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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

VYSOUDIL, Daniel. Bodové svařování elektrickým odporem ocelových plechů 

zpracovaných technologií SPD: bakalářská práce. Ostrava VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie,2019, 50 s. Vedoucí práce: 

Ochodek Vladislav. 

Bakalářská práce se zabývá odporovým svařováním ocelových plechů zpracovaných 

technologií SPD. V teoretické části práce je popsán princip technologie odporového 

svařování, její svařovací parametry a dále metoda DRECE. V experimentální části bylo 

provedeno metalografické hodnocení makro a mikrostruktury. Dále bylo provedeno měření 

mikrotvrdosti na zkušebních svarových spojích vyrobených z ocelí DC01 a DC03. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

VYSOUDIL, Daniel. Resistance Spot Welding Steel Scheets After SPD Technology: 

Bachelor Thesis. Ostrava VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Mechanical Technology, 2019, 50 p. Thesis head: Ochodek 

Vladislav. 
Bachelor thesis deals with resistance welding of steel sheets processed by SPD 

technology. The theoretical part describes the principle of resistance welding technology, its 

welding parameters and the DRECE method. In the experimental part, metallographic 

evaluation of macro and microstructure was performed. In addition, microhardness 

measurements were made on test welded joints made of DC01 and DC03 steels. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

 

Značka Fyzikální 

jednotka 

Význam 

U [V] Napětí 

I [A] Proud 

Q [J] Množství tepla 

R [Ω] Odpor 

Rm1, Rm2 [Ω] Odpor materiálu 

Rd1, Rd2 [Ω] Odpor dotyku elektrod 

Rk [Ω] Odpor mezi svařovanými materiály 

t [s] Čas 

A [%] Tažnost 

Tvrdost [HV] Tvrdost podle Vickerse 

Rm [MPa] Mez pevnosti v tahu 

Re [MPa] Mez kluzu 

AC  Střídavý proud 

DC  Stejnosměrný proud 

CONFORM  Kontinuální protlačování nástrojem 

Continuous Extrusion Forming 

DRECE  Protlačování plechu přes kanál pomocí válců 

Dual Rolling Equal Channel Extrusion 

ECAP  Protlačování rovnostranným pravoúhlým 

kanálem  

Equal Channel Angular Pressing 

SPD  Několikanásobná plastická deformace 

Severe Plastic Deformation 
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DCAP  Protlačování rovnostranným zakřiveným 

kanálem  

Dissimilar Channel Angular Pressing 

ČSN  České technické normy 
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Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá odporovým svařováním ocelových plechů vytvořených 

technologií několikanásobné plastické deformace, dále jen SPD (Severe Plastic 

Deformation). V moderním průmyslu jsou kladeny stále větší nároky na 

ekonomiku a zároveň kvalitu a životnost výrobku. Tyto nároky jistě nezanedbatelným 

způsobem ovlivňují i vlastnosti použitých materiálů. Proto je nutné vyvíjet nové technologie 

pro jejich zlepšení a zařízení umožňující jejich průmyslové využití. Za jednu z možných 

oblastí vývoje pro zlepšení mechanických vlastností ocelí, ale i neželezných kovů se dá 

považovat oblast ultra-jemnozrnných materiálů. K obrovskému pokroku v této oblasti 

nekonvenčních technologií tváření nastalo za posledních 15-20 let.   

Společně s vývojem nových technologií vzniká požadavek na   jejich další využití ve 

výrobě, tedy na jejich další zpracování. Proto je nutné zkoušet, zda je možné pro jejich další 

využití ve výrobě použít již známé technologie. V případě této práce byla vybrána 

technologie odporového svařování. Technologie odporového svařování vytváří 

nerozebíratelné spojení součástí, např. plechů, působením odporového (Jouleova) tepla 

vytvořeného elektrickým odporem. Historie odporového svařování sahá do roku 1887, kdy 

si Rus N. B. Bernardose a Američan E. Thompson nechali patentovat princip odporového 

svařování a také princip prvního zařízení pro výrobu spoje. 

Cílem této práce je provést minimální rozsah experimentu pro přípravu numerické 

simulace svařování, při níž by byla provedena optimalizace daného procesu. Následně by 

byla provedena experimentální část s použitím ideálních svařovacích parametrů. V první 

části této práce bude popsán princip této technologie, dále vznik odporového tepla. 

Důležitým aspektem, odporového svařování je volba materiálu svařovacích elektrod 

a vhodných svařovacích parametrů. Ty mohou významně ovlivnit výslednou kvalitu 

svarového spoje. V experimentální části práce bude provedena zkouška mikrotvrdosti na 

vytvořených zkušebních vzorcích a její následné vyhodnocení. 
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2. Odporové svařování   

Odporové svařování je technologický proces, při kterém dochází k vytvoření 

nerozebíratelného spojení za působení tepla a tlaku. Je vhodné pro svařování součástí 

nejčastěji z plechů o maximální tloušťce 6 mm pro nepovlakované plechy a 4 mm pro plechy 

povlakované. Při jejím použití není zapotřebí přídavný materiál, mezi který patří pájka nebo 

svařovací drát. Další výhodou jsou krátké procesní časy, proto je tato technologie vhodná 

k použití v hromadné výrobě, např. jako automatizovaná svařovací zařízení. Teplo potřebné 

pro vytvoření svarové lázně je vygenerováno elektrickým odporem [1,2]. 

Svarový spoj může být vytvořen několika metodami jako je bodové svařování, švové 

svařování, výstupkové, stykové. Průběh svařování může být ovlivněn několika vstupními 

parametry, jako je svařovací proud, síla a čas. V této práci bude blíže popsána technologie 

bodového svařování [3]. 

  

 

 

Obrázek 1 - Dělení metod svařování [3] 
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2.1  Princip odporového svařování  

Jedná se o termoelektrický proces, při němž je teplo generováno průchodem elektrického 

proudu přes povrch spojovaných součástí mezi elektrodami. Stejného principu je využíváno 

při ohřevu topnými spirálami. Tyto elektrody jsou na povrch spojovaného materiálu 

přitlačovány tlakovou silou, která má zaručovat jejich stálý kontakt s povrchem.   Místo 

styku svařovacích elektrod a základního materiálu se nazývá kontaktní plocha. Ta má za 

úkol směřování proudu do přesně stanoveného místa a má stejný tvar jako je tvar elektrody 

[2]. 

 

2.2  Odporové (Jouleovo-Lenzovým) teplo 

Vlivem elektrického odporu vzniká při průchodu elektrického proudu materiálem teplo, 

které se nazývá Jouleovo-Lenzovým. Pro elektricky vodivý obrobek je množství tepla 

generovaného při svařování ovlivněno třemi faktory, mezi které patří: množství elektrického 

proudu, celkový odpor, čas svařovaní. Výpočet množství tepla lze tedy vyjádřit tzv. 

Jouleovým-Lenzovým vztahem: 

 

 𝑄 = 𝐼2 ∙ 𝑅 ∙ 𝑡 

 

 (1) 

Kde: Q – množství tepla [J] 

     I – elektrický proud [A] 

     R – celkový elektrický odpor [Ω] 

     t – doba průchodu proudu [s] 
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2.3  Rozdělení odporu 

Výsledný odpor svařování, který má vliv na vznik tepla je možno rozdělit do několika 

složek obecně tyto odpory nazýváme odpory materiálovými a přechodovými. Velikost 

celkového odporu nejvíce ovlivňuje složka přechodového odporu Rk, nacházejícího se 

v místě dotyku spojovaných částí. Celkový odpor lze vyjádřit následujícím vztahem: 

 

 𝑅 = 𝑅𝑚1 + 𝑅𝑚2 + 𝑅𝑑1 + 𝑅𝑑2 + 𝑅𝑘 (2) 

Kde: R – výsledný odpor [Ω] 

  Rm1, Rm2 – odpor materiálu [Ω] 

  Rd1, Rd2 – odpor dotyku elektrod [Ω] 

  Rk – odpor mezi svařovanými materiály (přechodový odpor) 

 

Velikost přechodového odporu je ovlivněna kvalitou svařovaného povrchu a velikostí 

přítlačné síly. Při mikroskopickém pohledu na svařovaný materiál zjistíme, že jeho povrch 

má poměrně velkou drsnost, ta může být ovlivněna znečištěním povrchu oxidy a nečistotami. 

Při kontaktu obou povrchů za použití síly dojde k doteku některých vrcholů. Na těchto 

vrcholech, kde je kontaktní tlak dostatečně vysoký dojde k rozpadu oxidu a vytvoří se 

omezený počet kovových mostů. Jak prohází proud přes rozhraní těchto mostů (zúžení), 

zvyšuje se hustota proudu a dochází ke generování takového množství tepla, které způsobí 

tavení. Poté co se roztaví první kontaktní most dojde k dotyku na novém vrcholu a vzniká 

tak most nový, to vede ke vzniku nových proudových cest [1,2].  
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Obrázek 2 – Rozdělení odporu [5] 

R1, R7 – Odpory elektrod, R2, R4, R6 – Přechodové odpory, R3 – Odpor prvního materiálu,  

R4 – Odpor druhého materiálu, Force – Svařovací síla, Weld spot, or nugget – Svarový bod 

 

2.4  Metalurgie bodového svaru 

Charakteristické pro bodový svar je rychlý ohřev na teplotu tavení, po kterém následuje 

rychlé ochlazení. Zároveň během toho působí na svarový spoj nepřetržitě svařovací síla. 

Pokud dojde k dodržení podmínky, že největší o odpor se nachází na rozhraní spojovaných 

materiálů, dochází k šíření tavení od tohoto rozhraní a vzniká výsledná svarová čočka. 

Během tuhnutí dochází k šíření svarového tepla do základního materiálu a elektrod, přičemž 

dochází ke změně vnitřní struktury. Při samotném tuhnutí, kdy dojde nejdříve ke ztuhnutí 

jádra, nastává proces mikrosegregacce. Jejím výsledkem je jádro obohaceno o některé prvky, 

které naopak postrádají vzdálenější krystaly. Tento rozdíl je výraznější se zvětšující se 

vzdáleností krystalů od jádra [1]. 
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Obrázek 3 – Struktura ocelového svařence a základní fázový diagram Fe-C [1] 

Columnar crystals – Sloupcový krystal, Partially molten zone – Částečně natavená 

oblast, Overheated zone – Přehřátá oblast, Base metal– Základní kov, Recrystalized zone – 

Oblast rekrystalizace, Normalized zone – Oblast normalizace, Partially normalized zone – 

Oblast částečné normalizace, Teperature – Teplota, Carbon – Uhlík 
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2.5  Svařovací elektrody 

Svařovací elektrody mají při tvorbě svarového spoje zásadní funkci, kterou je přenos 

svařovacího proudu na plochu obrobku. Při procesu z velké části řídí hustotu proudu 

a udávají výslednou velikost svaru. Proto musí mít materiál elektrod dobrou elektrickou 

vodivost v kombinaci s odpovídající pevností. Dále musí být dostatečně tvrdé, aby odolaly 

opakovanému působení svařovací síly. Deformace stykové plochy elektrody zvyšuje její 

velikost a snižuje svařovací sílu i proudovou hustotu. V důsledku toho dojde ke zhoršení 

kvality svarového spoje až na mezní hranici, ta se udává v počtu vyrobených svarových 

spojů požadovaných vlastností. Po překročení této meze musí dojít k výměně elektrod. Při 

svařování povlakovaných materiálů rovněž dochází k vytváření spoje mezi elektrodou 

a povlakem, to má rovněž za následek rychlejší opotřebení elektrod [1,2,6]. 

 

Obrázek 4 – Opotřebení elektrod při svařování oceli [1] 
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2.5.1 Materiál svařovacích elektrod 

Materiály svařovacích elektrod se dělí do tří skupin. Dle RWMA (Resistence Welder 

Manufactures Association):  

• Skupina A (Materiály na bázi mědi): Dále je dělíme do pěti tříd dle možné 

aplikace použití 

o Slitiny první třídy: Tyto materiály se používají tam, kde tepelná a elektrická 

vodivost je důležitější než jejich mechanické vlastnosti. Používají se ke 

svařování hliníku, mosazi, bronzu a hořčíku [6]. 

o Slitiny druhé třídy: Mají vyšší mechanické vlastnosti, ale sníženou 

elektrickou a tepelnou vodivost. V důsledku jejich vyšší tvrdosti odolávají 

lépe působení svařovací síly. Jejich použití je vhodné pro svařování 

konstrukčních ocelí, nízkolegovaných ocelí, nerezy [6]. 

o Slitiny třetí třídy: Oproti předchozí třídě májí vyšší mechanické vlastnosti, 

ale nižší elektrickou a tepelnou vodivost, dají se dále tepelně zpracovávat. 

Jsou vhodné pro svařování žáruvzdorných slitin jako jsou slitiny niklu, 

chromu, dále některé nízkolegované oceli a nerezy [6]. 

o Slitiny čtvrté třídy: Patří v této skupině k nejtvrdším, mají nízkou vodivost 

a jsou křehké. Proto je jejich použití nevhodné ke svařování některými 

metodami odporového svařování. Používají se tam kde je relativně velké 

kontaktní místo [6]. 

o Slitiny páté třídy: Bývají k dispozici ve formě odlitků. Mají vysokou pevnost 

a mírnou elektrickou vodivost. Jejich použití je pro velké zábleskové 

svařovací elektrody, dále jako podkladový materiál pro jiné materiály [6]. 

• Skupina B (Žáruvzdorné kovové kompozice): Jedná se o materiály vyrobené 

práškovou metalurgií z wolframu nebo molybdenu. Jejich hlavní výhodou 

je vysoká pevnost. Zajišťují tepelnou rovnováhu v průběhu svařování, pokud 

je zapotřebí použít dva odlišné materiály elektrod v důsledku vyrovnání rozdílu 

tloušťky nebo složení svařovaných slitin. Dále je dělíme do tříd, kdy třída 10,11 

a 12 zahrnuje kompozice mědi a wolframu. U těchto tříd se snižuje elektrická 

vodivost s rostoucím obsahem wolframu. Dále obsahují skupinu 13, jedná 

se o čistý wolfram a třídu 14 obsahující čistý molybden. Tyto dvě třídy poskytují 

dobrý výkon při svařování neželezných kovů s vysokou elektrickou vodivostí 

[6]. 
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2.5.2 Hlavní části svařovacích elektrod 

Skládá se z čela elektrody, to přichází do styku s povrchem svařovaného materiálu 

a může být kulové, odsazené nebo ploché. 

Další částí elektrody je stopka. Je možné vybrat ze dvou variant stopky, kterou je 

varianta rovná nebo ohnutá. Z důvodu šetření nákladů na výrobu spoje je možné kombinovat 

jednu stopku s více adaptéry, to umožňuje i jejich snazší výměnu po překročení hranice 

životnosti. 

Nedílnou součástí svařovacích elektrod je systém chlazení. Pokud nám to konstrukce 

zařízení dovolí je nejvhodnější použít vnitřní chlazení elektrod. Jako chladící médium se 

používá nejčastěji voda, ta je vháněna do elektrody trubicí z mědi, nerezové oceli nebo 

polymeru a bývá součástí držáku elektrod. Pokud není možné tento typ chlazení použít, dá 

se využít externí chlazení zaplavením nebo připojením chladící cívky [4,6]. 

 

 

Obrázek 5 – Základní tvary svařovacích elektrod [6] 

Dome – Kulový tvar, Flat – Plochý tvar, Insert – Odsazený tvar 
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2.6  Svařovací parametry 

2.6.1 Svařovací čas 

Jedná se o časový interval průchodu elektrického proudu svařovaným materiálem. Při 

použití technologie pulsního svařování je svařovací čas počítán od prvního pulsu až po 

ukončení pulsu posledního, včetně doby přerušení proudu mezi jednotlivými pulsy. Lze tedy 

říci, že se jedná o časový interval potřebný pro vytvoření úplného svaru. 

Jeho volba musí být určena tak, aby došlo k vytvoření svaru s odpovídající pevností bez 

nadměrného ohřevu (přehřátí). Jeho vlivem mohou vzniknou ve svarovém spoji vady, jako 

např. póry, které snižují průřez spoje. Během procesu svařování dochází ke ztrátám tepla 

zejména u slitin s vyšší teplenou vodivostí, jako je například hliník. Její velikost roste 

v závislosti na delším svařovacím čase [2,6]. 

 

2.6.2 Svařovací proud  

Svařovací proud nejvýznamněji ovlivňuje proces tvorby odporového tepla během 

procesu svařování. Při zvýšení velikosti proudu dochází k rychlému zvětšení svarové čočky, 

ale také k průniku kořenu a v závislosti na tom dochází ke zvětšení pevnosti svaru. Pokud je 

ale zvolen proud příliš vysoký, dochází k vypuzení roztaveného kovu, to má za následek 

vznik vnitřních vad, možné práskání svaru a jeho nižší pevnost. Pokud je zvolena nízká 

velikost svařovacího proudu sníží se velikost svaru a není generováno takové množství tepla, 

které je potřeba pro překonání jeho ztrát [2,6]. 

 

2.6.3 Svařovací síla 

Svařovací síla během svařovacího procesu ovlivňuje kontakt mezi špičkou elektrody 

a svařovaným materiálem, tím zaručuje rovnoměrný průchod svařovacího proudu. Během 

samotné tvorby svaru udržuje tlak svařovací síly roztavený svarový kov v uzavřené dutině 

a zabraňuje jeho vystříknutí. Dále napomáhá ke zjemnění struktury svarového spoje 

v důsledku toho dochází ke zvýšení jeho mechanických vlastností. Při nevhodné volbě 

svařovací síly může docházet k jiskření a rychlému opotřebení elektrod [4,6]. 
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2.7  Svařovací cyklus 

Cyklus pro bodové odporové svařování je možné rozdělit do čtyř základních fází: doba 

stlačení, doba svařování, čas výdrže, čas vypnutí. Čas vypnutí se vyskytuje pouze u ručně 

řízených cyklů [4]. 

 

 

Obrázek 6 – Svařovací cyklus [6] 

Elektrod force – Síla elektrody, Welding current – Svařovací proud, Squeeze time – Čas 

zmáčknutí, Weld time – Doba svařování, Hold time – Doba výdrže, Off time – Doba vypnutí, 

Welding cycle – Svařovací cyklus 

 

• Doba stlačení: Jedná se o časový interval mezi spuštěním časovače a první 

aplikací svařovacího proudu. Jeho součástí je také časový interval přidaný, ten 

zajišťuje prodlevu, než se dotknou obrobků a dojde k nastavení na požadovanou 

svařovací sílu. 

• Doba svařování: Zahrnuje dobu průchodu elektrického proudu přes svařovaný 

materiál při procesu jednorázového svařování. 

• Doba výdrže: Vyjadřuje dobu, po kterou je svařovací síla udržována po skončení 

průchodu proudu. Jelikož je nutné udržet spojované části na požadovaném místě 

do doby, než dojde k dostatečnému ztuhnutí svarové housenky (než bude 

dostatečně pevný). 
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• Doba vypnutí: Doba odstavení svařovacích elektrod mimo obrobek, než dojde 

k jeho umístění do dalšího místa svařování.  

 

Obrázek 7 – Zdokonalený svařovací cyklus s předehřevem a pulsním režimem [6] 

 Elektrod force – Síla elektrody, Welding current – Svařovací proud, Squeeze time – Čas 

zmáčknutí, Weld time – Doba svařování, Hold time – Doba výdrže, Welding cycle – 

Svařovací cyklus, Pulse – Puls, Force delay time may be initiated at some other point in the 

welding cycle – svařovací síla může být zpuštěna se zpožděním, Impulse – Impuls, Preheat 

time – Doba předehřevu, Upslope time – čas vzestupu, Downslope time – Čas poklesu, 

Preweld – Před svařováním, Postweld – Po svařování, Quench time – Ukončení oblouku, 

Cooltime – Čas chladnutí, Tempering current –  Temperační proud, Interval – Interval 
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2.8  Svařovací režim  

Technologie odporového svařování umožňuje změny velikosti svařovacích parametrů, 

které se projevují přímo na jakosti svarového spoje. Vzájemná kombinace těchto 

svařovacích parametrů se nazývá tzv. svařovacím režimem. Hranice mezi nimi není 

jednoznačně stanovená.  

• Měkký režim: Jedná se o kombinaci nižšího svařovacího proudu o velikosti do 

500 A, nižšího tlaku. Naproti tomu se vyznačuje relativně delším svařovacím 

časem nad 0,5s. Vlivem tepelných ztrát dochází k většímu ohřevu okolí svaru, 

tohoto jevu se využívá při svařování kalitelných ocelí, jelikož dochází 

k pomalejšímu chladnutí [7]. 

• Tvrdý režim: Vyznačuje se vyšším svařovacím proudem a krátkým svařovacím 

časem. Důsledkem toho dochází ke zvýšení produktivity práce. Vyznačuje se 

menší svarovou čočkou a houževnatějším svarem. Svarové teplo je soustředěno 

v jádře svaru, tudíž povrch je chladnější. Tato skutečnost pozitivně ovlivňuje 

životnost elektrod a svarový spoj je méně náchylný na deformace [7]. 

 

2.9  Základní části bodové svářečky 

Výběr zařízení pro provedení spoje je závislý na zvolených vhodných svařovacích 

parametrech a na způsobu provedení spoje. Základní částí stroje je rám, na který jsou 

upevněny ostatní komponenty a jeho technické řešení se může značně lišit. Další částí je 

přítlačné rameno, do kterého jsou upnuty svařovací elektrody a jeho funkcí je vyvolat 

potřebnou svařovací sílu. Jako zdroj svařovací síly lze pro automatizovanou výrobu použít 

hydraulické nebo pneumatické válce vhodných parametrů, jejich volba bude záviset na 

velikosti potřebné svařovací síly. Další nedílnou součástí je svařovací zdroj. Svařovací 

zdroje dělíme do dvou typů, a to svařovací zdroje využívající střídavý proud (AC) nebo 

proud stejnosměrný (DC). Nejběžněji používané jsou zdroje využívající střídavý proud, ten 

je z napětí používaných v běžné síti v rozmezí 100÷480 V měněn v transformátoru na 

svařovací napětí v rozmezí 2÷20 V. Svařovací proud, který proudí sekundárním 

transformátorem dosahuje velmi vysokých hodnot (10÷100 000 A) a působí velmi krátké 

časy [4]. 
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Obrázek 8 – Obecné schéma svařovacího stroje [5] 

1. Elektrod force cylinder – Pneumatický válec, 2. Pneumatic equipment – Pneumatické 

zařízení, 3. Machine tool frame – Rám stroje, 4. Welding transformer – Svařovací 

transformátor, 5. Power control unit – Ovládací panel, 6. Current conductor – Napěťový 

vodič, 7. Lower arm – Spodní rameno, 8. Foot switch – Nožní spínač, 9. Top arm – Horní 

rameno, 10. Electrical power supply cable – Kabel elektrického napájení, 11. Water cooled 

elctrode holder – Vodou chlazený držák elektrod, 12. Elecrode – Elektrody 
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2.10 Základní materiály svařovaných vzorků 

Vhodnými základními materiály pro výrobu spoje požadovaných vlastností byly 

zvoleny oceli DC01, DC03. 

 Jedná se o nelegovanou uhlíkovou ocel. Pro své vlastnosti je vhodná k tváření za 

studena, středné hlubokému tažení, lakování, pokovování v tavenině, potisku a smaltování 

(pouze pro oceli neuklidněné). Její svařitelnost je zaručená v závislosti na rozměrech 

polotovaru. V následujících tabulkách je uvedeno chemické složení a mechanické vlastnosti 

obou ocelí.  

 

2.10.1 Ocel DC01 

Tabulka 1 – Chemické složení (rozbor tavby) oceli DC01 [8] 

C [%] Mn [%] P [%] S [%] 

0,12 0,6 0,045 0,045 

 

Tabulka 2 – Mechanické vlastnosti oceli DC01 [8] 

Mechanické vlastnosti  

Rm [MPa] 270-410 

Re [MPa] 280 

Tvrdost [HV] 100 

A [%] 28 
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2.10.2 Ocel DC03 

Tabulka 3 – Chemické složení (rozbor tavby) oceli DC 03 [8] 

C [%] Mn [%] P [%] S [%] 

0,1 0,45 0,035 0,035 

 

  

Tabulka 4 – Mechanické vlastnosti oceli DC 03 [8] 

Mechanické vlastnosti  

Rm [MPa] 270-370 

Re [MPa] 240 

Tvrdost [HV] 100 

A [%] 34 

 

 

2.11 Metoda DRECE 

Tato metoda spadá do oblasti ultra-jemnozrnných materiálů vyrobených za pomocí 

extrémní plastické deformace. Vlivem těchto deformací je možné dosáhnout nanostruktury, 

dochází tedy k výraznému zjemnění zrn oproti původnímu materiálu. Velikost výsledného 

zrna pro materiály upravené technologií SPD se pohybuje v rozmezí 100-1000 nm. 

Dosáhnutí těchto deformací je možné několika metodami, jako je např.  metoda CONFORM, 

DCAP, ECAP [9]. 

Metoda DRECE je založena na principu metody ECAP a CONFORM. Metoda 

CONFORM spočívá v působení rotujícího kola, které protahuje tvářený materiál pomocí 

třecí síly. Tato třecí síla musí překonat nejen třecí sílu mezi posuvem tyče, ale také sílu 

potřebnou pro provedení deformace. Při metodě ECAP dochází během lisování k deformaci 

střihem, ten se nachází v místě, kde dochází ke zlomu kanálu pod úhlem 90°. Při tom dochází 

k zvýšení hustoty dislokací a následné tvorbě subzrn, vlivem toho dochází k rychlejšímu 

rozpadu zrn a zjemnění struktury [9]. 
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  Zařízení DRECE se skládá z převodovky Nord, která je spojena s elektrickým 

pohonem přes kotoučovou spojku. Další částí zařízení je podávací váleček a přítlačné válce 

s regulací tahu. Samotný tvářecí nástroj je vyroben z oceli třídy Dievar. Tvářecí proces této 

technologie je postaven na technologii protlačování s nulovou změnou rozměrů příčného 

průřezu a jejím působením je možné dosáhnou vysokého stupně deformace ve tvářeném 

materiálu. Proces tváření bývá prováděn opakovaně, před další průchodem je tvářený 

materiál otočen o 180° [9].  

 

Obrázek 9 – Princip metody DRECE [9] 
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3. Experimentální část 

V experimentální části práce bylo provedeno hodnocení výsledných svarových spojů 

vyrobených dle zvolených svařovacích   parametrů. Na zkušebních vzorcích byla provedena 

zkouška mikrotvrdosti. Výsledkem této zkoušky by tedy mělo být srovnání změny 

mikrotvrdosti v jednotlivých oblastech svarových spojů. 

Celkem bylo vyhotoveno šest zkušebních svarových spojů. Tři z oceli DC01, kde první 

vzorek je výchozí základní materiál. Druhý vzorek je jednou protažen zařízením DRECE 

a třetí je zařízením protažen dvakrát, po prvním protažení byl vzorek otočen o 180°. To samé 

bylo provedeno i se vzorky z oceli DC03. Vlivem toho došlo ke změně mechanických 

vlastností těchto ocelí a ke zjemnění jejich zrna. Zkušební vzorky byly svařeny 

přeplátováním z plechu o tloušťce 2 mm. 

3.1  Příprava metalografického výbrusu 

Zkušební vzorek byl vytvořen mechanickým dělením na vytvořených svarových 

spojích. Řez byl proveden kolmo na osu svaru a zahrnuje základní materiál neovlivněný 

svařováním, obě tepelně ovlivněné oblasti a samotný svarový kov. Následovalo preparování 

zastudena zalitím do epoxidové pryskyřice.  Pro zviditelnění jednotlivých oblastí byl řez 

následně obroušen, a poté leptán. Tímto postupem bylo vytvořeno všech šest zkušebních 

vzorků.  

3.2 Zkouška mikrotvrdosti 

Požadavky na provedení zkoušky mikrotvrdosti specifikuje norma ČSN EN ISO 9015-2. 

Tvrdost byla měřena metodou podle Vickerse se zatížením 0,98N – HV 0,1. Vnikacím 

tělískem této zkoušky je diamantový čtyřboký jehlan broušený pod úhlem 136°. Vzdálenost 

mezi jednotlivými vpichy byla zvolena 250 μm. Celkem bylo provedeno 15 vpichů na 

každém vzorku. Tyto hodnoty vedly k tomu, že měření obsáhlo všechny oblasti svarového 

spoje včetně neovlivněného základního materiálu. Jednotlivé vpichy byly umístěny na 

přímce pod úhlem přibližně 30°. Měření bylo provedeno na automatickém mikrotvrdoměru 

LECO AMH 43. Který provedl samotné vpichy a následně je vyhodnotil, pomocí světelného 

mikroskopu se stonásobným zvětšením. 
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Obrázek 10 – Mikrotvrdoměr LECO AMH 43 [11] 

 

3.3  Svařovací parametry  

Tabulka 5 – Svařovací parametry 

Svařovací síla [kN] 5 

Svařovací proud [A] 11 200 

Svařovací čas [cyklus] 3x7+2 

Doba výdrže [cyklus] 4 

Průměr elektrod [mm] 8 

 

V tabulce pět jsou uvedeny použité svařovací parametry na výrobu zkušebních vzorků. 

Svařovací parametry byly voleny pro materiál tloušťky 2 mm. Jeden cyklus odporové 

svářečky odpovídá asi 0,02 s.   
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3.4  Zkušební vzorky svarových spojů oceli DC01 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná se o svarový spoj oceli DC01, její mechanické vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 

číslo jedna. Vzorek číslo jedna je vytvořen z oceli DC01 nezpracován technologií SPD. Na 

obrázku číslo 10 jsou patrné nerovnosti na povrchu svarové čočky. Důvodem jejich vzniku 

je opotřebení svařovacích elektrod. Velikost tepelně ovlivněné oblasti tohoto spoje je 0,532 

mm a hloubka vtisku 0,243mm. Jádro svaru je široké 5,43mm s výškou 2,408 mm. Na 

obrázku číslo je detailněji vidět jednotlivé oblasti svarového spoje. 

 

 

 

 

  

 

Obrázek 11 – Svarová čočka vzorku č.1 

Obrázek 12 – Mikrostruktura vzorku č.1 
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Vzorek číslo dva byl 1krát protažen zařízením DRECE. Vlivem toho došlo ke zvýšení 

meze pevnosti a zároveň ke snížení tažnosti na hodnotu 19 %. Velikost tepelně ovlivněné 

oblasti tohoto svarového spoje je 0,577 mm a hloubka vtisku 0,243mm. Jádro svaru je široké 

6,489 mm, dále je 2,986 mm vysoké. 

 

Obrázek 13 – Mikrostruktura vzorku č.2 

 

 Obrázek 13 – Mikrostruktura vzorku č.2 
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Obrázek 14 – Svarová čočka vzorku č.3 

 Na přípravu vzorku číslo tři bylo použito 2krát zařízení DRECE. Důsledkem čehož 

došlo ke změně mechanických vlastností a snížení tažnosti na hodnotu 13 %. Velikost 

tepelně ovlivněné oblasti tohoto svarového spoje je 0,63 mm a hloubka vtisku 0,305 mm. 

Jádro svaru je široké 7,356 mm a  3,243 mm vysoké. Na mikrostruktuře bylo možno přesněji 

změřit velikost tepelně ovlivněné oblasti oproti makro výbrusu. 

 

 

Obrázek 15 – Mikrostruktura vzorku č.3 
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Měření mikrotvrdosti svarových spojů oceli DC01 

Tabulka 6 – Hodnoty mikrotvrdosti vzorků Oceli DC 01 

  

Vpich Vzdálenost 

vpichu [μm] 

DC01- 

výchozí stav 

DC01 - 

1x DRECE 

DC01- 

2x DRECE 

1. 250 193 194 168 

2. 500 180 198 219 

3. 750 187 213 168 

4. 1000 231 218 181 

5. 1250 174 176 197 

6. 1500 196 199 168 

7. 1750 173 178 148 

8. 2000 187 194 145 

9. 2250 167 228 134 

10. 2500 139 144 151 

11. 2750 144 144 145 

12. 3000 142 168 142 

13. 3250 138 148 155 

14. 3500 127 156 149 

15. 3750 125 143 149 
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Z grafu profilu mikrotvrdosti je patrné, že tvrdost klesá od středu svarového spoje 

směrem k základnímu materiálu. Tvrdost základního materiálu dosahuje hodnoty 125HV. 

Nejvyšší tvrdost se nachází v jádře svaru. V tomto místě dosahuje tvrdost hodnoty 231 HV.    
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Obrázek 16 – Graf profilu mikrotvrdosti výchozího materiálu DC01 
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Z grafu profilu mikrotvrdosti je patrné, že hodnota mikrotvrdosti klesá skokově 

s několika výkyvy. Nejvyšší hodnota byla nalezena v oblasti částečného natavení, a to 

o velikosti 231 HV. Tvrdost základního materiálu dosahuje hodnoty 143 HV.  
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Obrázek 17 – Graf profilu mikrotvrdosti vzorku č.2 
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Z grafu profilu mikrotvrdosti vyplývá, že velikost tvrdosti klesá směrem k základnímu 

materiálu. Nejvyšší hodnota se nachází v místě vzniku svarového spoje a dosahuje hodnoty 

219 HV. Naproti tomu základní materiál svarového spoje dosahuje hodnoty tvrdosti 149 HV. 
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Obrázek 18 – Graf profilu mikrotvrdosti vzorku č.3 
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3.5  Zkušební vzorky svarových spojů oceli DC03 

 

Obrázek 19 – Svarová čočka vzorku č.4 

 

 

Obrázek 20 – Mikrostruktura vzorku č.4 

Pro výrobu vzorku číslo 4 byla použita ocel DC03, jejíž mechanické vlastnosti nebyly 

ovlivněny dalším zpracováním. Hodtota mechanických vlastností a chemického složení je 

uvedeno v tabulce č.3 a č.4. Velikost tepelně ovlivněné oblasti tohoto spoje je 0,31 mm 

a hloubka vtisku 0,149 mm. Jádro svaru je široké 7,245 mm s výškou 3,133 mm.  
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Obrázek 21 – Svarová čočka vzorku č.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzorek číslo pět byl vyroben z oceli DC03, která byla podrobena jednomu průchodu 

zařízením DRECE. Velikost tepelně ovlivněné oblasti tohoto spoje je 0,469 mm a hloubka 

vtisku 0,257 mm. Jádro svaru je široké 7,904 mm s výškou 3,337 mm.  

 

  

Obrázek 22 – Mikrostruktura vzorku č.5 
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Obrázek 23 – Svarová čočka vzorku č.6 

 

 

Obrázek 24 – Mikrostruktura vzorku č.6 

 

Vzorek číslo šest byl vyroben z oceli DC03, která byla podrobena dvěma průchodům 

zařízením DRECE, mezi jednotlivými průchody byla otočena o 180°. Velikost tepelně 

ovlivněné oblasti tohoto spoje je 0,379 mm a hloubka vtisku 0,267 mm. Jádro svaru je široké 

8,238 mm s výškou 3,344 mm.  
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Měření mikrotvrdosti svarových spojů oceli DC03 

Tabulka 7 – Hodnoty mikrotvrdosti vzorků Oceli DC 03 

 

Vpich Vzdálenost 

vpichu [μm] 

DC03- 

výchozí stav 

DC03- 

1xDRECE 

DC03- 

2xDRECE 

1. 250 214 205 200 

2. 500 282 142 220 

3. 750 211 221 194 

4. 1000 259 252 199 

5. 1250 226 189 193 

6. 1500 233 205 204 

7. 1750 218 223 189 

8. 2000 243 173 201 

9. 2250 189 170 186 

10. 2500 155 168 160 

11. 2750 154 157 154 

12. 3000 138 157 156 

13. 3250 134 189 156 

14. 3500 139 179 164 

15. 3750 133 178 166 
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Z grafu profilu mikrotvrdosti vyplývá, že velikost tvrdosti klesá směrem 

k základnímu materiálu Nejedná se o rovnoměrný pokles, zejména v první polovině grafu. 

Nejvyšší hodnota se nachází v místě vzniku svarového spoje a dosahuje hodnoty 282 HV. 

V základním materiálu byla naměřena tvrdost o velikosti 133 HV. Mezi nejvyšší hodnotou 

a hodnotou v základním materiálu dosahuje rozdíl v tvrdosti 149 HV. 
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Obrázek 25 – Graf profilu mikrotvrdosti výchozího materiálu DC03 
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Z grafu profilu mikrotvrdosti vyplývá, že ve vpichu číslo dva dosáhla tvrdost nejnižší 

hodnoty 140 HV. Dále je názorně vidět, že tvrdost v první polovině grafu značně kolísá. 

Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo ve vpichu číslo čtyři umístěného v místě vzniku svarového 

spoje, a to 252 HV. V základním materiálu byla naměřena tvrdost 178 HV. 
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Obrázek 26 – Graf profilu mikrotvrdosti vzorku č.5 
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Z grafu profilu mikrotvrdosti vyplývá, že ve vpichu číslo dva dosáhla tvrdost nejvyšší 

hodnoty 220 HV. Dále je názorně vidět, že tvrdost v první polovině grafu mírně kolísá. 

Naopak nejnižší hodnoty bylo naměřeno v oblasti částečného natavení. Tvrdost základního 

materiálu dosahuje 166 HV. 

 

 

  

100

120

140

160

180

200

220

240

H
V

 0
,1

Vzdálenost vpichu [μm]

DC03-2xDRECE

DC03-2xDRECE

Obrázek 27– Graf profilu mikrotvrdosti vzorku č.6 
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Obrázek 28 – Graf profilu mikrotvrdosti svarových spojů oceli DC01 

 

 

Obrázek 29 – Graf profilu mikrotvrdosti svarových spojů oceli DC03 
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Vyhodnocení experimentální části 

Pro účel měření byl proveden metalografický výbrus s měřítkem 1 mm a následně 

mikrostruktura s měřítkem 200 μm. U makrostruktury bylo provedeno měření výchozích 

rozměrů svarového spoje jako je: šířka a výška jádra, velikost tepelně ovlivněné oblasti 

a hloubka vtisku. Z odečtených rozměrů vyplývá, že velikost jádra se zvětšuje spolu 

s rostoucí tvrdostí základního materiálu. Naproti tomu dochází ke zmenšování tepelně 

ovlivněné oblasti.  

Další použitou zkouškou byla zkouška mikrotvrdosti. Pro měření mikrotvrdosti byl 

zvolen krok 250 μm, důležitým aspektem při jeho volbě je zahrnout všechny oblasti 

svarového spoje. Na vzorku číslo jedna, což je výchozí ocel DC01 byla naměřena maximální 

tvrdost 231 HV v místě vzniku svarového spoje a nejnižší 125 HV v základním materiálu. 

Vzorku číslo dva, který byl vyroben oceli z DC01 a dále zpracován 1krát zařízením DRECE, 

byla naměřena maximální hodnota 218 HV v oblasti částečného natavení a minimální 

hodnota v základním materiálu 143 HV. Vzorku číslo tři rovněž vyrobenému z oceli DC01, 

ale protaženému dvakrát zařízením DRECE byla naměřena maximální hodnota 219 HV 

a tvrdost základního materiálu 149 HV. Vzorek číslo čtyři vyroben z oceli DC03 vykazoval 

nejvyšší hodnotu 259 HV, tato hodnota je rovněž nejvyšší v celém měření. V základním 

materiálu vzorku číslo čtyři byla naměřena hodnota tvrdosti 178 HV. Vzorku číslo pět byla 

naměřena maximální hodnota tvrdosti 252 HV a nejnižší 173 HV, dále tvrdost základního 

materiálu 178 HV. Posledním vzorkem byl vzorek číslo šest vyrobený z oceli DC03, 

protažený 2krát zařízením DRECE. Maximální tvrdost tohoto vzorku byla naměřena 

220 HV a minimální 154 HV. Minimální hodnota tvrdosti se stejně jako u vzorku číslo pět 

nenachází v základním materiálu, jako tomu bylo u prvních čtyřech. Z výše uvedených grafů 

vyplívá, že nedochází k plynulému poklesu tvrdosti z místa vzniku svarového spoje do 

základního materiálu. Z dosažných výsledků je možno pozorovat změnu mechanických 

vlastností svarových spojů daných ocelí vlivem zjemnění zrna.  
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Závěr 

Tato práce se zabývá bodovým svařováním elektrickým odporem ocelových plechů 

zpracovaných technologií SPD. V teoretické části byl popsán princip odporového svařování, 

vznik svarového tepla potřebného k vytvoření svarového spoje. Dále byly popsány svařovací 

elektrody a jednotlivé třídy materiálů pro jejich výrobu. Poté následuje rozdělení 

svařovacích parametrů, mezi které patří: svařovací proud, rychlost svařování a svařovací 

přítlačná síla. Další důležitou kapitolou je svařovací cyklus, zde jsou popsány jednotlivé časy 

svařovacího cyklu. V průběhu svařovacího cyklu dochází ke změnám např. při použití 

pulsního režimu svařování. Režim svařování lze dále rozdělit na tvrdý a měkký, hranice mezi 

těmito režimy není pevně stanovena. Nedílnou součástí této práce je popis zařízení DRECE, 

sloužící ke změně vnitřní struktury za účelem zlepšení mechanických vlastností ocelí. Jako 

výchozí materiál pro výrobu zkušebních svarových spojů byly použity oceli DC01 a DC03. 

Jedná se o uhlíkové oceli, které jsou vhodné pro hluboké tažení. 

Experimentální část práce má za úkol zhodnotit výslednou tvrdost vyrobených 

svarových spojů. Na makrostruktuře bylo provedeno měření základních oblastí bodového 

svaru. Mikrotvrdost byla měřena dle Vickerse, za použití automatického mikrotvrdoměru 

LECO AMH 43. Následně byly hodnoty tvrdosti jednotlivých vzorků zpracovány na grafy. 

U kterých byly následně porovnány maximální hodnoty a jejich výskyt v oblastech 

svarového spoje. Dalším postupem v této problematice bude numerická simulace za účelem 

optimalizace svařovacích parametrů. 
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