílohy a znázorňuje vyhodnocení této zkoušky. Níže je uvedeno i slovní vyhodnocení. 

Tab. 16 - Vyhodnocení kapilární zkoušky 

Poz./Součást/ Svar číslo Tloušťka [mm] Typ indikace Přijato Zamítnuto 

VP 986 12 -- X  
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Vyhodnocení: 

Vzhledem k tomu, že po vyhodnocení a následném porovnání výsledků zkoušky 

s normou přípustnosti ČSN EN ISO 23277 nebyly na kontrolovaném kusu zjištěny žádné 

nepřípustné indikace, splnil tento svarový spoj požadavky kladené kapilárním zkoušením  

a je vyhovující.  

Radiografická zkouška 

Jelikož nebyly při vizuální kontrole zjištěny žádné nepřípustné vady, bylo možné provést 

i radiografickou zkoušku. I ta byla provedena na celém svarovém spoji v příčném směru  

a přesně podle bodů popsaných v podkapitole 4.1.1. Po jejím provedení a následném 

vyhodnocení radiogramů byla zjištěna vada - pórovitost. Po porovnání velikosti a počtu 

jednotlivých pórů s normou přípustnosti byla tato vada klasifikována jako přípustná. Veškeré 

náležitosti této zkoušky i se samotným vyhodnocením jsou obsahem přílohy D. Následující 

tabulka je výtažkem ze zmíněné přílohy a znázorňuje vyhodnocení této zkoušky. Níže  

je uvedeno i slovní vyhodnocení. 

Tab. 17 - Vyhodnocení  radiografické zkoušky 

Svar 

číslo 

Značení 

filmu 

Tloušťka 

[mm] 

Měrka - č. 

drátku 
Zčernání 

Typ 

vady 
Přijato Zamítnuto 

VP 986 Z01 12 12 3,0 
Aa -

póry 
X  

 

Vyhodnocení: 

I přes to, že po vyhodnocení radiogramů byla nalezena vada, bylo po jejím porovnání 

s normou přípustnosti ČSN EN ISO 10675-1 zjištěno, že vyhovuje požadavkům této normy. 

Z toho důvodu je možné konstatovat, že zkoušený svarový spoj jako takový splnil požadavky 

radiografické zkoušky a je vyhovující. 

V následujícím textu je postupně popsáno provedení a vyhodnocení všech destruktivních 

zkoušek realizovaných na tomto svarovém spoji. 
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Příčná zkouška tahem 

Pro příčnou zkoušku tahem a její následné vyhodnocení byly po provedení 

nedestruktivních zkoušek odebrány dva vzorky ve formě zkušebních tyčí, jak udává norma 

ČSN EN ISO 15614 - 5. Jak je zřejmé z následující tabulky, tak se i rozměry těchto 

zkušebních tyčí řídily podle této normy. Kromě nich jsou v  tabulce, která je stejně jako 

v případě předchozích dvou zkoušek výňatkem z protokolu o zkoušce, viz příloha E, který  

je součástí příloh této práce, zapsány i další důležité parametry včetně klasifikace lomu  

a výsledné pevnosti obou zkušebních tyčí, což je důležité z hlediska vyhodnocení zkoušky. 

Tab. 18 - Příčná zkouška tahem - parametry a výsledky 

Označení 

vzorku 

Zkušební 

teplota 

[°C] 

Rozměry zkušební tyče 
Maximální 

zatížení Fm 

[N] 

Pevnost 

v tahu Rm 

[MPa] 

Klasifikace 

lomu 
Tloušťka x 

šířka (t x b1) 

[mm] 

Plocha 

průřezu 

[mm
2
] 

208.1 SS 20 
11,65 x 

25,00 
291,25 103 000 354 ZM 

208.2 SS 20 
11,64 x 

24,97 
290,65 104 000 358  ZM 

 

Vyhodnocení: 

Jak je zřejmé z tabulky, tak při zkoušení obou vzorků došlo k lomu v oblasti základního 

materiálu. Vzhledem k tomu, že je hodnota pevnosti v tahu základního materiálu pro materiál 

3.7025 min. 290 MPa a pevnost obou zkoušených vzorků byla vyšší než tato minimální mez, 

je zkoušený svarový spoj z hlediska výsledné pevnosti vyhovující. 

Příčná zkouška lámavosti 

Další zkouškou, která byla na svarovém spoji provedena, byla příčná zkouška lámavosti, 

konkrétně zkouška bočním ohybem. Zkouška byla provedena na čtyřech zkušebních tyčích, 

jak uvádí norma ČSN EN ISO 15614 - 5. Na přiloženém obrázku je možné vidět zkušební 

tyče po provedení zkoušky. Parametry zkoušky i s dosaženým úhlem ohybu jsou uvedeny 

v následující tabulce 19. 

 

Obr. 38 - Zkušební tyče po provedení zkoušky lámavosti 
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Vyhodnocení: 

Vzhledem k tomu, že je pro titanové plechy s tažností ≥ 20 % normou ČSN EN ISO 

15614 - 5 stanoveno, že úhel ohybu musí dosáhnout 180 ° bez vzniku vad větších než 3 mm, 

je možné konstatovat, že je zkoušený svarový spoj z hlediska svých plastických vlastností  

a tažnosti vyhovující. Tažnost svařovaného základního materiálu je dle normy min. 30%, viz 

příloha A, z toho důvodu musel toto kritérium po provedení zkoušky splňovat. Jak je zřejmé  

z již zmíněné tabulky, tak i splnil, jelikož všechny zkušební tyče dosáhly ohybu 180 °  

bez zjevných vad. Protokol o provedení zkoušky je taktéž přílohou této práce, viz příloha E. 

Tab. 19 - Příčná zkouška lámavosti - parametry a výsledky 

Označení 

vzorku 

Rozměry zkušební tyče 

Vzdálenost 

podpor 

[mm] 

Průměr 

válečku 

[mm] 

Průměr 

ohyb.trnu 

[mm] 

Před./dos. 

úhel 

ohybu [°] 

Vada 
 

Délka 

Lc 

[mm] 

Tloušťka 

t [mm] 

Šířka 

b1 

[mm] 

208.1 

SBB 
250 10 12 60 100 40 180/180 -- 

208.2 

SBB 
250 10 12 60 100 40 180/180 -- 

208.3 

SBB 
250 10 12 60 100 40 180/180 -- 

208.4 

SBB 
250 10 12 60 100 40 180/180 -- 

 

Zkouška makro/mikrostruktury 

Pro provedení obou zkoušek byl ze zkušebního kusu odebrán jeden vzorek, jak uvádí 

norma ČSN EN ISO 15614 - 5. Níže jsou v tabulkách popsány parametry zkoušení  

i s obrázky makro, nebo mikrostruktury získané z protokolu o zkoušení, viz příloha E, 

doplněné o slovní hodnocení. 

Tab. 20 - Makrostruktura svarového spoje - parametry s obrázkem 

Označení vzorku 208 

 

Orientace vzorku Příčný řez 

Leptadlo HF + HNO3 

Zvětšení 1:1 

Negativ číslo M2356 

 

Po vyhodnocení zde zobrazené makrostruktury svarového spoje byly v tomto spoji 

nalezeny vady, a sice čtyři póry. Dva z nich měly rozměr 0,1 mm a zbylé dva 0,2 mm, jinak 

byl svarový spoj bez vad. 
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Tab. 21 - Mikrostruktura svarového kovu - parametry s obrázkem 

Označení vzorku 208 

 

Orientace vzorku Příčný řez 

Leptadlo HF + HNO3 

Zvětšení 100:1 

Negativ číslo Mi7196 

 

Ze zde přiloženého obrázku je patrné, že mikrostruktura svarového kovu se skládá 

z nepravidelných a jehlicovitých zrn fáze α. Dále jsou zde vidět hrubá zrna, ovšem svarový 

kov jako takový je bez mikrotrhlin. 

Tab. 22 - Mikrostruktura TOO  - parametry s obrázkem 

Označení vzorku 208 

 

Orientace vzorku Příčný řez 

Leptadlo HF + HNO3 

Zvětšení 100:1 

Negativ číslo Mi7197 

 

Mikrostruktura pásma TOO svarového spoje se skládá z nepravidelných zrn fáze α.  

I zde jsou vidět hrubá zrna a také zde není známka po vzniku mikrotrhlin. 

Tab. 23 - Mikrostruktura základního materiálu - parametry s obrázkem 

Označení vzorku 208 

 

Orientace vzorku Příčný řez 

Leptadlo HF + HNO3 

Zvětšení 100:1 

Negativ číslo Mi7198 

 

U mikrostruktury základního materiálu jsou patrné polygonální zrna fáze α. 
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Vyhodnocení: 

Z informací uvedených pod jednotlivými snímky vyplývá, že zkoušený svarový spoj 

nevykazuje téměř žádné vady. Výjimku tvoří snímek pořízený ze zkoušky makrostruktury,  

u něhož byla objevena vada ve formě pórů. Vzhledem k malým rozměrům pórů a jejich počtu, 

byla tato vada při porovnání s normou přípustnosti ČSN EN ISO 5817 označena jako 

přípustná. S přihlédnutím na to, že jiné vady nebyly ve svarovém spoji objeveny, je možné 

konstatovat, že zkoušený svarový spoj splnil podmínky obou metalografických zkoušek  

a je vyhovující. 

Zkouška tvrdosti 

Co se týče zkoušky tvrdosti, byly v tomto případě použity metody dle Vickerse (HV 10)  

a dle Brinella (HBW 2,5/187,5). Níže jsou popsány výsledky obou zkoušek, které  

jsou výňatky z protokolu zkoušky tvrdosti, viz příloha E. Nejprve tabulkou, ve které  

je schéma zkušebního vzorku i s osami a naměřenými hodnotami. Ty jsou poté zobrazeny 

v grafu. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky zkoušky dle Vickerse. 

Tab. 24 - Zkouška tvrdosti dle Vickerse - výsledky 

 

 

Osa ZM TOO SK TOO ZM 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
A -  

HV 
117 129 135 143 134 138 130 135 127 145 142 131 123 129 129 130 134 115 115 

B -  

HV 
118 121 117 120 130 126 128 126 135 126 125 119 131 123 128 132 134 115 120 

 

Další tabulka je shrnutím výsledků zkoušky dle Brinella. 

Tab. 25 - Zkouška tvrdosti dle Brinella - výsledky 

 

 

Osa ZM TOO SK TOO ZM 

 1 2 3 4 5 

A - HBW 118 121 128 115 111 
 

Jak již bylo uvedeno výše, jsou výsledky těchto zkoušek pro větší přehlednost převedeny 

do grafů. Na prvním obrázku je graficky znázorněna zkouška dle Vickerse. V grafu jsou 

v oblastech TOO vyznačeny pouze tři hodnoty. První dvě vychází z tabulky 24 (ve směru  
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od základního materiálu) a třetí je průměrem tří hodnot, které byly změřeny nejblíže 

svarovému kovu. 

 

Obr. 39 - Grafické znázornění výsledků zkoušky tvrdosti dle Vickerse 

Stejně jako u zkoušky tvrdosti dle Vickerse je dále graficky znázorněna i zkouška tvrdosti 

dle Brinella. 

 

Obr. 40 - Grafické znázornění výsledků zkoušky tvrdosti dle Brinella 

Po tomto znázornění je možné přikročit k samotnému vyhodnocení obou zkoušek 

tvrdosti. 
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Vyhodnocení: 

Vzhledem k tomu, že přípustné hodnoty tvrdosti nejsou normou EN ISO 15 614-5 

limitovány, je nutné vyhodnocení provést podle německého předpisu Vd TÜV Werkstoffblatt 

230, jak je uvedenou v podkapitole 4.1.2. V tomto předpisu je uvedeno, že tvrdost svarového 

spoje včetně TOO nesmí přesáhnout o 50 HV tvrdost základního materiálu. Co se týče 

nejnižší naměřené hodnoty tvrdosti základního materiálu u zkoušky podle Vickerse, byla její 

hodnota 115 HV v oblasti obou os A i B. Nejvyšší hodnotou tvrdosti, která byla v rámci 

tohoto měření naměřena v ose A, byla hodnota 145 HV, která byla naměřena ve svarovém 

kovu. V oblasti osy B dosahovala nejvyšší naměřená hodnota 135 HV a byla taktéž naměřena 

ve svarovém kovu. V prvním případě je rozdíl mezi nejnižší naměřenou hodnotou 

v základním materiálu a nejvyšší hodnotou naměřenou ve svarovém kovu 30 HV a v druhém 

případě je to 20 HV. Z toho vyplývá, že z hlediska tvrdosti splňuje tento svarový spoj 

požadavky ve zmíněném předpisu Vd TÜV Werkstoffblatt 230. Předpis se sice nevztahuje  

ke zkoušce podle Brinella, ale vzhledem k tomu, že svarový spoj splňuje požadavky  

u zkoušky podle Vickerse, tak je zřejmé, že výsledky tvrdosti jsou vyhovující i u této 

zkoušky. Navíc je rozdíl mezi nejnižší hodnotou tvrdosti naměřenou v základním materiálu 

(111 HBW) a nejvyšší hodnotou tvrdosti naměřenou ve svarovém kovu (128 HBW) 17 HBW, 

což je minimální rozdíl. Je tedy možné konstatovat, že z hlediska tvrdosti je zkoušený svarový 

spoj vyhovující.  

6.2 Ověření parametrů 

Zda jsou zvolené parametry vyhovující, bylo na oboustranném U spoji ověřeno  

jen defektoskopickými zkouškami, což by mělo být plně dostačující. Níže je popsáno pouze 

vyhodnocení jednotlivých zkoušek, jelikož jejich provedení bylo prakticky totožné 

s provedenými zkouškami v předchozí kapitole. Detaily provedení jsou zaznamenány 

v příloze F. 

Vizuální kontrola 

Po svaření zkušebního kusu byl tento podroben vizuální kontrole v celé jeho délce.  

Po jejím provedení nebyly zjištěny žádné nepřípustné povrchové vady. Přechod svarového 

spoje do základního materiálu byl plynulý a taktéž jeho barva a kresba splnila podmínky 

normy přípustnosti ČSN EN ISO 5817. Vzhledem k tomu, že svar splňuje tyto podmínky,  

je vyhovující. 
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Kapilární zkouška 

Provedením zkoušky v celé délce svaru nebyly zjištěny žádné indikace na jeho povrchu 

(souvislé linie, okrouhlé indikace, tečkované indikace nebo difúzní indikace), jak ukazuje 

tabulka 26, která je výtažkem z přílohy F. 

Tab. 26 - Vyhodnocení kapilární zkoušky oboustranného U spoje 

Poz./Součást/ Svar číslo Tloušťka [mm] Typ indikace Přijato Zamítnuto 

VP 986A -- -- X  
 

Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné nepřípustné indikace, splnil svar podmínky 

normy přípustnosti ČSN EN ISO 23277 a je vyhovující. 

Radiografická zkouška 

Vzhledem k tomu, že po provedení vizuální kontroly nebyly zjištěny žádné nepřípustné 

vady, mohlo být přikročeno k realizování radiografické zkoušky. Po vyhodnocení radiogramů 

nebyly zjištěny žádné vady svarového spoje, jak ukazuje následující tabulka, která je taktéž 

výtažkem z přílohy F. 

Tab. 27 - Vyhodnocení radiografické zkoušky oboustranného U spoje 

Svar 

číslo 

Značení 

filmu 

Tloušťka 

[mm] 

Měrka - č. 

drátku 
Zčernání 

Typ 

vady 
Přijato Zamítnuto 

VP 

986A 
VP 986A 12 14 2,3 - 3,5 -- X  

 

Jelikož nebyly radiografickou zkouškou pozorovány žádné nepřípustné vady, splnil 

svarový spoj požadavky kladené normou přípustnosti ČSN EN ISO 10675-1 a je vyhovující. 

Po provedení defektoskopických zkoušek, které měly za cíl ověřit parametry svařování, 

následuje konečné vyhodnocení výsledků s konkrétním návrhem postupu svařování WPS 

plechů pro naplátování trubkovnice. 

Návrh WPS pro svařování plátu 

Jak je zřejmé z výsledků zkoušek provedených na oboustranném U spoji, nedošlo  

zde k žádnému výskytu vad, stejně jako v případě zkoušek provedených na jednostranném Y 

spoji, jehož platnost zkoušky je i pro spoj oboustranný. Z toho vyplývá, že zvolené parametry 

pro svařování tloušťky 12 mm jsou vyhovující a lze je aplikovat i na zvolený oboustranný U 

spoj. Tento fakt je důležitý zejména z důvodu přísných požadavků na rovinnost plátu 

trubkovnice. Použitím oboustranného spoje dojde ke značné  eliminaci úhlové deformace 

plátovaného plechu a požadavky budou splněny. I z toho důvodu je možné označit vybranou 

technologii jako vhodnou pro svařování titanových plechů pro naplátování trubkovnice. 

Předpis, jak svařovat polotovary pro výbuchové naplátování, je uveden ve WPS č.51-15/001, 

viz příloha C. 
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7 Diskuze výsledků 

Výsledky, které jsou popsány v předchozí kapitole, jsou shrnuty níže v diskuzi této práce. 

Každý z následujících odstavců zahrnuje jednu skupinu metod zkoušení (nedestruktivní,  

či destruktivní zkoušky). V posledním odstavci jsou poté popsány výsledky zkoušek 

oboustranného U spoje ověřující zvolené parametry. Vhledem k tomu, že během zkoušení 

byly objeveny vady, je v dalším textu uveden i návrh pro zamezení jejich vzniku při dalším 

svařování. Nejprve jsou rozebrány výsledky nedestruktivních zkoušek. 

Z hlediska nedestruktivního zkoušení byly výsledky zkoušek velmi uspokojivé. Vizuální 

kontrolou nebyly objeveny žádné nepřípustné vady. Svar byl stříbrně lesklý, byl dodržen jeho 

plynulý přechod do základního materiálu a jeho vzhled, zejména povrch a kresba svaru,  

byl posouzen jako vyhovující. Stejně tak i převýšení a vyplnění svaru splňovalo podmínky 

normy přípustnosti ČSN EN ISO 5817. I kapilárním zkoušením nebyly zjištěny žádné 

indikace poukazující na výskyt trhlin, prasklin, studených spojů, zápalů, čí například 

neprůvarů. Z toho vyplývá, že co se týče povrchu, byl svarový spoj bez vad. Stejného 

výsledku bohužel nebylo dosaženo u radiografické zkoušky, jejíž výsledky vykazovaly výskyt 

přípustných pórů pod povrchem svarového spoje. Přesto je výsledek zkoušky dle normy ČSN 

EN ISO 10675-1  vyhovující. Pro snížení jejich výskytu by bylo vhodné zvýšit čistotu 

svarových ploch a jejich okolí, přídavných materiálů, případně i ochranných plynů. 

V případě destruktivního zkoušení byla situace velmi podobná. Výsledky všech zkoušek 

byly označeny jako vyhovující. První z nich byla příčná zkouška tahem. Při této zkoušce 

došlo k přetržení tyče, přičemž lom nastal v oblasti základního materiálu a výsledná pevnost 

byla u obou zkušebních tyčí vyšší než minimální mez pevnosti v tahu uvedená v normě  

pro základní materiál. Z toho důvodu byla splněna kritéria této zkoušky a byla vyhodnocena 

jako vyhovující. Další vyhovující zkouškou byla příčná zkouška lámavosti. U této zkoušky 

bylo normou ČSN EN ISO 15614 - 5 stanoveno, že úhel ohybu musí dosáhnout  

180 ° bez vzniku vad větších než 3 mm. To bylo touto zkouškou splněno u všech čtyř 

zkušebních tyčí, tudíž svarový spoj z hlediska plastických vlastností a tažnosti vyhovuje. 

Dalším provedeným destruktivní zkoušením bylo metalografické zkoušení zahrnující zkoušku 

makrostruktury a mikrostruktury. V případě mikrostruktury nebyly odhaleny žádné vady.  

Při zkoumání snímku makrostruktury byly objeveny čtyři póry. Vzhledem k jejich malé 

velikosti (0,1 a 0,2 mm) a počtu, byly tyto vady označeny jako přípustné. Další vyhovující 

zkouškou byla zkouška tvrdosti. U té bylo kritérium jejího splnění stanoveno německým 

předpisem Vd TÜV Werkstoffblatt 230. V něm je uvedeno, že hodnoty tvrdosti svarového 
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spoje včetně TOO nesmí přesáhnout o 50 HV tvrdost základního materiálu, což bylo 

zkouškou podle Vickerse (HV 10) splněno.  

Co se týče defektoskopických zkoušek u druhého zkušebního spoje, které měly  

za cíl ověřit zvolené parametry, ty dopadly rovněž velmi dobře. Ani jednou ze zkoušek 

(vizuální zkouška, kapilární zkouška a radiografická zkouška) nebyly objeveny vady  

a všechny zmíněné zkoušky byly označeny jako vyhovující. Také deformace spoje byla 

minimální.  Tento fakt znamená, že ověření parametrů proběhlo úspěšně a zvolenou 

technologii svařování je možné v praxi použít pro svařování plechů určených dále  

pro naplátování trubkovnic, což je rozebráno dále v závěru této práce. 
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8 Závěr 

Cílem této práce bylo zvolit vhodnou technologii svařování plechů technicky čistého 

titanu, kterou by bylo možné dále aplikovat v praxi při tvorbě plátů z těchto plechů.  

Na teoretickou část práce, která popisuje možnosti dosažení vyhovujícího titanového 

svarového spoje, je plynule navázáno praktickým experimentem, v němž byly zvoleny 

parametry navržené technologie. Ty byly ověřeny ve dvou krocích. Prvním z nich bylo 

provedení WPQR na jednostranném Y spoji tloušťky 12 mm. Druhým krokem bylo ověření 

těchto parametrů na oboustranném U spoji, jehož volba se odvíjela od přísných požadavků  

na rovinnost pří plátování trubkovnice. V obou případech bylo provedenými zkouškami 

docíleno vyhovujících výsledků, což znamená, že parametry byly úspěšně ověřeny oběma 

zmíněnými kroky. Z toho plyne, že lze všechny zvolené parametry považovat jako vhodné 

pro svařování plátů titanu a je žádoucí se jimi řídit při dalším svařování. Tyto parametry byly 

zahrnuty do postupu svařování WPS pro oboustranný U spoj právě kvůli zmíněným 

požadavkům na rovinnost. WPS je součástí příloh této práce, viz příloha C. 

Na závěr je tedy možné konstatovat, že zhotovený svarový spoj splnil všechny 

požadavky, které na něj byly kladeny jednotlivými zkouškami. Z čehož vyplývá,  

že i parametry svařování, včetně spoje, byly zvoleny správně a je možné je, z hlediska dalšího 

svařování, znovu úspěšně použít. 
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