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Anotace diplomové práce 

LASOVSKÝ, J. Kalibrace teplotního zdroje pro numerickou simulaci obloukového 

svařování: diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

strojní, Katedra mechanické technologie, 2017, 103 s. Vedoucí práce: Ing. Ochodek, V. 

 

Diplomová práce se zabývá kalibraci teplotního zdroje pro numerickou simulaci 

obloukového svařování. Pro experimentální zkoušky a simulace byla zvolena svařovací 

metoda TIG. Numerická simulace byla provedena v programu Simufact Welding 6.0. 

Naměřené teplotními cykly byly porovnány se simulovanými teplotními cykly. Díky 

kalibraci teplotního zdroje můžeme přesněji a důvěryhodněji numericky predikovat 

rozložení teplotních polí, velikost vzniku tepelně ovlivněné oblasti (TOO) a svarové lázně, 

přeměny materiálových struktur ve svaru a TOO, vznik zbytkových napětí a deformací, 

změny tvrdostí ve svaru a TOO, nepřípustných vad atd. 

 

 

 

ANNOTATION MASTER THESIS 

LASOVSKÝ, J. Heat Source Calibration for the Numerical Simulation Arc Welding: 

Master Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Mechanical Technology, 2017, 103 p. Thesis head: Ing. 

Ochodek, V. 

 

This master thesis deals with heat source calibration for numerical simulation of arc 

welding. The welding method TIG was selected for experimental testing and simulation. 

Numerical simulation was performed in the program Simufact Welding 6.0. The measured 

temperature cycles were compared with simulated temperature cycles. Thanks to the 

calibration of the heat source we can more accurately and reliably numerically predict the 

distribution of temperature fields, the size of the heat-affected area (TOO) and welding 

baths, the transformation of the material structures in the weld and TOO, the formation of 

residual stresses and deformations, changes in hardness in the weld and TOO, unacceptable 

defects, etc. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

 Značka / Symbol Význam Jednotka 

2D Dvourozměrný prostor 

 a Jmenovitá výška svaru  [mm] 

A Tažnost [%] 

A, B, C  Konstanty poloos 

 a, b, c Poloosy 

 AC Střídavý proud 

 

af, a1 Přední délka elipsoidu zdroje tepla   [mm] 

ar, a2 Zadní délka elipsoidu zdroje tepla [mm] 

ARA Anizotermický diagram rozpadu austenitu  

 b, bw Šířka elipsoidu zdroje tepla  [mm] 

C Měrná tepelná kapacita [J·kg-1·K-1] 

CEN Evropský výbor pro normalizaci 

 CEV Uhlíkový ekvivalent 

 ČSN České technická normy 

 ČSN EN  Česká technická norma verzí evropské normy 

 
ČSN EN ISO 

Česká technická norma verzí evropské normy a 

mezinárodní organizace pro normalizaci  

d Hloubka elipsoidu zdroje tepla  [mm] 

d, dpen Hloubka elipsoidu zdroje tepla  [mm] 

DC Stejnosměrný proud 

 

dH Průměr bodu zdroje tepla  [cm] 
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DRECE Dual Rolling Equal Channel Extrusion  

ECISS Evropský výbor pro železo a ocel normalizaci 

 EN Evropské normy 

 
ff 

Konečná úprava vzorce podílu vneseného tepla v 

přední části svaru  

FF, FN Způsob desoxidace 

 
fr 

Konečná úprava vzorce podílu vneseného tepla v 

zadní části svaru  

H.I. intenzita hustoty tepelného toku   [W·cm-2] 

HNO3 Kyselina dusičná 

 I Elektrické proud [A] 

KV Minimální nárazová práce [J] 

L0 Původní délka zkušebního vzorku [mm] 

LC Celková délka zkušebního vzorku [mm] 

lw  Délkou svaru vzniklé v jediném kroku [mm] 

PA Poloha svařování vodorovná shora 

 

q Efektivní tepelný příkon [W] 

q0 Tepelná vodivost   [W·m-1·kg-1] 

qm.vol 
Maximální hodnota hustoty výkonu ve středu 

elipsoidu [W·m-2] 

Qs Specifické vnesené teplo [J·mm-1] 

qs Tepelný tok  [W] 

qvol Gaussovo rozložení intenzity energie [W·m-2] 

r Vzdálenost [m] 
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ra Radiální vzdálenost [m] 

ReH Minimální mez kluzu [MPa] 

Rm Mez pevnost v tahu [MPa] 

Rp0,2 Smluvní mez kluzu [MPa] 

S0 Původní průřez zkušebního vzorku [mm2] 

SPR Datový formát Simufact Welding  

 t Čas [s] 

T Teplota [°C] 

T1, T2, T3, T4 Termočlánky 

 tI Čas interakce [s] 

TIG/WIG 
Svařování netavící se elektrodou v inertním 

ochranném plynu  

TM  Čas potřebný k vytvoření tavení na povrchu  [s] 

TOO Tepelně ovlivněna oblast 

 

U Elektrické napětí [V] 

VI Svařovací energie [J·m-1] 

Vmax Maximální rychlost svařování  [cm·s-1] 

vs Rychlost svařování  [mm·s-1] 

X Vzdálenost, kterou teplo se šíří do pevné látky  [cm] 

x, y, z Osy 

 α Součinitel teplotní vodivosti [cm2·s-1] 

η Účinnost přenosu tepla 

 μ Účinnost 

   



Diplomová práce                                                                                          Bc. Jiří Lasovský 

 

 

9 

Obsah 

1 Úvod ............................................................................................................................. 11 

2 Teplotní zdroj pro obloukové svařování ...................................................................... 13 

3 Modelování tepelných procesů při svařování .............................................................. 19 

4 Charakteristika základního materiálu .......................................................................... 23 

4.1 S355....................................................................................................................... 23 

4.1.1 Chemické složení ........................................................................................... 23 

4.1.2 Mechanické vlastnosti .................................................................................... 24 

4.1.3 Technologické vlastnosti a použití ................................................................ 26 

4.1.4 ARA diagramy S355 ...................................................................................... 26 

4.2 DD11 ..................................................................................................................... 28 

4.2.1 Chemické složení ........................................................................................... 28 

4.2.2 Mechanické vlastnosti .................................................................................... 28 

4.2.3 Technologické vlastnosti a použití ................................................................ 29 

4.2.4 ARA diagramy DD11 .................................................................................... 29 

5 Experimentální zkoušky .............................................................................................. 31 

5.1 Svařovací vzorky ................................................................................................... 32 

5.2 Naměřený teplotní cyklus svařování ..................................................................... 32 

5.2.1 Vz.1 výchozí stav ........................................................................................... 33 

5.2.2 Vz.2 výchozí stav ........................................................................................... 35 

5.2.3 Vz.3 DRECE .................................................................................................. 36 

5.3 Makrostruktura a mikrostruktura svaru ................................................................. 37 

5.3.1 Vz.2 výchozí stav ........................................................................................... 38 

5.3.2 Vz.3 DRECE .................................................................................................. 40 

6 Numerické analýza ...................................................................................................... 42 

6.1 Simufact Welding 6.0 ............................................................................................ 43 

6.2 Vstupní parametry pro simulaci svařování ........................................................... 45 

6.3 Výsledky simulace svařování ................................................................................ 50 



Diplomová práce                                                                                          Bc. Jiří Lasovský 

 

 

10 

6.3.1 Teplotní analýza ............................................................................................. 50 

6.3.2 Napěťová analýza .......................................................................................... 52 

6.3.3 Strukturní analýza .......................................................................................... 54 

6.4 Změna technologie na laser ................................................................................... 55 

7 Verifikace výsledků simulací s experimentem ............................................................ 59 

8 Diskuze dosažených výsledků ..................................................................................... 63 

9 Závěr ............................................................................................................................ 65 

Seznam použité literatury .................................................................................................... 68 

Seznam obrázků ................................................................................................................... 70 

Seznam tabulek .................................................................................................................... 72 

Seznam grafů ....................................................................................................................... 72 

Příloha 1 – ARA diagram S355 ........................................................................................... 73 

Příloha 2 – ARA diagram DD11 .......................................................................................... 80 

Příloha 3 – Tvorba projektu v programu Simufact Welding 6.0 ......................................... 82 

 

  



Diplomová práce                                                                                          Bc. Jiří Lasovský 

 

 

11 

1 Úvod 

V několik málo letech se výrazně zrychlil vývoj simulačních programů pro analýzy 

technologických procesů, jakou jsou například obrábění, slévání, kování, lisování, 

svařování, tepelné zpracování atd. Tyto simulační programy pracuji na základě metody 

konečných prvků, její princip spočívá v převedení parciálních diferenciálních rovnic na 

obyčejné diferenciální rovnice spojitého kontinua do určitého (konečného) počtu prvků, 

přičemž zjišťované parametry jsou určovány v jednotlivých uzlových bodech. Tak rychlý 

vývoj simulačních programů by nebyl možný bez dostatečně výkonných a cenově 

dostupných výpočetních technik. Díku tomu můžeme s částečnou pomocí experimentů 

velmi efektivně a velice věrně numericky simulovat technologické procesy, proto v mnoha 

případech je numerická analýza převážně levnější než experimenty i případné reálné 

zkoušky.  Lze teda provést několik variant řešení a vybrat nejvhodnější variantu v krátkém 

časovém rozsahu. Nejvhodnější varianta musí nejlépe vyhovovat potřebám výroby a 

použitím dané strojní součásti.  

Svařování je vysoce produktivní výrobní technologie, která nalezla uplatnění téměř ve 

všech průmyslových oblastí. Tím pádem stále narůstají požadavky na kvalitu a životnost 

provedených svarových spojů v oblasti energetických zařízení (komponenty tepelných a 

jaderných elektráren), v leteckém, automobilovém, lodním průmyslu (svařování plechů) a 

v oblasti velkých svařovaných průmyslových konstrukcí (uskladňovací a tlakové nádrže, 

rámové konstrukce, mosty atd.). Zvětšující se požadavky na kvalitu spojů vedou rovněž k 

vyššímu počtu experimentálních a validačních spojů, které jsou provedeny před samotným 

svařováním skutečných spojů na strojních součástí. Tyto experimenty slouží například k 

potvrzení vhodnosti vybrané technologie svařování, materiálu, předehřevu, parametrů 

svařování, použití vhodných přípravků, optimalizaci svařovacích postupů atd. Dokonce 

kvalitu provedených spojů hodnotíme na základě makrostruktury a mikrostruktury v 

oblasti svarového kovu, tepelně ovlivněné oblasti a základního materiálu. Proto se provádí 

měření materiálových vlastností v oblasti svarů (tvrdost, lomová houževnatost, mez kluzu 

a pevnosti, tažnost atd.). Uvedené experimenty zdražují přípravu výroby a jsou rovněž 

časově velmi náročné, samozřejmě v mnoha případech z finančních a časových důvodů je 

nelze ani provést (např. u velkých celků). Pro ověření všech výše uvedených podmínek u 

svařovacích procesů lze použít numerické simulace založené na metodě konečných prvků. 

Mezi nejznámější programy, které se používají běžně v praxi jsou například SYSWELD, 

VISUAL WELD, Weld Planner, VrWeld, Simufact Welding a další. 
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Cílem diplomové práce je pomocí numerické analýzy v programu Simulfact Welding 

6.0 simulovat celý technologický proces svařování metodou 141 (obloukové svařování 

netavící se wolframovou elektrodou v inertním plynu – TIG /WIG) u základního materiálu 

S355 a DD11. Kalibrací teplotního zdroje na základě obdržených výsledků 

z experimentálních zkoušek můžeme detailněji pochopit vlivy jednotlivých vstupních 

parametrů na celý technologický proces s jeho výsledky. Numerické analýzy rovněž slouží 

jako nástroj pro optimalizaci vlivu jednotlivých vstupních parametrů tak, aby byla 

dodržena kritéria stanovená naměřenýma hodnotami při experimentálních zkoušek. Čím 

více se přiblížíme hodnotám vypočítaných z numerických analýz k naměřeným hodnotám 

z experimentálních zkoušek, tím můžeme efektivněji minimalizovat vznik vad tzn. omezit 

deformace konstrukcí po svařování nebo predikovat kritická místa nebezpečná ke vzniku 

vad jak během svařování, tak i během provozu svařované konstrukce.  
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2 Teplotní zdroj pro obloukové svařování 

Hlavním charakteristickým rysem všech metod tavného svařování je používání 

intenzivního zdroje tepla pro roztavení základního materiálu, přídavného materiálu nebo 

obou materiálů dohromady. Prakticky každý koncentrovaný zdroj tepla lze použit 

k svařování. Nicméně ne všechny se hodí, a to z důvodů jednotlivých vlastností typu 

zdrojů tepla, které jsou hlavně určené svou intenzitou tepla. S ohledem na zdroj tepla, který 

se rovnoměrně rozptyluje do velmi tlusté desky, povrchová teplota bude funkcí hustoty 

povrchové energie a času. V případě, že zdroj tepla je bod na rovném povrchu a jestli 

tepelný tok je rozdílný, nemusí nutně dojít k roztavení oceli. Teplota oceli se bude měnit s 

hustotou tepelného toku zdroje tepla, který se pohybuje od 400 do 8000 W/cm2 (obrázek 

1). Při nejnižší hodnotě (400 W/cm2) trvá roztavení povrchu 2 minuty. Schopnost odvádět 

teplo pevného kovu by měla být rychlejší, než bychom si mohli představit. Toto obecné 

zjištění udává, že hustotu tepelného toku zdroje tepla přibližně 1000 W/cm2 je nezbytná 

k roztavení většiny kovů [1]. 

 

Obrázek 1 - Rozložení teploty po určitou dobu zahřívání tlusté ocelové desky zahřáté rovnoměrně na povrchu 

jako funkce použité intenzity tepla; počáteční teplota desky je 25 °C [1]  

Temperature – Teplota, Distance from joint – Vzdálenost od svaru, Heat – teplo 

Na druhém konci spektra hustoty tepelného toku zdroje tepla je intenzita 106, 107 

W/cm2 a vyšší. U těchto hodnot dochází při kontaktu se zdrojem tepla k vypaření většiny 

kovů během několika mikrosekund, čímž nemůže dojít k tavnému svařování. Proto u všech 

metod tavného svařování by se měla hustota teplotního toku zdroje tepla pohybovat 

přibližně mezi 0,001 a 1 MW/cm2. Spektrum hustoty tepelného toku zdroje tepla je 
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znázorněna na obrázku. 2 spolu s nejčastějšími používanými typy zdroji tepla pro metody 

tavného svařování v praxi [1].  

 

Obrázek 2 - Spektrum používaných zdrojů tepla pro tavné svařování v praxi [1]  

Skutečnost, že hustota tepelného toku je nepřímo úměrná době interakce zdroje tepla 

na materiál, patrná na obrázku. 1. Toto představuje problém s přechodným vedením tepla. 

Lze teda očekávat, že teplo proniká do hloubky oceli jako odmocnina času. Toto vyplývá z 

Einsteinové rovnice [1]:  

𝑋~√∝∙ 𝑡        (1) 

Kde: 

• X je vzdálenost, kterou teplo se šíří do pevné látky [cm], 

• α je součinitel teplotní vodivosti pevné látky [cm2/s], 

• t je čas [s].  

Pro rovnoměrný zdroj tepla na povrchu oceli, jak je znázorněno na obrázku. 1, je 

čas TM [s] potřebný k vytvoření tavení na povrchu dán vztahem [1]:  

𝑇𝑀 = (
5000

𝐻.𝐼.
)

2
      (2) 

Kde: 

• TM je čas potřebný k vytvoření tavení na povrchu [s], 

• H.I. je intenzita hustoty tepelného toku [W/cm2] přeměněného do materiálu [1].  
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Rovnice 1.2 poskytuje hrubý odhad času potřebného k tavení a jeho doba je 

založena na součinitelích tepelné vodivosti oceli. Materiál s vyšším součinitelem teplotní 

vodivosti nebo použitím koncentrovanějšího zdroje tepla, zvýší čas tání dvakrát až pětkrát 

než plošný zdroj tepla. Na druhou stranu tenké materiály mají sklon k rychlejšímu ohřátí.  

Pokud je čas tavení považován za charakteristický čas interakce tI, pak může být 

graficky znázorněn (obrázek. 3). Zdroje tepla s hustotou tepelného toku jsou v řádu 1000 

W/cm2, jako je svařování plamenem nebo elektrostruskové svařování, vyžadují interakci 

s ocelí po dobu 25 s. Naopak laserové a elektronové svařování s hustotou tepelného toku 

v řádu 1 MW/cm2, je potřebný čas interakce pouhých 25 µs. Pokud je tento čas interakce 

rozdělen na průměr zdroje tepla dH, pak získáme pro svařování maximální rychlost 

svařování Vmax (obrázek 4) [1].  

 

Obrázek 3 - Svarová lázeň vzniká interakcí času zdroje tepla jako funkce hustoty tepelného toku zdroje tepla [1] 

Interaction time – čas působení, Heat intensity – intenzita tepla 

Materiály s vysokým součinitelem teplotní vodivosti, jako je měď nebo hliník, 

budou ležet v horní části pásma. Zatímco ocel, slitiny niklu či titanu budou ležet uprostřed. 

Uran a keramiky, které mají velmi nízký součinitel teplotní vodivosti, budou ležet v dolní 

části pásma (obrázek. 3).  
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Obrázek 4 - Maximální rychlost svařování jako funkce hustoty tepelného toku zdroje tepla založený na 

průměrech zdroje tepla [1] 

Maximum weld travel velocity – maximální rychlost svařování, Heat-source spot diameter – průměr zdroje tepla, 

Heat intensity – intenzita tepla 

Pro udržení celkového konstantního výkonu platí, že když se sníží velikost plochy 

ohřevu, tím pádem se zvýší hustota tepelného toku (obrázek 4). Proto je jednodušší 

zmenšit plochu ohřevu než zvýšit jmenovitý výkon zařízení. Obvykle potřebujeme roztavit 

pouze malé množství materiálu. Pokud bude plocha ohřevu konstantní a bude se zvyšovat 

jmenovitý výkon zařízení, aby se dosáhlo vyšší hustoty tepelného toku zdroje tepla, objem 

roztaveného kovu se výrazně zvýší, a to bez příznivého účinku. Nicméně s klesající 

plochou ohřevu a zároveň se zkracující dobou interakce při vyšších hustotách tepelného 

toku zdroje tepla, nastává problém u spojů, které jsou vytvořeny řízeným procesem 

s vysoce výkonnými zdroji tepla. Kratší doba interakce znamená, že senzory a řídicí 

jednotky nezbytné pro automatizaci, musí pracovat při vyšších frekvencích. Menší velikost 

plochy ohřevu znamená, že zdroj tepla musí být přesnější, a tím i průměr bodu ohřevu 

zdroje tepla dH. Řídící frekvence musí být vetší, než rychlost svařování děleno průměrem 

bodu ohřevu zdroje tepla. Procesy, které pracují v blízkosti maximální rychlosti svařování, 

se nazývají inverzní časy interakce tI [1].  

Tudíž ne všechny vysoce výkonné tepelné zdroje mohou být automatizované z 

důvodu jejich schopností vysoké rychlosti svařování. Návazně jsou také zvyšovaný 

požadavky například na dobu ustavení, kontrolní systémy a senzory, které musí mít stále 

větší frekvenci odezvy. Tyto faktory vedou ke zvýšeným nákladům, což je jeden z důvodů, 

že velmi produktivní laserový paprsek a elektronový paprsek svařování nenašel širší 
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využití. Přibližná produktivita vybraných svařovacích metod, vyjádřená jako délka sváru 

vyrobeného za sekundu na relativní kapitálové náklady na zařízení, je znázorněn na 

obrázku 5 [1]. 

 

Obrázek 5 - Přibližný vztah mezi kapitálovými náklady na svařovací zařízení a rychlosti svařování [1] 

Capital equipment costs – kapitálové náklady na vybavení, Productivity – produktivity (rychlost svařování) 

Dalším důležitým parametrem svařovacího procesu, který souvisí s hustotou 

tepelného toku zdroje tepla je šířka tepelně ovlivněné oblasti (TOO). TOO se nachází 

v blízkost svarového kovu, kde nedochází k samotnému nataveni, ale dochází k změnám 

vlastností materiálu. Důvodem těchto změn vlastností je teplo vzniklé při svařování. 

Pomocí Einsteinovy rovnice lze šířku TOO odhadnout z času interakce a součinitelů 

teplotní vodivosti materiálu (obrázek 6). Přibližně nad 104 W/cm2 je šířka TOO zhruba 

konstantní. To je způsobeno tím, že TOO vzniká během ohřívací fáze při hustotách 

tepelného toku zdroje tepla, které jsou nižší než 104 W/cm2. Při vyšších hustotách 

tepelného toku zdroje tepla vzniká TOO během ochlazovacího cyklu. Tedy při nízké 

hustotě tepelného toku zdroje tepla je šířka TOO závislá na čase interakce, zatímco při 

vysokých hustotách tepelného toku zdroje tepla je nezávislá na času interakce zdroje tepla. 

V posledním uvedeném případě šířka TOO vzniká během ochlazovacího cyklu, která je 

úměrná šířce natavené oblasti. Je to způsobeno odvodem tepla taveniny ze svarového kovu. 
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Obrázek 6 - Šířka tepelně ovlivněné oblasti při svařování jako funkce hustoty tepelného toku zdroje tepla [1] 

Heat-affected zone width – šířka tepelně ovlivněné oblasti, Heat intensity – intenzita tepla 

Změna sklonu v grafu na obrázku 6 souvisí se změnou účinnosti využití intenzity 

tepla z hlediska procesu tavení. Při vysokých intenzitách tepla je téměř veškeré teplo 

použito k roztavení materiálu a minimum tepla ohřívá zbytečně okolí. Čím je menší 

intenzita tepla, tím se účinnost snižuje. Pro svařování elektrickým obloukem méně než 

polovina vzniklého tepla pronikne do materiálu. Pouze 40% tepla se použije k roztavení 

materiálu. U plamenného svařování teplo, které proniká do materiálu je 10% a méně z 

celkového tepla. Teplo potřebné k roztavení kovu může být menší než 2% z celkového 

tepla. V neposlední řadě intenzita tepla určuje poměr hloubky k šířce roztaveného kovu. 

Tato hodnota se muže pohybovat od 1,1 při metodách svařování s nízkou intenzitou tepla 

až na více než 10 při metodách svařování s vysokou intenzitou tepla [1]. 

Tímto lze všechny metody tavného svařování charakterizovat pomocí intenzity hustoty 

tepelného toku zdroje tepla. Vlastnosti každého nového zdroje tepla lze teda snadno 

odhadnou pomocí těchto charakteristik. Toto je užitečné, aby se plně pochopil každý běžný 

svařovací zdroj tepla, jako jsou plamen, elektrický oblouk, laser, elektronový paprsek a 

elektrický odpor. 
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3 Modelování tepelných procesů při svařování 

Tepelný příkon jako příčina svařování je většinou modelován pro jednoduchost jako 

jediný „koncentrovaný“ vstup, související přímo se svařovací energií. V případě 

„analytických“ modelů se předpokládá, že přívod tepla je v místě nebo rovnoměrně 

rozdělený podél přímky procházející tloušťkou materiálů. Tyto modely souvisejí 

s nekonečnou teplotou v ohnisku tepelného příkonu. Nicméně skutečné prostorové 

rozložení tepelné energie je důležité, aby bylo možné simulovat toto hledisko pomocí 

metody konečných prvků [2]. 

Výpočetní software také umožnuje uvažovat o tepelných vlastnostech a dalších 

podrobnějších vlivech závislé na teplotě, jako je vznik lokálního tepla důsledkem fázové 

transformace. Různé modely zdroje tepla byly opravdu navrženy. Pokud v oblasti, kde není 

nutné znát teplotu, ve „vzdálenějších polích“ od zóny intenzivního tepelného příkonu, není 

vždy nezbytné používat modely zobrazující podrobné prostorové lokální změny svaru. To 

má sklon ke zkreslení, které je řízené hlavně mechanikou vzdálenějších oblastí [2]. 

Ohraničení tavné lázně nebo fúzní zóny je důležitá hranice v modelování tepelného 

příkonu, protože to je hlavní místo pro přenášení tepla do součásti. Téměř všechno teplo 

vyvolané obloukem spolu s jinými prvky generující teplo ze svařovacího procesu, prochází 

skrz svarovou lázeň a do těla komponentu. Z teorie tvorby tavné lázně, kterou lze 

simulovat početně, může být předpovězen jeho tvar, velikost a teplotní profil ze známých 

svařovacích parametrů, jako je svařovací napětí a proudu spolu se svařovací rychlostí. 

Tam, kde je možné předpovědět velikost a tvar svarové lázně ze základního nastaveni 

procesu, tento ideální postup nebyl dosud dosažen v praktických modelech. V podstatě lze 

říci, že simulace svarové lázně je mimořádně složitý multi-fyzikální problém, zahrnující 

interakcí elektromagnetických jevů, vysokoteplotní proudění tekutin v oblasti zdroje tepla 

a ve svarové lázni, v neposlední řadě také účinek metalurgických pochodů. V případech, 

kdy je definováno ohraničení svaru, jako součást procesu navrhování, je mnohem 

jednoduší, aby se připravil „plný“ 2D profil jako aproximace k příčné velikosti a tvaru 

vytvořené fúzní zóny [2]. 

Tři základní postupy jsou běžně používané k modelování tepelného příkonu. První je 

založen na prostorovém odvodu tepelného toku na povrchu. Druhý je založený na vkládání 

prvků při předepsané teplotě (pravděpodobně teplota likvidu). Třetí je založena na předpisu 

o tvorbě tepla v definovaných prvcích svaru (metoda objemového tepelného příkonu). Ve 
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všech třech případech jsou experimentální pozorování tvaru a rozměru roztavené oblasti, 

používána ve větší či menší míře pro úpravu rozptylu tepelného toku, nastavení prvků k 

teplotě likvidu nebo prvkům vytvářející teplo. To znamená, že můžeme odhadnout tepelný 

příkon ve svaru, pozorovat teplotu v celkovém obrazu nebo tvar a velikost roztavené 

oblasti, pokud lze to vypočítat [2].  

 

Obrázek 7 - Model souměrného radiálního směru odvodu tepelné energie [2] 

 V jedné z prvních analýz Friedman vymodeloval zdroj tepla v oblasti povrchového 

tepelného toku mající radiálně souměrné rozdělení, jak je znázorněno na obrázku 7. Pokud 

r je vzdálenost od středu zdroje tepla, pak tepelný tok qs je dán [2]: 

𝑞𝑠(𝑟) = 𝑞0 ∙ 𝑒−𝐶∙𝑟2
       (3) 

Kde q0 a C jsou konstanty, určuje velikost a rozložení tepelného příkonu, tedy 

parametry q (efektivní tepelný příkon) a ra (radiální vzdálenost, ve které je 95% tepelného 

toku ukládáno) jsou dány [2]: 

𝑞 = 2 ∙ 𝜋 ∫ 𝑞𝑠(𝑟) ∙ 𝑟 ∙ 𝑑𝑟
∞

0
  

𝑞𝑠(𝑟𝑎) = 0,05 ∙ 𝑞0     (4) 

Numerické řešení výše tepleného příkonu může být definováno jako [2]: 

𝑞𝑠(𝑦, 𝑥) =
3∙𝑞

𝜋∙𝑟𝑎
2 ∙ 𝑒

−3∙(
𝑟

𝑟𝑎
)

2

     (5) 

Velikost a tvar svarové lázně je dán parametrem ra. Younan použil model 

Friedmanova zdroje tepla a zvolil hodnotu ra až na 5 mm. Pravděpodobnější tvar svarové 

lázně může být stanoveno tím, že vychází z elipsoidu se středem o souřadnicích 0,0,0 a 
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poloosami a, b, c rovnoběžné s osami souřadnic x, y, z. Gaussovo rozložení intenzity 

energie qvol je dáno [2]: 

𝑞𝑣𝑜𝑙(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑞𝑚.𝑣𝑜𝑙 ∙ 𝑒−𝐴∙𝑥2
∙ 𝑒−𝐵∙𝑦2

∙ 𝑒−𝐶∙𝑧2
  (6) 

Kde qm.vol je maximální hodnota hustoty výkonu ve středu elipsoidu. Z přeměny 

energie, tepelný příkon je dán [2]: 

𝑞 = 4 ∙ ∭ 𝑞𝑚.𝑣𝑜𝑙 ∙ 𝑒−𝐴∙𝑥2
∙ 𝑒−𝐵∙𝑦2

∙ 𝑒−𝐶∙𝑧2∞

0
   (7) 

Rovnice 2.5 může být vyjádřena ve formě [2]: 

𝑞𝑚.𝑣𝑜𝑙 =
2∙𝑞∙(𝐴∙𝐵∙𝐶)

1
2

𝜋∙𝜋
1
2

     (8) 

Pro vyhodnocení konstant A, B a C jsou definovaný poloosy a, b a c jako vzdálenost, 

kde qvol = 0,05 · qm.vol tak že [2]: 

𝑞𝑣𝑜𝑙(𝑎, 0,0) = 𝑞𝑚.𝑣𝑜𝑙 ∙ 𝑒−𝐴∙𝑎2
= 0,05 ∙ 𝑞𝑚.𝑣𝑜𝑙   (9) 

𝐴 =
ln 20

𝑎2
≅

3

𝑎2
              (10) 

Podobně 𝐵 ≅ 3/𝑏2 a  𝐶 ≅ 3/𝑐2 dosazením konstant do rovnice 8 vyjde [2]: 

𝑞𝑣𝑜𝑙(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
6∙(3)

1
2∙𝑓∙𝑞

𝑎∙𝑏∙𝑐∙𝜋∙𝜋
1
2

∙ 𝑒
−3∙𝑥2

𝑎2 ∙ 𝑒
−3∙𝑦2

𝑏2 ∙ 𝑒
−3∙𝑧2

𝑐2             (11) 

Kde f je konečná úprava, která bere v úvahu podíl tepla vneseného v přední části svaru 

(ff, x > 0) a zlomek tepla vneseného na zadní straně (fr, x < 0), tak že ff + fr = 2. [2]. 

Lepšímu prolnutí se skutečnými tvary svaru lze získat prostřednictvím modelu dvojitě 

elipsoidního tepelného toku, který představil Goldak (obrázku 8). Pro dvě různé hodnoty 

jsou specifikovány tj. a1 a a2, přičemž se jedná o hodnoty poloos souběžně s x souřadnici 

v přední a zadní části svaru zvlášť tak, že nepřetržitého sklonu je dosaženo když a1 · ff = a2 

· fr. Lindgren poskytuje podrobnější postup uskutečnění konečných prvků pro tuto strategii 

tepelné příkonu [2]. 
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Obrázek 8 - Model dvojitého elipsoidního zdroje tepla [2] 

Většina autorů, kteří prováděli simulace, použili metodu objemu tepelného příkonu. 

To je jednoduché realizovat tím, že rozměry prvků a konfigurace lze přizpůsobit známým 

tvarům sváru a tepelného příkonu se známými parametry procesu svařování upraveného 

přes předpokládaný faktor účinnosti μ. Za předpokladu, že tvar tavné oblasti je 

trojúhelníkový s šířkou na povrchu desky bw a hloubkou průniku dpen, spolu s délkou svaru 

vzniklé v jediném kroku lw, bude množství tepelného příkonu na tento objem dán [2]:  

𝑞𝑣𝑜𝑙 =
2∙𝜇∙𝑉𝐼

𝑏𝑤∙𝑑𝑝𝑒𝑛∙𝑙𝑤
             (12) 

Ve kterém VI je svařovací výkon vypočítaný ze součinu svařovacího napětí, proudu 

a doby po kterou je teplo dodávané v daném procesu, který souvisí na délce svaru 

k svařovací rychlosti. Ostatní tvary svarové oblasti mohou být upraveny podobně [2].  
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4 Charakteristika základního materiálu 

Pro experimentální zkoušky byly vybrány vzorky z plechů tloušťky 2 mm 

z konstrukční oceli S355 (kapitola 4.1) a nízkouhlíkové za tepla válcované oceli DD11 

(kapitola 4.2).  

4.1 S355 

Oceli S355 označované normou ČSN 10025-1 jsou jako standardní konstrukční ocel 

vyrobeny v rozsahu standardních průmyslových tvarů a průřezů. V Evropě konstrukční 

ocel musí splňovat evropské normy EN 10025-2, kterou řídí ECISS (Evropský výbor pro 

železo a ocel normalizaci) a je podmnožinou CEN (Evropský výbor pro normalizaci) [3]. 

V souladu s klasifikací evropské normy u konstrukčních ocelí předepisuje použití 

standartních symbolů včetně, ale i bez omezení na tyto symboly, příklad: Ocel EN 10025-

2 – S355J0C+N nebo +AR [4].  

Kde: 

• S – označuje skutečnost, že jde konstrukční ocel, 

• 355 – v souvislosti s minimální hodnoty zaručené meze kluzu pro tloušťky ≤16 

mm v MPa, 

• J2/K2/JR/JO – houževnatost materiálu v souvislosti s rázem v ohybu 

vrubovou    zkouškou, 

• W – v souvislosti s atmosférickou korozivzdornosti, 

• Z – konstrukční ocel se zlepšenou pevnosti kolmo k povrchu, 

• C – v souvislosti s tvářením za studena, 

• +N/+Ar/+M – v souvislosti se stavem dodávky [3] [4]. 

V závislosti na výrobním procesu, chemickému složení a příslušné aplikaci by se 

další písmena a klasifikace mohla použit k označení konkrétního výrobku z konstrukční 

oceli [4].  

4.1.1 Chemické složení 

Chemické složení v konstrukčních ocelích je nesmírně důležitá a vysoce 

regulovaná. To je základní faktor, který určuje mechanické vlastnosti oceli [4]. 

V následující tabulce jsou uvedený maximální hladiny regulovaných prvků v oceli S355 

(tabulka 1) [3]. 
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Tabulka 1 - Chemické složení (rozbor z tavby) oceli S355 [3] 

Materiál 

[ČSN 

10027-1] 

Způsob 

deso-

xidace 

C [%] 

max. 
Mn 

[%] 

max. 

Si 

[%] 

max. 

P 

[%] 

max. 

S 

[%] 

max. 

N 

[%] 

max. 

Cu 

[%] 

max. ≤16 
>16 

≤40 

>40 

S355JR FN 0,24 0,24 0,24 1,60 0,55 0,035 0,035 0,012 0,55 

S355JO FN 0,20 0,20 0,22 1,60 0,55 0,030 0,030 0,012 0,55 

S355J2 FF 0,20 0,20 0,22 1,60 0,55 0,025 0,025 - 0,55 

S355K2 FF 0,20 0,20 0,22 1,60 0,55 0,025 0,025 - 0,55 

 

Chemické složení konstrukční oceli je nesmírně důležité, mění se podle specifikací 

v závislosti na jeho použití. Například S355K2W je tvrzená konstrukční ocel (K2), která 

byla navržena s chemickým složením odolávající zvýšené atmosférické korozi (W) [3]. 

Proto tato ocel má z konstrukčních ocelí mírně odlišné chemické složení než standardní 

třídy S355 [4].  

Uhlíkový ekvivalent vyjadřuje vliv chemického složení oceli na její svařitelnost, 

který vyjadřuje příspěvek jednotlivých legujících prvků ke kalitelnosti oceli [4]. 

Maximální hodnota uhlíkového ekvivalentu je stanovená z rozboru tavby u oceli S355 je 

uvedeny v tabulce. 2. Uhlíkový ekvivalent se vypočítá podle vzorce uvedeného v 7.2.3 

v EN 10025-1 [3].  

Tabulka 2 - Maximální hodnota uhlíkového ekvivalentu (CEV) vypočtena z rozboru oceli S355 [3] 

Materiál 

[ČSN 10027-1] 

Způsob 

deso-

xidace 

Maximální hodnota CEV [%] 

pro výrobky jmenovité tloušťky [mm] 

≤30 
>30 

≤40 

>40 

≤150 

>150 

≤250 

>250 

≤400 

S355JR FN 0,45 0,47 0,47 0,49 - 

S355JO FN 0,45 0,47 0,47 0,49 - 

S355J2 FF 0,45 0,47 0,47 0,49 0,49 

S355K2 FF 0,45 0,47 0,47 0,49 0,49 

 

4.1.2 Mechanické vlastnosti 

Mechanické vlastnosti konstrukční oceli jsou zásadní pro jeho klasifikaci, tudíž i 

pro aplikaci. I přesto, že chemické složení je dominantním faktorem mechanických 

vlastností oceli, také je velmi důležité pochopit minimální standardy pro mechanické 

vlastnosti (výkonových charakteristik), jako jsou mez kluzu a pevnost v tahu [4]. Mez 
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kluzu u konstrukčních ocelí udává minimální sílu potřebnou k vytvoření trvalé deformace 

v oceli (tabulka 3). Pevnost v tahu u konstrukčních ocelí se vztahuje k bodu, v němž při 

maximální síle dochází k přerušení materiálu (tabulka 4). Dalšími mechanickými vlastnosti 

je minimální tažnost A (tabulka 5 a tabulka 6) a minimální nárazová práce KV (tabulka 7). 

Ověření nárazové práce se provádí podle EN 10025-1 [3].  

Tabulka 3 - Minimální mez kluzu ReH oceli S355 [3] 

Materiál 

[ČSN 10027-1] 

Minimální mez kluzu ReH [MPa] 

pro výrobky jmenovité tloušťky [mm] 

≤16 
>16 

≤40 

>40 

≤63 

>63 

≤80 

>80 

≤100 

>100 

≤150 

>150 

≤200 

>200 

≤250 

>250 

≤400 

S355JR 355 345 335 325 315 295 285 275 - 

S355JO 355 345 335 325 315 295 285 275 - 

S355J2 355 345 335 325 315 295 285 275 265 

S355K2 355 345 335 325 315 295 285 275 265 

 
Tabulka 4 - Pevnost v tahu Rm oceli S355 [3] 

Materiál 

[ČSN 10027-1] 

Pevnost v tahu Rm [MPa] 

pro výrobky jmenovité tloušťky [mm] 

≤3 
>3 

≤100 

>100 

≤150 

>150 

≤250 

>250 

≤400 

S355JR 510 - 680 470 - 630 450 - 600 450 - 600 - 

S355JO 510 - 680 470 - 630 450 - 600 450 - 600 - 

S355J2 510 - 680 470 - 630 450 - 600 450 - 600 315 

S355K2 510 - 680 470 - 630 450 - 600 450 - 600 315 

 
Tabulka 5 - Minimální tažnost A oceli S355 [3] 

Materiál 

[ČSN 10027-1] 

Orientace 

zkušebníh

o tělesa 

Minimální tažnost A [%] pro výrobky 

jmenovité tloušťky [mm] LC = 80 mm 

≤1 
>1 

≤1,5 

>1,5 

≤2 

>2 

≤2,5 

>2,5 

≤3 

S355JR l 14 15 16 17 18 

S355JO       

S355J2       

S355K2 t 12 13 14 15 16 
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Tabulka 6 - Minimální tažnost A oceli S355 (pokračování) [3] 

Materiál 

[ČSN 10027-1] 

Orientace 

zkušebníh

o tělesa 

Minimální tažnost A [%] pro výrobky jmenovité 

tloušťky [mm] L0 = 5,65 √𝑆0 

>3 

≤40 

>40 

≤63 

>63 

≤100 

>100 

≤150 

>150 

≤250 

>250 

≤400 

S355JR l 22 21 20 18 17 - 

S355JO       - 

S355J2       17 (l at) 

S355K2 t 20 19 18 18 17 17 (l at) 

 
Tabulka 7 - Minimální nárazová práce KV oceli S355 [3] 

Materiál 

[ČSN 10027-1] 

Teplota 

[°C] 

Minimální nárazová práce KV [J] pro 

výrobky jmenovité tloušťky [mm] 

≤150 
>150 

≤250 

>150 

≤250 

S355JR 20 27 27 - 

S355JO 0 27 27 - 

S355J2 -20 27 27 27 

S355K2 -20 40 33 33 

 

4.1.3 Technologické vlastnosti a použití  

Konstrukční oceli jsou používány v mnoha odvětvích strojírenství a jejich použití 

může být různorodá. Proto se konstrukční oceli vyrábějí a prodávají už v normalizovaných 

tvarech a rozměrech, které jsou určeny pro specifikované aplikace. Například různé I-

nosníky, U-nosníky, L-nosníky, trubky, ocelové plechy atd. Pro své dobré svařovací 

vlastnosti jsou konstrukční oceli hlavně používané ve stavebním průmyslu, kde se používá 

pro všechny účely a v různých měřítkách. Používá se jako hlavní nosné části pro přenos 

zatížení u mrakodrapů, domů, továren, kanceláří, nákupních center, mostů atd. [4].  

4.1.4 ARA diagramy S355  

Anizotermické diagramy rozpadu austenitu tzv. ARA diagramy nám umožnují při 

naměřených nebo vypočítaných (simulovaných) průběhů křivek teplotního cyklu 

v jednotlivých oblastech TOO svarových spojů, s velkou pravděpodobností, určit 

předpokládané mikrostruktury jednotlivých oblastech TOO svarového spoje, a tím i 

předpovídat jeho mechanické vlastnosti. Příklady ARA digramů pro konstrukční ocel S355 

jsou na obrázku 9, obrázku 10 a obrázku 11, další jsou v příloze 1.  
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Obrázek 9 - ARA diagram oceli S355 [7] 

 

Obrázek 10 - ARA diagram oceli S355 [7] 
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4.2 DD11  

Oceli DD11 označované normou ČSN 10111 jsou za tepla válcované nízkouhlíkové 

(hlubokotažné) ocelové plechy a pásy (ve svitcích) pro tváření za studena. Tato evropská 

norma platí pro výrobky tloušťky ≥1,0 mm a ≤ 11 mm. Do tloušťky 3,0 mm je dělíme 

podélně a do tloušťky 4,0 mm i příčně v mnoha rozměrech [5]. Pro účely této evropské 

normy platí termíny a definice pro ocelové ploché výrobky válcované za tepla uvedené 

v EN 10079. Značky ocelí jsou označené podle EN 10027-1 a číselné označení ocelí jsou 

vytvořeny podle En 100027-2 například: Pás EN 10111 – DD11 [6].  

Kde: 

• Pás, plech, podélně dělený pás – označuje název výrobku podle EN 10079, 

• EN 10111 – označuje číslo této normy, 

• DD11 –  v souvislosti se značkou nebo číselným označení oceli [5].  

4.2.1 Chemické složení 

Chemické složení v ocelích je nesmírně důležitá a vysoce regulovaná. To je 

základní faktor, který určuje mechanické vlastnosti oceli. U oceli DD11 způsob dezoxidace 

volí výrobci. Proti tomu oceli DD12, DD13 a DD14 jsou plně uklidněné. V následující 

tabulce 8 jsou uvedený maximální povolené hranice Chemického složeni v oceli DD11 [5]. 

Tabulka 8 - Chemické složení (rozbor tavby) oceli DD11 [5] 

Materiál: 

[ČSN EN 10111] 

C [%]: 

max. 

Mn [%]: 

max. 

P [%]: 

max. 

S [%]: 

max. 

DD11 0,12 0,60 0,045 0,045 

4.2.2 Mechanické vlastnosti 

Mechanické vlastnosti u ocelí je zásadní pro jeho klasifikaci, tudíž i pro aplikaci. I 

přesto, že chemické složení je dominantním faktorem mechanických vlastností oceli, také 

je velmi důležité pochopit minimální standardy pro mechanické vlastnosti (výkonových 

charakteristik), jako jsou mez kluzu a pevnost v tahu. Mez kluzu u ocelí udává minimální 

sílu potřebnou k vytvoření trvalé deformace v oceli.  Hodnoty meze kluzu uvedené 

v tabulce 9 se stanovují jako spodní meze kluzu (ReL). Pokud není výrazná mez kluzu, 

stanoví se se smluvní mez kluz u 0,2 % a hodnoty zkoušky meze kluzu (Rp0,2), musí 

odpovídat hodnotám v tabulce 9. Ve sporných případech se stanoví smluvní mez kluzu 
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0,2% (Rp0,2). Pevnost v tahu u ocelí se vztahuje k bodu, v němž při maximální síle dochází 

k přerušení materiálu. U oceli DD11 je také důležitá tažnost. U těchto ocelí je požadovaná 

zvýšená protvářitelnost (hlubokotažnost). Základní mechanické vlastnosti oceli DD11 jsou 

uvedeny v tabulce. 9 a v tabulce 10 [5].  

Tabulka 9 - Mechanické vlastnosti oceli DD11 část 1 [5] 

Materiál: 

[ČSN EN 

10111] 

ReL [MPa]: Rm 

[MPa]: 

max. 

1 ≤ e < 2 

mm 

2 ≤ e < 

11 mm 

DD11 
170 až 

360 

170 až 

340 
440 

 

Tabulka 10 - Mechanické vlastnosti oceli DD11 část 2 [5] 

Materiál: 

[ČSN EN 

10111] 

Tažnost A [%]: min. 

1 ≤ e < 2 

mm 

L0 = 80 mm L0 = 5,65 √𝑆0 

1 ≤ e < 

1,5 mm 

1,5 ≤ e 

< 2 mm 

2 ≤ e < 

3 mm 
3 ≤ e < 2 mm 

DD11 
170 až 

360 
22 23 24 28 

4.2.3 Technologické vlastnosti a použití  

Oceli DD11 se hlavně vyznačují zvýšenou tvářitelností za studena, proto jsou 

vhodné na hluboké tahy, ohýbání za studena, tváření, dynamicky namáhané části vozidel 

atd. [5]. Dále výrobky z oceli DD11 mohou být vhodné k žárovému nebo elektrolytickému 

pokovení nebo k nanášení organických a jiných povlaků. Výrobky jsou také vhodné pro 

běžné svařovací postupy [6].  

4.2.4 ARA diagramy DD11 

Anizotermické diagramy rozpadu austenitu tzv. ARA diagramy nám umožnují, při 

naměřených nebo vypočítaných (simulovaných) průběhů křivek teplotního cyklu 

v jednotlivých oblastech TOO svarových spojů, s velkou pravděpodobností určit 

předpokládané mikrostruktury jednotlivých oblastech TOO svarového spoje, a tím i 

předpovídat jeho mechanické vlastnosti. Příklady ARA digramů chemicky podobných 

ocelí k nízkouhlíkové za tepla válcované oceli DD11 jsou na obrázku 12 a obrázku 13, 

další jsou v příloze 2. 
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Obrázek 11 - ARA diagram oceli WSt 3 sp/Ch.1 [8]  

 

Obrázek 12 - ARA diagram oceli St 3 SU [8] 
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5 Experimentální zkoušky 

Pro experimentální zkoušky byla použita metoda 141 –  označena dle normy ČSN EN 

ISO 4063 (obloukové svařování netavící se wolframovou elektrodou v inertním plynu – 

TIG /WIG) jak pro vzorky z materiálu S355 (kapitola 4.1), tak i pro vzorky z materiálu 

DD11 (kapitola 4.2). Při svařování nebyl použit přídavný materiál ani předehřev 

základního materiálu. Jako inertní plyn byl použitý čisty argon (Ar) s průtokem 12 až 14 

l/min. Nejprve bylo vyrobeno několik testovacích vzorků, aby se vyzkoušely podmínky 

svařovaní jako například rychlost svařování, velikost svařovacího proudu atd. Všechny 

vzorky byly svařovány na měděné podložce, ke které byly vzorky uchyceny pomocí dvou 

svěrek, přičemž každá svěrka upínala jeden plech vzorku (obrázek 13). 

 

Obrázek 13 - Ustavení a svařovaní vzorků 

Jako svařovací zdroj pro svařování vzorků byl použit zdroj Invertig 260 AC/DC od 

firmy REHM. Svařovací zdroj byl zapojený na přímou polaritu to znamená, že wolframová 

elektroda je připojena na mínus pól zdroje svařovacího proudu a základní materiál (vzorky) 

na plus pól. Dále byl nastaven zdroj na stejnosměrný proud (DC) s konstantním průběhem. 

Po svařování byly ze svařovacího zdroje odečteny hodnoty svařovacího proudu a napětí, 

které byly použity pro výpočet vneseného tepla podle vzorce 13 a zapsaný do tabulky 11. 
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𝑄𝑠 =
𝑈∙𝐼

𝑣𝑠
 ∙ 𝜂               (13) 

Kde: 

• Qs je specifické vnesené teplo [J/mm], 

• U je svařovací napětí [V], 

• I je svařovací proud [A], 

• vs je rychlost svařování [mm/s], 

• η je účinnost přenosu tepla, pro zvolenou metodu η=0,4 až 0,6. 

5.1 Svařovací vzorky 

Všechny vzorky byly vyrobeny z plechu o rozměrech délka 153 mm, šířka 58 mm a 

tloušťky 2 mm. Vzorky byly upnuty k sobě kratšími stranami to znamená 58 mm stranou, 

bez mezery a úkosu. Jelikož se jedná o tupý spoj se svařovací polohou PA – označena dle 

normy ČSN EN ISO 6947 (poloha vodorovná shora), tak že svarový kov byl tvořen jen 

roztaveným základním kovem. Dva vzorky byly připraveny z materiálu S355 ve výchozím 

stavu, označení vzorků bylo Vz.1 výchozí stav (kapitola 5.2.1) a Vz.2 výchozí stav 

(kapitola 5.2.2). Dále byl připraven jeden vzorek z materiálu DD11 dvojnásobně tvářený 

v zařízení DRECE, označení vzorku bylo Vz.3 DRECE (kapitola 5.2.3). Parametry 

svařovaní jsou uvedeny v tabulce 11.  

Tabulka 11 - Parametry svařování vzorků 

Ozn. vzorku Vz.1 výchozí stav Vz.2 výchozí stav Vz.3 DRECE 

vs [mm/s] 1,61 1,61 1,61 

U [V] 13 13 17 

I [A] 80 80 80 

η [-] 0,5 0,5 0,5 

Qs [J/mm] 3229,8 3229,8 4223,6 

5.2 Naměřený teplotní cyklus svařování  

Příčinou teplotního cyklu svařování je pohybující se zdroj tepla, který působí 

v oblasti svařovacího spoje. Při obloukových metodách svařování je zdroj tepla elektrický 

oblouk. Detailní poznaní teplotního cyklu je důležitý z hlediska celistvosti a vlastností 

tvořící se svarového spoje. Například vysoká rychlost ohřevu vyvolává dostatečnou 

homogenizaci austenitu, přičemž získáme jemné až extrémně jemné zrno. Maximální 

teplota anebo čas strávený nad vysokou teplotou můžeme pokládat za míru hrubnutí (růstu) 

zrn, čím delší čas tím hrubší zrno (například austenitu). Ochlazovací větev teplotního cyklu 

hraje důležitou úlohu pří dvou procesech. Při procesu strukturní (polymorfní) přeměny a 
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při difúzi, zejména vodíku. Čím je vyšší rychlost ochlazování, tím je vyšší 

pravděpodobnost získání nerovnoměrných struktur (například martenzit). Naopak čím 

menší je rychlost ochlazování při nižších teplotách (pod 300 °C), tím je vyšší 

pravděpodobnost difundování (úniku) vodíku z oblasti svařovaného spoje, proto poznání a 

predikce tvaru anebo parametrů teplotního cyklu má pro posuzování svařitelnosti kovů 

anebo slitin zásadní význam [9].  

Během svařování byly měřeny teploty v různých vzdálenostech od osy svařování a 

zjištěné hodnoty byly použity pro porovnání s výsledky numerických simulací (kapitola 

6.2). Při měření teplotních cyklů byly použity termočlánky nikl-zinkové s feritickým 

jádrem od firmy Omega. Termočlánky byly přivařeny na povrch vzorků pomocí 

kondenzátorové impulsní svářečky [9]. U každého vzorku byly použity vždy čtyři 

termočlánky v různých vzdálenostech jak od osy svaru, tak od hraný začátku svařování, 

které byly po svařování proměřeny a zahrnuty do tabulek u jednotlivých vzorků. 

5.2.1 Vz.1 výchozí stav 

Naměřený průběh teplotních cyklů u Vz.1 výchozí stav je znázorněn v grafu 1.Při 

měření teplotního cyklu odešel termočlánek 3 (T3), proto žádné hodnoty nebyly naměřeny. 

 

Graf 1 - Průběh teplotních cyklů Vz.1 výchozí stav 

U Vz.1 výchozí stav byly použity čtyři termočlánky od sebe v různých 

vzdálenostech přivařeny na povrch vzorku (obrázek 14). Souřadnice termočlánků byly 

měřeny vzdáleností od osy svaru a vzdálenosti od hrany začátku svařování, které byly 

zapsány do tabulky 12. Dále do tabulky 12 byly zahrnuty maximální dosažené teploty 

cyklu pro jednotlivé termočlánky. V neposlední řadě byla vypočítaná rychlost ohřevu a 
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chladnutí při teplotě 700 °C a pří teplotě 300°C pomocí derivování teploty podle času z 

rovnic křivek naměřeného průběhu teplotního cyklu termočlánku 1 (T1) [9]. Rychlost 

ohřevu a chladnutí při teplotě 600 °C, pro teplotní cyklus termočlánku 1 (T1), jsou zapsány 

v tabulce 12. Vizuální kontrola svaru Vz.1 výchozí stav (obrázek 14) ukázala, že kresba 

svaru je pravidelná a nedošlo k rozstřiku kovu, ale lze vidět podélnou trhlina ve svarovém 

kovu, proto tento vzorek byl vyřazen z dalších zkoušek. 

 

Obrázek 14 – Vizuální kontrola svaru Vz.1výchozí stav 

Tabulka 12 - Naměřené souřadnice termočlánků, maximální teploty, 

rychlosti ohřevu a ochlazování Vz.1 výchozí stav 

Vz.1 výchozí stav 

Termočlánky T1 T2 T3 T4 

Vzdálenost od osy svaru [mm] 4,48 6,57 11,74 11,70 

Vzdálenost od hrany začátku 

svařování [mm] 
27,86 29,33 27,86 28,38 

Maximální teplota cyklu [°C] 613 371 34 130 

Rychlost ohřevu pří 300°C [°C/s] 69,64 - - - 

Rychlost ohřevu pří 700°C [°C/s] - - - - 

Rychlost ochlazování pří 700°C [°C/s] - - - - 

Rychlost ochlazování pří 300°C [°C/s] 15,94 - - - 
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5.2.2 Vz.2 výchozí stav 

Naměřený průběh teplotních cyklů u Vz.2 výchozí stav je znázorněn v grafu 2.  

 

Graf 2 - Průběh teplotních cyklů Vz.2 výchozí stav 

U Vz.2 výchozí stav byly použity čtyři termočlánky od sebe v různých 

vzdálenostech přivařeny na povrch vzorku (obrázek 15). Souřadnice termočlánků byly 

měřeny vzdáleností od osy svaru a vzdálenosti od hrany začátku svařování, které byly 

zapsány do tabulky 13. Dále do tabulky 13 byly zahrnuty maximální dosažené teploty 

cyklu pro jednotlivé termočlánky. V neposlední řadě byla vypočítaná rychlost ohřevu a 

chladnutí při teplotě 700 °C a pří teplotě 300°C pomocí derivování teploty podle času z 

rovnic křivek naměřeného průběhu teplotního cyklu termočlánku 1 (T1) [9]. Rychlost 

ohřevu a chladnutí při teplotě 600 °C, pro teplotní cyklus termočlánku 1 (T1), jsou zapsány 

v tabulce 13. Vizuální kontrola svaru Vz.2 výchozí stav (obrázek 15) ukázala, že kresba 

svaru je pravidelná a nedošlo k rozstřiku kovu, ale lze vidět trošku větší zápal. 

 

Obrázek 15 – Vizuální kontrola svaru Vz.2 výchozí stav 
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Tabulka 13 - Naměřené souřadnice termočlánků, maximální teploty, 

rychlosti ohřevu a ochlazování Vz.2 výchozí stav 

Vz.2 výchozí stav 

Termočlánky T1 T2 T3 T4 

Vzdálenost od osy svaru [mm] 4,10 7,56 10,87 16,40 

Vzdálenost od hrany začátku 

svařování [mm] 
28,57 28,57 28,57 28,57 

Maximální teplota cyklu [°C] 726 438 337 282 

Rychlost ohřevu pří 300°C [°C/s] 89,90 - - - 

Rychlost ohřevu pří 700°C [°C/s] 85,81 - - - 

Rychlost ochlazování pří 700°C [°C/s] 23,43 - - - 

Rychlost ochlazování pří 300°C [°C/s] 7,73 - - - 

 

5.2.3 Vz.3 DRECE 

Naměřený průběh teplotních cyklů u Vz.3 DRECE je znázorněn v grafu 3. Při 

měření teplotního cyklu odešel termočlánek 4 (T4), proto nebyla žádná hodnota naměřena. 

 

Graf 3 - Průběh teplotních cyklů Vz.3 DRECE 

U Vz.3 DRECE byly použity čtyři termočlánky od sebe v různých vzdálenostech 

přivařeny na povrch vzorku (obrázek 16). Souřadnice termočlánků byly měřeny 

vzdáleností od osy svaru a vzdálenosti od hrany začátku svařování, které byly zapsány do 

tabulky 14. Dále do tabulky 14 byly zahrnuty maximální dosažené teploty cyklu pro 

jednotlivé termočlánky. V neposlední řadě byla vypočítaná rychlost ohřevu a chladnutí při 

teplotě 700 °C a pří teplotě 300°C pomocí derivování teploty podle času z rovnic 

křivek naměřeného průběhu teplotního cyklu termočlánku 1 (T1) [9]. Rychlost ohřevu a 

chladnutí při teplotě 600 °C, pro teplotní cyklus termočlánku 1 (T1), jsou zapsány 

v tabulce 14. Vizuální kontrola svaru Vz.3 DRECE (obrázek 16) ukázala, že kresba svaru 
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je pravidelná a nedošlo k rozstřiku kovu, ale lze vidět vadu typu „sklo“, která má jen 

vizuální charakter. 

 

Obrázek 16 – Vizuální kontrola svaru Vz.3 DRECE 

Tabulka 14 - Naměřené souřadnice termočlánků, maximální teploty, 

rychlosti ohřevu a ochlazování Vz.3 DRECE 

Vz.3 DRECE 

Termočlánky T1 T2 T3 T4 

Vzdálenost od osy svaru [mm] 4,48 8,67 12,3 16,87 

Vzdálenost od hrany začátku 

svařování [mm] 
28,78 28,15 28,94 30,28 

Maximální teplota cyklu [°C] 1160 521 334 39 

Rychlost ohřevu pří 300°C [°C/s] 36,01 - - - 

Rychlost ohřevu pří 700°C [°C/s] 262,15 - - - 

Rychlost ochlazování pří 700°C [°C/s] 43,69 - - - 

Rychlost ochlazování pří 300°C [°C/s] 2,41 - - - 

T8/5 [s] 7,9 - - - 

 

5.3 Makrostruktura a mikrostruktura svaru 

Svařené vzorky Vz.2 výchozí stav a Vz.3 DRECE byly vybrány pro provedení 

metalografické zkoušky. Jako první bylo navrhnuto provést makroskopickou dokumentaci 

u Vz.2 výchozí stav (kapitola 5.3.1) a Vz.3 DRECE (kapitola 5.3.1). Vzorky byly 

rozřezány kolmo k ose svaru pomocí metalografické brusky. Po rozřezání vzorků byla 

jejich plocha broušena a leštěna na metalografických papírech s klesající zrnitostí. Pro 

zvýraznění vzorků byl použit 10% roztok kyseliny dusičné HNO3 na naleptání ploch. 
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Dokumentace byla provedena na mikroskopu Olympus SZX7 při desetinásobném zvětšení 

s digitálním fotoaparátem Olympus a za pomocí programu QuickPHOTO CAMERA 3.1. 

Při dokumentaci byly změřeny šířky svarového kovu a šířky tepelně ovlivněné oblasti 

(TOO). 

Za druhé bylo navrhnuto provést metalografickou zkoušku mikrostruktury vzorku u 

Vz.2 výchozí stav (kapitola 5.3.1) a Vz.3 DRECE (kapitola 5.3.1). Preparované vzorky 

byly zality do epoxidu pro následné broušení a leštění. Bylo provedeno na sestavě Struers 

TegraPol-35. Po broušení a leštění preparovaných vzorků proběhlo naleptání 2% Nitalem 

(2% roztok kyselině dusičné HNO3 v etylalkoholu) pro zviditelnění struktury kovu. 

Dokumentace byla provedená za pomocí mikroskopu Carl Zeiss Neophot 21, snímacího 

zařízení Artcam300MI a programem QuickPHOTO CAMERA 3.1. Nejdříve byla 

zdokumentována struktura základního materiálu, následně teplem ovlivněna oblasti (TOO) 

a naposledy svarový kov.  

5.3.1 Vz.2 výchozí stav 

Makrostruktura vzorku Vz.2 výchozí stav je zobrazena na obrázku 29. Při 

ustavování vzorku před svařováním nedošlo k přesazení. Svar nejeví vnitřní vady. Šířka 

svarového kovu činí 3,29 mm. Šířka tepelně ovlivněné oblasti (TOO) mm. činí 2,51 mm. 

Svarový spoj nemá proláklinu. Dále na obrázku 17 byly znázorněny vzdáleností 

termočlánku od osy svaru.  

 

Obrázek 17 - Makrostruktura svaru Vz.2 výchozí stav (zv. 10x) 
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Základní materiál vzorku Vz.2 výchozí stav má feriticko-perlitickou 

mikrostrukturu, jak lze vidět na obrázku 18. Struktura tepelně ovlivněné oblasti na obrázku 

19 a struktura svarového kovu na obrázku 20 mají oba buď bainitickou nebo 

martenzitickou strukturou. Jediný rozdíl je, že u svarového kovu jsou bainitické nebo 

martenzitické jehličky hrubozrnější. S jistotou nelze říci, jestli je to bainitická nebo 

martenzitická struktura, musely by se udělat zkoušky tvrdosti. 

 

Obrázek 18 – Mikrostruktura tepelně neovlivněný základní materiál (zv. 200x) Vz.2 výchozí stav 

 

Obrázek 19 – Mikrostruktura teple ovlivněná oblast (zv. 200x) Vz.2 výchozí stav 
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Obrázek 20 - Mikrostruktura svarový kov (zv. 200x) Vz.2 výchozí stav 

5.3.2 Vz.3 DRECE 

Makrostruktura Vz.3 DRECE je zobrazena na obrázku 30. Při ustavování vzorku 

před svařováním nedošlo k přesazení. Svar nejeví vnitřní vady. Vzniklý svarový spoj má 

proláklinu o velikosti 0,28 mm. Tato proláklina je mála a nemá vliv na pevnost svaru. 

Šířka svarového kovu činí 5,51 mm. Šířka tepelně ovlivněné oblasti (TOO) činí 2,96 mm. 

Dále na obrázku 21 byly znázorněny vzdáleností termočlánku od osy svaru.  

 

Obrázek 21 - Makrostruktura svaru Vz.3 DRECE (zv. 10x) 
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Základní materiál Vz.3 DRECE má feriticko-perlitickou mikrostrukturu, jak lze 

vidět na obrázku 22. Struktura tepelně ovlivněné oblasti na obrázku 23 a struktura 

svarového kovu na obrázku 24 mají oba buď bainitickou nebo martenzitickou strukturou. 

Jediný rozdíl je, že u svarového kovu jsou bainitické nebo martenzitické jehličky 

hrubozrnější. S jistotou nelze říct, jestli je to bainitická nebo martenzitická struktura, 

musely by se udělat zkoušky tvrdosti. 

 

Obrázek 22 - Mikrostruktura tepelně neovlivněný základní materiál (zv. 200x) Vz.3 DRECE 

 

Obrázek 23 - Mikrostruktura teple ovlivněná oblast (zv. 200x) Vz.3 DRECE 
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Obrázek 24 - Mikrostruktura svarový kov (zv. 200x) Vz.3 DRECE 

6 Numerické analýza 

Na trhu lze najít mnoho počítačových programů pro numerickou simulaci procesu 

svařování například jako SYSWELD, VISUAL WELD, Weld Planner, VrWeld, Simufact 

Welding a další, které pracují na metodě konečných prvků. Tyto programy přinášejí nejen 

firmám, ale i do oblastí vývoje a výzkumu, prostředky pro zvýšení kvality výroby, snížení 

nákladů, optimalizaci technologických postupů a ověření svařovacích parametrů tím, že 

sníží počet experimentálních vzorků pro certifikační ověření. Tyto výhody analýz 

numerických simulacích procesu svařovaní jsou umožněny díky tomu, že lze si 

„vyzkoušet“ vybranou metodu svařovaní, zvolený materiál, svařovací proud, svařovací 

napětí, rychlost svařování, sílu upnutí, druh upnutí, použití přípravků, volbě předehřevu 

atd. Tím to dokážeme predikovat rozložení teplotních polí, velikost vzniku tepelně 

ovlivněné oblasti (TOO), přeměny materiálových struktur ve svaru a TOO, vznik 

zbytkových napětí a deformací, změny tvrdostí ve svaru a TOO. Vhodnost svařovacího 

procesu můžeme posoudit vznikem nepřípustných vad jako jsou přílišná napětí ve svaru, 

přílišná deformace svařence, vznik trhlin ve svarovém spoji a v TOO, vznik nepřípustných 

materiálových struktur atd. Pro kompletní simulací svařování byl použit program Simufact 

Welding 6.0, který je popsán v kapitole 6.1.  

 



Diplomová práce                                                                                          Bc. Jiří Lasovský 

 

 

43 

6.1 Simufact Welding 6.0 

Modulární produktová řada Simufact Welding nabízí komplexní funkce pro 

modelování elasticko-plastické chování materiálů a strukturální simulaci svařování 

různých svařovacích procesů využívající metodu konečných prvků. Simufact Welding 

vyvíjí německá společnost Simufact Engineering GmbH. Modelování, simulace a 

vyhodnocení výsledků se provádí v rámci jediného uživatelského rozhraní (obrázek 25). 

Komplexní procesy při svařování vyvolané elektrickým obloukem nebo odpařováním kovu 

u svazku laseru a plazmy, nejsou brány v úvahu. To znamená, že proces tuhnutí a 

geometrie svaru nejsou výsledky simulace, ale vstupních parametrů, které se vypočítávají 

účinkem tepelného příkonu ze zadaných hodnot procesu svařování, materiálu a změn 

struktur ve svarovém spoji. 

 

Obrázek 25 - Uživatelské rozhraní Simulfact Welding 6.0 

1 – Lišta hlavního menu, 2 – Strom procesů, 3 – Katalog, 4 – Vizualizace modelu, 

5 – Okno vlastností procesu, 6 – Lišta analýzy 

Modulární koncept nabízí moduly pro konkrétní aplikaci, které pomáhají 

s modelováním specifických svařovacích procesů a situacích. Základním modulem je 

Welding Hub s moduly ARC a Beam, které umožnují simulovat obloukové procesy 

svařování (MIG, MAG, WIG, ruční svařování a svařování pod tavidlem), stejně jako 

paprsek svařování (svařování laserem a elektronovým paprskem). Na tyto moduly navazují 

další moduly jako Brazing (pájení), Resistance Spot (odporové svařování) a Stress Relief 

(tepelné zpracování). Rozdílné požadavky těchto procesů na geometrii taveniny jsou 

reprezentovaný použitím modelem zdroje tepla, který přímo poskytuje Simufact Welding. 

Výpočet deformacích při svařování vyvolaných pohybujícím se zdrojem tepla je založen 
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na kumulativním posunutí umístění zdroje tepla. Zdroj tepla při hoření elektrického 

oblouku je popsán Goldakovou dvojitou elipsoidou, která je definovaná délkou předního a 

zadního elipsoidu, šířkou a hloubkou elipsoidu (obrázek 26). Parametry (rozměry 

elipsoidu) ze zdroje tepla jsou uspořádány tak, aby odpovídala geometrii zdroje tepla v 

reálném procesu svařování, který lze získat z makrografických zkoušek průřezu svaru. 

Nicméně Simufact Welding poskytuje přibližné vzorce pro navrhování nových svařovacích 

procesů založených na tvorbě očekávané tvaru svaru. Pro výpočet šířky b zdroje tepla 

(vzorec 14), hloubky d zdroje tepla (vzorec 15), přední délky af (vzorec 16) a zadní délky 

ar (vzorec 17) elipsoidu zdroje tepla lze použit tyto rovnice:  

𝑏 = 𝑎 + (1 𝑎ž 2)             (14) 

𝑑 = 𝑎 + (2 𝑎ž 5)             (15) 

 𝑎𝑓 = (𝑎 + 1,5) ∙ 0,6             (16) 

𝑎𝑟 = (𝑎 + 1,5) ∙ 2,2             (17) 

Kde: 

• a je jmenovitá výška svaru [mm], 

• b je šířka elipsoidu zdroje tepla [mm], 

• d je hloubka elipsoidu zdroje tepla [mm], 

• af je přední délka elipsoidu zdroje tepla [mm], 

• ar je zadní délka elipsoidu zdroje tepla [mm]. 

 

Obrázek 26 – Goldakův model zdroje tepla pro svařování elektrickým obloukem ze Simufact Welding 

Gauus volume distribution – Výkon zdroje tepla dle Gaussova rozložení, Motion direction – směr svařování,  

Front lenght af – přední délka af, Rear length ar – zadní délka ar, Width b – šířka b, Depth d – hloubka d,  

Front ellipsoid fourth – přední čtvrť elipsoidu, Real ellipsoid fourth – Zadní čtvrť elipsoidu 
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Program Simufact Welding dokáže predikovat průběhy zbytkových napětí a deformací 

v jednotlivých osách, teplotní cykly, vznik struktur ve svaru a TOO (ferit, perlit, austenit, 

martenzit a bainit), mechanické vlastnosti (tvrdost, mez pevnosti a mez kluzu) a má další 

výhody, které usnadňují numerickou simulaci procesu svařování. Taková výhoda je třeba 

možnost u programu Simufact Welding použit výsledky simulování v programu Simufact 

Forming a naopak. Formát SPR nám umožnuje snadný přenos dat, kterým můžeme sladit 

v případě potřeby obě operace. Nejdříve lze svařit součást v programu Simufact.welding a 

následně stejnou součást tvářit za tepla nebo za studena, provádět tepelné zpracovaní atd. v 

programu Simufact.forming nebo naopak. Další výhodou je možnost využití zjemnění sítě 

prvků v oblasti zdroje tepla pro dosažení přesnějších výsledů. Díky těmto vlastnostem 

přináší program Simufact Welding značné ekonomické výhody při návrhu optimálního 

postupu svařování jako vyšší účinnost procesu vývoje vzhledem k menšímu počtu drahých 

neúspěšných zkoušek, snížené nákladů na výrobu prototypu, snížení v oblasti obrábění a 

nákladů na rovnaní svařenců, snížení času vývoje (což vede ke zkrácení doby uvedení na 

trh), pokles materiálových a energetických potřeb pro experimentální zkoušky, snížení 

pracovních sil potřebný pro experimenty a efektivní studie proveditelnosti vedou k získaní 

více konkurenčních nabídek na trhu. 

6.2 Vstupní parametry pro simulaci svařování 

Celkový návod postupu vytvoření projektu v Simulfact Welding 6.0 je popsán do 

detailu v příloze 3 – Tvorba projektu v programu Simufact Welding 6.0. Zde budou jen 

zmíněny základní a důležité údaje pro simulaci svařování. Nejprve se musel správně zvolit 

druh sítě a velikost prvků pro sít konečných prvků základních materiálů. Správná volba je 

nejdůležitější faktor, který ovlivňuje dosaženou přesnost výsledků a má významný vliv na 

potřebnou dobu výpočtů. Pro vytvoření sítě konečných prvků pro základní materiál (plech) 

byl použitý program Simulfact Forming 13.2. Jako síť konečných prvků byl použit druh 

sítě slMesh Tetra, který se využívá spíš pro velmi složité polotovary. Typ sítě elementů byl 

použit TETRAHEDRAL 157 (čtyřstěn) s velikostí elementů 4 mm a minimální velikosti 

elementů hran 0,5 mm. Polotovar je definován 8402 elementy při této volbě sítě. Přenesení 

základního materiálu (plechu) se sítí konečných prvků do Simulfact Welding 6.0 se 

provádí pomocí souboru ve formátu .SFC (obrázek 27), který obsahuje veškera 

geometrická data.  
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Obrázek 27 - Ukázka sítě TETRAHEDRAL 157 západního materiálu (plechu) 

Nastavení zdroje tepla a trajektorie svařování 

Pro simulaci byl použit Goldakův model zdroje tepla s Gaussovou křivkou rozložení 

tepelného výkonu zdroje do svarové lázně (obrázek 26). Pro určení rozměru a výkonu 

zdroje tepla byl použit jako výchozí zdroj informace makrostruktury svaru vzorku Vz.2 

výchozí stav (obrázek 17) a Vz.3 DRECE (obrázek 21). Pro dosažení podobného 

teplotního cyklu v simulaci, jako u naměřeného teplotního cyklu, bylo zapotřebí upravit 

parametry svařování a to hlavně účinnost. Veškeré parametry svařování tepelného zdroje 

při simulacích udává tabulka 15.  

Tabulka 15 - Parametry tepelného zdroje při simulacích 

Vzorky Vz.2 výchozí stav Vz.3 DRECE 

Efektivní tepelný příkon [kj/mm] 2390,1 4223,6 

Proud [A] 80 80 

Napětí [V] 13 17 

Účinnost [-] 0,37 0,5 

Svařovací rychlost [mm/s] 1,61 1,61 

Přední délka oblouku [mm] 2,5 2,5 

Zadní délka oblouku [mm] 3,6 3,6 

Šířka oblouku [mm] 2,5 2,5 

Hloubka oblouku [mm] 2 2 

 

Trajektorii lze definovat jako začáteční a koncový bod umístěných na hranách obou 

plechů, kde se dotýkají. Pohyb svařovacího robota je označený šipkou a délka trajektorie je 

58 mm (obrázek 28). 
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Obrázek 28 - Trajektorie svařovacího robota 

Upnutí plechů 

Způsob upnutí plechů bylo zvoleno stejně jako při experimentální zkoušce. Jako 

podpěra byla použita deska o šířce 320 mm, délky 65 mm a tloušťky 10 mm, na kterou 

jsou přitlačovány (fixovány) základní materiály (plechy) dvěma svěrkami. Obě svěrky o 

průměru 20 mm jsou umístěny na povrchu svařovaných plechů ve vzdálenosti 60 mm od 

osy svaru. Na plech vyvíjí sílu o velikosti 500 N a jejich tuhost je 1 000 000 N.m-1. Celý 

model upnutí plechů i se základními materiály (plechy) v Simulfact Welding 6.0 můžeme 

vidět na obrázku 29. Volba upnutí má významný dopad na výsledné zbytkové napětí 

v okolí sváru. 

 

Obrázek 29 - Upnutí plechů pro simulaci svařování 
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Volba materiálu 

Pro simulaci svařování byl vybrán materiál S355J2G3-MPM_sw z knihovny 

materiálů Simulfact Welding 6.0. Tato knihovna obsahuje 29 materiálů, které obsahují 

veškeré materiálové údaje, jakou jsou chemické složení, mechanické vlastnosti, termo-

fyzikální vlastnosti atd. Stejný materiál byl použit i pro Vz.3 DRECE, protože databáze 

neobsahuje materiál DD11 ani podobný materiál. Chemické složení pro materiál 355J2G3-

MPM_sw z knihovny materiálů je uvedený v tabulce 16. Při svařovaní musí být hlavně 

popsané vlastnosti závislé na teplotě jako je hustota, tepelná vodivost, měrná tepelná 

kapacita, modul pružnosti, Poissonovo číslo, tepelná roztažnost, teplota likvidu a solidu, 

křivky zpevnění při různých rychlostech deformacích (obrázek 30), ARA (CCT) a IRA 

(TTT) diagramy atd. ARA diagram neboli CCT diagram oceli S355J2G3-MPM_sw 

z knihovny materiálů Simulfact Welding 6.0 je na obrázku 31. 

Tabulka 16 - Chemické složení S355J2G3-MPM_sw z knihovny Simulfact Welding 6.0 

Materiál 

C 

[%] 

max. 

Mn 

[%] 

max. 

Si 

[%] 

max. 

P 

[%] 

max. 

S 

[%] 

max. 

N 

[%] 

max. 

Al 

[%] 

max. 

S355J2G3-MPM_sw 0,17 1,60 0,02 0,017 0,011 0,005 0,05 

  

 

Obrázek 30 - Křivka zpevnění S355J2G3-MPM_sw z knihovny Simulfact Welding 6.0 
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Obrázek 31 – CCT diagram S355J2G3-MPM_sw z knihovny Simulfact Welding 6.0 

Parametry tepelné výměny s okolím  

Parametry tepelné výměny byly zvoleny podle vypočítaného teplotního cyklu, aby se 

co nejblíže přiblížily naměřenému teplotnímu cyklu pro experimentální zkoušky. 

Parametry tepelné výměny udává tabulka 17. 

Tabulka 17 - Parametry tepelného zdroje při simulacích 

Vzorky Vz.2 výchozí stav Vz.3 DRECE 

Teplota okolí [°C] 20 20 

Součinitel tepelné výměny s 

prostředím [W/m2.K] 
8 20 

Součinitel tepelné výměny s 

přípravky [W/m2.K] 
500 600 

Sálání do prostředí [-] 0,15 0,35 

 

Nastavení času simulace a zjemnění sítě 

Celkový čas simulace byl potřebný zvolit tak, aby došlo k potřebnému ochlazení 

součásti a tak, aby došlo ke všem změnám vlastností po svaření. Celkový čas simulace byl 

nastavený na 120 sekund, přičemž samotný proces svařování trval 31,6 sekund. Svěrky 

byly po celou dobu simulace aktivní. Pro simulaci bylo použito zjemnění sítě konečných 

prvků ve svaru. Toto zjemnění sítě zvyšuje přesnost výpočtu, ale zároveň prodlužuje čas 

simulace. Pro modely svařovaných plechů byla použitá 2. úroveň zjemnění oproti původní 

sítě konečných prvků. Dále se nastavuje velikosti zvětšení oblasti zjemnění sítě konečných 

prvků. Velikost oblasti byla zvolena třikrát větší než velikost zdroje tepla.  
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6.3 Výsledky simulace svařování 

Po skončení výpočtů můžeme vyhodnotit výsledky z různých náhledů (obrázků) a 

grafů, které jsou nasimulované pomocí zadaných vstupních parametrů. Simulované 

obrázky zobrazují stav po ochlazení, který skončil po 120 sekundách od začátku svařování. 

To samé zobrazují veškeré grafy na konci ochlazování v snímaných bodech na vrchní 

straně plechu v kolmo na osu svaru. Souřadnice bodů jsou totožné jak souřadnice 

termočlánků u vzorku Vz.2 výchozí stav (kapitola 5.2.2) a Vz.3 DRECE (kapitola 5.2.3) 

při experimentální zkoušce, aby výsledky simulace byly přesnější a důvěryhodnější. 

6.3.1 Teplotní analýza 

Díky odlišným vstupním parametrům pro simulaci svařování u vzorku Vz.2 výchozí 

stav a Vz.3 DRECE, byly dosaženy rozdílné teploty u vypočítaných teplotních cyklů. 

Maximální teploty u vzorku Vz.2 výchozí stav u termočlánku 1 (T1) je 722,2 °C, 

termočlánku 2 (T2) je 418,6 °C, termočlánku 3 (T3) je 285,1 °C a termočlánku 4 (T4) je 

168,8 °C (graf 4). Maximální teploty u vzorku Vz.3 DRECE u termočlánku 1 (T1) je 

1129,4 °C, termočlánku 2 (T2) je 519,2 °C, termočlánku 3 (T3) je 333,7 °C a termočlánku 

4 (T4) je 208,6 °C (graf 5).  U obou vzorku došlo ke konci plechu k rozšíření svarové lázně 

důsledkem nižší rychlosti odvodu tepla ze svaru, jak můžeme vidět na obrázku 32 a 

obrázku 33. Nejvyšší teplota na konci ochlazování po 120 sekundách u vzorku Vz.2 

výchozí stav byla 35,4 °C a vzorku Vz.3 DRECE byla 37,1°C. Čas ochlazování t8/5 ve 

středu svaru u vzorku Vz.2 výchozí stav byl přibližně 5,8 sekund a vzorku Vz.3 DRECE 

byl přibližně sekund 17,5 sekund. 

 

Graf 4 - Teplotní cyklus vypočítaný pro Vz.2 výchozí stav 
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Graf 5 - Teplotní cyklus vypočítaný pro Vz.3 DRECE

 

Obrázek 32 - Vypočítaná dosažená teplota v průběhu 

svařování u Vz.2 výchozí stav 

 

Obrázek 33 - Vypočítaná dosažená teplota v průběhu 

svařování u Vz.3 DRECE 

V průběhu simulací u vzorku Vz.2 výchozí stav šířka svarové lázně kolísala v 

rozmezí 2,8 ± 0,1 mm. Na konci trajektorie došlo k protavení a šířka svarové lázně se 

zvětšila na 6,4 mm. Oblast mezi solidem a likvidem je zobrazena na obrázku 34 žlutou 

barvu a dosahuje šířky 0,14 mm. To samé u Vz.3 DRECE šířka svarové lázně kolísala v 

rozmezí 6,3± 0,2 mm. Na konci trajektorie došlo k protavení a šířka svarové lázně se 

zvětšila na 9,8 mm. Oblast mezi solidem a likvidem je zobrazena na obrázku 35 žlutou 

barvu a dosahuje šířky 0,14 mm. 
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Obrázek 34 - Velikost vypočítané svarové lázně Vz.2 výchozí stav 

 

Obrázek 35 - Velikost vypočítané svarové lázně Vz.3 DRECE  

6.3.2 Napěťová analýza 

Výsledky napěťové analýzy u vzorku Vz.2 výchozí stav a vzorku Vz.3 DRECE 

jsou dost podobné. Nejvyšší hodnoty intenzity napětí jsou v oblasti teplem ovlivněné 

oblasti, naopak pokles hodnot intenzity napětí v oblasti svaru, jak můžeme vidět na 

obrázku 36 a obrázku 37. Dále můžeme vidět v pásmu přehřátí výrazný narůst meze kluzu 

oproti pásmu částečné překrystalizace, jak můžeme vidět na obrázku 38 a obrázku 39. 

Důsledkem svařování byl pokles získané poměrné deformace na nulovou hodnotu v oblasti 

svaru. K tomu došlo vlivem roztavení kovu. V pásmu částečného natavení dochází k 

navyšování hodnot poměrné deformace až na původní hodnoty jak u vzorku Vz.2 výchozí 

stav (obrázek 40), tak i u Vz.3 DRECE (obrázek 41). Naposledy bylo predikováno 

zbytkové napětí v ose x u Vz.2 výchozí stav (obrázek 42), tak i u Vz.3 DRECE (obrázek 

43). 
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Obrázek 36 - Vypočítaná intenzita napětí 

Vz.2 výchozí stav 

 

Obrázek 37 - Vypočítaná intenzita napětí 

Vz.3 DRECE

 

Obrázek 38 - Vypočítaná mez kluzu Vz.2 výchozí stav 

 

Obrázek 39 - Vypočítaná mez kluzu Vz.3 DRECE 
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Obrázek 40 - Vypočítaná poměrná deformace 

Vz.2 výchozí stav 

 

Obrázek 41 - Vypočítaná poměrná deformace 

Vz.3 DRECE

 

Obrázek 42 - Vypočítaná zbytková napětí v ose x 

Vz.2 výchozí stav 

 

Obrázek 43 - Vypočítaná zbytková napětí v ose x 

Vz.3 DRECE 

 

6.3.3 Strukturní analýza 

Výsledky strukturní analýzy závisí na CCT diagramu v knihovně programu pro 

zadaný materiál a na rychlosti ochlazování. Základní materiál je tvořen feritickou 

strukturou. Svarový kov je tvořen směsí struktur bainitu, perlitu a feritu.  U vzorku Vz.2 

výchozí stav tvoří svarový kov strukturu přibližně 71 % bainit (obrázek 44), 10 % feritu 

(obrázek 46) a zbytek ferit. U vzorku Vz.3 DRECE tvoří svarový kov strukturu přibližně 

59 % bainit (obrázek 46), 1 % feritu (obrázek 47) a zbytek ferit. Tyto poměry nejsou 

konstantní v celé oblasti svarového kovu. Měnící se poměry struktur je dán různou 

rychlostí ochlazování.   
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Obrázek 44 - Vypočítaný obsah bainitu 

Vz.2 výchozí stav 

 

Obrázek 45 - Vypočítaný obsah bainitu 

Vz.3 DRECE 

 

Obrázek 46 – Vypočítaný obsah perlitu 

Vz.2 výchozí stav 

 

Obrázek 47 – Vypočítaný obsah perlitu 

Vz.3 DRECE 

 

6.4 Změna technologie na laser 

Pro zajímavost byla pro simulaci použita metoda 54 – svařování laserem. V dnešní 

době je čím dál častější, že tradiční technologie svařování (pro většinu běžných 

strojírenských aplikací plně dostačující) se nahrazují nekonvenčními technologiemi 

svařování.  Důvodem nahrazení technologie svařování bývá často v podnicích zvýšení 

kvality a produktivity svarových spojů. Svařovaní laserem je předurčeno pro zavedení 

automatizace svařování, poněvadž pořizovací a provozní náklady jsou výrazně vyšší oproti 

svařovaní metodami TIG nebo MIG. Nevýhody předčí výhody jako jsou například kvalita 

sváru, hezčí povrchový vzhled svarů, vyšší rychlost svařování (produktivnější), vyšší 

hloubka průvaru, podstatně užší tepelně ovlivněna oblast (TOO) a svařovaní bez 

přídavného materiálu. Tyto vlastnosti jsou dosažený pomocí vysokého výkonu zdrojem 
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tepla. Výkon zdroje tepla činí až 1012 W/cm2. Zdrojem tepla je paprsek fotonů soustředěn 

do úzkého svazku a opticky zaostřen do ohniska miniaturních rozměrů, tak dojde 

k lokálnímu ohřevu materiálu na teplotu varu, a tím dojde k efektu tzv. „klíčové dírky“. 

Jako ochranný plyn se například používá argon nebo helium. 

Pro simulaci svařování laserem byl použit totožný model, jen se změnil zdroj tepla 

v programu Simulfact Welding 6.0. Parametry svařování byly zvoleny hodnoty jako 

svařovací rychlost 70 mm/s, výkon laseru 4000 W a účinnost 0,5.  Zdroj tepla pro laser při 

simulacích není popsán Goldakovým modelem dvojitou elipsoidou, jak u obloukového 

svařování, ale model vypadá jako otočený jehlan bez špičky, který je definovaný hloubkou, 

horním a dolním průměrem. Simulované obrázky zobrazují stav po ochlazování, který 

skončil po 40 sekundách od začátku svařování, samotné svařování trvá pouze jen 0,82 s. 

To samé zobrazují veškeré grafy na konci ochlazování v snímaných bodech na vrchní 

straně plechu kolmo na osu svaru. Souřadnice bodů jsou totožné jak souřadnice 

termočlánků u vzorku Vz.2 výchozí stav (kapitola 5.2.2). U simulované teplotní analýzy 

svařováním laserem můžeme vidět, že svarový spoj je velice úzký (obrázek 48). Velikost 

svarové lázně kolísala v rozmezích 0,48 ± 0,08 mm a oblast mezi solidem a likvidem má 

šířku 0,05 mm, je zobrazena na obrázku 49 žlutou barvou. Vypočítaný teplotní cyklus je na 

grafu 6, maximální dosažena teplota je pouze 238,6 °C to znamená, že při svařování 

laserem dojde k vytvoření velice úzké tepelně ovlivněné oblasti (TOO). 

 

 

Obrázek 48 - Vypočítaná dosažená teplota v průběhu 

svařování laserem 

 

 

Obrázek 49 - Velikost vypočítané svarové lázně pro 

svařování laserem 
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Graf 6 - Průběh teplotního cyklu vypočítaný pro svařováni laserem 

Simulace napěťové analýzy ukázala velikou intenzitu napětí hlavně v tepelně 

ovlivněné oblasti (TOO) a ve svaru ke konci svařování, maximální hodnota intenzity 

napětí je 904,78 MPa (obrázek 50). Malou poměrnou deformaci lze vidět na obrázku 51. 

Zbytkové napětí v ose x lze vidět na obrázku 53. Díky vysoké rychlosti ohřevu a 

následného ochlazování vznikla ve svarovém spoji zakalená struktura, která se skládá 

přibližně z 96 % martenzitu (obrázek 54) a 11 % bainitu (obrázek 55), jak ukázala 

simulovaná strukturální analýza. Pro intenzity napětí a získaní vhodnějších struktur svaru 

by bylo zapotřebí zvolit vhodnější svařovací parametry, ale to není cílem diplomové práce 

a ani ukázky nahrazení tradičních technologií svařování nekonvenčními technologiemi 

(laserem) svařování. 

 

 

Obrázek 50 - Vypočítaná intenzita napětí pro 

svařování laserem 

 

 

Obrázek 51 – Vypočítaná poměrná deformace pro 

svařování laserem 
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Obrázek 52 - Vypočítaná mez kluzu pro svařování 

laserem 

 

Obrázek 53 - Vypočítaná zbytková napětí v ose x pro 

svařování laserem 

 

Obrázek 54 - Vypočítaný obsah martenzitu pro 

svařování laserem 

 

Obrázek 55 - Vypočítaný obsah bainitu pro 

svařování laserem 
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7 Verifikace výsledků simulací s experimentem 

Oproti svařování na reálných vzorcích byly simulace provedeny s několika změnami. 

První změnou byla volba materiálu pro simulaci, protože pro dvojnásobně tvářený vzorek 

Vz.3 DERECE z materiálu DD11 nebyl stejný nebo podobný materiál v knihovně 

materiálu Simulfact Welding 6.0. Z těchto důvodu byl pro všechny simulace použit 

materiál S355J2G3-MPM_sw z knihovny materiálů Simulfact Welding 6.0. Druhou 

změnou byly upraveny vstupní parametry pro simulaci svařování tak, aby se vypočítané 

teplotní cykly a šířka svarové lázně přiblížily naměřeným teplotním cyklům s šířkou svaru 

u jednotlivých vzorcích. Tyto vstupní parametry byly upraveny oproti výchozímu 

nastavení. U vzorku Vz.2 výchozí stav a Vz3. DRECE byly změněny součinitele tepelné 

výměny s prostředím, součinitele tepelné výměny s přípravky, sálání tepla do prostředí a 

účinnosti tepelného příkonu.  

Díky teplotní analýze můžeme porovnat teplotní cykly vypočítané programem 

s naměřenými z experimentálních zkoušek. Za prvé byly porovnány teplotní analýzy u 

vzorku Vz.2 výchozí stav. Rozdílné maximální teploty naměřeného teplotního cyklu na 

jednotlivých termočlánkách u vzorku Vz.2 výchozí stav s vypočítaným teplotním cyklem 

můžeme vidět v tabulce 18. Lze vidět, že čím je termočlánek vzdálenější od osy svaru, tím 

je větší rozdíl v maximálních teplotách. U termočlánku 4 (T4) je rozdíl v teplotách největší 

a má hodnotu 114°C.  

Tabulka 18 - Porovnání maximálních teplot u Vz.2 výchozí stav 

Termočlánky Naměřené max. teploty [°C] Vypočítané max. teploty [°C] 

T1 726 723 

T2 438 419 

T3 337 258 

T4 282 168 

 

Bližší informace dostaneme porovnáním jednotlivých křivek teplotního cyklu u 

vzorku Vz.2 výchozí stav. Rozdíly v průbězích křivek u termočlánku 1, naměřená křivka 

(T1) s vypočítanou křivkou (T1 Si), můžeme vidět na grafu 7. První rozdíl je v křivce 

ohřevu, protože vypočítaná křivka ohřevu (T1 Si) je strmější než naměřená křivka ohřevu 

(T1). Druhý rozdíl je v dosažené maximální teplotě (tabulka 18), který má hodnotu 3 °C 

což je zanedbatelné. Třetí rozdíl je v křivce ochlazování, protože vypočítaná křivka 

ochlazování (T1 Si) je strmější než naměřená křivka ohřevu (T1). Stejné rozdíly, kromě 

dosažené maximální teploty, byly zjištěny v průbězích křivek u termočlánku 2, naměřená 
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křivka (T2) s vypočítanou křivkou (T2 Si), můžeme vidět na grafu 8. Rozdíl v dosažených 

maximálních teplotách (tabulka 18) má hodnotu 19°C. 

 

Graf 7 - Porovnání křivek teplotního cyklu termočlánku 1 u Vz.2 výchozí stav 

 

Graf 8 - Porovnání křivek teplotního cyklu termočlánku 2 u Vz.2 výchozí stav 

Za druhé byly porovnány teplotní analýzy u vzorku Vz.3 DRECE. Rozdílné 

maximální teploty naměřeného teplotního cyklu na jednotlivých termočlánkách u vzorku 

Vz.3 DRECE s vypočítaným teplotním cyklem můžeme vidět v tabulce 19. Lze vidět, že 

rozdíly v maximálních teplotách jsou minimální. U termočlánku 4 (T4) je rozdíl 

v teplotách největší, ale nemůžeme tuto hodnotu brát v potaz, protože termočlánek T4 při 

experimentální  zkoušce byl  nefunkční.  Rozdíl  teploty  u  termočlánku  1  (T1)  má 

hodnotu 31°C.  
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Tabulka 19 - Porovnání maximálních teplot u Vz.3 DRECE 

Termočlánky Naměřené max. teploty [°C] Vypočítané max. teploty [°C] 

T1 1160 1129 

T2 521 519 

T3 334 333 

T4 36 208 

 

Bližší informace dostaneme porovnáním jednotlivých křivek teplotního cyklu u 

vzorku Vz.2 DRECE. Rozdíly v průbězích křivek u termočlánku 1, naměřená křivka (T1) 

s vypočítanou křivkou (T1 Si), můžeme vidět na grafu 9. První rozdíl je v křivce ohřevu, 

protože na začátku pozvolna stoupá a pák naměřena křivka ohřevu (T1 Si) je strmější než 

vypočítaná křivka ohřevu (T1 Si). Druhý rozdíl je v dosažené maximální teplotě (tabulka 

19), který má hodnotu 31°C. Třetí rozdíl je v křivce ochlazování, protože naměřená křivka 

ochlazování (T1) je strmější než vypočítaná křivka ohřevu (T1 Si) přibližně do teploty 

500°C, pak naměřená křivka ochlazování (T1) pozvolněji klesá než vypočítaná křivka 

ohřevu (T1 Si). Trošku odlišné rozdíly jsou v průbězích křivek u termočlánku 2, naměřená 

křivka (T2) s vypočítanou křivkou (T2 Si), můžeme vidět na grafu 10. První rozdíl je 

v křivce ohřevu, protože vypočítaná křivka ohřevu (T2 Si) je strmější než naměřená křivka 

ohřevu (T2). Druhý rozdíl je v dosažené maximální teplotě (tabulka 19), který má hodnotu 

2°C což je zanedbatelné. Třetí rozdíl je v křivce ochlazování, protože vypočítaná křivka 

ochlazování (T2 Si) je strmější než naměřená křivka ohřevu (T2). 

 

Graf 9 - Porovnání křivek teplotního cyklu termočlánku 1 u Vz.3 DRECE 
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Graf 10 - Porovnání křivek teplotního cyklu termočlánku 2 u Vz.3 DRECE 

Za třetí byla porovnána vypočítaná šířka svarové lázně s šířkou svarového kovu 

naměřené z dokumentace makrostruktury u vzorku Vz.2 výchozí stav a Vz.3 DRECE. 

Rozdílné hodnoty šířek můžeme vidět v tabulce 20. U vzorku Vz.2 výchozí stav je 

naměřena šířka svarového kovu větší než vypočítaná šířka svarové lázně, rozdíl činí 0,49 

mm. U vzorku Vz.3 Drece je vypočítaná šířka svarové lázně větší než naměřena šířka 

svarového kovu, rozdíl činí 0,79 mm.  

Tabulka 20 - Porovnání šířek svarového kovu u vzorků 

Vzorky Vz.2 výchozí stav Vz.3 DRECE 

Naměřená šířka [mm] 3,29 5,51 

Vypočítaná šířka [mm] 2,8 ± 0,1 6,3± 0,2 

Rozdíl [mm] 0,49 0,79 

 

Strukturní analýzou můžeme porovnat vypočítané (predikované) struktury 

s dokumentovanými mikrostrukturami u vzorku Vz.2 výchozí stav a Vz.3 DRECE. U obou 

materiálů byla struktura základního materiálu feriticko-perlitická. V programu byla 

nastavena jako vstupní parametr, že základní materiál má strukturu feritickou. Vypočítaná 

(predikovaná) struktura u obou materiálů byla bainitická struktura, která se možná shoduje 

s dokumentovanou mikrostrukturou svarových kovů. Struktura svarových kovů u reálných 

vzorcích je buď bainitická nebo martenzitická struktura. S jistotou nelze říct, jestli je to 

bainitická nebo martenzitická struktura, musely by se udělat zkoušky tvrdosti a potom 

porovnat s vypočítanou (predikovanou) tvrdosti v programu Simulfact Welding 6.0.  
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8 Diskuze dosažených výsledků 

Rozdíly mezi naměřenými hodnotami z experimentálních zkoušek a vypočítaných 

(predikovaných) hodnot ze simulace jsou popsaný v kapitole výše. Porovnáním teplotních 

cyklů bylo zjištěno, že rychlosti ohřevu a ochlazování se liší i přesto, že se upravily vstupní 

parametry pro simulaci. Změněny byly součinitele tepelné výměny s prostředím, 

součinitele tepelné výměny s přípravky, sálání tepla do prostředí oproti výchozímu 

nastavení. U vzorku Vz.2 výchozí stav a Vz.3 DRECE byly u vypočítaných 

(predikovaných) teplotních cyklů křivky ohřevu a ochlazování strmější než křivky u 

naměřených teplotních cyklů. To znamená, že rychlosti ohřevu a ochlazování jsou 

rychlejší. Rychlost ochlazování má významný vliv na vznik struktur po svařování, proto by 

poměr obsahu jednotlivých struktur ve svaru nemusel odpovídat reálnému poměru. Těmto 

rozdílům může docházet díky třem faktorům.  

Prvním faktorem je rozdílné chemické složení základních materiálů. U vzorku Vz.3 

DRECE z materiálu DD11 byl vybrán pro simulaci materiál S355J2G3-MPM_sw z 

knihovny materiálů Simulfact Welding 6.0, který má jiné chemické složení. To stejné 

může nastat i u vzorku Vz.3 výchozí stav z materiálu S355, protože norma ČSN 10025-1 u 

oceli S335 udává jen maximální hodnoty jednotlivých legujících prvků. Ocel S355 je jedna 

z nepoužívanějších konstrukčních ocelí a v praxi existuje hodně druhů této oceli s mírným 

rozdílným chemickým složením. Z těchto důvodů bych doporučil pro budoucí pokračování 

na této práci udělat chemické rozbory základních materiálů. Znalost skutečného 

chemického složení má vliv na další faktory, které mají vliv na přesnost simulace procesu 

svařování. 

Druhým faktorem může být rozdílné teplo-fyzikální vlastnosti základních materiálů. 

Při svařovaní musí být hlavně popsané vlastnosti závislé na teplotě jako je hustota, tepelná 

vodivost, měrná tepelná kapacita, modul pružnosti, Poissonovo číslo, tepelná roztažnost, 

teplota likvidu a solidu, křivky zpevnění při různých rychlostech deformacích, ARA (CCT) 

a IRA (TTT) diagramy, které jsou popsaný v knihovně materiálů pro jednotlivé materiály. 

Je možné, že tyto teplo-fyzikální vlastnosti jsou predikované z chemického složení nikoliv 

stanovené z experimentálních zkoušek. Pro budoucí pokračování na této práci bych 

doporučil vytvořit kvalitní materiálovou databázi materiálových vlastností nutných 

k provedení numerické analýzy svařování. Náročnost těchto experimentálních zkoušek je 

velice časové a finančně náročná. 
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Třetím faktorem jsou podmínky pro měření termočlánků. U termočlánků, které jsou 

přivařeny na povrchu vzorků může dojít k rychlejšímu ohřevu na povrchu. Pro zpřesnění 

měření teplotních cyklů bych doporučil pro budoucí pokračování na této práci přivařit 

termočlánky do vyvrtaných válcových děr s plochým dnem. Limitním faktorem je tloušťka 

základních materiálů. Toto doporučení spíš platí pro zkušební vzorky s vetší tloušťkou.  
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9 Závěr 

Cílem diplomové práce je pomocí numerické analýzy v programu Simulfact Welding 

6.0 simulovat celý technologický proces svařování. Kalibraci teplotního zdroje na základě 

obdržených výsledků z experimentálních zkoušek s numerickou analýzou můžeme 

detailněji pochopit vlivy jednotlivých vstupních parametrů na celý technologický proces s 

jeho výsledky. Numerické analýzy rovněž slouží jako nástroj pro optimalizaci vlivu 

jednotlivých vstupních parametrů tak, aby byla dodržena kritéria stanovená naměřenýma 

hodnotami při experimentálních zkoušek. Čím více se přiblížíme hodnotám vypočítaných z 

numerických analýz k naměřeným hodnotám z experimentálních zkoušek, tím můžeme 

efektivněji predikovat kritická místa nebezpečná ke vzniku vad, jak během svařování, tak i 

během provozu svařované konstrukce.  

Teoretická část diplomové práce má snahu přiblížit a popsat teplotní zdroje, které se 

používají u procesu svařování. Ne všechny teplotní zdroje se hodí pro svařování, protože 

jsou určeny jednotlivými vlastnostmi a to hlavně svojí intenzitou tepla. Proto u všech 

metod tavného svařování by se měla hustota teplotního toku zdroje tepla pohybovat 

přibližně mezi 0,001 a 1 MW/cm2. Hustota teplotního toku zdroje tepla je zásadní pro 

vznik a kvalitu svarového spoje, proto musíme znát závislost mezi hustotou tepelného toku 

zdroje tepla a šířce vzniklé tepelně ovlivněné oblasti (TOO). Při vysokých hodnotách je 

téměř veškeré teplo použito k roztavení materiálu a minimum tepla ohřívá zbytečně okolí, 

a to platí i naopak. Tímto lze všechny metody tavného svařování charakterizovat pomocí 

intenzity hustoty tepelného toku zdroje tepla. Dále se teoretická část zabývá modelováním 

teplotního zdroje při obloukovém svařování, které se používají u výpočetních softwarech, 

jako je například použitý v diplomové prací program Simulfact Welding 6.0. Model zdroje 

tepla se nejčastěji pro obloukové svařovaní používá matematicky popsaný Goldakův 

model, který je definován dvojitou elipsoidou. Na konec jsou popsaný základní materiály, 

ocel S355 a DD11, použité při experimentální zkoušce. 

Experimentální část diplomové práce se zabývá samotným svařováním vzorků a 

měření teplotních cyklů na vzorcích. Vzorky byly svařovány metodou 141 (obloukové 

svařování netavící se wolframovou elektrodou v inertním plynu – TIG /WIG) 

stejnoměrným proudem s přímou polaritou v ochranném atmosféře argonu. Celkově byly 

naměřeny tři teplotní cykly. Dva teplotní cykly na vzorcích z materiálu S355 a jeden 

teplotní cyklus na vzorku z materiálu DD11 dvojnásobně tvářeným v zařízení DRECE. Po 

analýze naměřených teplotních cyklů byly vybrány dva vzorky, jeden od každého 
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materiálu, pro provedení metalografické zkoušky. Díky dokumentaci makrostruktury svarů 

bylo možné změřit šířku svaru a tepelně ovlivněné oblasti. Dále byla také provedena 

mikrostruktura svarů. Základní materiály měly strukturu feriticko-perlitickou 

mikrostrukturu, tepelně ovlivněné oblasti a svarový kov mají bainitickou nebo 

martenzitickou strukturu. S jistotou nelze říct o jakou strukturu přesně jde, musely by se 

provést zkoušky tvrdosti. Po všech měřeních a zkoušek na vzorcích byla provedena 

samotná numerická simulace procesu svařování v programu Simulfact Welding 6.0 se 

specifickými vstupními parametry. Vstupními parametry myslíme data, která ovlivňují 

vypočet simulace, jako jsou zvolený druh a velikost prvků pro síť konečných prvků 

základních materiálů, nastavení zdroje tepla a trajektorie svařování, upnutí v plechu 

v simulačním programu, volba materiálu z knihovny simulačního programu, parametry 

tepelné výměny s okolím, nastavení času simulace a zjemnění sítě konečných prvků atd. 

Porovnáním naměřených a vypočítaných (predikovaných) teplotních cyklů bylo 

zjištěno, že rychlosti ohřevu a ochlazování se liší. U vypočítaných teplotních cyklů křivky 

ohřevu a ochlazování jsou strmější než křivky u naměřených teplotních cyklů. To 

znamená, že rychlosti ohřevu a ochlazování jsou rychlejší. Podmínky pro měření 

termočlánků teplotních cyklů, rozdílné chemické složení a rozdílné teplo-fyzikální 

vlastností základních materiálů oproti materiálové databáze v Simulfact Welding 6.0, 

mohou mít vliv na rozdílné rychlosti ohřevu a ochlazovaní. Pro budoucí pokračování na 

této práci byly doporučeny postupy pro odstranění nebo zmírnění těchto faktorů. Díky 

porovnáním tzv. kalibrací teplotního zdroje v numerickém programu s experimentálním 

měřením můžeme přesněji, a z větší pravděpodobnosti predikovat například vznik vad, 

materiálových struktur, zbytkových napětí a kumulovaní plastických deformací atd. 

v oblasti svarového spoje. Numerická analýza svařování v praxi je velmi silným nástrojem 

během přípravy výroby. Redukuje množství experimentálních zkoušek, což má za následek 

snížení nákladů a zvyšování kvality, spolehlivosti a konkurenceschopnosti. Na závěr bylo 

konstatováno, z provedených numerických simulací v této práci, že modely teplotních 

zdrojů Goldaka a laseru dávají reálný popis teplotního zdroje a je možné je používat pro 

numerické simulace procesu svařování. 

Diplomová práce obsahuje tři přílohy. První dvě přílohy obsahuji další ARA diagramy 

oceli S355 a DD11. Poslední příloha popisuje tvorbu projektu numerické simulace 

svařování modelu v programu Simufact Welding 6.0. Tato příloha slouží jako postup a 

zdroj informací pro budoucí rozvíjení tohoto tématu.  
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Příloha 1 – ARA diagram S355 

 

Obrázek 56 - ARA diagram oceli St 355/Ch.1 [8] 

 

Obrázek 57 - ARA diagram oceli St 355/Ch.2 [8]  
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Obrázek 58 - ARA diagram oceli St 355T/Ch.1 [8] 

 

Obrázek 59 - ARA diagram oceli St 355T/Ch.2 [8]  
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Obrázek 60 - ARA diagram oceli St 355T/Ch.3 [8]  

 

Obrázek 61 - ARA diagram oceli St 355T/Ch.4 [8]  
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Obrázek 62 - ARA diagram oceli St 355E/Ch.1 [8]  

 

Obrázek 63 - ARA diagram oceli St 355E/Ch.2 [8]  
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Obrázek 64 - ARA diagram oceli St 355E/Ch.3 [8]  

 

Obrázek 65 - ARA diagram oceli St 355EZ [8] 

 

Obrázek 66 - ARA diagram oceli S355 [10]  
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Obrázek 67 - ARA diagram oceli S355 [11]  

 

Obrázek 68 - ARA diagram oceli S355 
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Obr. 1: ARA diagram oceli S355 

 

Obrázek 69 - ARA diagram oceli S355J2G3 

C=0,17 hm%, Mn=1,39 hm%, Si=0,51 hm%, S=0,024 hm%, 

P=0,025 hm%, Al= 0,069 hm%, N=0,005 hm%. 
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Příloha 2 – ARA diagram DD11 

 

Obrázek 70 - ARA diagram oceli 0,15 C - 0,40 Mn [8]  

 

Obrázek 71 - ARA diagram oceli 0,15 C - 0,40 Mn [8]  
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Obrázek 72 - ARA diagram oceli 0,15 C - 0,60 Si - 0,80 Mn [8] 

 

Obrázek 73 - ARA diagram oceli 0,20 C - 0,30 Si - 0,70 Mn [8]  
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Příloha 3 – Tvorba projektu v programu Simufact Welding 6.0 

1) Sestavení modelu  

File → New project → Pojmenujeme 

(Name) a vybereme cílovou složku (Folder) 

→ OK   

  

 

 

V nastavení procesu zvolíme tyto údaje:  

• Process type: Arc welding (obloukové svařování) 

• Ambient temperature (teplota okolí): 20°C  

• Gravity (gravitace ve směru osy z: -1), Acceleration (zrychlení): 9,80665m.s-2 

• Components (počet svařovaných částí): 2  

• Bearings (stoly): 1 

• Fixings (úchytky): 0 

• Clampings (svorky): 2  

• Robots (svařovací zařízení): 1  

  

 Po zadání údajů → OK 
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2) Síťování elementů modelů   

Nejdříve si musíme vytvořit sít elementů u potřebných modelů pro numerickou simulaci 

v programu Simulfact. Forming 13.2 

File → New project → Heat treatment → OK   

  

 

 

 

 

 

 

V nastavení procesu zvolíme tyto údaje:  

• Process type: Heat treatment (tepelné zpracování) 

• Simulation type : 3D  

• Ambient temperature (teplota okolí): 20°C  

• Dies (matrice): 0  

 

 Po zadání údajů → OK 

 

 

Načtení modelu z jinych CAD systému: 

Insert → Geometry → From file → Vybrat soubor ve složce (model musí byt uloženy 

v formátu .stl) → Otevřít 
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Vytvoření modelu (jednoduché tvary modelu): 

Insert → Geometry → Autoshape  

 

zvolíme tyto údaje:  

• Cube (krychle) 

• Height (výška): 2 mm  

• Width(délka): 153 mm  

• Depth (šířka): 58 mm  

 

Po zadání údajů → OK → Nazveme: leva_zk_deska 

 

To stejné uděláme i pro druhý základní materiál jen nazveme: 

prava_zk_deska 

Copy → Copy without results 

 

 

 

leva_zk_deska a prava_zk_deska přetáhneme do stromu projektu  
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Nyní můžeme vytvořit síť elementů pro leva_zk_deska: 

Mesh → Show/create mesh 

 

V nastavení Refinement boxes (zpřesňování) zvolíme 

tyto údaje:  

• Level (počet):1 

• Corner 1 (x): 130      Corner 2 (x): 156.825  

• Corner 1 (y): -1.45    Corner 2 (y): 59.45 

• Corner 1 (z): -0.05    Corner 2 (z): 2.05  

  

 V nastavení Mesh properties (síťovaní vlastnosti) zvolíme tyto údaje:  

• Remesher (zasíťování): Tetmesh 

• Element type (typ elemtu): Tetrahedral (157)  

• Element size (velikost elemtu): 4 mm  

• Element edge size: minimum 0,5 mm  
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Po zadání údajů → Create preview → OK → vyskočí hláška → Yes 

 

 

Nyní můžeme vytvořit síť elementů pro prava_zk_deska: 

Mesh → Show/create mesh 

 

V nastavení Refinement boxes (zpřesňování) zvolíme 

tyto údaje:  

• Level (počet):1 

• Corner 1 (x): -3.825    Corner 2 (x): 23  

• Corner 1 (y): -1.45      Corner 2 (y): 59.45 

• Corner 1 (z): -0.05      Corner 2 (z): 2.05  
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 V nastavení Mesh properties (síťovaní vlastnosti) zvolíme tyto údaje:  

• Remesher (zasíťování): Tetmesh 

• Element type (typ elemtu): Tetrahedral (157)  

• Element size (velikost elemtu): 4 mm  

• Element edge size: minimum 0,5 mm  

 

  

Po zadání údajů → Create preview → OK → Vyskočí hláška → Yes 
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Takto vypadá vytvořena síť elementů pro prava_zk_deska: 

 

 

3) Vložení geometrie do Simulfact Welding 6.0 

Vyhledání souboru geometrie modelu obsahující sítě elementů, vytvořený v programu 

Simufact Forming 13.2, je nejrychlejší vyhledat ve výchozí složce, kam jsme uložili 

projekt z programu Simufact Forming 13.2.  

 

Geometries → Import  

 

 

Nyní najdeme soubor s koncovkou .SFC (příklad adresáře): 

 

D:\svarovani\PROJECT\svarovani\S

varovani\leva  → leva.SFC Geo → 

Otevřít  
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Následně vyskočí tabulka: 

 

Length (unit): Meter→ OK 

 

U vložené geometrie by se měla objevit ikona 

oznamující, že soubor obsahuje síť elementů. Soubor přiřadíme do prvku „Component“ ve 

stromě procesu. 

 

To stejné uděláme u modelu pro pravý základní materiál. Soubor přiřadíme do prvku 

„Component-2“ ve stromě procesu. 

 

Nyní když klikneme na ikonu  uvidíme, že oba modely jak leva a prava jsou 

umístěny v sobě, proto musíme jeden model přemístit (například: prava model): 

Object manipulation → Translation 

 

x:-1 → Step size: 153 mm → Move → Close  
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4) Ustavení svařence pomocnými prvky 

Pro numerickou simulaci je nutné použít minimálně aspoň jednu podpěru, aby vypočet 

vůbec proběhl.  

 

Podpěry – Bearing:  

Podpěry v okolí svaru nesmí mít vytvořeny se zapnutou 

funkcí „Fit to selected face“. Tato funkce se použije 

pouze u podpěr na konci plechu. 

 

Bearing → Generate goemetry 

 

zvolíme tyto údaje v Primitive:  

• Name: Deska (například) 

• Type: Cuboid 

• Slices x: 15 

• Slices y: 10 

• Slices z: 1 

 

zvolíme tyto údaje v Details:  

• Position x: 0 mm 

• Position x: 0 mm 

• Position x: -5 mm 

• Shape width: 320 mm 

• Shape height: 65 mm 

• Shape depth: 10 mm 

• Direction Dx: 0 mm 

• Direction Dy: 1000 mm 

• Direction Dz: 0 mm                                      Po zadání údajů → OK 
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Svěrky – Clamping  

Svěrky jsou umístěny ve vzdálenosti přibližně 

60 mm od osy svaru 

 

Champing-2 → Generate goemetry 

 

 

 

zvolíme tyto údaje v Primitive:  

• Name: Deska (například) 

• Type: Cylinder 

• Slices: 16 

• Stacks: 4 

• Layer: 4 

 

zvolíme tyto údaje v Details:  

• Position x: 60 mm 

• Position x: 28 mm 

• Position x: 2 mm 

• Radius: 10 mm 

• Height: 5 mm 

• Direction Dx: 0 mm 

• Direction Dy: 1000 mm 

• Direction Dz: 10000000 mm                           Po zadání údajů → OK 
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Volba síly a tuhosti upnutí: 

 

 

Champing-2 → Configure 

 

 

zvolíme tyto údaje:  

• Stiffnes & force 

• Constant: 1.0e+06 

• Force: 500 

• Direction: Autimatic 

 

Po zadání údajů → OK 

 

 

To stejné uděláme i pro druhy model. Jediná změna je ve zvolení tohoto údaje v Details:  

• Position x: -60 mm 
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5) Definice materiálu pro svařence a přídavný materiál 

 

Matriál vybereme z knihovny matriálů: 

 

Champing-2 → Configure 

 

  

 

 

Vybereme materiál S355J2G3-MPM_sw → Ok 

 

Následně materiál přetáhneme do stromu 

modelu leva a prava. I když svařujeme bez 

přídavného matriálu musíme přetáhnout i 

materiál do stromu Robot. 

 

 

6) Volba trajektorie svařování 

 

Sets → New node set 
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Klikneme na začátek svařování → Klikneme na 

konec svařování → Apply changes to node set → 

Popřípadě přejmenujeme trajektorii 

 

 

Trajectories → 

New weld line 

 

Klikneme na ikonu  → vybereme 

Node-set (jestli jste přejmenovali tak se 

bude jmenovat jinak) → OK → Ok  

 

Následně trajektorii přetáhneme do 

stromu Robot 

 

7) Volba svařovacích parametrů 

 

 Welding-parameters → New heat source parameter 

 

zvolíme tyto údaje v Welding parameters:  

• Velocity (rychlost svařování): 1.61 mm/s 

• Current (proud): 80 A 

• Voltage (napětí): 13 V 

• Effciency (efektivita): 0.37 
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zvolíme tyto údaje v Heat source:  

• Geometrical type: Conventional 

(Goldakův model) 

• Front length af: 2.5 mm (přední délka) 

• Real length ar: 3.6 mm (zadní délka) 

• Width b: 2.5 mm (šířka) 

• Depth d: 2 mm (hloubka) 

• Gaussian parameter M: 3 

• Heat front scaling factor: 0.819672 

 

Po zadání údajů → OK 

 

Následně svařovací parametr přetáhneme do 

stromu Robot → Vyskočí hláška → Assign 

 

8) Volba tepelné výměny 

 

Temeprature → 20°C → Configure 

 

zvolíme tyto údaje v Heat source:  

• Value (teplota okolí): 20°C  

• Convective heat transfer coeffcient 

(součinitel tepelné výměny s prostředím):  

8 W/(m2 . K) 

•  Contact heat transfer coffcient (součinitel 

tepelné výměny s přípravky): 500 W/(m2 . K) 

• Emission coefficient (sálání do prostředí): 0.15 

 

Po zadání údajů → OK  
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9) Nastavení časování a umístění svařovacího robota 

Dvojím kliknutím na prvek „Robot“ ve stromu procesu se otevře nabídka pro nastavení 

časování, umístění zdroje tepla a definování svarových housenek. 

zvolíme tyto údaje v Time (časování):  

• Start time: 0 s 

• Lead time: 0 s 

• Follow-up time: 0 s 

• Pause (end): 0 s 

• Velocity: 1.61 mm/s 

• Current: 80 A 

• Voltage: 13 V 

• Effciency: 0,037 

 

zvolíme tyto údaje v Trajectories (trajektorie):  

• Projection on surface 

• Orientation: Global (z-axis) 

• Rotation angle: 0.0 rad 

• Offset: 0.0 mm 

 

 

zvolíme tyto údaje v Heat source:  

• Fillet geometry: Keep 

Assignment 

 

 

Po zadání údajů → OK 
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10) Volba sledovaných bodů pro numerickou simulaci 

Vybíráme ty body, co nás zajímají jako například vzdálenost termočlánku změřené 

z vizuální kontroly svaru. Po provedení numerické simulace můžeme pomocí těchto bodů 

vykreslit a porovnat se skutečně naměřenými grafy teplotních cyklů.  

 

Particles → Create new particles 

 

 

Pro přidaní bodů stiskneme ikonu  → zvolíme tyto údaje: 

• T1  x: -4,10 mm,  y: 28.57, z: 2.0 

• T2  x: -7,56 mm,  y: 28.57, z: 2.0 

• T3  x: -10,87 mm, y: 28.57, z: 2.0 

• T4  x: -16,40 mm, y: 28.57, z: 2.0 

 

 

  

Po zadání údajů → Apply  
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11) Pokročilé nastavení procesu 

 

Solver → Configure 

 

 

zvolíme tyto údaje v General settings:  

• Analysis mode: Expert 

• Solver type: Pardiso Parallel 

Direct Solver 

• Thermal solution (teplotní 

analýza – vhodné pro 

kalibraci zdroje) 

 

 

zvolíme tyto údaje v Parallelization (paralelní výpočty):  

• Number of domains (počet 

současně probíhajících 

výpočtů): 1 

• Number of cores (počet 

jader): 4 
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zvolíme tyto údaje v Time control (čas výpočtu):  

• Analysis end time (čas 

analýzy): 80 s 

• Method: Adaptive 

• Welding: 1, Welding: 1  

• Cooling: 1, Cooling: 1 

 

 

 

zvolíme tyto údaje v Refinement (zjemnění sítě elemtů):  

• Level: 2 

• Components refinement 

level: 2 

• Scaling factor (faktor 

meřítka): 3 

 

Po zadání údajů → OK 

 

12) Kopírovaní procesu a změna vypočtu 

Process (záleží, jak jste si pojmenovaly) → Copy 

Solver → Configure 
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zvolíme tyto údaje v General settings:  

• Analysis mode: Expert 

• Solver type: Pardiso Parallel 

Direct Solver 

• Thermalmechanical solution 

(termomechanická analýza) 

• High-end contact separation 

(vyšší úroveň oddělení styků) 

• Prevent chattering 

• Phase transformation (fázové 

přemeny) 

 

Po zadání údajů → OK 

 

13) Ukázka stromu procesů a spuštění simulace 

Pro start simulace musíme kliknout na ikonu  

→ Vyskočí hláška, jestli souhlasíme, že základní 

materiál je 100% ferit → Star simulation 

 

 

 

 

  

 

 

→ Start analysis  
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14) Zobrazení výsledků po ukončení numerické simulace 

Animace výsledků numerické simulace 

 

Dvakrát klikneme na ikonu Results → Pro zvolení 

požadovaných výsledků nám slouží tabulka 

nacházející nahoře v pravo → můžeme vybrat tyto 

výsledky:  

• Standart (nejpoužívanější výsledky) 

• Global (souhrné výsledky) 

• Thermal (teplotní výsledky) 

• Displacements (výsledky změny tvaru) 

• Strains (výsledky poměrné deformace) 

• Stresses (výsledky napětí) 

• Phase transformation (výsledky fázových přeměn)  

• Alloying elements ( 

 

Pro spuštění animace výsledků nám slouží tyto ikony: 

• Přeskočení na začátek  

• Spuštění pozpátku po krocích  

• Spuštění pozpátku  

• Zastavení  

• Spuštění dopředu  

• Spuštění dopředu po krocích  

• Přeskočení na konec  

• Nahrávání  
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Animace výsledků průřezem svaru (možné změřit šířku svaru a TOO) 

 

Results → Welding monitor → Robot 

 

Klikneme pravým tlačítkem myší → Measuring tool 

 

 

 

Výsledky numerické simulace v grafické podobě 

 

Particles → Groub-1 → Show results 
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Například si necháme vykreslit teplotní cykly ve vybraných bodech (termočlánky): 

• Zaklikáme ty body, které chceme zobrazit 

• Pro osu x nastavíme Time (čas) v sekundách 

• Pro osu y nastavíme Temperature (teplotu) v °C 

 

 


