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Anotace disertační práce 
 

Disertační práce se zabývá problematikou svařování heterogenních spojů mezi 

austenitickou a feritickou ocelí. V současnosti se tyto spoje svařují obloukovou metodou 

111 nebo 141. Díky množství vneseného tepla do spoje dochází ve svarech k významným 

difúzním pochodům, které ovlivňují základní mechanické, chemické vlastnosti a mají vliv i 

na korozní odolnost. Další vliv na svarové spoje má také pracovní teplota, která u 

zkoumaného spoje dosahuje teploty do 250oC. Cílem práce je ověřit technologické postupy 

svařování metodami s vysokou koncentrací energie, které minimálně tepelně ovlivňují 

základní materiály. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The dissertation thesis is dealing with heterogeneous weld joints between austenitic 

and ferritic steel. Currently these joints are welded with method 111 or 141. Because of 

this method a lot of heat is inserted into both materials and this has a big influence to 

diffusion characteristics. This has an effect to basic mechanical, chemical and corrosion 

characteristics. Another influence to the seam has also working environment. Working 

environment of tested samples is at maximum 250oC. The goal of this thesis is to verify 

new technological specifications with high energy welding methods. These methods 

minimize the heat influence of welding. 
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Seznam použitého označení 
 

111   svařování obalenou elektrodou 

135   svařování MAG 

141   svařování TIG (WIG) 

521   laserové svařování 

A   frekvenční faktor, konstanta   (A.cm-2.K-2) 

A   tažnost      (%) 

b   šířka svaru     (mm) 

Cre   obsah feritotvorných prvků   (%) 

d   vzdálenost pod povrchem materiálu  (cm) 

E   aktivační energie    (J.mol-1) 

e   náboj      (C) 

E   Youngův modul pružnosti v tahu  (MPa) 

e.φ0   výstupní práce elektronu z kovu  (eV) 

E1, E2   Energie dolní a horní hladiny   (J) 

Ek   kinetická energie    (J) 

f   frekvence záření    (Hz) 

h   výška svaru     (mm) 

h   Planckova konstanta    (6,626.10-34 J.s) 

Je   hustota emisního proudu   (A.cm-2) 

k   Boltzmannova konstanta   (1,381 E-23 J.K-1) 

KCV, KCU2, KCU3 podíl nárazové práce na průřez  (J/mm2) 

m   hmotnost     (kg) 

me   klidová hmotnost elektronu   (0,511 MeV.c-2) 

Nie   obsah austenitotvorných prvků  (%) 

PRE   pittingový ekvivalent    (%) 

R   plynová konstanta    (J.K-1.mol-1) 

Re   mez kluzu     (MPa) 

Rp   mez pevnosti     (MPa) 

T   termodynamická teplota   (K) 

U   napětí      (V) 

v, v0   rychlost elektronu v bodě 1 a 2  (m.s-1) 

W   práce potřebná na přemístění elektronu (eV) 

XA   obsah prvku X v základním materiálu A (%) 
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XB   obsah prvku X v základním materiálu B (%) 

XF   obsah prvku X v přídavném materiálu (%) 

XX   obsah prvku X ve svarovém kovu  (%) 

Z   kontrakce     (%) 

ΔG   volná entalpie     (J.mol-1) 

ε   deformace     (%) 

λ   vlnová délka     (m) 

ρ   hustota      (kg.m-3) 

σ   mechanické napětí    (MPa) 

ψ   koeficient formy svaru   (-) 
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1 Úvod 

 

Disertační práce se zabývá studiem svařitelnosti heterogenních svarových spojů 

mezi austenitickou a feritickou ocelí. Tyto spoje se často vyskytují u tepelně energetických 

zařízení, nebo například v petrochemickém průmyslu. Austenitická ocel se využívá ve 

finálních stupních tepelně energetických zařízení, kde je třeba zvýšené odolnosti proti 

únavě, korozi a creepu. Tam, kde provozní teploty dosahují nižších hodnot, je 

ekonomičtější volit feritické oceli. Spojením těchto ocelí, které mají rozdílné fyzikální a 

mechanické vlastnosti, dojde k degradaci vlastností svarového spoje. Významným jevem je 

difúze uhlíku a následná tvorba nauhličených a oduhličených pásem. Ta je však významná 

při provozní teplotě nad 350°C. Provozní teplota konkrétního spoje ocelí X8CrNiTi18-10 a 

P255G1TH, který bude řešen v disertační práci, je 250°C. 

 

 

2 Cíl disertační práce 

 

 Cílem disertační práce je detailní studium vlastností svarových spojů ocelí 

P255G1TH a X8CrNiTi18-10 svařovaných elektronovým paprskem a metodou laser 

hybrid. Na svarových spojích budou studovány: 

 

1.) Změny chemického složení svarových spojů pomocí elektronové mikroskopie. Tím 

se zjistí obsah legujících prvků napříč svarovým spojem a to ze strany feritické oceli na 

stranu austenitické oceli a to ve třech vrstvách (horní část, prostřední část a kořenová část 

svaru). Elektronovým mikroskopem budou také zjišťovány případné mikrotrhliny, 

staženiny. 

 

2.) Stanovení typu vytvrzujících fází metodou rentgenové difrakce. Výsledkem bude 

difrakční záznam jednotlivých krystalických fází. Každá krystalická látka má totiž 

jedinečný difrakční záznam a tak jsme ji schopni klasifikovat. 

 

3.) Změny obsahu δ-feritu ve svarovém kovu. Ten zvyšuje odolnost proti praskavosti 

za tepla. Jako vyhovující se udává obsah 2-8% delta feritu ve svarovém kovu.  
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Stanovení delta feritu bude provedeno nejprve tzv. barevným leptáním s následnou 

kvantifikací sledované složky (leptání, kterým se barevně rozliší jednotlivé složky 

materiálu) a poté bude měření doplněno výsledky z dotykového feritometru (metoda 

založená na magnetismu feritické složky a tzv. magnetické váze).  

 

4.) Stanovení korozní odolnosti svarových spojů proti bodové, mezikrystalické a 

elektrochemické korozi. První z uvedených korozí způsobuje vznik důlků účinkem iontů 

halogenů, které pronikají oxidickou vrstvou. Bodová koroze se testuje tzv. ponorovou 

zkouškou. Vzorek je ponořen do provozního média (demineralizovaná voda 

z parogenerátoru) a zahřát na teplotu 95oC.  Poté je vzorek v pravidelných intervalech 

přesně vážen a je sledován jeho hmotnostní úbytek. K mezikrystalické korozi může dojít 

při tzv. teplotě zcitlivění (425-815oC) [3]. Na hranicích zrn dochází k precipitaci karbidů 

Cr23C6, čímž dojde ke snížení korozní odolnosti v této oblasti. Testovaný vzorek je 

vystaven účinku roztoku síranu měďnatého, zahřátého na teplotu varu, po dobu 24 hodin. 

Posledním zkoušením bude zjištění korozní odolnosti proti galvanické korozi dle ASTM 

G82-98. Cílem bude zjistit rozdíl potenciálů v heterogenním spoji. 

 

Vlastnosti zkoumaných spojů, svařovaných elektronovým paprskem a metodou 

laser hybrid, budou také ověřeny dle stávající legislativy, tedy dle normy ČSN EN ISO 

15 614-11. Nejprve budou svarové spoje podrobeny nedestruktivnímu zkoušení, což by 

mělo ověřit, zda se na povrchu a uvnitř svaru nevyskytují nehomogenity (povrchové či 

podpovrchové plošné a objemové vady). Dále budou ze svarových spojů odebrány vzorky 

pro destruktivní zkoušky. Pro určení základních mechanických vlastností bude provedena 

příčná zkouška tahem, která bude sloužit ke stanovení meze pevnosti Rm zkoumaného 

spoje. Plastické vlastnosti svarových spojů budou ověřeny zkouškou lámavosti s úhlem 

ohybu 180o. Poslední zkouškou, která bude mít za účel ověření mechanických vlastností, 

bude zkouška mikrotvrdosti. Touto zkouškou bude ověřena tvrdost ve svarovém spoji i 

v jednotlivých pásmech tepelně ovlivněné oblasti. Nakonec bude odebrán vzorek ze 

svarového spoje za účelem ověření makrostruktury svarového spoje a tepelně ovlivněné 

oblasti. 
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3 Rozbor problému 

 

Při svařování heterogenních spojů je nutná dostatečná znalost svařovaných 

materiálů, jejich vlastností a zvláštních technologických postupů. Důvodem je stanovení 

jistého „kompromisu“ požadavků pro svařitelnost jednotlivých ocelí. Svařované oceli 

mohou mít rozdílné metalurgické, i fyzikální vlastnosti. Provozní životnost heterogenních 

svarových spojů ovlivňují metalurgické, fyzikální a chemické procesy. Svarový kov by 

měl mít vyšší nebo alespoň stejné mechanické vlastnosti jako materiál s nižšími 

mechanickými vlastnostmi a korozně oxidační vlastnosti méně odolného základního 

materiálu. 

 

Heterogenní spoje mezi austenitickou a feritickou ocelí (dále jen heterogenní A+F 

spoje) způsobují řadu problémů. Austenitická struktura během procesu svařování 

neprodělává žádnou transformaci, teplotní roztažnost austenitu je přibližně o 50% vyšší 

než u feritických ocelí, čímž může vlivem cyklického tepelného zatížení heterogenních 

A+F spojů dojít k jejich porušení. Proto je nutné zvolit přídavný materiál kompenzující 

teplotní roztažnost. Teplotní vodivost austenitu je přibližně o 30% nižší než u feritických 

ocelí, což způsobuje problémy během svařování. Zásadní vliv má také provozní teplota, 

kdy po překročení 350oC dochází k významným difúzním procesům (především 

redistribuce uhlíku z feritické do austenitické oceli) a kterým lze zabránit opět volbou 

vhodného přídavného materiálu. Svařování bez nebo s přídavným materiálem má vliv na 

stupeň promísení jednotlivých materiálů, na vznik tzv. přechodových struktur. Během 

svařování vznikají v oblasti svaru nízkotavitelná eutektika, která ovlivňují vznik teplých 

trhlin. Také tepelný příkon různých metod svařování ovlivňuje šířky jednotlivých pásem 

tepelně ovlivněné oblasti, které mají zásadní vliv na vlastnosti svarového spoje. 

 

Z těchto důvodů jsou pro svařování heterogenních spojů vhodné technologie, které 

minimálně ovlivní strukturu svařovaných materiálů a chemické složení na přechodu 

svarový kov-základní materiál ze strany feritické oceli, tzn. technologie s minimálním 

vneseným teplem (např. elektronové, laserové svařování). Vzhledem k vysoké koncentraci 

energie jsou tyto technologie schopny hlubokého provaření svařovaných materiálů 

současně s minimálním ovlivněním jejich struktury.  

 

U ostatních metod svařování je nutné do svarového kovu dodat vyšší množství 

niklu ve formě přídavného materiálu (například „polštář“, návar ze slitiny 60/20 CrNi). 
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 Nikl totiž krystalizuje v hexagonální mřížce a brání tak redistribuci uhlíku. 

Výhodou niklových slitin je také jejich koeficient teplotní roztažnosti, který dosahuje 

hodnot mezi austenitickou a feritickou ocelí a dokáže tak kompenzovat roztažnost během 

cyklického tepelného zatěžování. 

 

4 Vliv faktorů na výsledné vlastnosti 

 

Provozní životnost heterogenních svarových spojů ovlivňují metalurgické, fyzikální 

a korozně-oxidační faktory. Svarový kov by měl mít lepší nebo alespoň stejné mechanické 

vlastnosti jako materiál s nižšími mechanickými vlastnostmi. Vlivem rozdílného 

koeficientu teplotní roztažnosti může vlivem cyklického tepelného zatížení dojít k porušení 

materiálu vlivem únavy [2].  

 

Důležitým faktorem, který snižuje životnost spojů je koroze. Svar by měl mít 

korozně oxidační vlastnosti méně odolného základního materiálu. Dochází-li během 

provozu k elektrolytické korozi, je důležité, aby měl svarový kov katodický charakter (pro 

vyšší korozní odolnost [2]). 

 

Při svařování heterogenního spoje v praxi je nutné přesně znát jeho chemické 

složení. Toho lze dosáhnout třemi metodami - chemickou analýzou kovu (jedná se o 

nejpřesnější metodu, je však časově náročná a nákladná), odhadem stupně promísení z 

metalografického vzorku a výpočtem složení (méně náročné, odhad stupně promísení je 

obtížný), nebo jednoduchým výpočtem [2]. Třetí metoda vychází ze zkušeností promísení 

základních materiálů u běžných metod svařování (111, 121, 131, 135, 141), jejichž 

hodnoty jsou uvedeny v tabulce 4.1. Tyto hodnoty jsou však přibližné a na jejich hodnoty 

má vliv technika svařování (nejpřesnější hodnota je u metody svařování obalenou 

elektrodou) [2]. 

Tabulka 4.1 Stupeň promísení u vybraných metod svařování [2]: 

Metoda 111 131/135 141 121 
Stupeň promísení (%) 20-25 20-40 20-50 20-50 
 

 Při svařování elektronovým paprskem se nedodává přídavný materiál, nepočítá se 

stupeň promísení. U metody laser-hybrid je přibližný stupeň promísení základních 

materiálů 15% a množství specifického prvku X lze vypočítat ze vztahu 1.1.  
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XX = XA.(0,15) + XB.(0,15) + XPM.(0,70) [2] (1.1) 

 
XX … obsah prvku X [%] ve svarovém kovu 

XA … obsah prvku X [%]v základním materiálu A 

XB … obsah prvku X [%] v základním materiálu B 

XPM … obsah prvku X [%] v přídavném materiálu 

 

Výpočty se týkají pouze hlavních legujících prvků, jako např. Fe, Cr, Ni, Cu, Mo. 

Prvky ovlivňující svařitelnost (jako například uhlík) zde nejsou započítány [2]. 

 

 

4.1 Vliv provozní teploty na heterogenní svarové spoje 

 

Zásadní vliv na heterogenní spoje má provozní teplota daného spoje. Rozlišujeme 

dvě skupiny svarových spojů, tedy spoje pracující za teploty do 350oC a svarové spoje 

pracující nad teplotu 350oC. Důvodem tohoto rozdělení je zásadní vliv difúzních pochodů 

(zejména difúze uhlíku), které probíhají nad teplotou 350oC [20]. 

 

Nejčastější skupinou jsou heterogenní svarové spoje určené do teplot 350oC Při této 

pracovní teplotě nedochází ve svarovém spoji k výrazným difúzním pochodům a nehrozí 

tak nebezpečí vzniku oduhličených a nauhličených pásem.  

 

Vzhledem k rozdílnému složení svařovaných materiálů je třeba kompenzovat jejich 

rozdílnou teplotní roztažnost, čehož lze docílit volbou vhodného austenitického přídavného 

materiálu. Základní materiál z uhlíkové oceli s obsahem C<0,2% lze svařovat 

austenitickým přídavným materiálem a (s ohledem na jeho tloušťku) bez předehřevu. U 

uhlíkové oceli s obsahem C>0,3% je již třeba svařovat s předehřevem [2]. Důležité je dbát 

na čistotu přídavných materiálů a důkladné sušení elektrod pro zabránění absorbce vodíku 

do svarového spoje, což má za následek vznik tzv. studených trhlin. Je-li nutný předehřev 

základního materiálu, teplota se volí max. do 200oC [2] s dohřevem, který umožňuje 

vydifundování vodíku ze svarového spoje. Austenitický základní materiál vyžaduje 

důkladné očištění svarových ploch a pro svařování metodou 111 nebo 141 zvolit vhodný 

ochranný plyn. Po svařování se svarový spoj izotermicky žíhá na teplotu 600 – 750oC, toto 

tepelné zpracování má však negativní vliv na korozivzdornost [2].  
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Je-li zajištění korozivzdornosti nutné, jsou vhodnější austenitické oceli se 

stabilizujícími prvky (Ti, Nb, Ta). U heterogenních svarových spojů s pracovní teplotou 

nad 350°C je nutné zabránit difúzním pochodům a je také třeba zvolit přídavný materiál 

kompenzující teplotní roztažnost a snižující nebezpečí precipitace sigma fáze. Problémem 

u těchto heterogenních spojů je difúze uhlíku, která způsobuje tvorbu tzv. oduhličených a 

nauhličených pásem. Uhlík z nízkolegované oceli přechází do legovaného svarového kovu 

a váže se na legující prvky, především za vzniku karbidu Cr23C6, což může vést ke vzniku 

mezikrystalické koroze. Na množství uhlíku má vliv stupeň promísení, tedy jednotlivé 

metody svařování a použití či nepoužití přídavného materiálu. 

  

Difúzi uhlíku lze zabránit volbou přídavného materiálu s vysokým obsahem niklu, 

jež krystalizuje v hexagonální mřížce a brání tak průchodu uhlíku. Výhodou niklových 

slitin je jejich koeficient teplotní roztažnosti. Ten dosahuje hodnot mezi uhlíkovou a 

austenitickou ocelí, čímž dokáže kompenzovat roztažnost základních materiálů během 

tepelného zatěžování. 

 

 

4.2 Degradace vlastností heterogenních svarových spojů 

 

Významný vliv na vlastnosti heterogenních spojů má redistribuce uhlíku 

doprovázená tvorbou nauhličených a oduhličených pásem. Jeho vlivem dochází ke 

zpevňování a odpevňování materiálů. Proces difúze má zásadní význam v metalurgii, 

představuje přenos hmoty hmotou, jež dle Fickových zákonů závisí na teplotě a času. U 

zpevňování rozlišujeme obecně čtyři základní procesy: precipitační, dislokační, substituční 

a intersticiální. 

 

U precipitačního zpevnění se vytváří jemné precipitáty – karbidy a nitridy. K 

dislokačnímu zpevnění dochází vlivem zhuštěných poruch v krystalické mřížce kovu – 

dislokací. K substitučnímu a intersticiálnímu zpevnění dochází vlivem legujících prvků. 

Substituční a intersticiální přísady v krystalech tuhého roztoku potom zvyšují odpor proti 

plastické deformaci [4]. U intersticiálního zpevnění se atom legujícího prvku vyskytuje v 

meziuzlové poloze jako interstice, tedy příměs. Atomy legujícího prvku musí být menší 

než atomy kovu a to v poměru max. 0,59 (těmito prvky jsou O2, N2, H2, B, C). U 

substitučního zpevnění atom legujícího prvku nahrazuje prvek základního kovu (při 

poměru velikostí atomů do 8% neomezeně, nad 8% s omezenou rozpustností). 
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U heterogenního svarového spoje dochází k přerozdělení uhlíku z uhlíkové oceli do 

svarového kovu. Dle literatury [1] u uhlíkové oceli (v pásmu, které není ovlivněno 

redistribucí uhlíku) dochází precipitačnímu zpevnění jemnými karbidy M3C. U 

austenitické oceli (v pásmu, které není ovlivněno redistribucí uhlíku) dochází k 

dislokačnímu zpevnění. Po izotermickém žíhání dochází k precipitačnímu odpevnění 

uhlíkové oceli a k precipitačnímu zpevnění austenitické oceli [1]. Po žíhání je pásmo 

stavení na straně uhlíkové oceli tvořeno z feritické matrice zpevněné globulárními karbidy 

M3C, M7C3 a na straně austenitické oceli tvořeno austenitickou matricí zpevněnou uhlíkem 

a karbidy M23C6 [1]. 

 

Po redistribuci uhlíku je tak austenitická strana až desetinásobně pevnější, což 

způsobuje vysoký obsah uhlíku. Vlivem rozdílné teplotní roztažnosti dochází ve svarovém 

spoji k vzniku vnitřního napětí, jež po svařování relaxuje ve formě plastické deformace v 

odpevněné zóně. Odpevněný a plastický deformovaný materiál je nestabilní. Po vyžíhání, 

se však deformovaná mřížka obnovuje, dochází k zotavení (dojde k uspořádání dislokací a 

snížení vnitřní energie) a rekrystalizaci. Během tohoto procesu nově vzniklá feritická zrna 

rekrystalizují kolmo k na rozhraní ferit/austenit a proti směru difúze uhlíku [1]. 

 

K určení struktury heterogenních svarových spojů slouží tzv. Schaefflerův diagram 

(viz. obrázek 4.2.1). Na ose Cre je obsah feritotvorných prvků, na ose Nie je obsah všech 

austenitotvorných prvků. Hodnoty Cre, Nie se určí dle empirických vztahů 1.2 a 1.3. 

 

Obrázek 4.2.1 Schaefflerův diagram 
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Nie = (Ni) + 30(C) + 0.5(Mn) + 50(N)    [%] (1.2) 

Cre = (Cr) +(Mo) + 0.5(W) + (V) + 1.5(Si) + 0.5(Nb) + (Ti) [%] (1.3) 

 

Je-li známo přesné složení svařovaných materiálů, určí se jejich poloha v 

Schaefflerově diagramu. Při svařování elektronovým paprskem není během svařování 

dodáván přídavný materiál a struktura svarového kovu se bude měnit po spojnici těchto 

bodů. 

 

Dále jsou na obrázku 4.2.1 barevně vyznačeny oblasti, kde je nutné dodržovat 

zvláštní technologické postupy. Žlutě ohraničená oblast je náchylná na vznik tzv. 

studených trhlin. Nachází se v oblasti martenzitu, což je přesycený tuhý roztok uhlíku v α-

feritu. Uhlík pružně deformuje krystalickou mřížku, čímž se z ní stává mřížka tetragonální, 

vyznačující se vysokou tvrdostí a nízkou houževnatostí. Dostane-li se do svarového kovu 

během procesu svařování vodík (především z obalu elektrod, z atmosféry a nečistot), 

nachází se tam vlivem teploty v disociovaném stavu. Při poklesu teploty (200-250°C) se 

vodík rekombinuje za vzniku molekuly H2. Tento proces je doprovázen vznikem vysokých 

asociačních tlaků. Tyto asociační tlaky spolu s tvrdou a křehkou strukturou martenzitu 

vedou ke vzniku trhlin. Tomu lze zabránit vhodnou volbou teplotního cyklu svařování, 

tedy předehřevu s pomalým ochlazováním, který umožní vodíku, aby vydifundoval ze 

svarového kovu. Dalším důležitým faktorem, jenž má vliv na vznik studených trhlin, je 

sušení elektrod a čištění svarových ploch. 

 

Druhá, modře ohraničená, je oblast vzniku tzv. horkých trhlin. Rozlišujeme tři typy 

horkých trhlin: krystalizační, likvační a polygonizační. Krystalizační trhliny vznikají při 

krystalizaci, kdy dochází k dendritickému odmíšení svarového kovu. Krystalizující 

dendrity vytváří jemnou síť, jež brání v přemisťování tuhnoucímu zbytku taveniny. 

Nejnebezpečnější je osa svaru, kde se dotýkají tuhnoucí dendrity. Vliv má tzv. koeficient 

formy svaru ψ = b/h, kde b je šířka a h výška svaru. Čím je tento koeficient vyšší, tím nižší 

je možnost vzniku krystalizačních trhlin [5]. Příčina vzniku likvačních trhlin je 

metalurgická, způsobená vznikem nízkotavitelných eutektik - sirníků a fosfidů (např. Fe-

FeS, Fe-Fe3P, Ni-NiS, Ni-Ni3P). Tato nízkotavitelná eutektika mají nižší teplotu tavení a 

tekuté následně obalí hranice zrn. Při chladnutí dochází v matrici ke vzniku tahového 

napětí, které může vyvolat vznik interkrystalických horkých trhlin, šířících se po hranicích 

zrn. Oproti tomu jsou polygonizační horké trhliny transkrystalické, tzn. šíří se přes zrno. 
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Důvodem vzniku těchto horkých trhlin je proces zpevnění, jež souvisí s 

rekrystalizací. Tím dojde k poklesu tažnosti, což společně s napětím vede ke vzniku trhlin. 

 

Třetí, červeně ohraničená oblast, vymezuje náchylnost na vznik tzv. sigma fáze. 

Jedná se o křehkou a tvrdou intermetalickou sloučeninu, jež vzniká za teplot 500-820oC u 

feritických ocelí s obahem Cr >14% [6]. Tato fáze způsobuje zkřehnutí ocelí a její vznik 

podporují feritotvorné prvky, karbidotvorné prvky, heterogenita taveb, přesycení chrómem, 

stupeň jemnosti struktury, intenzivní tváření za tepla nebo únava za tepla [3]. 

 

K dalším procesům, probíhajícím u heterogenních svarových kovů, patří koroze. 

Koroze je chemický nebo fyzikálně chemický proces znehodnocování materiálů vlivem 

vnějšího prostředí. Proces je samovolný, způsobený přechodem do pravděpodobnějšího 

stavu s nižší volnou entalpií ΔG [3]. Značný vliv na rychlost koroze má teplota. Rychlost 

koroze v závislosti na teplotě určuje Arrheniův vztah: 

 

k = A.e-E/RT          (1.4) [3] 

 
k … rychlostní konstanta úměrná úbytku koncentrace reagující látky za jednotku času 

A … frekvenční faktor 

E … aktivační energie 

R … plynová konstanta 

T … termodynamická teplota 

 

U heterogenních spojů (které jsou smáčeny korozním médiem) může dojít k 

elektrochemické korozi (např. sekundární okruh jaderných elektráren, kde jako korozní 

médium působí demineralizovaná voda). Aby k této korozi došlo, musí být splněny 

základní podmínky: kov musí být smáčen vodivým roztokem, rozdílné kovy se musí 

dotýkat a musí mít rozdílné potenciály. Korozní médium poté slouží jako elektrolyt, jehož 

prostřednictvím dochází k elektrochemickým procesům způsobujícím galvanickou korozi. 

Sůl nebo průmyslové zplodiny zvyšují vodivost vody a proto k této korozi dochází častěji 

na pobřeží nebo v průmyslové zóně. Důležitou podmínkou je elektrický kontakt různých 

kovů, nátěr nebo plastové podložky zabrání korozi [7]. Přitom materiály musí mít rozdílný 

elektrochemický potenciál. Příkladem může být heterogenní svarový spoj mezi 

austenitickou a uhlíkovou ocelí na parovodu sekundární části jaderné elektrárny. Během 

odstávky demineralizovaná voda z parogenerátoru kondenzuje a společně se základními 

materiály s rozdílným elektrochemickým potenciálem vytváří korozní makročlánek.  
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Anodová (oxidační) reakce se tak soustředí na méně ušlechtilý kov (uhlíkovou 

ocel), kde iont kovu přechází do elektrolytu, což je princip koroze [3]. Katodická 

(redukční) reakce může probíhat na obou kovech, především však na ušlechtilejším kovu 

(austenit). Dalším příkladem je také pozinkovaný plech. Je-li na povrchu nehomogenita-

trhlina (viz. obrázek 4.2.2) a je-li povrch smáčen např. kyselým deštěm, kov s vyšším 

elektrochemickým potenciálem (zinek) koroduje a současně chrání železo. 

 

Obrázek 4.2.2 Galvanická koroze, elektrochemický potenciál vybraných prvků 

 
 Velkým problémem u vysocelegovaných ocelí s obsahem chromu > 12% je tzv. 

mezikrystalická koroze. Při oblasti zcitlivění (425 – 815oC [3]) dochází k tomu, že se na 

hranicích zrn precipitují karbidy typu Cr23C6. Uhlík má vyšší rychlost difúze než chrom. 

Váže se tak na chrom z hranic zrn, čímž v této oblasti sníží obsah tohoto prvku a tím dojde 

ke snížení korozní odolnosti oceli na hranicích zrn. Napadení probíhá do značné hloubky 

[8]. 

 

Základní způsoby jak ochránit materiál proti mezikrystalické korozi spočívá ve 

snížení obsahu uhlíku nebo v legování stabilizačními prvky. Protože uhlík vytváří karbidy 

chromu související s mezikrystalickou korozi, je tendencí snižovat jeho obsah. Pro tento 

případ platí empirický vzorec vyjadřující limitní obsah uhlíku: 

 

Climitní ≤ (Cr-16,8)/80         (1.5) 

 

Zamezení vzniku karbidů chromu Cr23C6 lze dosáhnout také přidáním prvků s vyšší 

afinitou k uhlíku než má chrom, například Ta, Ti, Nb. Pro svarové kovy je nejvhodnější 

niob, jehož afinita ke kyslíku je nižší než např. u titanu, který více reaguje s kyslíkem z 

okolní atmosféry. Literatura [3] stanovuje poměr stabilizačních prvků k uhlíku, jež nesmí 

překročit stanovenou hranici, nutnou pro stabilizaci korozivzdorné oceli (viz. 1.6). 
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NbTa , 16≥
C
Ta       (1.6) [3] 

 

Tento poměr je vyšší než poměr stechiometrický, protože prvky vytváří také nitridy 

či sulfidy [8]. Stabilizované oceli, u kterých je mezikrystalická koroze potlačena, mohou 

být náchylné na vznik koroze v pásmu přehřátí. Tento typ koroze se nazývá nožová koroze 

a nejvíce jsou jí napadeny titanem stabilizované oceli, nacházející se v silně oxidačním 

prostředí [8]. 

 

Náchylnost vysocelegovaných ocelí na mezikrystalickou korozi znázorňuje tzv. 

Rollasonův diagram (viz. obrázek 4.2.3). Do teploty TM je ocel citlivá na mezikrystalickou 

korozi, TS je teplota, při které již dochází k rozpouštění karbidů. Proces difúze je závislý na 

teplotě a času. Příklad je uveden na obrázku 4.2.3. První oblast znázorňuje dobu 

nedostatečnou pro difúzi uhlíku a chromu, v druhé oblasti hrozí vznik mezikrystalické 

oblasti a ve třetí oblasti je již dostatečně dlouhá doba i pro difúzi chromu a zde vznik 

mezikrystalické koroze nehrozí. 

 

Obrázek 4.2.3 Rollasonův diagram 

 
  

Další nebezpečnou formou koroze, je tzv. pittingová (bodová) koroze. Ionty 

halogenů (F,Cl,B,I) pronikají snadno oxidickým filmem. Následuje místní anodické 

rozpouštění materiálu tvořící důlek (pit), jež se rychle šíří do hloubky. Jeho nebezpečí je 

způsobeno obtížnou detekovatelností, kdy důlek je zakryt korozními produkty a může vést 

až k selhání celého systému [9]. Za vznikem pittingu stojí lokální chemické nebo 

mechanické narušení oxidického ochranného filmu, lokální poškození materiálu a 

přítomnost nehomogenit ve struktuře kovu, případně nekovové vměstky [9] (viz. obrázek 

4.2.4).  
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Faktory ovlivňující vznik pittingové koroze jsou především prostředí obsahující 

ionty Cl-, pH (kyselost) a teplota [10]. To společně s množstvím kyslíku zvyšuje možnost 

pittingové koroze. Obsah chloru uvádí literatura [10] u sladké vody 0-200 ppm, u 

poloslané vody více než 2000 ppm a u slané vody 15000-18000 ppm. Odolnost materiálů 

vůči pittingové korozi určuje empirický vztah, tzv. pittingový ekvivalent: 

 

PRE = %Cr + 3,3.%Mo+16.%N [11]      (1.7) 

 

Čím vyšší je hodnota, tím je odolnost proti pittingové korozi větší. Proto se pro 

námořní aplikace používají materiály s vyšším obsahem molybdenu (2%) [11]. Materiály s 

vyšším obsahem chromu, molybdenu a dusíku mají vyšší odolnost i v agresivním 

chlorovém prostředí. 

 

Obrázek 4.2.4 Chemické reakce při pittingové korozi [10] 

 
 

 

5 Metody svařování heterogenních spojů 

 

Vzhledem k uvedeným degradačním procesům, které v heterogenním svarovém 

kovu probíhají, je důležité volit metody svařování s co nejnižším vneseným teplem. Tyto 

spoje lze svařovat běžnými tavnými metodami, tedy např. 111, 141. Postup svařování u 

těchto metod je však složitější, vyžadující znalosti a zkušenosti se svařováním těchto spojů. 

Pro zamezení degradace spojů je třeba minimální tepelně ovlivněné oblasti se svarem 

s vysokým koeficientem formy svaru. Cílem je vybrat vhodnou metodu svařování, která 

bude nejvíce splňovat následující podmínky: 
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a) omezení difúzních pochodů, redistribuce uhlíku 

b) omezení vzniku tvrdých a křehkých struktur 

c) omezení segregačních procesů 

d) zajištění korozní odolnosti svarového kovu a tepelně ovlivněných oblastí 

e) vhodné promísení základních materiálů ve svarovém kovu 

 

 První bod lze ovlivnit teplotním cyklem svařování, tedy svařováním vysokým 

výkonem s prudkým ohřevem a ochlazením (laser, elektronový paprsek, plasma) a 

volbou vhodného přídavného materiálu. Zde se využívá vlastností austenitických a 

především niklových slitin. Nikl krystalizuje v hexagonální krystalické mřížce a působí tak 

jako protidifúzní bariéra. S pomocí tohoto přídavného materiálu lze také svařovat 

dostupnějšími metodami jako je 111 (ruční obloukové svařování obalenou elektrodou – 

např. elektroda OK 68.82, OK 67.75), 135 (obloukové svařování odtavitelnou elektrodou 

v aktivním plynu – např. drát OK Autrod 309LSi) i 141 (obloukové svařování 

neodtavitelnou elektrodou v inertním plynu – např. drát Sv07Ch25N13). 

 

 Na vznik tvrdých a křehkých struktur má vliv opět teplotní cyklus, tedy například 

prudké ochlazení při vysokovýkonném svařování s následným vznikem martenzitických 

struktur. Nebo může dojít k přelegování chrómem za vzniku tvrdé intermetalické sigma 

fáze. To však lze ovlivnit chemickým složením. Tento bod je charakteristický pro 

elektronové a laserové svařování. 

 

 Omezení segregačních procesů u třetího bodu pomáhá využití metody svařování 

s nízkým tepelným příkonem (laser, elektronový paprsek, plasma), technologickým 

postupem (svařování na více vrstev menšími průměry elektrod, pulzní svařování). 

 

 Také korozní odolnost lze ovlivnit volbou vhodného přídavného materiálu, stupněm 

promísení základních materiálů, jehož cílem je dosažení svarového kovu odolnějšího vůči 

korozi než méně ušlechtilý materiál. Důležitým bodem je také úloha stabilizačních prvků 

(Ti, Ta, Nb, Columbit), jejichž cílem je primární vazba na uhlík a zamezení vazby chrómu 

s uhlíkem. Bez jejich pomoci by mohlo dojít k ochuzení chrómu na hranicích zrn, vedoucí 

až k mezikrystalické korozi. 
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5.1 Obloukové metody svařování heterogenních spojů 

 

Nejběžnější metodou svařování heterogenních svarových spojů je metoda 141 

(TIG), tedy svařování wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu (Ar, 

He). Netavící se elektroda je tvořena ze slitiny wolframu a dále oxidů vzácných kovů (dnes 

jsou nejrozšířenější typy elektrod pro svařování stejnosměrným proudem např. na bázi 

oxidů thoria, cca 2% [12]). Tyto slitiny jsou odolné za vyšších teplot a jejich úbytek uvádí 

literatura [12] cca. 10-12 mm/3 hodiny svařovacího času Nejčastější průměr wolframových 

elektrod je 2,5 mm. 

 

Nejčastěji používaný ochranný plyn pro metodu 141 je argon. Tento plyn je 

netečný a zamezí tak chemickým procesům během svařování (např. oxidace). Další volbou 

je hélium, tento plyn má vyšší tepelnou vodivost, čímž se zvyšuje průvar a rychlost 

svařování. Nevýhodou hélia je jeho hustota (hélium=0,176 kg.m-3, argon = 1,759 kg.m-3, 

suchý vzduch = 1,2759 kg.m-3 [26]), hélium totiž stoupá vzhůru a pro dostatečnou ochranu 

svarové lázně je nutné zvýšit průtok tohoto plynu. Proto se tento plyn nejčastěji používá v 

kombinaci s argonem a to v různých poměrech (30/70 Ar/He, 50/50 Ar/He, 70/30 Ar/He). 

Tyto směsné plyny jsou však vhodné pro svařování materiálů s vysokou tepelnou vodivostí 

(např. hliník) a pro svařování ocelí je tak nejčastějším ochranným plynem argon. 

 

Přídavný materiál je dodáván ve formě drátů o délce jednoho metru, různých 

průměrů (1,0mm; 1,6 mm; 2,0 mm; 2,4 mm; 3,2 mm a 4,0 mm).  

 

Postup svařování heterogenních svarových spojů záleží na provozní teplotě. Pokud 

je provozní teplota nižší než 350oC, svar se svařuje austenitickým přídavným materiálem. 

Pokud je provozní teplota vyšší než 350oC, tak se na předehřátou feritickou ocel vytvoří 

tzv. polštář – návar z materiálu 60/20 NiCr. Svar se poté svařuje austenitickým přídavným 

materiálem odpovídajícím dané austenitické oceli. Pro snížení rizika tvorby trhlin v kořeni 

je možné kořen svařit přídavným materiálem typu 38%Cr, 20%Ni. 
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5.2 Metody svařování s vysokou koncentrací energie 

 

 Jak již bylo zmíněno, heterogenní svarové spoje jsou citlivé na teplotu svařování, 

kdy jejím vlivem dochází k významným difúzním procesům. Tomu lze zabránit metodami 

svařování s nízkým vneseným teplem, tzv. vysokovýkonnými metodami. Svarový spoj je v 

čase nižším, než je nutný pro difúzní pochody, vystaven účinkům velmi vysoké energie. 

Zamezí se tak difúzním pochodům, svarový spoj má vysoký koeficient formy svaru, 

dochází však k významnému propalu legujících prvků. Ty se vlivem vysoké koncentrace 

energie odpaří ze svarového spoje. Ovšem i tak jsou svarové spoje kvalitnější a doba nutná 

pro jejich realizaci je významně kratší. 

 

 Mezi tyto metody svařování patří například plazmové, elektronové a laserové 

svařování (popřípadě kombinace vysokovýkonné metody s běžnou metodou svařování – 

např. laser-hybrid). Plazmové svařování je založeno na principu teplotního a dynamického 

účinku plazmatu, kdy mezi základním materiálem a wolframovou elektrodou hoří oblouk, 

do kterého je dodáván koncentrovaný plazmový plyn (nejčastěji argon nebo helium) a 

fokusační plyn (argon) [13]. U této metody není nutné dodávat přídavný materiál, spoj 

vznikne promísením základních materiálů, které jsou slícovány natupo. 

 

V disertační práci jsem se zaměřil na svařování elektronovým paprskem a metodou 

laser-hybrid. Každá metoda má specifické vlastnosti a tedy i konkrétní výhody a nevýhody. 

V případě elektronového svařování jsou nevýhodou vysoké nároky na přesnost dílů a na 

jejich čistotu. Svařuje se však ve vakuu, čímž se zabrání chemickým reakcím s okolní 

atmosférou. Svarový spoj je charakteristický vysokým koeficientem formy svaru s 

minimálním tepelným ovlivněním základních materiálů. Přídavný materiál však není 

dodáván, spoj tak vznikne pouhým natavením obou základních materiálů. To však může 

být nevýhodou vzhledem k promísení jednotlivých materiálů.  

 

V případě metody laser hybrid je výhodou dodávání přídavného materiálu, kterým 

lze pozitivně ovlivnit chemické složení svarového kovu. Legující prvky jsou dodávány v 

přídavném materiálu a tak je přechod obsahu prvků z austenitické oceli do feritické oceli 

plynulejší než u elektronového svařování, u něhož se obsah legujících prvků napříč svarem 

mění skokově. Vlivem přídavného materiálu lze vytvořit dostatečné převýšení svaru, což 

má vysoký význam v otázkách pevnosti svarového spoje. U laserového svařování dochází 

k odpaření části základního materiálu a svarový spoj je ve výsledku konkávní.   
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Tomu lze zabránit pouze speciální a pracnou úpravou svarových ploch. Nevýhodou 

všech metod využívajících laser, je přesnost sestavení svařence (jeho dokonalé slícování), 

kdy mezera mezi základními materiály musí být menší, než je průměr laserového paprsku. 

 

 

5.2.1 Elektronové svařování 

 

U běžných metod svařování jsou materiály ovlivněny teplotním cyklem svařování, 

tedy množstvím vneseného tepla. Pro svařování heterogenních spojů byla zvolena metoda 

svařování elektronovým paprskem, která minimálně ovlivňuje vlastnosti základních 

materiálů. 

 

Metoda elektronového svařování je známá již od počátku minulého století, první 

aplikaci svařování provedl J. A. Stohr v CEA v padesátých letech minulého století [14]. 

Princip metody svařování elektronovým paprskem spočívá v přeměně kinetické energie na 

energii tepelnou při dopadu fokusovaného svazku letících elektronů na svařované 

materiály. Tímto způsobem se získává vysoce koncentrovaná energie (cca 30 000 W/mm2 

[14]) a teploty v místě svařování dosahují přibližně 25 000°C [15]. Vzhledem k tomu, že 

jsou elektrony fokusovány do velmi úzkého svazku, je výsledkem minimální vnesené teplo 

v místě svařování a minimální tepelně ovlivněná oblast [15]. Aby nedošlo k interakci 

letících elektronů s molekulami vzduchu (což by vedlo k jejich vychýlení či zbrzdění), 

musí celý proces probíhat ve vakuu. Vakuum je také nezbytné pro chemickou a tepelnou 

izolaci katody a k zamezení vzniku oblouku mezi elektrodami [16]. Svařování ve vakuu je 

však náchylné na nečistoty a tak musí být všechny materiály před svařováním důkladně 

očištěny. Pohyb součásti ve vakuové komoře je zajištěn polohovadlem ovládaným zvenčí. 

 

Elektron je stabilní elementární částice hmoty se záporným nábojem. Dodáním 

určité energie lze vyvolat emisivitu elektronů z povrchu materiálů [14]. Zařízení na 

získávání volných elektronů se nazývá termoelektrická katoda, v současnosti se pro větší 

výkony na světě využívá termokatod LaB6 [14]. Princip je podobný jako u televizoru. 

Rozdílem je, že televizní obraz je získán dopadem elektronů s nízkou intenzitou na vnitřní 

luminiscenční povrch obrazovky [17].  
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Podle Richardsona a Thomsona (2.1) hustota emisního proudu závisí na teplotě 

katody, výstupní práce elektronů a na vlastnosti povrchu termokatod [14]: 

 

 
Tk

e

e eTAJ .
.

2
0

..
ϕ−

=  [A.cm-2]                        (2.1) [14] 

 

Čím je teplota termokatody vyšší, tím se zvyšuje hodnota emisního proudu, ale také 

se zvyšuje odpařování materiálu termokatody a to vede ke zkrácení její životnosti [14]. 

Volné elektrony se mohou vlivem elektrického nebo magnetického pole urychlovat na 

vysokou rychlost [14]. Elektrickým polem se elektrony urychlují zhruba na 30 – 70 % 

rychlost světla. Práce potřebná na přemístění elektronu z jednoho do druhého bodu při 

průchodu homogenním polem je rovna součinu velikosti elementárního náboje a rozdílu 

potenciálů mezi dvěma body [14]. 

 

W = e . U = e. (U2 – U1) [eV]               (2.2) [14] 

 

Kinetická energie elektronu se určí ze vztahu:  
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Po dosazení je přibližná rychlost elektronu urychlená elektrickým polem: 

 

 Uv .600= [km.s-1]           (2.6) [14] 

  

Elektrony tak i při malém urychlujícím napětí dosahují velmi vysoké rychlosti, 

například u 10 kV zařízení dosahují rychlosti až 1,87.107 m.s-1 [14]. Teplota v místě 

svařování tak závisí na množství emitovaných elektronů a jejich kinetické energii [18]. Pro 

zvýšení tepelné účinnosti proudu elektronů se elektrony formují do velmi úzkého svazku. 

Mezi elektrony však působí odpudivá síla a proto je třeba svazek elektronů fokusovat za 

pomoci magnetického pole.  
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Proto je také nutné před svařováním svařovaný materiál odmagnetizovat. Poté jsou 

elektrony vychylovány za pomocí magnetického vychylovacího pole, přímo do místa 

svařování [16]. Svařuje se tak úzkým svazkem o průměru 0,05 mm [16]. 

 

Obrázek 5.2.1.1 Tvar svarového spoje provedeného elektronovým paprskem 

 
  Dopad elektronu na povrch svařovaného matriálu je doprovázen tepelným a RTG 

zářením. Přitom se uvolňují molekuly kovu, kladné ionty a sekundární elektrony 

doprovázené odraženými elektrony. Elektrony pronikají několik setin pod povrch materiálu 

[18], což vyjadřuje rovnice: 

ρ

2
12.10.6,2 Ud −=  [cm]              (2.7) [18] 

Elektrony při dopadu postupně rozkmitají krystalickou mřížku kovu, čímž mění 

kinetickou energii na tepelnou. Amplituda kmitů se zvyšuje, čímž se postupně zvyšuje 

teplota až k teplotě vypařování [18]. Vytvoří se tak úzká spára, rozdílem povrchového 

napětí se přemisťuje tavenina za postupující paprsek, čímž vzniká svarový spoj [16]. 

Svarový spoj je charakteristický vysokým koeficientem formy svaru (viz. obrázek 5.2.1.1) 

a minimální tepelně ovlivněnou oblastí. Proto je tato metoda velmi vhodná právě pro 

svařování heterogenních spojů, kde je třeba kontrolovat a minimalizovat množství 

vneseného tepla [18].  

 

Schéma zařízení pro elektronové svařování je uvedeno na obrázku 5.2.1.2. Zdrojem 

elektronů je žhavící katoda. Elektrony jsou přitahovány k anodě. Tam jsou usměrněny 

magnetickým polem fokusačních cívek a vychylovacích clon. Všechny tyto komponenty 

jsou součástí elektronového děla, kde se udržuje tzv. tvrdé vakuum (p = 13,33.10-4 Pa) 

[15]. Zdroj dodává nízký proud (méně než 1A), ale vysoké napětí okolo 60kV (s 

koeficientem formy svaru ψ = 1:12) až 200kV (s koeficientem formy svaru ψ = 1:25) [15]. 

Pro tzv. tvrdé a měkké vakuum je nutná vakuová komora, vybavená otvorem pro vložení 

svařovaných materiálů. 
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Větší komory vyžadují delší dobu pro dosažení vakua, které zajišťují vývěvy. Pro 

tzv. tvrdé vakuum jsou nutné difúzní vývěvy. Vzhledem k velmi vysoké koncentraci tepla 

dochází v místě interakce elektronů se svařovaným materiálem k nebezpečí jeho 

odpařování vlivem nesprávně nastavených parametrů. Proto je vakuová komora zevnitř 

potažena vyměnitelnou hliníkovou folií, na které odpařovaný materiál kondenzuje. Pohyb 

součásti ve vakuové komoře je zajištěn polohovadlem ovládaným zvenčí. Kvalita 

svarového spoje závisí na usměrnění paprsku do místa svařování a proto je nutné využívat 

velmi přesné řídící systémy a programování procesu svařování [18]. 

 

Obrázek 5.2.1.2 Zařízení pro svařování elektronovým paprskem [19] 

 
 

Základními parametry svařování jsou: vzdálenost děla [mm], urychlovací napětí 

[kV], svařovací proud [mA], rychlost svařování [mm/s], fokusační proud [A], žhavící 

proud [A], náběh proudu [s], doběh proudu [s], úhel stolu [°]. 

 

Dle vakua rozlišujeme tři základní metody elektronového svařování [15]. První 

metodou je elektronové svařování v tzv. tvrdém vakuu [15]. Proces probíhá ve svařovací 

komoře, která je zkonstruována tak, aby vydržela tlak okolní atmosféry. Svařuje se do 

tloušťky 150 mm a vzdálenost mezi elektronovým dělem a svařovaným materiálem (tzv. 

„stand-off“ vzdálenost) nepřekračuje 700 mm [15]. Tato metoda je nejúčinnější, vyžaduje 

však dostatečnou dobu pro dosažení vakua a rozměry svařence jsou vázány na rozměry 

vakuové komory. 
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Dalším krokem ve vývoji elektronového svařování je druhá metoda, tedy 

elektronové svařování v tzv. měkkém vakuu při tlaku 13,33 Pa [15]. To umožňuje zvětšení 

vakuové komory a snížení času nutného pro dosažení vakua. Snižuje se však hloubka 

průvaru na cca 50 mm [15].  

 

Třetí metoda je bezvakuová a svařuje se při atmosférickém tlaku. Maximální 

hloubka průvaru u této metody dosahuje 50 mm [15]. Umožňuje tak elektronové svařování 

rozměrných konstrukcí, kdy rozměry již nejsou vázány na velikost vakuové komory. Mezi 

hlavní výhody této metody patří: svařování materiálů větších tlouštěk na jeden průchod, 

minimální deformace součásti, minimální kontaminace svaru ve vakuu, úzká tepelně 

ovlivněná oblast a také svařování bez přídavného materiálu. Navíc svařování ve vakuu 

umožňuje svařování i chemicky aktivních materiálů (náchylných na prvky obsažené v 

atmosféře), jako např. Ti, W, Hf, Mo.  

 

Vlivem vyšší rychlosti ohřevu a chladnutí je získána jemnější struktura svarového 

spoje [18]. Nevýhodou této metody je však cena zařízení, omezení rozměrů svařovaných 

materiálů vakuovou komorou, jejich přesné opracování a čistota, doba nutná pro dosažení 

vakua, doprovodné RTG záření a nakonec nepříznivý charakter krystalizace svaru, což 

může vést ke vzniku trhlin. Dobu nutnou pro dosažení vakua lze zkrátit využitím tzv. 

turbomolekulární vývěvy. Okolí je chráněno před RTG zářením silnou stěnou vakuové 

komory a olověným sklem. Metoda se dříve využívala především pro vesmírnou, leteckou 

techniku a jadernou energetiku. Dnes se již využívá téměř ve všech oblastech strojírenství, 

jako například v energetice (potrubí u výměníků tepla, kontrolní sondy, rotory turbín 

apod.), v automobilovém průmyslu, ve speciální strojírenské technice i v elektrotechnice. 

Při svařování velkých konstrukcí se používají v místě svařování speciální přísavky, kudy 

vede elektronový paprsek. Tato metoda také umožňuje svařování těžkotavitelných kovů, 

např. Nimonic, Inconel, různorodých materiálů a chemicky aktivních materiálů [18]. 

Dalším vývojem je zařízení s prstencovou katodou, schopnou svařovat najednou celý 

obvod spojovaného potrubí [18]. 
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5.2.2 Laserové svařování 

 

Málokteré technologii se dostalo tak ohromného využití v praxi, jako je tomu u 

laseru. Slovo „laser“ vzniklo složením počátečních písmen anglických slov „Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation“, což znamená zesilování světla 

stimulovanou emisí záření. Vývoj laseru je úzce spjat s objevením nového vědního oboru – 

kvantové mechaniky. První zařízení pracující na principu stimulované emise byl tzv. 

MASER, ovšem zde byly zesilovány mikrovlny. O pár let později (v šedesátých letech 

minulého století) byl vyvinut první laser T. H. Maimanem. Jako aktivní prostředí byl 

použit krystal rubínu a využíval pouze tři energetické hladiny. Toto zařízení nebylo 

schopné dodávat kontinuální paprsek, ale pouze krátké pulzy. Tento problém byl později 

vyřešen týmem N. Basov, A. Prochorov, kteří byli oceněni Nobelovou cenou za fyziku. 

 

Výjimečnost laserového paprsku je dána tím, že je tento paprsek koherentní 

(uspořádaný, se stejnou frekvencí, směrem kmitání a fází) s minimální divergencí 

(rozbíhavostí), což mu umožňuje soustředit velké množství energie na velmi malé ploše. 

Paprsek je také monochromatický (jednobarevný). 

 

Vznik laserového paprsku vychází z kvantové fyziky, kdy dochází k vzájemné 

interakci elektronů v aktivním prostředí (rubín, Nd:YAG, Yb:YAG krystal) s fotony ze 

zdroje energie (kryptonová, halogenová výbojka).  

 

Obrázek 5.2.2.1 Interakce látky a záření mezi dvěma energetickými hladinami 

 
 

Interakcí fotonů z výbojky s elektrony v aktivním prostředí dochází k vybuzení 

elektronů ze základní hladiny E1 do excitované hladiny E2 (viz. obrázek 5.2.2.1). Zde 

může elektron setrvat určitou dobu – tzv. doba života excitovaného stavu τ. Následný 

návrat na základní hladinu E2 je doprovázen uvolněním energie, vyzářením fotonu 

s náhodnou fází, polarizací a směrem – tzv. spontánní emise. 
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Ovšem při interakci excitovaného elektronu s fotonem, jehož energie se rovná 

rozdílu energetických hladin v atomu, viz.(1.14), dochází k vyzáření dalšího fotonu, který 

má stejnou fázi, polarizaci i směr jako iniciační foton [15]. 

 

h.f = E = E1 – E2     (1.14) 

 

f …  frekvence záření  

h …  Planckova konstanta h = 6,626.10-34 J.s 

E1, E2… Energie dolní a horní hladiny 

 

Stručně lze tedy říci, že při stimulované emisi dochází k tzv. kopírování fotonů. 

Navíc aby došlo k stimulované emisi, musí převažovat počet elektronů na vyšší hladině 

počet elektronů na nižší hladině. Tomuto stavu se říká inverzní populace. 

 

Základní části pevnolátkového laseru jsou uvedeny na obrázku 5.2.2.2. Aktivní 

prostředí je umístěno do tzv. rezonátoru. Aktivní prostředí je u pevnolátklových laserů 

tvořeno monokrystalem (např. Nd:YAG), u plynových laserů směsí plynů, nebo u 

diodových laserů polovodičem s PN přechodem. Rezonátor je uzavřen jedním 100% 

odrazivým a druhým polopropustným zrcadlem. Fotony se tak odrážejí od zrcadel a udržují 

stimulovanou emisi. Následně poté paprsek opouští rezonátor polopropustným zrcadlem. 

 

Obrázek 5.2.2.2 Základní části pevnolátkového laseru 

 
 

• Aktivní prostředí - A 

• Rezonátor - B 

• Zdroj energie - C 
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Vzhledem k tomu, že je laserový paprsek vysokoenergetické záření, je třeba dbát na 

maximální bezpečnost. Každé laserové zařízení je označeno stupni I-IV: 

 

• I – možný pohled do laseru 

• II – možný pohled, chrání mrkání 

• IIIa – možný pohled, ale možnost poškození zraku při použití optické soustavy 

• IIIb – nebezpečí poškození oka – do 0,5W 

• IV – nebezpečí poškození oka – nad 0,5W 

 

Proto je důležité používat při práci s lasery ochranné brýle. Každý laser má 

konkrétní typ těchto ochranných pomůcek. Zařízení jsou také opatřeny např. 

pogumovanými stěnami, dokonale utěsněné a vybavené speciálními skly, schopné 

absorbovat laserové paprsky. 

 

Při aplikaci laserového svařování v praxi, je potřeba rozlišit jednotlivé typy 

laserových zařízení. Ty se dělí dle formy dodávání paprsku a to na tzv. pulzní a kontinuální 

lasery. Pulzní lasery jsou menší zařízení, které dodávají laserový paprsek ve formě 

krátkodobých pulzů. Jsou vhodné pro bodové svařování elektrotechnice i v automobilovém 

průmyslu. Tato zařízení dodávají výkon cca 20 - 500W. Vzhledem k malým výkonům se 

jimi nebudeme dále zabývat. Druhým typem jsou lasery schopné dodávat kontinuální 

laserový paprsek. Ty jsou vhodné pro svařování tupých i přeplátovaných spojů i délky 

několika metrů. Výkony těchto zařízení jsou od 380 W (Trumpf HL 383D), až do 8000 W 

(Rofin DC080), resp. 15000 W (Trumpf TruFlow 15000). Samozřejmě i tato zařízení jsou 

schopné svařovat v pulzním módu. 

 

Dále se lasery rozlišují dle použitého aktivního prostředí a to na pevnolátkové a 

plynové. Běžné pevnolátkové lasery se zdrojem energie z výbojky využívají jako aktivní 

prostředí monokrystal Nd:YAG a lasery se zdrojem energie z diod monokrystal Yb:YAG. 

Naproti tomu plynové lasery využívají jako aktivní prostředí směs CO2-N2-He. Tyto 

jednotlivé typy laserů mají své specifické výhody i nevýhody, jejich vznik souvisí 

s vývojem v oblasti elektrotechniky a s neustálým zvyšováním účinnosti těchto zařízení. 

 

Klasickým zástupcem pevnolátkových laserů je výbojkový Nd:YAG laser. Paprsek 

má vlnovou délku λ = 1027nm a pracuje v IR spektru. Vzhledem k těmto vlastnostem je 

možné jej přenášet optickým kabelem.  
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Proto je tento zdroj tak rozšířený, odpadá složitá doprava paprsku na místo 

svařování. Jako zdroj energie se zde používají výbojky, které se při poškození jednoduše 

vymění. Aktivní prostředí je monokrystal Nd:YAG, tedy materiál Y3Al5O12 s ionty Nd3+. 

Celé zařízení je uvedeno na obrázku 5.2.2.3. 

 

Obrázek 5.2.2.3 Schéma 4,4 kW Nd:YAG laseru 

 
          Kavita 

 

Hlavní součástí pevnolátkového laseru je tzv. kavita. Jedná se o eliptickou, 

pozlacenou nádobu, kde se po stranách nachází výbojky a uprostřed monokrystal. 

Počet kavit v laseru závisí na výstupním výkonu. První částí je tzv. rezonátor, tedy místo 

kde dochází ke stimulované emisi. V případě 4,4 kW laseru to jsou kavity 1, 3 a 5. Paprsek 

poté prochází polopropustným zrcadlem a je následně zesilován v zesilovači (kavity 7, 8, 

6, 4, 2). Problematická je však účinnost těchto zařízení, která dosahuje pouhých 5%. Také 

životnost výbojek je nízká (v případě 4,4kW laseru se jedná až o 16 výbojek). Proto 

vznikla nejnovější generace Yb:YAG pevnolátkových laserů, kde se jako zdroj energie 

využívá diod. Účinnost takového zařízení se dnes pohybuje kolem 30-35%. Také životnost 

diod se zvýšila na cca 15000 hodin. Princip diodového laseru je uveden na obrázku 5.2.2.4. 
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Obrázek 5.2.2.4 Princip diodového Yb:YAG laseru 

 

 
 

Dlouhá tyčinka monokrystalu je zde nahrazena destičkou krystalu Yb:YAG a je 

společně se 100% zrcadlem chlazen vodou.  

 

U obou typů je paprsek veden optickým kabelem (Nd:YAG Ø LLK kabelu 0,6 mm 

a u Yb:YAG Ø LLK kabelu 0,2 mm) do optické hlavy. Toto zařízení obsahuje 2 kolimační 

čočky a jeho účelem je zaostřit laserový paprsek. Místo s nejvyšší koncentrací energie se 

nazývá ohnisková vzdálenost. Existují různé typy optických hlav, základní jsou BO a např. 

CFO. BO je základní optická hlava, přímá a nebo 90o. CFO je optická hlava, která 

kontroluje znečištění ochranného skla na výstupu z optiky 

 

Druhou možností jsou tzv. plynové lasery. Z hlediska vývoje se jedná o alternativu 

mezi výbojkovými a diodovými pevnolátkovými lasery. Tyto lasery jsou schopny dodat 

nejvyšší výkon z uvedených typů, tedy i 15kW. Zásadní nevýhodou těchto zařízení je však 

vlnová délka paprsku, tedy λ = 10,6µm. Paprsek totiž není možné přenášet optickým 

kabelem, ale soustavou zrcadel. Zde hovoříme o tzv. „remote“ technologii, kdy je paprsek 

veden pomocí 45o hranolů, přes fokusační čočku až do tzv. skenovací hlavy. Na ní je 

umístěno hlavní zrcadlo, které společně s fokusační čočkou zaměří paprsek na určité místo 

ve svařovacím zařízení. Výhodou je vysoká rychlost svařování a přejezdů.  
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Tento typ laserových zdrojů má však ještě jednu nevýhodu a to je vznik plazmy. 

Tento fenomén je u pevnolátkových laserů zanedbatelný, ovšem u plynových laserů má 

zcela zásadní vliv na kvalitu svařování. Při svařování totiž dochází k ohřátí okolního 

vzduchu a vzniku plazmatu, který absorbuje energii laseru. Tím pádem se paprsek 

nedostane na povrch spojovaných materiálů a nedojde ke svařování. Jediným způsobem 

jak bojovat proti tomuto fenoménu je ofukovat místo svařování vzduchem a vychýlit 

plazmu na stranu, aby mohl paprsek dopadat na povrch svařovaných materiálů.  

 

Obrázek 5.2.2.5 Princip plynového CO2 laseru 

 
Princip plynového zdroje je založen na průtoku směsného plynu mezi elektrodami. 

Při průchodu elektrickým obloukem dojde ke stimulované emisi a paprsek je vyveden 

výstupním zrcadlem. Směsný plyn je tvořen CO2, dusíkem a heliem. Dodáním dusíku se 

zvýší hladina populace horní laserové hladiny CO2, helium má vliv na ochlazování a 

relaxaci spodních vibračních hladin. Poměr těchto plynů uvádí literatura [15] - CO2:N2:He 

= 1:2:8. 

  

Závěrem lze tedy říci, že každý typ laserového zdroje má své výhody i nevýhody. 

Z ekonomického hlediska jsou nejvhodnější Yb:YAG lasery s diodovým zdrojem. Tam, 

kde je potřeba vyšších výkonů, jsou nasazeny CO2 lasery. Jedná se především o svařování 

hliníku, kde vysoká odrazivost a tepelná vodivost tohoto materiálu omezuje využití 

laserového svařování v praxi.  

 

Svařování laserem je podobné jako u elektronového paprsku, nedochází zde však 

k přeměně kinetické energie na tepelnou. Foton po interakci s povrchem materiálu 

rozkmitá mřížku materiálu, čímž se zvyšuje jeho teplota. Část fotonů se odrazí a minimum 

projde materiálem. 
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Vliv na interakci laserového paprsku s materiálem má jeho vodivost a odrazivost. 

Při samotném svařování se materiál odpařuje a ionizuje v úzké kapiláře a snižuje tak 

účinnost laserového paprsku. Proto se může svarový spoj ofukovat inertním plynem. Ten 

odstraní plazmu a navíc chrání svarový kov před okolní atmosférou. Příprava svarových 

ploch je podobná jako u elektronového paprsku, ovšem vzhledem k velmi vysoké teplotě 

v místě svaru není nutné speciální ošetření svarových ploch. Veškeré nečistoty a tuky se 

odpaří [13]. Vzhledem k průměru laserového paprsku v místě svařování, je nutné zajistit 

přesné slícování svarových ploch. Maximální mezera mezi materiály se doporučuje cca. 

0,3 mm. Proto je u laserových svařovacích přípravků kladen velký důraz na kvalitu a musí 

být periodicky kontrolovány. 

 

Svařování laserem je metoda nevyžadující během svařování přídavný materiál. 

Výhody této metody jsou podobné jako u svařování elektronovým paprskem, tedy 

minimální stupeň promísení, úzký svar s minimální tepelně ovlivněnou oblastí a minimální 

deformace svařované součásti. Hlavní nevýhodou je však cena laserových zařízení, kdy je 

třeba počítat s návratností investice. Automatizací a robotizací tak lasery nacházejí vysoké 

uplatnění při hromadné výrobě, dnes především v automobilovém průmyslu. 

 

 

5.2.3 Metoda svařování laser-hybrid 

 

Cílem moderního průmyslu je především neustále zefektivňovat výrobu, hledat tzv. 

úzké místa ve výrobě. Jedním z mnoha řešení je optimalizace svařovacích procesů, tedy 

náhrada stávajících procesů za nejmodernější metody svařování. Typickým příkladem ze 

současnosti je rozvoj laserového svařování v automobilovém průmyslu. Svařované 

materiály již není nutné odmašťovat, laserový paprsek olej z místa svařování odpaří. Díky 

svařovací rychlosti se také maximálně zvyšuje produktivita. Vzhledem k výkonu laseru lze 

také spojovat materiály, které byly do té doby jen obtížně svařitelné. Schéma svařování je 

uvedeno na obrázku 5.2.3.1. 
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Obrázek 5.2.3.1 Schéma svařování technologií laser-hybrid [23] 

 
 

Ovšem i tato nejmodernější metoda svařování má své úskalí. Ačkoliv tato metoda 

minimálně ovlivňuje základní vlastnosti svařovaných materiálů, dochází vlivem výkonu 

k odpařování materiálu a svarový spoj je tak propadlý, konkávní. Dále se jedná o tzv. 

přemostitelnost materiálů během svařování. Jak již bylo uvedeno v kapitole popisující 

laserové svařování, maximální mezera mezi díly se doporučuje cca 0,3 mm. Pokud je 

mezera větší, může paprsek laseru projít skrz, aniž by došlo k natavení hran materiálu. 

Vzhledem k tomuto faktu kladen velký důraz na přesnost svařovacích přípravků. Ovšem 

vzhledem k teplotní roztažnosti materiálů, použitých ve svařovacích přípravcích a 

nečistotám, které během svařování vznikají, není jednoduché toto doporučení dodržet. 

Vznikají tak náklady spojené s výměnou opotřebitelných dílů svařovacích přípravků. Také 

je nutné použít složitých kontrolních systémů, které vyhodnocují každý svar v reálném 

čase. V neposlední řadě je potřeba zmínit problematiku svařování přeplátovaných spojů u 

pozinkovaných materiálů. Díky maximálnímu kontaktu mezi materiály nemá zinek 

možnost uniknout ze spoje a tak se projevuje ve svarovém spoji ve formě např. pórů. 

 

Proto se současný vývoj zaměřil na tzv. hybridní metody svařování. Termín 

hybridní znamená, že se současně používají různé metody svařování [20]. V případě laser 

hybridu se jedná o spojení výhod laserového a MAG svařování. Díky tomuto spojení došlo 

k opětovnému zvýšení svařovací rychlosti. Současné působení laseru a metody 135 také 

pozitivně ovlivňuje geometrii svaru, kdy je svarový spoj dostatečně převýšený při 

zachování stejného průvaru jako u laserového svařování. Důležitým prvkem je také 

možnost dolegování svarového spoje přídavným materiálem.  

 

Metoda laser hybrid používá pouze pevnolátkový Nd:YAG laser. Je to z důvodu, 

nižší absorpce laseru vlivem plazmy než u CO2 laserů. Pevnolátkový Nd:YAG laser tak 

účinněji působí na svařovaný materiál. 
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Jako praktický příklad využití této metody lze uvést svařování lodních trupů. 

Jednotlivé plechy dosahují délky několika metrů a během svařování zde dochází k velké 

deformaci. Laserový paprsek ve spojení s metodou 135 umožňuje vysokou rychlost 

svařování a tím i vnesení minimálního tepla do spoje. Problém s přesným slícováním 

svarových ploch je vyřešen metodou 135, laserový paprsek zajistí dostatečný průvar. 

Dalším příkladem je například svařování hliníkových karoserií v automobilovém 

průmyslu. 

 

Kombinací metod se snižuje spotřeba přídavného materiálu a zvyšuje se stabilita 

procesu. Svarový spoj lze svařit i na jednu vrstvu. Laserový paprsek zajistí dostatečný 

průvar s minimální tepelně ovlivněnou oblastí a metoda 135 dostatečné převýšení svaru, 

což ve výsledku zajistí vysokou pevnost svarů. Dalším důvodem pro volbu metody laser 

hybrid jsou nízké nároky na úpravu svarových ploch. Vlivem laserového paprsku dochází 

k odpaření nečistot a díky metody 135 ke spojení materiálů s mezerou větší, než je 

doporučená pro laserový paprsek. 

 

Ačkoliv se metoda laser hybrid jeví jako nejlepší z dostupných technologií, má i 

své negativní stránky. Především se jedná o velikost hořáku. Díky tomu nelze svařovat 

výrobky malých rozměrů. Dalším problémem zůstává ochrana optiky laseru před 

rozstřikem. U standardních laserů dochází vlivem rozstřiku ke kontaminaci optiky. Proto je 

na výstupní části laserové hlavy speciální výměnná kazeta s ochranným sklem. To se po 

znečištění vymění. Zásadní problém je, že čím je znečištění skla vyšší, tím se snižuje 

kvalita svarových spojů. U metody laser hybrid lze vzhledem ke kombinaci s metodou 135 

ještě větší kontaminaci ochranného skla. Posledním problémem zůstává využívání 

zastaralých Nd:YAG laserů, i přes to, že byly vyvinuty diodové lasery s vyšší účinností. 

 

Zařízení laser hybrid se skládá ze svařovacího agregátu (vysokofrekvenčního 

invertoru) s podavačem drátu a laserového zdroje. Současné působení obou zařízení 

kontroluje řídící jednotka. Svařování provádí robot, na jehož přírubě je namontována 

svařovací hlava. Zdrojem laserového paprsku musí být Nd:YAG laser. Plynový CO2 laser 

není pro tuto metodu využitelný, protože paprsek nemůže být (díky své vlnové délce) 

přenášen optickým kabelem. Optika laseru tak nemůže být součástí svařovacího hořáku 

[22]. Schéma zařízení je uvedeno na obrázku 5.2.3.2. 
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Obrázek 5.2.3.2 Zařízení pro svařování technologií laser hybrid 

 
1-svařovací hlava, 2-Nd:YAG laser, 3-svařovací zdroj, 4-dálkové ovládání, 5-řídící jednotka, 6-podavač 

drátu,  7-zásobník drátu 

 

 

6 Návrh metodiky hodnocení vybraných vlastností 

 

 Zkoumaný svarový spoj bude podroben nedestruktivnímu i destruktivnímu 

zkoušení. Rozsah zkoušek je stanoven mezinárodní normou ČSN EN ISO 15 614-11 (viz. 

obrázek 6.1). Vzhledem k tomu, že se jedná o svarový spoj určený pro jadernou 

energetiku, bude vzorek hodnocen dle směrnice pro určování stupňů jakosti ČSN EN ISO 

5817, stupněm B. 

 

Tabulka 6.1 Rozsah zkoušení dle normy ČSN EN ISO 15 614-11 

 
 Typ zkoušky Prováděcí norma 

Nedestruktivní zkoušení 

1 Vizuální zkouška – VT ČSN EN 970 

2 Penetrační zkouška – PT ČSN EN 571 - 1 

3 Radiologická zkouška – RT ČSN EN 1435 

Destruktivní zkoušení 

1 Příčná zkouška tahem ČSN EN 895 

2 Zkouška vrubové houževnatosti ČSN EN 875 

3 Zkouška lámavosti ČSN EN 910 

4 Zkouška mikrotvrdosti ČSN EN 1043-2 

5 Metalografické zkoušení ČSN EN 1321 

 

 Nejprve bude zkoumaný svarový spoj podroben nedestruktivnímu zkoušení. Tyto 

metody zkoušení slouží především k určování povrchových či objemových vad. Vzhledem 

k použité vysokovýkonné metodě lze očekávat výskyt plošných vad (mikrotrhliny, trhliny).  
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Existují ještě bodové vady (mikropóry a vměstky) a prostorové (póry, bubliny, 

staženiny). Typickým příkladem prostorových vad je například nedostatečný průtok 

aktivního plynu u metody 135, který má za následek tvorbu pórů ve svarovém kovu. 

 

 První zkouška je tzv. vizuální zkouška, která se provádí ihned po svařování. 

Zjišťují se viditelné vady na povrchu, tedy převýšení, zápaly, trhliny, neprovařené kořeny 

atd. Pro tyto testy jsou určené speciální nástroje, měrky svarů, zvětšovací lupa a 

osvětlovací přístroje. 

 

 Případné trhliny na povrchu svaru, které nejsou okem viditelné, se zkoušejí tzv. 

penetrační zkouškou. Tato zkouška je založena na principu nízkého povrchového napětí, 

kdy speciální kapalina (penetrant, obvykle červené barvy) navzlíná do povrchových 

nehomogenit. Poté se na povrch nanese vývojka (obvykle bílé barvy), do které penetrant 

zpět navzlíná. Tím dojde k indikaci vady. To znamená, že se na bílém povrchu vývojky se 

objeví červená skvrna penetrantu, která svou velikostí určuje přibližný rozměr trhliny, či 

otevřené dutiny. 

 

 Posledním nedestruktivním zkoušením (radiologická zkouška) se stanovují vnitřní 

vady. Princip spočívá ve schopnosti záření procházet zkoumaným materiálem a následnou 

reakcí s vrstvou fotografického papíru. Jakákoliv nehomogenita způsobí zeslabení záření, 

což je viditelné na fotografickém snímku – radiogramu. Jako zdroj záření se používá tzv. 

radioaktivní zářič (Ra, Co, Cs, Ir, atd.) [27]. Výhodou radioaktivního zářiče spočívá 

v jednoduchosti celého zařízení. Zářič je odstíněn absorpčními materiály (např. olovo) a je 

ovládán na dálku mechanicky. Pro klasifikaci vad se využívá tzv. drátových měrek. Ty 

jsou součástí radiogramu a určují měřítko pro jednotlivé vady. 

 

 Druhou částí zkoušek jsou tzv. destruktivní zkoušky. Pro tyto zkoušky stanovuje 

norma  ČSN EN ISO 15 614-11 rozměry zkušebního kusu a polohu, odkud jsou vzorky 

odebrány. 

 

 Zkouška tahem je základní zkouškou, která určí základní mechanické vlastnosti 

svarového spoje. Ze zkoumaného materiálu se odebere vzorek, ze kterého se vytvoří 

zkušební díl – tyč normalizovaného rozměru. Ten se upne do čelistí trhacího stroje a dojde 

k jeho postupnému tažení. Výsledkem trhací zkoušky je graf závislosti síly F na poměrném 

prodloužení.  
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Počáteční průběh je lineární, popsaný Hookovým zákonem (σ=ε.E) a jedná se o 

elastickou deformaci. Jakmile se vzorek začne prodlužovat, dochází k plastické deformaci 

a křivka již nepokračuje v lineární charakteristice. Nakonec dochází k lomu materiálu. 

Výsledkem této zkoušky je určení meze kluzu Re (napětí, při kterém již dochází k plastické 

deformaci), v případě vysocepevných materiálů smluvní meze kluzu Rp0,2, meze pevnosti 

Rm (napětí, při kterém dochází k lomu materiálu), kontrakce Z (%) a tažnosti A (%). 

 

 Zkouškou rázem v ohybu zjišťujeme odolnost materiálu proti křehkému porušení. 

Z místa zkoušení se odebere vzorek, který se upraví na zkušební vzorek. Jedná se o hranol 

se speciálním vrubem uprostřed zkušebního vzorku. Hranol se pevně upevní a poté na něj 

ze strany opačné k vrubu narazí tzv. Charpyho kladivo. Při nárazu se vyhodnocuje hodnota 

nárazové práce, potřebná k poškození vzorku [27]. Dále se na lomové ploše vyhodnocuje 

podíl plastického a křehkého porušení. Vzorek je zkoušen při zvolené teplotě. Velikost 

vrubu je určen dle typu KCV (V-vrub 45o, hloubky 2 mm), KCU2 (U-vrub hloubky 2 mm) 

a KCU3 (U-vrub hloubky 3 mm). 

 

 Zkouška lámavosti spočívá v ohybu zkušebního vzorku (tyče obdélníkového či 

kruhového průřezu). Vzorek je zapřen o dvě opory a mezi ně z opačné strany působí trn, 

čímž dochází k ohybu až do úhlu 180o.Cílem zkoušky je ohyb vzorku do předepsaného 

úhlu, aniž by došlo ke vzniku trhlin. 

 

 Zkouškou mikrotvrdosti lze určit mechanické vlastnosti na ploše malých rozměrů, 

velký význam má k určení mikrotvrdosti ve svaru a v pásmech tepelně ovlivněné oblasti. 

Princip spočívá ve vyhodnocení odporu materiálu proti indentoru (vnikající tělísko), který 

je vtlačován definovanou silou [27]. Jako indentor se zde používá Vickersův jehlan o 

vrcholovém úhlu 136o. Součástí zařízení je i mikroskop se stupnicí, s jehož pomocí se 

vyhodnocuje hloubka vtisku (změření rozměru úhlopříček). 

 

 Výsledkem metalografického zkoušení bude ověření struktury svarového spoje. 

Odebraný vzorek se nejprve obrousí na hrubo. Poté je například zataven do bakelitu (či 

zalit do dentakrylu) a to z důvodu snadnější manipulace se vzorkem. Dále je vzorek jemně 

broušen a leštěn. Vlastní mikrostruktura je viditelná až po naleptání. Ovšem pro každý 

materiál je určen zvláštní postup leptání. Pro nelegované a nízkolegované oceli postačuje 

leptání v tzv. Nitalu (1-4% roztok HNO3 v etanolu). Austenitické oceli, které jsou pokryty 

oxidickým filmem Cr2O3, se leptají elektrolyticky v kyselině šťavelové.  
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Po leptání je viditelný tzv. reliéf vzorku, což je dáno rozdílnou reakcí s 

jednotlivými strukturami zkoušeného materiálu.  

 

 

7 Závěr teoretické části 

 

V předchozích kapitolách byly popsány jednotlivé metody svařování, vhodné pro 

heterogenní svarové spoje. Každá uvedená metoda svařování má své specifické výhody. 

Běžné tavné metody jako 135 nebo 141 nejsou ekonomicky náročné, ovšem pro 

heterogenní spoje je nutné dodržet specifický technologický postup, který je poměrně 

složitý a časově náročný. Oproti tomu mají vysokovýkonné technologie vysokou 

produktivitu, ovšem cena zařízení je velmi vysoká (například 4kW diodový laser stojí cca. 

250 000 Euro). Proto jsou tyto metody vhodné pro hromadnou výrobu, kde je rychlá 

návratnost investice. Lasery se tak především používají v automobilovém průmyslu.  

 

Nejkvalitnější svary vznikají při svařování elektronovým paprskem. Je to dáno 

především vakuovou komorou, která zabrání interakci okolní atmosféry se svarovým 

kovem a rychlostí svařování, kterou umožňuje vysoké množství energie koncentrované do 

minimální oblasti. Ovšem vakuová komora je i zásadním omezením, kdy velikost svařence 

ovlivňuje rozměr vakuové komory. Také doba dosažení vakua v komoře ovlivňuje 

produktivitu a záleží na typu vývěvy. V neposlední řadě to je také nebezpečné záření, které 

vzniká po dopadu elektronů na povrch svařence. 

 

Proto se dnes především rozvíjí laserové svařování. Výkon laseru je srovnatelný 

s výkonem elektronového děla, ovšem odpadá vakuová komora a v případě CO2 laserů i 

nebezpečí odraženého paprsku. První laserové aplikace využívaly jako zdroje laserového 

paprsku pevnolátkové lasery, kde se jako zdroj světla používá výbojka. Vzhledem k vlnové 

délce laseru (λ = 1027nm pro Nd:YAG zdroj) je možné jej přenášet optickými kabely. 

Optická hlava je poté připevněna na přírubu robota. Robot poté svařuje v ohniskové 

vzdálenosti (cca. 70 mm od svařence). Vzhledem k tomu musí robot pracovat velice blízko 

a dochází tak ke ztrátám vlivem přejezdů kolem svařence. Naproti tomu mají CO2 lasery 

větší ohniskovou vzdálenost a vzhledem k vlnové délce tohoto typu laseru (λ = 10,6µm) je 

paprsek přenášen zrcadly a zaměřován tzv. skenovacím zrcadlem. Tím je dosaženo 

maximální přejezdové rychlosti mezi svary a zvýšení produktivity.  
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Ovšem vzhledem k přenosu paprsku zrcadly je možné pracovat pouze v určitém 

pracovním prostoru v poloze PA, maximálně PB. Proto se dnes sloučily výhody 

pevnolátkových a plynových laseru a vznikl tzv. diodový laser. Zde je paprsek přenášen 

optickým kabelem, ovšem ohnisková vzdálenost je vyšší než u běžných pevnolátkových 

Nd:YAG laserů. Tím se zvýší přejezdová rychlost a minimalizují pohyby robota. Také 

drahé lampy byly nahrazeny diodami, jejichž životnost je podstatně vyšší. Kvalitativně 

jsou svary srovnatelné s Nd:YAG i CO2 lasery. 

 

Obě předchozí metody svařování (laserový i elektronový paprsek) pouze materiály 

roztavily a došlo k jejich metalurgickému spojení. Proto vznikly i tzv. hybridní technologie 

svařování, jako je například laser hybrid. Zde se využívá společně účinku laserového 

paprsku pro svaření kořenové oblasti společně s metodou 135 (MAG) pro vyplnění 

svarového spoje a pro dodání legujících prvků ve formě svařovacího drátu. 

 

Pro disertační práci byly vybrány 3 metody svařování – elektronovým paprskem, 

Nd:YAG laserem a laser hybrid, aby mohlo být srovnáno ovlivnění chemického složení u 

každé metody. 

 

V neposlední řadě je potřeba uvést, že pro všechny uvedené metody je důležité 

přesné slícování svařovaných ploch obou materiálů, aby nedošlo k průniku paprsku bez 

jakékoliv interakce s materiálem. U laserového svařování je jako maximální povolená 

mezera doporučena cca. 0,3 mm. Je tak kladen vysoký nárok na svařovací přípravky a 

opracování svarových ploch. 

 

Testováním vzorků dle normy ČSN EN ISO 15 614-11 by mělo dojít k ověření 

jednotlivých metod svařování a jejich vliv na mechanické a chemické vlastnosti svarového 

spoje. Vizuální a kapilární zkouška by měla ověřit, zda nedošlo během svařování ke vzniku 

trhlin nebo povrchových vad. Radiologická zkouška zkontroluje, zda se ve svaru 

nevyskytují objemové vady, např. póry. Destruktivními zkouškami zjistíme základní 

mechanické vlastnosti spoje a metalografickým zkoušením se ověří struktura svaru. 
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8 Heterogenní svarový spoj materiálů X8CrNiTi18-10 a L290NB 

 

Disertační práce se zabývá studiem svařitelnosti heterogenního spoje mezi 

austenitickou ocelí X8CrNiTi18-10 a feritickou ocelí L290NB. Chemické složení 

uvedených materiálů je v tabulce 8.1. Z těchto hodnot lze určit jejich polohu v 

Schaefflerově diagramu (dle vztahu 1.2, 1.3) a posoudit tak přibližnou strukturu svarového 

spoje. Ten byl však navržen pro obloukové svařování a vzhledem k tomu, že materiály jsou 

svařovány vysokovýkonnými metodami (tedy elektronovým paprskem a metodou laser-

hybrid), slouží pouze orientačně. Jak je z obrázku 8.1 patrné, ve výsledné struktuře může 

dojít ke vzniku martenzitu, pokud nebude použit přídavný materiál. Tato struktura 

(společně s vodíkem) může vést k tvorbě studených trhlin. U elektronového paprsku je 

svarový kov dostatečně chráněn před vodíkem vakuem v komoře, u technologie laser-

hybrid chrání svarový kov ochranný plyn. 

 

Tabulka 8.1 Chemické složení svařovaných materiálů 
X8CrNiTi18-10 
Tavba C Mn Si P S Cr Ni Cu Co Ti N 
13028 0,08 1,3 0,49 0,02 0,004 17,67 10,73 0,04 0,02 0,56 0,013 
 
L290NB 
Tavba C Mn Si P S Cr Ni Cu    
51788 0,15 0,51 0,26 0,011 0,013 0,09 0,06 0,17    
 

Obrázek 6.1 Upravený Schaefflerův diagram 

 
 X8CrNiTi18-10 L290NB 
Cr ekv = (Cr) +(Mo) + 0.5(W) + (V) + 1.5(Si) + 0.5(Nb) + (Ti) Cre = 18,965 Cre = 0,48 
Ni ekv = (Ni) + 30(C) + 0.5(Mn) + 50(N) Nie = 14,43 Nie = 4,815 
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Mechanické a fyzikální vlastnosti jsou uvedeny v tabulkách 8.2 a 8.3. U 

austeniticko feritických heterogenních spojů je nutno kompenzovat napětí vzniklé 

z důvodu rozdílné teplotní roztažnosti. Na obrázku 8.2 je zobrazena roztažnost materiálů 

v závislosti na teplotě.  

 

Tabulka 8.2 Mechanické a fyzikální vlastnosti oceli L290NB [18] 

 Teplota [oC]  
 20 50 100 150 200 250 300 350 

m
ec

ha
ni

ck
é 

vl
as

tn
os

ti 

Rm [MPa] 441 430 410 390 370 350 330 320 
Rp0,2[MPa] 255 250 245 235 225 205 177 157 
A5 [%] 21 20 20 19 19 18 18 18 
Z [%] 40 40 38 38 38 38 39 39 
αt.106 [K-1] - - 11,1 11,6 12,1 12,5 12,9 13,2 

fy
z.

 
vl

as
t. 

E [GPa] 206 204 198 195 192 187 181 177 
 

Tabulka 8.3 Mechanické a fyzikální vlastnosti oceli X8CrNiTi18-10 [18] 

 Teplota [oC]  
 20 50 100 150 200 250 300 350 

m
ec

ha
ni

ck
é 

vl
as

tn
os

ti 

Rm [MPa] 510 471 461 441 421 421 412 412 
Rp0,2[MPa] 216 206 206 196 187 187 177 177 
A5 [%] 35 32 30 28 27 26 26 26 
Z [%] 55 55 55 54 54 53 52 51 
αt.106 [K-1] - 16,4 16,6 16,8 17 17,2 17,4 17,6 

fy
z.

 
vl

as
tn

os
ti E [GPa] 205 202 200 195 190 185 180 175 

λ [W/m.K] 15,32 - 16,33 - 17,59 - 18,85 19,48 
cp [J/kg.K] 511 - 520 - 536 - 554 565 
 

Obrázek 8.2 Křivky teplotní roztažnosti svařovaných materiálů 
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Na obrázku 8.3 je znázorněno schéma svařované součásti. Polotovarem byly trubky 

ocelové-bezešvé z uhlíkové oceli L290NB o průměru Ø57 mm a tloušťky stěny 6,3 mm a 

austenitické trubky z oceli X8CrNiTi18-10 o průměru Ø 57 mm a tloušťky stěny 6,0 mm. 

Délka zkušebního kusu je 150 + 150 mm. Svařován byl obvodový svar na tupo bez mezery 

s drsností svarových ploch 1,6 μm. Pro potřebu svařování byl navržen a sestrojen přípravek 

(viz. obrázek 8.4). Ten je nutný pro uchycení a přesné slícování součásti během svařování. 

Vzhledem k tomu, že se svařuje elektronovým paprskem ve vakuu, musí být materiál 

přípravku nemagnetický - z austenitické oceli (aby nevychyloval svazek elektronů) a musí 

v něm být otvor pro odčerpání vzduchu. Tento otvor je také nutný pro přístup formovacího 

plynu během svařování technologií laser-hybrid. Přípravek je osazen jemným závitem 

(M20 x 1,5 mm). 

 

Obrázek 8.3 Schéma svařované součásti 

 

 
 

Obrázek 8.4 Schéma přípravku 
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9 Heterogenní spoj provedený elektronovým svařováním 

 

Materiály X8CrNiTi18-10 a L290NB byly svařovány na tupo bez přídavného 

materiálu svařovacím zařízením LEYBOLD ESW 1001/15-60CNC. Parametry tohoto 

zařízení jsou uvedeny v tabulce 9.1. Před svařováním musely být z důvodů čistoty ve 

vakuové komoře jednotlivé kusy očištěny acetonem a poté odmagnetizovány, aby 

nevychylovaly proud elektronů. Výsledné parametry svařování jsou uvedeny v tabulce 9.2. 

Svarové spoje se vyznačují velmi úzkým svarem (cca. 1 mm) s minimální tepelně 

ovlivněnou oblastí. Důležité je správné provaření kořene (viz. obrázek 9.1), jedná se o 

problematické místo u této metody. Při nedestruktivních zkouškách svarových spojů 

(vizuální, penetrační a prozařovací zkouška) však nebyla ve svarových spojích zjištěna 

přítomnost povrchových či vnitřních vad. 

 

Tabulka 7.1 Parametry svařovacího stroje LEYBOLD ESW 1001/15-60CNC 

Urychlovací napětí (kV) 60 
Výkon (W) 1380 
Proud paprsku (mA) 23 
Proud částic/rozostření (mA) 50 
Posuvná rychlost (cm/min) 48-60 
Energie na jednotku délky (J/cm) 1720-1380 
Vychylovací systém (volné programování) 20 bodů na obdélník, šířka 15 mm 
Frekvence paprsku (Hz) 10 
Tlak v elektronovém dělu (mbar) 10-4 
Pracovní tlak v komoře (mbar) 10-3 
 

Tabulka 7.2 Parametry svařování 

 Průchod 
1. stehovací 2. svařovací 3. kosmetický 

Úhel stolu (°) 90 90 90 
Vzdálenost děla (mm) (± 3 mm) 300 300 300 
Urychlovací napětí (kV) (± 5 %) 60 60 60 
Svařovací proud (mA) (± 5 %) 8,5 42,6 21,5 
Rychlost svařování (mm/s) (± 5 
%) 

- 20 20 

Fokusační proud (A) (± 5 %) 506 506 510 
Žhavící proud (A) (± 5 %) 1,84 1,84 1,84 
Náběh proudu (s) (± 5 %) 1,2 1,2 1,2 
Doběh proudu (s) (± 5 %) 3,5 3,5 3,5 
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Obrázek 9.1 Svarový spoj provedený elektronovým paprskem 

 
 

 

9.1 Výsledky nedestruktivního a mechanického zkoušení 

 

Rozsah zkoušení heterogenního svarového spoje určuje norma ČSN EN ISO 

15 614-11 (viz. tabulka 9.1.1). Uvedené zkoušky se provádějí dle uvedených norem v 

tabulce. Vizuální, penetrační zkouška a zkouška prozářením neprokázala žádné povrchové, 

či objemové vady. Výsledky příčné zkoušky tahem, zkoušky lámavosti a tvrdosti jsou 

uvedeny v tabulkách 9.1.2-9.1.4. Nevyhovujícího výsledku vykázala pouze zkouška 

tvrdosti. Proto se tato práce bude zabývat studiem mikrostruktury a zjištění příčin 

nevyhovující mikrotvrdosti. 

 

Tabulka 9.1.1 Rozsah zkoušení svarových spojů dle ČSN EN ISO 15 614-11 
Typ zkoušky Norma Zkušební tep. Poznámka 
Vizuální zkouška – VT ČSN EN 970 - - 
Penetrační zkouška – PT ČSN EN 571-1 - - 
Zkouška prozářením – 
RT ČSN EN 1435 - - 

Příčná zkouška tahem ČSN EN 895 +20 oC Stanovení Rm 

Zkouška lámavosti ČSN EN 910 +20 oC 

2 tyče příčné zkoušky lámavosti ze strany 
kořene, 2 tyče příčné zkoušky lámavosti 
z lícní strany, průměr válečku 4.t a úhel 
ohybu 180o 

Zkouška mikrotvrdosti ČSN EN 1043-
2 +20 oC Umístění vpichů dle ČSN EN ISO 15 614-

11, článek 7.4.4 
Zkouška makrostruktury  ČSN EN 1321 +20 oC M 2:1 
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Tabulka 9.1.2 Výsledky příčné zkoušky tahem 

Prováděcí předpis: ČSN EN 895 
Požadavek dle předpisu: ČSN EN ISO 15614-11 Výsledek: vyhovujícící 
Vzorek Teplota (oC) Rm (N.mm-2) Rp0,2 (N.mm-2) A (%) Z (%) Místo porušení 
Požadavek: +20 min. 440 - - - - 
1R-613 /1/T1 +20 561  -  -  - mimo svar 
1R-613 /1/T2 +20 553  -  -  - mimo svar 
 

Tabulka 9.1.3 Výsledky zkoušky lámavosti 
Prováděcí předpis: ČSN EN 910 
Požadavek dle předpisu: ČSN EN ISO 15614-11 Výsledek: vyhovujícící 
Vzorek Teplota (°C) Ø trnu (mm) Úhel ohybu (°) Tažená strana Výsledek: Poznámky 
Požadavek: +20 4t 180  -  - - 
1R-613 /1/O1 +20 4t 180 kořen Vyhovující - 
1R-613 /1/O2 +20 4t 180 povrch Vyhovující  - 
1R-613 /1/O3 +20 4t 180 kořen Vyhovující - 
1R-613 /1/O4 +20 4t 180 povrch Vyhovující  - 
 

Tabulka 9.1.3 Výsledky zkoušky mikrotvrdosti 

Prováděcí předpis: ČSN EN 1043-2 
Požadavek dle předpisu: ČSN EN ISO 15614-11 Výsledek: nevyhovující 

Vzorek max. ZM I max. TOO max. SK max. TOO max. ZM II Umístění jednotlivých 
vpichů viz protokol č. 

Požadavek: max.380 - 
1R-613 1/M1 199 482 557 274 218 - 
1R-613 1/M1 187 557 555 284 218 - 
 

 

9.2 Studium mikrostruktury svarového spoje 

 

Vzhledem k nevyhovující zkoušce mikrotvrdosti byl vzorek svarového kovu 

podroben dalšímu zkoumání. Mikrotvrdost byla měřena ve třech vrstvách – 1 mm, 3 mm a 

5 mm pod povrchem. Výsledek je graficky znázorněn na grafu 7.2.1. Na grafu 

mikrotvrdosti je patrné její zvýšení v oblasti svarového kovu. Vzhledem k plynulosti 

křivky lze hovořit o vlivu struktury, nejedná se o zasažení karbidu indentorem. Maximální 

požadavek na tvrdost je 380 HV, ve středu svarového kovu dosahuje mikrotvrdost hodnoty 

téměř 500 HV. 

 

Svarový spoj bude nejprve zkoumán opticky, poté elektronovým mikroskopem a 

rentgenovou difrakcí pro zjištění příčiny takové tvrdosti.  
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Optická mikroskopie vysvětlí strukturu svarového kovu, elektronová mikroskopie 

zobrazí změny obsahů legujících prvků a rentgenová difrakce zjistí přítomnost karbidů 

(karbonitridů). Výsledkem by měl být návrh vhodného tepelného zpracování po svařování 

pro snížení tvrdosti svarového spoje a navíc studium jeho korozní odolnosti. 

 

Obrázek 9.2.1 Průběh mikrotvrdosti napříč svarovým spojem 

 
 

9.2.1 Optická mikroskopie a zkoumání obsahu delta feritu 

 

Klasický mikrostrukturní rozbor byl získán studiem metalografického výbrusu 

optickým mikroskopem a jeho následným vyhodnocením. Vlastní mikrostruktura je 

viditelná po naleptání, problémem však je leptání heterogenního svarového spoje. 

Nelegované a nízkolegované oceli se leptají obvykle Nitalem, což je 1-4 % roztok kyseliny 

dusičné v etanolu. Na austenit, jehož povrch je pokryt oxidickým filmem Cr2O3, je potřeba 

speciální leptadla. Proto se vzorek nejprve leptal elektrolyticky v kyselině šťavelové po 

dobu 1,5 min., proudu 1 A/cm2 dle normy ASTM A262 a poté v Nitalu. 

 

Výsledky metalografického zkoušení jsou uvedeny na obrázku 9.2.1.1 a 9.2.1.2. 

Makrostruktura (uvedená na obrázku 1) je zvětšena 2x, na levé straně je základní materiál 

L290NB a na pravé základní materiál X8CrNiTi18-10. Vzhledem k malé šířce tepelně 

ovlivněné oblasti, byl zkoumán pouze svarový kov. 

 

L290NB  X8CrNiTi18‐10 

Osa 
svaru
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Obrázek 9.2.1.1 Makrostruktura a mikrostruktura svarového spoje (detaily zvětšeny 200x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9.2.1.2 Mikrostruktura svarového spoje (zoom 200x) 
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Výsledná mikrostruktura konkrétního svarového kovu je licí, tvořena austenitem a 

δ-feritem. Hranice ztavení na straně materiálu X8CrNiTi18-10 je tvořena austenitem, δ-

feritem a množstvím jemných karbidů, hranice ztavení na straně materiálu L290NB je 

tvořena jemnou feriticko-cementitickou strukturu. Původně tyčinkovitý cementit hrubne a 

mění tvar na globulární.  Mikrostruktura materiálu X8CrNiTi18-10 je tvořena austenitem, 

δ-feritem a množstvím jemných karbidů, mikrostruktura materiálu L290NB je feriticko -

bainitická. 

 

Na mikrostruktuře svarového kovu lze spatřit dvě krystalizační fronty - dendritická 

a globulární. Na hranicích zrn začíná růst martenzit, což má za následek vysokou tvrdost 

materiálu. Právě vhodným žíháním lze popustit tuto strukturu a následně tak snížit 

nevyhovující tvrdost svarového kovu. 

 

Cílem dalšího měření je kvantifikovat obsah delta feritu ve svarovém kovu (delta 

ferit je ve struktuře cíleně, zvyšuje odolnost proti praskavosti za tepla). Pro tyto účely 

slouží program MICROIMAGE. Principem tohoto měření je barevné odlišení měřené 

složky barevným leptáním a následným kvantitativním vyhodnocením tmavších oblastí 

(sledované složky). Jelikož je struktura svarového kovu tvořena především austenitem a 

delta-feritem, bylo použito tzv. barevné leptání, k barevnému odlišení austenitu a delta 

feritu. Takto připravené vzorky jsou nafoceny digitálním fotoaparátem připojeným 

k optickému mikroskopu a fotky jsou analyzovány programem MICROIMAGE. Ten 

následně naměří obsah tmavých ploch na snímku (delta feritu ve svarovém kovu). Jako 

doplňující měření obsahu delta feritu bylo také provedeno měření dotykovým 

feritometrem, které je zde také uvedeno. 

 

Obrázek 9.2.1.3 Svar zalisovaný ve vodivém materiálu a detail pásma ztavení (zoom 200x) 
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Na obrázku 9.2.1.3 je uveden zkoumaný svar provedený elektronovým paprskem, 

zalisovaný ve vodivém materiálu a připravený pro měření obsahu delta feritu. Jak je ze 

snímku (a přiloženého měřítka) patrné, je velmi obtížné tento svar (šířka cca. 1 mm) měřit 

dotykovým feritometrem a tak je toto měření zde uvedeno jako doplňkové. Na obrázku je 

také uvedena fotografie zkoumaného povrchu, elektrolyticky vyleptaného v tzv. 

rozlišovacím leptadle (10% roztoku NaOH). Tímto leptáním se znázorní jednotlivé fáze-

delta ferit, případně i sigma fáze, které jsou následně vyhodnoceny programem 

Microimage. Ten vypočítá procentuální množství delta feritu, který se jeví na fotografii 

svarového kovu jako tmavé oblasti. 

 

Tabulka 9.2.1.1 Vypočítaný obsah delta feritu v programu Microimage: 

  měření 1 měření 2 měření 3 měření 4 měření 5 
   Stats Area Per-Area Area Per-Area Area Per-Area Area Per-Area Area Per-Area 

     Min 0,301668 2,3E-06 0,301668 2,3E-06 0,301668 2,3E-06 0,301668 2,3E-06 0,301668 2,3E-06 

 (Obj.#) 8 978 11 863 39 636 3 1867 4 437 

     Max 252,1946 0,001923 42,23355 0,000322 195,481 0,001491 40,42354 0,000308 51,2836 0,000391

 (Obj.#) 155 155 1 1 393 393 1393 1393 327 327 

   Range 251,893 0,001921 41,93188 0,00032 195,1794 0,001488 40,12187 0,000306 50,98193 0,000389

    Mean 5,543423 4,23E-05 4,913293 3,75E-05 4,717124 3,6E-05 1,909812 1,46E-05 2,706299 2,06E-05

 Std.Dev 14,03531 0,000107 4,72203 0,000036 8,959673 6,83E-05 1,895924 1,45E-05 4,243481 3,24E-05

     Sum 5427,011 0,041383 4638,149 0,035368 3000,091 0,022877 3567,528 0,027204 1217,835 0,009286

 Samples 979 979 944 944 636 636 1868 1868 450 450 

  

d-ferit (%) 4,138296 3,536759 2,287679 2,720371 0,928643 
  

  měření 6 měření 7 měření 8 měření 9 měření 10 
   Stats Area Per-Area Area Per-Area Area Per-Area Area Per-Area Area Per-Area 

     Min 0,301668 2,3E-06 0,301668 2,3E-06 0,301668 2,3E-06 0,301668 2,3E-06 0,301668 2,3E-06 

 (Obj.#) 4 836 4 1025 14 1094 63 1020 54 861 

     Max 108,9022 0,00083 68,78036 0,000524 77,83041 0,000593 93,81882 0,000715 86,57878 0,00066 

 (Obj.#) 785 785 701 701 932 932 958 958 703 703 

   Range 108,6006 0,000828 68,47869 0,000522 77,52874 0,000591 93,51715 0,000713 86,27712 0,000658

    Mean 4,306251 3,28E-05 4,578882 3,49E-05 4,380795 3,34E-05 3,995481 3,05E-05 4,971745 3,79E-05

 Std.Dev 5,519759 4,21E-05 5,674996 4,33E-05 5,561692 4,24E-05 6,148265 4,69E-05 7,603371 5,8E-05 

     Sum 3604,332 0,027484 4693,355 0,035789 4801,352 0,036612 4083,381 0,031137 4280,672 0,032642

 Samples 837 837 1025 1025 1096 1096 1022 1022 861 861 

  

d-ferit (%) 2,748435 3,578855 3,661207 3,113728 3,26417 

 

V tabulce 9.2.1.1 jsou uvedeny naměřené hodnoty z programu MICROIMAGE. 

Jednotlivé data byly naměřeny v ose svarového kovu a to od povrchu (návaru), až po kořen 

svaru (viz. obr. 9.2.1.1). Jak je z výsledků patrné, obsah delta feritu je přibližně 0,92-4,14 

% ve svarovém kovu. Výsledky byly dále statisticky zpracovány v programu MINITUB, 

jsou znázorněny na následujícím obrázku 9.2.1.4. 
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Množství delta feritu je průměrně 2,818% a s 95% pravděpodobností se jeho obsah 

při dalším měření bude pohybovat v rozmezí 2,1354% až 3,5006%. 

 

Obrázek 7.2.1.4 Statistické zpracování naměřených dat 

 
 

Doplněním získaných údajů obsahu delta feritu jsou také naměřené hodnoty 

z dotykového feritometru FA-1M, jehož princip je založen na magnetické váze (viz. 

tabulka 9.2.1.2). Naměřené hodnoty, zanesené do grafu (viz. obrázek 9.2.1.5), určí 

množství feritu ve struktuře. Výsledkem je změřený obsah delta feritu, který dosahuje 

přibližně 1,655 %. Vzhledem k velké nepřesnosti měření, způsobené velmi malou 

zkoumanou oblastí, jsou tyto výsledky pouze jako doplňující s výsledky z programu 

Microimage. 

 

Tabulka 9.2.1.2 Naměřené hodnoty z dotykového feritometru: 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 průměr 
Měření (rozsah 300 μA) 15 8 14 7 8 7 8 8 12 9  
Přepočet (μA) 45 24 42 21 24 21 24 24 36 27 28,8 
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Obrázek 9.2.1.5 Přepočet naměřených hodnot dotykového feritometru 

 

 
 

9.2.2 Elektronová mikroskopie 

 

Měření bylo zaměřeno na stanovení chemického složení ve třech liniích a je také 

doplněno snímky rozhraní- pásma ztavení na obou stranách svarového kovu (viz. obrázky 

9.2.2.2-9.2.2.11). Na závěr jsou graficky uvedeny změny chemického složení napříč 

svarovým spojem (viz. grafy 9.2.2.1-9.2.2.6). V každém grafu je znázorněna změna obsahu 

jednotlivých legujících prvků napříč svarovým spojem a to směrem od jejich hodnot 

v uhlíkové oceli, přes svarový kov, až po hodnoty v austenitické oceli. Jak je z grafů 

patrné, změna chemického složení je plynulá z hodnot v austenitické oceli do hodnot ve 

feritické oceli. Měření bylo prováděno na řádkovacím elektronovém mikroskopu XL 30 s 

rentgenovým mikroanalyzátorem EDAX firmy PHILIPS. 

 

Výsledné hodnoty obsahů jednotlivých prvků byly měřeny ve třech řádcích (1 mm 

pod povrchem, 3 mm pod povrchem a 5 mm pod povrchem), kolmo k ose svaru. Jednotlivé 

analýzy byly měřeny s krokem 200 μm. Tepelně ovlivněná oblast na straně feritické oceli 

již nebyla analyzována, výsledky vykazovaly 100% obsah Fe. Je tomu z důvodů 

minimálních obsahů legujících prvků ve feritické oceli (např.Cr=0,09%, Ni=0,06%), kdy 

takové minimální obsahy prvků jsou touto metodou obtížné zaznamenatelé. Naměřené 

hodnoty obsahů prvků, které jsou menší než 1%, jsou pouze informativní. Při tak nízkém 

obsahu prvku je odchylka měření příliš vysoká (viz. např. titan).  
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Výsledná mikrostruktura svarového kovu je licí, tvořena austenitem a delta feritem 

(při analýze byl ve svarovém kovu zjištěn obsah delta feritu 2 - 3%, tato struktura zvyšuje 

odolnost proti praskavosti za tepla). Na snímcích z elektronového mikroskopu byly dále 

nalezeny karbidy a nitridy titanu. Titan se dodává do austenitické oceli jako stabilizační 

prvek. Je to z důvodů ochrany vůči mezikrystalické korozi, kdy se tento prvek přednostně 

váže na uhlík a zamezí tak vzniku karbidů chrómu, což by mělo za následek snížení 

korozní odolnosti. Z důvodu ověření jednotlivých karbidů bude vzorek také měřen fázovou 

rentgenovou difrakcí. 

 

Důležitým faktorem, ovlivňující korozní odolnost svarového kovu je však také 

obsah legujících prvků (např. chrómu). Chemickou analýzou jsme tak schopni zjistit od 

kterého místa ve svarovém kovu můžeme očekávat korozní napadení. Přechod chemického 

složení obsahů legujících prvků z austenitické oceli do feritické oceli prudce klesá. Je to 

dáno především stupněm promísení základních materiálů, protože do místa svaru není 

dodáván přídavný materiál a také faktem, že množství legujících prvků je ze svarového 

kovu touto vysokovýkonnou metodou svařování odpařeno. 

 

Obrázek 9.2.2.1 Znázornění měřených oblastí 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měření chemického složení 5 mm pod 
povrchem, krok 200μm, fotografie 
oblastí viz. obr. 9.2.2.9‐9.2.2.11 

Měření chemického složení 3 mm pod 
povrchem, krok 200μm, fotografie 
oblastí viz. obr. 9.2.2.6‐9.2.2.8 

Měření chemického složení 1 mm pod 
povrchem, krok 200μm, fotografie 
oblastí viz. obr. 9.2.2.2‐9.2.2.5 
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Obrázek 9.2.2.2 Mikrostruktura svarového kovu 1 mm pod povrchem (2000x) 

 
Obrázek 9.2.2.3 Mikrostruktura hranice ztavení (uhl. ocel) 1 mm pod povrchem (2000x) 
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Obrázek 9.2.2.4 Mikrostruktura hranice ztavení (austenit) 1 mm pod povrchem (1000x) 

 
Obrázek 9.2.2.5 Mikrostruktura hranice ztavení (austenit) 1 mm pod povrchem (2000x) 
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Obrázek 9.2.2.6 Mikrostruktura svarového kovu 3 mm pod povrchem (2000x) 

 
Obrázek 9.2.2.7 Mikrostruktura hranice ztavení (uhl. ocel) 3 mm pod povrchem (2000x) 
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Obrázek 9.2.2.8 Mikrostruktura hranice ztavení (austenit) 3 mm pod povrchem (2000x) 

 
Obrázek 9.2.2.9 Mikrostruktura svarového kovu 5 mm pod povrchem (2000x) 
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Obrázek 9.2.2.10 Mikrostruktura hranice ztavení (uhl. ocel) 5 mm pod povrchem (2000x) 

 
Obrázek 9.2.2.11 Mikrostruktura hranice ztavení (austenit) 5 mm pod povrchem (2000x) 
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Graf 9.2.2.1 Změna obsahu chrómu napříč svarovým spojem 

 
 

Graf 9.2.2.2 Změna obsahu niklu napříč svarovým spojem 

 
 

Graf 9.2.2.3 Změna obsahu titanu napříč svarovým spojem 
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Graf 9.2.2.4 Změna obsahu křemíku napříč svarovým spojem 

 
 

Graf 9.2.2.5 Změna obsahu manganu napříč svarovým spojem 

 
 

Graf 9.2.2.6 Změna obsahu železa napříč svarovým spojem 

 

Osa 
svaru

Osa 
svaru

Osa 
svaru

L290NB  X8CrNiTi18‐10 

L290NB  X8CrNiTi18‐10 

X8CrNiTi18‐10 L290NB 



-60- 
 

Rozdíly v úbytku i přírůstku legujících prvků v jednotlivých vrstvách pod 

povrchem jsou dány jednak geometrií svaru a také technologií svařování elektronovým 

paprskem. Svařuje se totiž na tři vrstvy (stehovací, svařovací a kosmetický průchod), 

každým následným průchodem se odpařuje základní materiál a legující prvky. Také obsah 

feritu roste až do maximálních hodnot (viz. graf 9.2.2.6). Na tomto grafu je nejlépe vidět 

prudká změna chemického složení a to zhruba v jedné desetině milimetru od pásma ztavení 

austenitické oceli. Poté se chemické složení ustálí a opět cca. 0,1 mm od pásma ztavení na 

straně feritické oceli roste do maximálních hodnot. 

 

Obrázek 7.2.2.12 Snímek nitridů a karbonitridů ve svarovém spoji (zvětšeno 2000 x) 

 
 

Nitrid TiN     karbid TiC   karbonitrid TiCN 

 

Ve svarovém kovu byly nalezeny také karbidy titanu (tmavší útvary) a nitridy titanu 

(světlejší útvary). Chemické složení těchto útvarů je uvedeno v tabulce 9.2.2.1. 
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Tabulka 9.2.2.1 Chemické složení karbidů a nitridů ve svarovém spoji 

Nitrid Karbid Karbonitrid 
Prvek At (%) Prvek At (%) Prvek At (%) 
N 14,19 C 11,2 C 9,6 
Ti 67,36 Ti 54,75 N 11,85 
Cr 2,62 Cr 4,03 Ti 65,01 
Fe 14,76 Fe 27,64 Cr 1,86 
Ni 1,07 Ni 2,38 Fe 11,05 
    Ni 0,63 
 

 

9.3 Návrh žíhání svarového spoje provedeného elektronovým paprskem [31] 

 

Z výsledků mechanického zkoušení svarového spoje provedeného elektronovým 

paprskem nevyhovuje pouze mikrotvrdost (max. 380 HV). Studium mikrostruktury 

neprokázalo žádné vady, na hranicích zrn svarového kovu však začíná růst martenzit. 

Vhodné je žíhání bez rekrystalizace, tedy pod teplotu Ac1. Dochází tak k rozpuštění 

vytvrzujících fází v austenitu nebo feritu, jako jsou například rentgenovou difrakcí zjištěné 

karbidy a karbonitridy [28]. Výsledky tohoto měření jsou uvedeny v diplomové práci Ing. 

Jiřího Zbořila. Celkem byly žíhány čtyři vzorky, každý na jinou teplotu uvedenou v tabulce 

9.3.1. 

Tabulka 9.3.1 Postup žíhání vzorků a výsledky tvrdosti (mikrotvrdosti) 

Vzorek 1 2 3 4 
Teplota (oC) 620 650 670 700 
Čas (min) 30 30 30 30 
Tvrdost HV1 nevyhovuje vyhovuje vyhovuje Vyhovuje 
Mikrotvrdost HV0,1 nevyhovuje nevyhovuje nevyhovuje Vyhovuje 
 

 Teplota žíhání se nachází v oblasti zcitlivění na mezikrystalickou korozi. Proto 

budou žíhané vzorky následně zkoumány na odolnost proti mezikrystalické korozi. 

 

Po tepelném zpracování byla na vzorcích měřena tvrdost HV1 (1 kg) v obou 

základních materiálech, jejich tepelně ovlivněných zónách i ve svarovém kovu. Průběhy 

tvrdosti jsou uvedeny na obrázcích 9.3.1 – 9.3.4 
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Obrázek 9.3.1 Průběh tvrdosti po žíhání na 620o po dobu 30 minut 

 
 

Obrázek 9.3.2 Průběh tvrdosti po žíhání na 650o po dobu 30 minut 
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Obrázek 9.3.3 Průběh tvrdosti po žíhání na 670o po dobu 30 minut 

 

 
 

Obrázek 9.3.4 Průběh tvrdosti po žíhání na 700o po dobu 30 minut 

 
 

Jak z uvedených průběhů tvrdostí jednotlivých vzorků vyplývá, pouze žíhání na 

nejnižší teplotu (620oC) je nevyhovující. Pro detailnější studium je nutné vzorky podrobit 

měření mikrotvrdosti. Tyto výsledky jsou znázorněny na obrázcích 9.3.5 – 9.3.8. 
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Obrázek 9.3.5 Průběh mikrotvrdosti po žíhání na 620o po dobu 30 minut 

 
 

Obrázek 9.3.6 Průběh mikrotvrdosti po žíhání na 650o po dobu 30 minut 
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Obrázek 9.3.7 Průběh mikrotvrdosti po žíhání na 670o po dobu 30 minut 

 
 

Obrázek 9.3.8 Průběh mikrotvrdosti po žíhání na 700o po dobu 30 minut 

 
 

Jak je z uvedených výsledků měření mikrotvrdosti patrné, vyhovující je pouze 

poslední vzorek, žíhaný na 700oC po dobu 30 minut. Opět vzhledem k plynulosti křivky 

lze hovořit o vlivu struktury, nikoliv o vliv vytvrzujících fází, karbidů, karbonitridů, nebo 

nitridů. 
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Pro bližší studium makrostruktury byl na žíhaných vzorcích proveden makrolept 

(uhlíková ocel naleptána 15% HNO3 a austenitická ocel dle Adlera) a mikrolept (uhlíková 

ocel naleptána 4% Nitalem a austenitická ocel dle Villela). Výsledky jsou znázorněny na 

obrázcích 9.3.9 – 9.3.10. Na fotografiích makrostruktury nejsou viditelné žádné vady, se 

zvyšující se teplotou je zřejmý úbytek karbidů na hranici ztavení u austenitické oceli 

(vpravo). Také je zřejmá změna zrnitosti mikrostruktury svarového kovu (zjemnění 

zrnitosti). 

 

Obrázek 9.3.9 Makrolept vzorků žíhaných na 620o a 650o po dobu 30 minut 

 
Obrázek 9.3.10 Makrolept vzorků žíhaných na 670o a 700o po dobu 30 minut 
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10 Heterogenní spoj provedený technologií laser-hybrid 

 

Jako další vysokovýkonnou metodou byla zvolena metoda svařování laser-hybrid. 

Tato metoda, která slučuje výhody obloukového a laserového svařování, umožňuje 

pozitivně ovlivnit svarový kov přídavným materiálem. Během těchto experimentů bylo 

také vyzkoušeno svařování pouze laserem bez asistence metody MAG, od kterého, 

vzhledem k četné pórovitosti, bylo upuštěno.  

 

Při svařování technologií laser-hybrid byl zvolen přídavný materiál OK AUTROD 

16.51 Ø 1,2 mm (nové značení a dále jen 309LSi) od výrobce ESAB, určený pro 

heterogenní svarové spoje. Tento přídavný materiál omezuje redistribuci uhlíku a dokáže 

kompenzovat rozdílnou roztažnost a navíc zvyšuje odolnost proti pittingové korozi 

(odolnost je vyjádřena koeficientem PRE - Pitting Resistance Equivalent/koeficient 

pittingové odolnosti). U austenitické oceli X8CrNiTi18-10 je odolnost proti pittingové 

korozi nižší (koeficient PRE=17,8) než u přídavného materiálu 309LSi (koeficient 

PRE=25,1). Chemické složení je uvedeno v tabulce 10.1. Typ svařovacího drátu byl zvolen 

také na základě provozní teploty, která dosahuje hodnot do 350oC. Jako ochranný plyn 

byla zvolena směs 97,5% Ar + 2,5% CO2 (EN 439: M12). Jednotlivé parametry svařování 

jsou uvedeny v tabulce 10.2. 

 

Tabulka 10.1 Chemické složení přídavného materiálu 309LSi 

Prvek C Mn Si Cr Ni 
(%) <0,03 1,8 0,8 24,0 13,0 
Tabulka 10.2 Parametry svařování technologií laser-hybrid 

Průtok plynu Výkon laseru Proud Napětí Rychlost podávání drátu Rychlost svař. 
(l/min) (kW) (A) (V) (m/min) (mm/s) 
8 3,9 81 16 2 13 
 

Jak je zřejmé z obrázku 10.1, svařovalo se robotem ABB v poloze PA. Robot 

zůstává ve stabilní fokusační vzdálenosti laseru a MAG hořák ve vzdálenosti výletu drátu, 

tedy cca. 15 mm. Rotaci svařované součásti zajišťuje otočný stůl (polohovadlo), vše je 

naprogramováno přes controller S4C+. Formovací plyn je zaveden do svařovacího 

přípravku a pomáhá chránit kořenovou oblast svarového spoje. 
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Obrázek 10.1 Průběh svařování metodou laser-hybrid 

   
 

Vzhledem k využití laseru lze s touto metodou svařovat vysokými rychlostmi. 

Problémem je však svařování materiálů větších tloušťek, v tomto případě 6 mm, které vede 

ke zpomalení celého procesu (13 mm/s). MAG metoda, při této rychlosti, zde slouží 

k vytvoření zpevňujícího návaru a ke vhodnému dolegování svarového kovu přídavným 

materiálem. Běžná svařovací rychlost Nd:YAG laserem je přibližně 30 mm/s pro tloušťky 

konstrukčních ocelí 3 mm. 

 

 U metody laser hybrid byl použit 4kW Nd:YAG laser firmy TRUMPF. Jedná se o 

nejvýkonnější laser, který u nás využívají především automobilky. Větších výkonů 

dosahují plynové lasery, jejich laserový paprsek však nemůže být veden optickým 

kabelem, ale zrcadly. Proto je tento druh laserů pro tuto aplikaci nepoužitelný. 

 

 Vzhledem ke kritické tloušťce svařovaných materiálů, byla navržena úprava 

svarových ploch (viz. obrázek 10.2), aby byl laseru umožněn lepší průvar. 

 

Obrázek 10.2 Úprava svarových ploch pro metodu laser hybrid 

 

nevhodný formovací plyn 
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10.1 Výsledky nedestruktivního a mechanického zkoušení 

 

Tak jako při svařování elektronovým paprskem, i u této metody svařování rozsah 

zkoušení heterogenního svarového spoje určuje norma ČSN EN ISO 15 614-11 (viz. 

tabulka 10.1.1). 

 

Tabulka 10.1.1 Rozsah zkoušení svarových spojů dle ČSN EN ISO 15 614-11 

Typ zkoušky Norma Zkušební tep. Poznámka 
Vizuální zkouška – VT ČSN EN 970 - Vyhovující 
Penetrační zkouška – PT ČSN EN 571-1 - Vyhovující 
Zkouška prozářením - RT ČSN EN 1435 - Nevyhovující pórovitost 
Příčná zkouška tahem ČSN EN 895 +20 oC Nebyla provedena 
Zkouška lámavosti ČSN EN 910 +20 oC Nebyla provedena 

Zkouška mikrotvrdosti ČSN EN 1043-
2 +20 oC Nevyhovující 

Zkouška makrostruktury a 
mikrostruktury ČSN EN 1321 +20 oC  

 

Již během nedestruktivního zkoušení prozářením byla objevena značná pórovitost 

ve svarovém kovu. Tu lze také spatřit na makrosnímcích svarového spoje (viz. obrázek 

10.1.1). Pórovitost je způsobena především unikajícími plyny (v tomto případě nevhodně 

použitý formovací plyn, který vnikal do svarového spoje během svařování), které jsou 

zachyceny v tuhnoucím kovu. Tuto skutečnost lze ovlivnit volbou správných parametrů 

svařování: vhodné poloze svařovací hlavy, rychlostí svařování, svařovacím proudem, 

nastavením laseru a především zamezení vnikání formovacího plynu do svaru (úprava 

svařovacího přípravku). Příliš široký svar ve spodní části (kde působí pouze laser) může 

také znamenat nesprávně nastavenou ohniskovou vzdálenost.  

 

Obrázek 10.1.1 Makrolept svarového spoje s nevyhovující pórovitostí 
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Vzhledem k této skutečnosti, nebyly již vzorky dále zkoušeny destruktivními testy, 

pouze byly podrobeny měřením tvrdosti (HV1, obrázek 8.1.2) a mikrotvrdosti (HV0,1, 

obrázek 8.1.3) pro srovnání s metodou svařování elektronovým paprskem. I přes 

nevyhovující pórovitost budou vzorky dále zkoumány na redistribuci legujících prvků. 

 

Obrázek 10.1.2 Průběh tvrdosti napříč svarovým spojem 

 
 

Obrázek 10.1.3 Průběh mikrotvrdosti napříč svarovým spojem 

 
 

 

Osa 
svaru

Osa 
svaru

L290NB  X8CrNiTi18‐10 

L290NB  X8CrNiTi18‐10 
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Jak je z uvedených průběhů patrné, průběh tvrdosti i mikrotvrdosti je vyhovující 

(max. povolená hodnota 380 HV0,1). Vzhledem k tomu, že se disertační práce zabývá 

strukturou svarového spoje a degradačními vlastnostmi, bude svarový spoj dále zkoumán 

optickou mikroskopií pro klasifikaci struktury svarového spoje a také elektronovou 

mikroskopií pro sledování změny obsahů legujících prvků. 

 

 

10.2.1 Optická mikroskopie a zkoumání obsahu delta feritu 

 

Výsledky metalografického zkoušení jsou uvedeny na obrázku 10.2.1.1 a 10.2.1.2. 

Makrostruktura (uvedená na obrázku 1) je zvětšena 2x, na levé straně je základní materiál 

L290NB a na pravé základní materiál X8CrNiTi18-10.  

 

Obrázek 10.2.1.1 Makrostruktura svarového spoje 

 
 

 Makrostruktura byla leptána dle Adler-Mattinga a 15% HNO3, přičemž v ní byly 

objeveny plynové dutiny max. rozměru 0,9 mm. Na pórovitost ve svaru má vliv také 

svařovací rychlost, tedy že při nízké rychlosti svařování je výskyt pórovitosti vyšší. To 

potvrzuje i praxe, kdy (jak již bylo zmíněno) běžná svařovací rychlost laseru pro oceli 

tloušťky 3 mm je přibližně 30 mm/s při výkonu 3 kW. Pro 4kW lasery je tato rychlost pro 

oceli tloušťky 3 mm až 45 mm/s. Vzorek svařovaný metodou laser hybrid byl svařován 

rychlostí pouze 13 mm/s, což tuto domněnku potvrzuje. Do svařovacího přípravku byl 

vháněn formovací plyn (dusík) a ten vytvářel nevhodný přetlak, čímž vnikal do tuhnoucího 

svarového spoje. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

oblasti měření delta feritu 
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Obrázek 10.2.1.2 Mikrostruktura svarového spoje (zvětšeno 200x) 

 
 

Mikrostruktura (uvedená na obrázku 10.2.1.2) byla zvětšena 200x, leptána 2% 

HNO3 a poté elektrolyticky v 4% roztoku H2CrO4. Výsledná mikrostruktura konkrétního 

svarového kovu je licí, tvořena austenitem a δ-feritem. Hranice ztavení na straně materiálu 

X8CrNiTi18-10 je tvořena austenitem, δ-feritem a větším množstvím jemných karbidů, 

hranice ztavení na straně materiálu L290NB je feriticko-perlitická jehlicovitého 

uspořádání. Mikrostruktura materiálu X8CrNiTi18-10 je tvořena austenitem, δ-feritem a 

množstvím jemných karbidů, mikrostruktura materiálu L290NB je feriticko-perliticko-

bainitická. 

 

Obrázek 10.2.1.3 Svar zalisovaný ve vodivém materiálu a detail svarového kovu 

 
 

 Na obrázku 10.2.1.3 je uveden zkoumaný svar provedený metodou laser hybrid, 

zalisovaný ve vodivém materiálu a připravený pro měření obsahu delta feritu. Na obrázku 

je také uvedena fotografie zkoumaného povrchu, elektrolyticky vyleptaného v tzv. 

rozlišovacím leptadle (10% roztoku NaOH). Tímto leptáním se znázorní jednotlivé fáze-

delta ferit, případně i sigma fázi, které jsou následně vyhodnoceny programem 

Microimage. 

Pásmo ztavení II  Svarový kov Pásmo ztavení I
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V tabulce 10.2.1.1 jsou uvedeny naměřené hodnoty z programu MICROIMAGE. 

Jednotlivé data byly naměřeny v ose svarového kovu, od povrchu po kořen svaru (viz. obr. 

10.2.1.1). Jak je z výsledků patrné, obsah delta feritu je přibližně 3,19-7,5 % ve svarovém 

kovu. Tento rozdíl oproti elektronovému svařování je způsoben volbou přídavného 

materiálu OK Autrod 16.51 s obsahem Cr/Ni 24/13%. Výsledky byly tak jako u předchozí 

metody statisticky zpracovány v programu MINITUB a jsou znázorněny na následujícím 

obrázku 10.2.1.4.  

 

Tabulka 10.2.1.1 Vypočítaný obsah delta feritu v programu Microimage: 

  měření 1 měření 2 měření 3 měření 4 měření 5 
   Stats Area Per-Area Area Per-Area Area Per-Area Area Per-Area Area Per-Area 

     Min 0,301668 2,3E-06 0,301668 2,3E-06 0,301668 2,3E-06 0,301668 2,3E-06 0,301668 2,3E-06 

 (Obj.#) 19 1171 1 2035 29 1293 29 1017 15 689 

     Max 72,70204 0,000554 96,53383 0,000736 107,9972 0,000824 127,0023 0,000968 97,43884 0,000743 

 (Obj.#) 1003 1003 10 10 950 950 865 865 538 538 

   Range 72,40038 0,000552 96,23216 0,000734 107,6956 0,000821 126,7007 0,000966 97,13717 0,000741 

    Mean 5,939735 4,53E-05 4,765013 3,63E-05 5,587978 4,26E-05 5,111173 3,9E-05 6,068829 4,63E-05 

 Std.Dev 7,97656 6,08E-05 6,846288 5,22E-05 7,185033 5,48E-05 8,99527 6,86E-05 8,658604 6,6E-05 

     Sum 6985,128 0,053264 9834,987 0,074995 7225,256 0,055095 5203,173 0,039676 4181,423 0,031885 

 Samples 1176 1176 2064 2064 1293 1293 1018 1018 689 689 

  

d-ferit (%) 5,326417 7,499539 5,509523 3,967611 3,188489 
  

  měření 6 měření 7 měření 8 měření 9 měření 10 
   Stats Area Per-Area Area Per-Area Area Per-Area Area Per-Area Area Per-Area 

     Min 0,301668 2,3E-06 0,301668 2,3E-06 0,301668 2,3E-06 0,301668 2,3E-06 0,301668 2,3E-06 

 (Obj.#) 1 971 8 911 8 1115 2 919 10 785 

     Max 110,7122 0,000844 122,1756 0,000932 113,1256 0,000863 137,2591 0,001047 71,1937 0,000543 

 (Obj.#) 703 703 521 521 1008 1008 872 872 718 718 

   Range 110,4106 0,000842 121,874 0,000929 112,8239 0,00086 136,9574 0,001044 70,89204 0,000541 

    Mean 5,552368 4,23E-05 7,358326 5,61E-05 5,451131 4,16E-05 7,320132 5,58E-05 6,263424 4,78E-05 

 Std.Dev 8,673624 6,61E-05 12,09934 9,23E-05 9,62731 7,34E-05 12,97302 9,89E-05 9,367057 7,14E-05 

     Sum 5408,006 0,041238 6718,151 0,051228 6078,011 0,046347 6727,202 0,051297 4960,632 0,037827 

 Samples 974 974 913 913 1115 1115 919 919 792 792 

  

d-ferit (%) 4,123804 5,122837 4,634707 5,129738 3,782664 

 

Množství delta feritu je průměrně 4,828% a dle statistického zpracování bude 

s 95% pravděpodobností jeho obsah při dalším měření v rozmezí 3,9652% až 5,6908%. 

Tento výsledek je vyhovující, požadavek obsahu delta feritu je udáván v rozmezí 2-8%. 
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Obrázek 10.2.1.4 Statistické zpracování naměřených dat 

 
 

Doplněním získaných údajů obsahu delta feritu jsou také naměřené hodnoty 

z dotykového feritometru FA-1M (viz. tabulka 10.2.1.2). Naměřené hodnoty, zanesené do 

grafu (viz. obrázek 10.2.1.5), určí množství feritu ve struktuře. Výsledkem je změřený 

obsah delta feritu, který dosahuje přibližně 2,903 %. 

 

Tabulka 10.2.1.2 Naměřené hodnoty z dotykového feritometru: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 průměr 
Měření (rozsah 300 μA) 26 10 21 22 15 17 25 20 13 12  
Přepočet (μA) 78 30 63 66 45 51 75 60 39 36 54,3 
 

Obrázek 10.2.1.5 Přepočet naměřených hodnot dotykového feritometru 
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10.2.2 Elektronová mikroskopie 

 

Pro sledování změny obsahů legujících prvků, byla na vzorcích provedena analýza 

elektronovým mikroskopem. Tak jako u vzorků provedených elektronovým paprskem, i 

zde bylo měřeno ve třech liniích (2 mm; 3,5 mm; 5 mm pod povrchem). Měření je také 

doplněno snímky rozhraní- pásma ztavení na obou stranách svarového kovu (viz. obrázky 

10.2.2.2-10.2.2.18). Na závěr jsou uvedeny grafy chemického složení napříč svarovým 

spojem. V každém grafu je znázorněna změna obsahu jednotlivých legujících prvků napříč 

svarovým spojem a to směrem od jejich hodnot v uhlíkové oceli, přes svarový kov, až po 

hodnoty v austenitické oceli. Jak je z grafů patrné, změna chemického složení je skoková a 

to na straně uhlíkové oceli. Je to zřejmé i ze snímků pásma ztavení na straně uhlíková ocel-

svarový kov, kdy na obou stranách je zcela jiná struktura (feriticko-perlitická na straně 

uhlíkové oceli L290NB a austenit+δ-ferit ve svarovém kovu. 

 

Měření bylo opět provedeno na stejném pracovišti jako v předchozím případě, 

řádkovacím elektronovým mikroskopem XL 30 s rentgenovým mikroanalyzátorem EDAX 

fy. PHILIPS. 

 

Obrázek 10.2.2.1 Naznačení postupu měření elektronovým mikroskopem 

 

 
 

 

 

Měření chemického složení 2 mm pod 
povrchem, krok 300μm, fotografie 
povrchu viz. obrázky 10.2.2.2‐10.2.2.6 

Měření chemického složení 3,5 mm pod 
povrchem, krok 300μm, fotografie 
povrchu viz. obrázky 10.2.2.7‐10.2.2.12 

Měření chemického složení 5 mm pod 
povrchem, krok 300μm, fotografie 
povrchu viz. obr. 10.2.2.13‐10.2.2.18 
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Obrázek 10.2.2.2 Mikrostruktura svarového kovu 2 mm pod povrchem (500x) 

 
Obrázek 10.2.2.3 Mikrostruktura svarového kovu 2 mm pod povrchem (2000x) 
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Obrázek 10.2.2.4 Mikrostruktura hranice ztavení (uhl. ocel) 2 mm pod povrchem (2000x) 

 
 

Jak je ze snímku 10.2.2.4 patrné, na hranici ztavení u uhlíkové oceli nedochází 

k rovnoměrnému promísení materiálu. Tento fakt je navíc podložen měřením chemického 

složení (prudký nárůst obsahů chrómu a niklu a významný pokles obsahu železa) a 

měřením mikrotvrdosti. Prudká změna struktury může při cyklickém zatěžování působit 

jako technický vrub a v tomto místě je tak vyšší pravděpodobnost porušení svaru. Tuto 

domněnku by potvrdila zkouška lámavosti, která však vzhledem k vysoké pórovitosti ve 

svaru nebyla provedena, nebyla by objektivní. 

 

Na dalších snímcích z elektronového mikroskopu (10.2.2.5 – 10.2.2.6) jsou patrné 

četné staženiny. Při ochlazování dochází k segregaci prvků s nižší teplotou tavení na 

hranice zrn. Nízkotavitelné sirníky a fosfidy železa (Fe-FeS,Ts=1190oC a Fe-

Fe3P,Ts=1166oC [5]) obalí hranice zrna a během tuhnutí vyvolávají pnutí, které vede až ke 

vzniku tzv. likvačních trhlin. Tento typ trhlin je interkrystalický, což je patrné 

z přiložených snímků 10.2.2.5-10.2.2.6. 

 

Mikrostruktura svarového kovu je tvořena austenitem (intersticiální tuhý roztok 

uhlíku v Fe γ) a delta feritem (intersticiální tuhý roztok uhlíku v Fe δ). 
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Na snímcích z elektronového mikroskopu je v porovnání se vzorky, které byly 

svařované elektronovým paprskem, viditelný vyšší obsah delta feritu. To potvrzuje i 

měření v programu microimage a je to způsobeno především dolegováním přídavným 

materiálem 309LSi. 

 

Obrázek 10.2.2.5 Mikrostruktura hranice ztavení (austenit) 2 mm pod povrchem (500x) 

 
 

Obrázek 10.2.2.6 Mikrostruktura hranice ztavení (austenit) 2 mm pod povrchem (2000x) 
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Obrázek 10.2.2.7 Mikrostruktura svarového kovu 3,5 mm pod povrchem (500x) 

 
Obrázek 10.2.2.8 Mikrostruktura svarového kovu 3,5 mm pod povrchem (2000x) 
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Obrázek 10.2.2.9 Mikrostruktura hranice ztavení (uhl. ocel) 3,5 mm pod povrchem (500x) 

 
 

Obr. 10.2.2.10 Mikrostruktura hranice ztavení (uhl. ocel) 3,5 mm pod povrchem (2000x) 

 



-81- 
 

Obr. 10.2.2.11 Mikrostruktura hranice ztavení (austenit) 3,5 mm pod povrchem (500x) 

 
Obr. 10.2.2.12 Mikrostruktura hranice ztavení (austenit) 3,5 mm pod povrchem (2000x) 
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Obrázek 10.2.2.13 Mikrostruktura svarového kovu 5 mm pod povrchem (500x) 

 
Obrázek 10.2.2.14 Mikrostruktura svarového kovu 5 mm pod povrchem (2000x) 
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Obrázek 10.2.2.15 Mikrostruktura hranice ztavení (uhl. ocel) 5 mm pod povrchem (500x) 

 
Obrázek 10.2.2.16 Mikrostruktura hranice ztavení (uhl. ocel) 5 mm pod povrchem (2000x) 
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Obrázek 10.2.2.17 Mikrostruktura hranice ztavení (austenit) 5 mm pod povrchem (500x) 

 
Obrázek 10.2.2.18 Mikrostruktura hranice ztavení (austenit) 5 mm pod povrchem (2000x) 
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 Grafické znázornění změny obsahů jednotlivých legujících prvků je uvedeno na 

obrázcích 10.2.2.19 – 10.2.2.23 Jak již bylo patrné ze snímků z elektronového mikroskopu, 

v pásmu ztavení u feritické oceli, v malé oblasti, dochází k prudké změně obsahu 

legujících prvků. Opět je nutné zdůraznit, že obsahy prvků pod jedno procento jsou pouze 

informativní vzhledem k velké odchylce měření a nemohou tak být hodnoceny. 

 

Obrázek 10.2.2.19 Změna obsahu chrómu napříč svarovým spojem 

 
 

Obrázek 10.2.2.20 Změna obsahu niklu napříč svarovým spojem 
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X8CrNiTi18‐10 
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Obrázek 10.2.2.21 Změna obsahu křemíku napříč svarovým spojem 

 
 

Obrázek 10.2.2.22 Změna obsahu manganu napříč svarovým spojem 

 
 

Obrázek 10.2.2.23 Změna obsahu železa napříč svarovým spojem 
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svaru

Osa 
svaru
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L290NB  X8CrNiTi18‐10 
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Svarový spoj provedený metodou laser-hybrid byl podroben chemické analýze na 

elektronovém mikroskopu a byla zkoumána změna obsahu hlavních legujících prvků 

napříč svarovým spojem. Z naměřených hodnot je patrné, že k prudké změně chemického 

složení dochází ve velmi úzkém pásmu na hranici ztavení u feritické oceli (rozhraní 

austenit+δferit a ferit+perlit), což má značný vliv na životnost spoje. Obsah chrómu, niklu i 

manganu zde prudce klesá do hodnot ve feritické oceli L290NB (Cr=0,09%; Ni=0,06%; 

Mn=0,51%) a naopak obsah železa stoupá. Chróm zvyšuje odolnost oceli proti korozi, 

mangan je austenitotvorný prvek. Nedochází však k poklesu obsahů těchto prvků pod 

hodnoty ve feritické oceli a tak bude koroze přednostně probíhat na feritické oceli. 

 

 

11 Fázová rentgenová difrakce 

 

Pro ověření výsledků elektronové mikroskopie byla tato měření doplněna fázovou 

rentgenovou difrakcí na práškovém difraktometru BRUKER AXS D8 x-ray diffractometer. 

Tato metoda srovnává naměřené křivky jednotlivých fází s křivkami v databázi, díky 

čemuž lze jednotlivé fáze následně kvalifikovat. Tato metoda zkoumá pouze fáze, které se 

vyskytují na povrchu vzorku a proto je pro ověření naměřených hodnot nutné stanovit 

zvláštní postup. Oba zkušební vzorky se měří z obou stran, poté se odbrousí a opět měří 

z obou stran. Tímto se odkryjí další karbidy a nitridy a získané hodnoty je poté nutno 

vzájemně porovnat. Výsledky měření vzorků svařovaných elektronovým paprskem jsou 

uvedeny na obrázku 11.1 a 11.2, výsledky vzorků provedených metodou laser hybrid jsou 

uvedeny na obrázku 11.3. 
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Obrázek 11.1 Difrakční záznam – elektronový paprsek 

 
Austenitické oceli s vyšším obsahem uhlíku jsou obtížně svařitelné a to kvůli 

precipitaci karbidů chrómu na hranicích zrn. U zkoumaného heterogenního spoje mezi 

austenitickou a feritickou ocelí je tento problém znásoben vysokým obsahem uhlíku ve 

feritické oceli. Proto se zde v tepelně ovlivněné oblasti na straně feritické oceli dá 

předpokládat zvýšené množství vyprecipitovaných karbidů a tím i následné snížení korozní 

odolnosti. Austenitická ocel X8CrNiTi18-10 je však dolegována stabilizačním prvkem-

titanem, který se přednostně váže na uhlík před chrómem za vzniku karbidů titanu. To je 

prokázáno měřením, kdy svarový kov obsahuje karbidy titanu (TiC), karbonitridy titanu 

(C0,3N0,7Ti; TiC0,2N0,8), nitridy titanu (Ti2N) a ostatní karbidy (M23C6). Tímto se dokázal 

vliv titanu z austenitické oceli, který je zde dodáván jako stabilizační prvek proti 

mezikrystalické korozi a také samotné měření mezikrystalické koroze, které potvrdilo 

odolnost svarového spoje proti tomuto typu koroze. 

 

Avšak na druhém difrakčním záznamu vzorku svařovaného elektronovým 

paprskem byly objeveny četné oxidy, nitridy a karbonitridy titanu, čímž tento stabilizační 

prvek ztrácí svoji funkci (TiO2, Ti3O5, Ti2N, TiC0,2N0,8, Ti2N). Vzhledem k tomu, že se 

svařuje ve vakuu, dusík pochází z austenitického základního materiálu (0,013%) a kyslík 

z oxidů na povrchu a nečistot. 
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Objevily se nebezpečné karbidy chrómu Cr23C6 a Cr7C3, proto je důležité ověřit 

odolnost austenitického základního materiálu a svarového kovu proti mezikrystalické 

korozi.  

 

Obrázek 11.2 Difrakční záznam – elektronový paprsek 
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Obrázek 11.3 Difrakční záznam – laser hybrid 
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Na třetím difrakčním záznamu vzorku, svařovaného metodou laser hybrid, byly 

objeveny také četné oxidy, nitridy a karbonitridy stabilizačního prvku titanu (TiO2, Ti2O, 

Ti2N, TiC0,2N0,8). Mezi charakteristickými karbidy chrómu (Cr23C6 a Cr7C3) byly také 

objeveny karbidy typu M23C6. 
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I když se v prvním difrakčním záznamu vzorku svařeného elektronovým 

mikroskopem projevil pozitivní vliv titanu jako stabilizačního prvku, v následujícím 

měření byly objeveny pouze oxidy, nitridy a karbonitridy tohoto prvku a to i přes to, že se 

svařovalo ve vakuu. Vzhledem k naměřeným hodnotám je nutné oba svarové spoje 

provedené elektronovým paprskem i metodou laser hybrid podrobit zkoušení odolnosti 

vůči mezikrystalické korozi. 

 

 

12 Korozní zkoušení svarových spojů [21] 

 

Dalším procesem, probíhajícím ve svarovém spoji, je koroze. Jedná se o chemický 

nebo fyzikálně chemický proces znehodnocování materiálů vlivem vnějšího prostředí. 

Výsledky vycházejí z diplomové práce Ing. Karla Kučery. Měření bylo zaměřeno na tři 

potenciálně nejnebezpečnější typy koroze, tedy: 

 

a) Bodovou korozi 

b) Mezikrystalickou korozi 

c) Galvanickou korozi 

 

První uvedený typ koroze je velmi nebezpečný, z důvodu složité detekovatelnosti. 

Je způsoben ionty halogenů, které rozpouštějí ochranný oxidický film s následujícím 

anodickým rozpouštěním základního materiálu a tvorbou charakteristického důlku. Tento 

důlek je obalen produkty koroze a tak se na povrchu jeví jako malá dírka, avšak pod 

povrchem dochází ke značnému poškození materiálu. 

 

Druhý typ je charakteristický pro vysocelegované oceli s vyšším obsahem chrómu 

nad 13%.  Důvodem je vysoká afinita chrómu k uhlíku při tzv. teplotě zcitlivění (425 – 

815oC [3]), za vzniku karbidu Cr23C6. Vzhledem k rozdílné difúzní rychlosti uhlíku (vyšší) 

a chrómu (nižší), dochází k vazbě uhlíku s chrómem na hranicích zrn, čímž dochází ke 

snížení korozní odolnosti v této oblasti. Zabránění vzniku této koroze spočívá v účinku tzv. 

stabilizačních prvků (Ti, Ta, Nb). Tyto prvky mají vyšší afinitu k uhlíku než chróm, čímž 

dochází k jejich přednostní vazbě s uhlíkem. To potvrzuje i předchozí měření na 

elektronovém mikroskopu a rentgenové difrakci svarových spojů provedených 

elektronovým paprskem, kdy byly objeveny karbidy titanu (TiC) a karbonitridy titanu 

(C0,3N0,7Ti; TiC0,2N0,8). 
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Titan jako stabilizační prvek však není nejvhodnější vzhledem ke své vysoké afinitě 

ke kyslíku (okolní atmosféře). Ovšem během elektronového svařování díky využití vakua 

dokonale sehrál svoji roli, jak dokazují výsledky měření. 

 

Třetí a poslední zkoumaný typ koroze je tzv. galvanická koroze. Tento typ koroze 

hraje důležitou roli u heterogenních spojů, tedy kombinace více a méně ušlechtilých 

materiálů (austenitická ocel a feritická ocel). Pokud dojde k jejich vystavení agresivnímu 

prostředí, dochází vlivem jejich rozdílných elektropotenciálů ke vzniku tzv. korozního 

článku. Vzhledem k tomu, že během odstávky dochází v parogenerátoru ke kondenzaci 

provozní kapaliny, je na místě prověřit odolnost konkrétního svarového spoje vůči tomuto 

typu koroze. 

 

Před samotným měřením je důležitý metalografický rozbor svarových kovů 

provedených elektronovým paprskem i metodou laser hybrid. Tyto výsledky, uvedené 

v kapitole 9.2 a 10.2 budou sloužit ke srovnání zkoumaných vzorků po měření korozní 

odolnosti. Zkoušení jednotlivých typů koroze probíhalo dle mezinárodních zkoušek, tedy: 

 

a) Bodová koroze, zkouška ponorová dle ACTM G 31 – 72 

b) Mezikrystalická koroze, Euronorma 114 - 72 

c) Galvanická koroze, ASTM G 82-98 

 

Jako první probíhala zkouška ponorová, jejímž cílem je zjistit odolnost proti 

bodové korozi. Vzorky byly ponořené do provozní vody z parogenerátoru, zahřáté na 

95oC. Ohřátá voda neustále cirkulovala díky rotujícímu magnetickému tělísku na dně 

nádoby a to z důvodu zajištění rovnoměrné teploty v celém objemu kapaliny. 

V pravidelných časových intervalech se přesným vážením kontroloval hmotnostní úbytek a 

vizuálně kontrolovalo korozní napadení, přičemž celková doba experimentu trvala 480 

hodin. Již po 72 hodinách se na straně feritické oceli L290NB objevila bodová koroze. Na 

závěr zkoušení se toto korozní napadení dále rozrůstalo pouze na straně feritické oceli, 

svarový kov ani austenitická ocel nebyla napadena. Snímky korozního napadení 

jednotlivých vzorků je uvedeno na obrázku 12.1. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 12.1 a 

graficky na obrázcích 12.2 – 12.5. 
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Obrázek 12.1 Bodová koroze na konkrétních vzorcích 

   
 

Tabulka 12.1 Naměřené hodnoty hmotnostního úbytku 
 0 hod 72 hod 240 hod 480 hod po moření 
laserhybrid1 (g) 48,0778 48,0712 48,0627 48,0546 47,9067 
laserhybrid2 (g) 46,1233 46,1177 46,1043 46,0948 45,8926 
 
 0 hod 72 hod 240 hod 480 hod po moření 
elektron1 (g) 54,5568 54,5521 54,5386 54,5353 54,3871 
elektron2 (g) 53,0206 53,0103 53,0031 52,9948 52,8951 
 

Obrázek 12.2 Grafické znázornění hmotnostního úbytku vzorku laser hybrid 1 

 
Obrázek 12.3 Grafické znázornění hmotnostního úbytku vzorku laser hybrid 2 
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Obrázek 12.4 Grafické znázornění hmotnostního úbytku vzorku elektron 1 

 
Obrázek 12.5 Grafické znázornění hmotnostního úbytku vzorku elektron 2 

 
 

Druhé a důležité korozní měření je náchylnost vzorků na mezikrystalickou korozi 

dle Euronormy 114-72. Vzhledem k tomu, že testovaný materiál je heterogenní spoj mezi 

austenitickou (korozivzdornou) a feritickou (nekorozivzdornou) ocelí, bylo toto měření 

zaměřeno pouze na austenitický základní materiál a svarový kov. Princip spočívá ve 

vložení vzorku do roztoku síranu měďnatého (roztok kyseliny sírové a mědi, ta se přidává 

v poměru 50g/l roztoku) a zahřátí do varu a poté nechat 24 hodin reagovat. Výsledky 

změny makrostruktury během tohoto zkoušení jsou uvedeny na obrázku 12.6 a 12.7. 

Základní materiál X8CrNiTi18-10, ani svarový kov (provedený elektronovým paprskem a 

metodou laser hybrid) neprokázaly náchylnost na tento typ koroze. 
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Obrázek 12.6 Vyhodnocení mikrostruktury po zkoušení (elektronový paprsek) 

 
 

Obrázek 12.7 Vyhodnocení mikrostruktury po zkoušení (laser hybrid) 

 
 

Posledním zkoušením byla odolnost proti galvanické korozi dle ASTM G82-

98.Cílem je zjistit rozdíl potenciálů v heterogenním spoji. Vzorky byly opět vloženy do 

provozní vody, zahřáté na 90-98oC, společně s referenční elektrodou. Princip je založen na 

postupném zvyšování proudu (krok 5µA) mezi anodou (L290NB) a katodou (X8CrNiTi18-

10) a sledováním závislosti napětí na proudu. Tyto výsledky jsou zaznamenány v počítači 

přes potenciostat. Při vyhodnocení nebylo zpozorováno korozní napadení ani 

austenitického materiálu, ani u svarového kovu provedeného elektronovým paprskem, 

nebo metodou laser hybrid. 
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13 Diskuze výsledků 

 

Cílem této práce je ověřit možnost svařování heterogenních, tedy metalurgicky i 

fyzikálně zcela odlišných materiálů, nejmodernějšími metodami svařování s nízkým 

vneseným teplem a posoudit jejich vhodnost pro praktické použití na konkrétním příkladě 

(svarový spoj mezi austenitickou ocelí X8CrNiTI18-10 a feritickou ocelí L290NB). Tyto 

spoje se v praxi běžně svařují metodou 141 systémem tzv. polštářování, jejíž technologický 

postup je však komplikovaný a zdlouhavý (cílem je zabránit difúzi zejména uhlíku pomocí 

tzv. polštářku, protidifúzní bariéry s vysokým obsahem niklu na straně uhlíkové oceli). U 

vysokovýkonných metod odpadá nutnost předehřevu a dohřevu, avšak vlivem extrémního 

ohřevu a prudkého ochlazení se zrna svarového kovu snaží růst kolmo k izotermám, 

v tomto případě k ose svaru. Také zde vznikají nežádoucí struktury (např. výskyt 

martenzitu, výskyt Widmanstettenovy struktury). Důležitým faktorem je v neposlední řadě 

stupeň promísení základních materiálů, což lze zjistit SEM elektronovou analýzou 

chemického složení. 

 

Dalším problémem jsou fyzikální vlastnosti svařovaných materiálů. Rozdílná 

tepelná vodivost obou materiálů následně vede k nerovnováze rozdělení tepla. Austenitická 

ocel dále odráží větší množství laserového záření, což vede ke snížení účinku laserového 

svařování. Rozdílnou roztažnost obou materiálů lze však kompenzovat volbou vhodného 

přídavného materiálu, ovšem toho lze využít pouze u metody laser-hybrid. 

 

První vzorky byly svařovány elektronovým paprskem. Výhodou této 

automatizované metody je především její energie na jednotku délky (1380-1720 J/cm), 

ochrana svarového kovu vakuem (10-3 mbar) a vysoká rychlost svařování. Nevýhodou je 

však vazba mezi rozměrem svařence a rozměrem vakuové komory, čas potřebný pro 

dosažení vakua, celková náročnost zařízení, vysoké finanční náklady a v neposlední řadě 

také vznik nebezpečného záření. Nevýhodou je také nemožnost použití přídavného 

materiálu. Druhou metodou svařování byla vybrána laser-hybrid. Jedná se o poměrně 

mladou a robotizovanou metodu, používanou především v automobilovém průmyslu, která 

slučuje výhody laseru a svařování v aktivní atmosféře odtavitelnou elektrodou (dále jen 

135). Výsledkem je vysoká rychlost svařování díky laseru a vytvoření krycí vrstvy 

metodou 135. Při běžném laserovém svařování totiž dochází k odpaření množství 

základního materiálu a to vede ke vzniku propadnutého, konkávního svaru.  
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Chybějící materiál je tak u metody laser hybrid dodáván v podobě přídavného 

materiálu (odtavitelné elektrody), což může také pozitivně ovlivnit ztrátu legujících prvků 

odpařením. Další výhodou přídavného materiálu je stupeň promísení, který může pozitivně 

ovlivnit výsledné mechanické a chemické vlastnosti svarového kovu. Nevýhodou této 

metody je především přílišné množství vneseného tepla pro malé svařence (laser i 135 

dohromady), výskyt typických vad pro laserové svařování, nutnost použití dvou plynů 

(aktivní a formovací) a také ochrana pracoviště proti zasažení laserovým paprskem. Ten 

ztrácí výkon mimo svou fokusační vzdálenost, je však nebezpečný pro lidský zrak a také 

hrozí zásah odraženým laserovým paprskem. 

 

Studium je zaměřeno na vlastnosti svarových spojů a jejich vad, které se během 

experimentů objevily. Vysoký výkon svařování, prudký pokles teploty po svařování a 

použití ochranných plynů nebo vakua musí mít vliv na kvalitu svarových spojů. U 

elektronového paprsku je to především nevyhovující tvrdost svarového spoje, u metody 

laser hybrid to je především pórovitost-vznik vzduchových bublin, likvační trhliny a 

vysoká tvrdost svarového kovu. Po následné analýze byla vybrána nejvhodnější metoda 

svařování a pro ni navrženo vhodné žíhání po svařování. 

 

Nejprve byly svařené vzorky podrobeny rozsahu zkoušení dle platné normy, tedy 

ČSN EN ISO 15 614-11. Vizuální a penetrační zkouška neobjevila žádné vady, ovšem 

během prozáření vzorků svařovaných metodou laser-hybrid byly objeveny plynové dutiny 

a tím tato zkouška byla vyhodnocena jako nevyhovující. Vzhledem k této okolnosti již 

nebyly vzorky svařené metodou laser-hybrid dále podrobeny destruktivnímu zkoušení, 

pouze doplňujícím měřením tvrdosti a mikrotvrdosti (vzhledem k rozměru svaru) a to 

z důvodů srovnání obou svařovacích metod. Na vzorcích, svařovaných elektronovým 

paprskem, byly dále prováděny příčné zkoušky tahem (vyhovující), zkoušky lámavosti 

(vyhovující), zkoušky mikrotvrdosti (nevyhovující). Měření mikrotvrdosti bylo prováděno 

u obou metod ve třech liniích a to 1 mm pod povrchem, 3 mm pod povrchem a 5 mm pod 

povrchem. Srovnání mikrotvrdostí obou metod je uvedeno na obrázku 13.1. Jak je 

z výsledků patrné, svarový spoj provedený elektronovým paprskem vykazuje vyšší 

naměřené hodnoty mikrotvrdosti. Volbou vhodného žíhání by bylo možné nevyhovující 

tvrdost svarového kovu snížit. Pokud se teplota žíhání pohybuje v oblasti zcitlivění na 

mezikrystalickou korozi (425-815oC) [3], musí být vzorky následně podrobeny koroznímu 

zkoušení.  
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Obrázek 13.1 Srovnání mikrotvrdosti vzorků svařovaných elekt. paprskem a laser 

hybridem 

 
Na makrostruktuře svarového kovu, provedeného elektronovým paprskem, nebyly 

objeveny žádné vady dle normy ČSN EN ISO 5817. Naopak makrostruktura svarového 

kovu provedeného metodou laser-hybrid objevila četné póry, plynové dutiny, dosahující 

rozměrů až 0,9 mm. Tento fakt je četný u metody svařování laserem, dá se tak přisoudit i 

svařování metodou laser-hybrid. Pórovitost je způsobena především unikajícími plyny 

(např. odpařené nečistoty) ze svarového kovu, které jsou zachyceny v tuhnoucím kovu. 

Pórovitost snižuje pevnost svaru, otevřená také může být nebezpečná ve vztahu s korozí. 

Tuto skutečnost lze ovlivnit volbou správných parametrů svařování. Čím je rychlost 

svařování nižší, tím je vyšší pórovitost ve svaru. To lze logicky odůvodnit-nižší rychlost 

svařování znamená delší setrvání laserového paprsku v jedné oblasti a tím i odpaření 

většího množství materiálu, který je následně uvězněn krycí housenkou technologie MAG. 

Rychlost svařování byla v tomto případě pouze 13 mm/s, což je pro 4kW lasery příliš nízká 

hodnota. Typická hodnota rychlosti svařování feritických ocelí tloušťek 3 mm je 45 

mm/min. U konkrétního vzorku byla pórovitost způsobena nevhodnou volbou formovacího 

plynu. Ten byl vháněn do svařovacího přípravku a uvnitř vytvářel přetlak. Během 

svařování tento formovací plyn unikal přes tavnou lázeň. Velký vliv na vznik pórovitosti 

má však také čistota svarových ploch, která je zejména u laserového svařování často 

opomíjena. Ze svých praktických zkušeností připisuji právě oleji velký význam ve vzniku 

pórovitosti. Nepřítomnost pórovitosti nebo vzduchových bublin u metody svařování 

elektronovým paprskem přisuzuji přítomnosti vakua během svařování. Makrostruktura 

svarového spoje provedeného metodou laser-hybrid má také širokou střední a kořenovou 

část, což může znamenat nesprávnou fokusační vzdálenost laseru. 
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Výsledná mikrostruktura svarového kovu, provedená elektronovým paprskem i 

metodou laser hybrid, je licí a tvořena austenitem a delta feritem. Delta ferit je intersticiální 

tuhý roztok uhlíku v Fe delta a ve struktuře je cíleně, zvyšuje odolnost proti praskavosti za 

tepla. Krystalická mřížka delta-feritu je kubická, prostorově centrovaná, což má za 

následek nižší plasticitu než je tomu u austenitu. Delta ferit byl měřen programem 

Microimage, jehož princip spočívá v barevném rozlišení a následné kvantifikaci 

zkoumaných struktur. Vzorek byl elektrolyticky vyleptán v tzv. rozlišovacím leptadle 

(10% roztoku NaOH). Tímto leptáním se znázornily jednotlivé fáze (delta ferit, případně i 

sigma fáze), které jsou následně vyhodnoceny zmíněným programem Microimage. Ten 

vypočítá procentuální množství delta feritu, který se jeví na fotografii svarového kovu jako 

tmavé oblasti. Obsah delta-feritu je ve svarovém kovu, provedeném elektronovým 

paprskem průměrně 2,818% (statisticky provedenou analýzou se s 95% pravděpodobností 

jeho obsah pohybuje v rozmezí 2,135 – 3,501%) a u laser-hybridu průměrně 4,828% 

(statisticky provedenou analýzou se s 95% pravděpodobností jeho obsah pohybuje 

v rozmezí 3,965 – 5,691%). Vyšší obsah delta feritu u metody laser hybrid je z důvodu 

dolegování svarového kovu přídavným materiálem 309LSi (24%Cr, 13%Ni). Na 

mikrostruktuře svarového kovu, lze dále spatřit dvě krystalizační fronty – převážně 

dendritickou a částečně globulární. Výsledek měření delta feritu je u obou metod svařování 

vyhovující, neboť dle literatury [3] je doporučený obsah při pokojové teplotě 2-6 hm.% 

delta feritu. Vyšší obsah zvyšuje pravděpodobnost vzniku σ-fáze a snižuje korozní 

odolnost. 

 

Na hranici ztavení začíná růst martenzit, což má za následek vyšší tvrdost 

materiálu. Hranice ztavení u obou metod svařování je na straně materiálu X8CrNiTi18-10 

tvořena austenitem, δ-feritem a množstvím jemných karbidů. Hranice ztavení na straně 

materiálu L290NB je u elektronového paprsku tvořena sorbitem, tedy jemnou feriticko-

cementitickou strukturou. U laser-hybridu je toto pásmo ztavení feriticko-perlitické, 

jehlicovitého uspořádání. Perlit je eutektoid, skládající se z feritu a cementitu. 

Mikrostruktura materiálu X8CrNiTi18-10 je tvořena austenitem, δ-feritem a množstvím 

jemných karbidů, mikrostruktura materiálu L290NB je feriticko-perliticko-bainitická. 

 

Další fází měření bylo stanovení chemického složení napříč svarovým spojem ve 

třech liniích, 1mm, 3 mm a 5mm pod povrchem a doplnění studia mikrostruktury snímky 

s velkým zvětšením. Snímky mikrostruktury svarového kovu doplnily a potvrdily vyšší 

obsah delta feritu u metody laser-hybrid, změřeného v programu microimage.  
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Ze snímků je také patrné, že struktura u elektronového paprsku je promísena se 

základními materiály. Naopak u metody laser-hybrid, na hranici ztavení u uhlíkové oceli, 

nedochází k rovnoměrnému promísení materiálu. Tento fakt je navíc podložen měřením 

chemického složení a měřením mikrotvrdosti. Prudká změna struktury může při cyklickém 

zatěžování působit jako technologický vrub a v tomto místě je tak vyšší pravděpodobnost 

porušení svaru. Dále byly na snímcích u metody laser-hybrid objeveny staženiny a likvační 

trhliny na hranicích zrn u hranice ztavení austenitu. Ty jsou způsobené nízkotavitelnými 

eutektiky, v tomto případě sirníky a fosfidy železa (Fe-FeS,Ts=1190oC a Fe-

Fe3P,Ts=1166oC [5]), které obalí hranice zrna a během tuhnutí vedou ke vzniku tzv. 

likvačních trhlin. Tento typ trhlin je interkrystalický, což je i patrné ze snímků 

z elektronového mikroskopu. 

 

Možností jak zamezit vzniku těchto trhlin je několik. Především je to volba 

vhodného materiálu s obsahem fosforu a síry do 0,02% [5] a celkově snížit tepelný příkon 

dané metody svařování. V případě metody laser hybrid se jedná o snížení výkonu laseru 

nebo snížení rychlosti podávání drátu u metody 135. Literatura [5] doporučuje snížení 

rychlosti, to by však mohlo negativně ovlivnit pórovitost ve svarovém kovu. 

 

Změna obsahu hlavních legujících prvků napříč svarovým spojem (u obou 

svařovacích metod) byla zanesena graficky do jednoho obrázku (viz. obrázek 13.2, 13.3, 

13.4). 

 

Obrázek 13.2 Srovnání obsahu chrómu obou svařovaných metod (elektron, laser hybrid) 

 
 

Elektronový paprsek 

Laser hybridOsa 
svaru
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Obrázek 13.3 Srovnání obsahu niklu obou svařovaných metod (elektron, laser hybrid) 

 
 

Obrázek 13.4 Srovnání obsahu železa obou svařovaných metod (elektron, laser hybrid) 

 
 

Obrázek 13.5 Mikrostruktura hranice ztavení na straně feritické oceli (2000x): 
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Je patrné, že ke změně chemického složení dochází u metody laser hybrid skokově 

a to (jak to vyplývá i ze snímků pásma ztavení) na straně feritické oceli L290NB (viz. 

obrázek 13.5). U této metody je zřejmý vliv přídavného austenitického materiálu 309LSi, 

který do svarového kovu přispívá zvýšením obsahu chrómu a niklu za současného 

odpařování legujících prvků vlivem laseru, což vede k charakteristickým křivkám průběhu 

chemického složení. Naopak, ke změně chemického složení u elektronového svařování 

dochází postupně, v jednotlivých stupních. Prvním stupněm je chemické složení 

austenitické oceli, následně druhý stupeň, tedy snížení hladiny těchto prvků vlivem jejich 

propalu (svařuje se na tři průchody svazku elektronů) a třetím stupněm, kterým je ustálení 

obsahu prvků dle feritické oceli. K jednotlivým změnám chemického složení dochází ve 

svarovém kovu přibližně 0,1 mm od pásma ztavení feritické a austenitické oceli. 

 

Vzhledem k nalezeným karbidům a nitridům ze snímků mikrostruktury provedené 

elektronovým mikroskopem, byly vzorky provedené elektronovým svařováním a metodou 

laser hybrid podrobeny rentgenové difrakci. Tato metoda klasifikuje jednotlivé struktury 

podle jedinečného difrakčního obrazu. Bylo třeba dokázat vliv titanu jako stabilizačního 

prvku. Literatura [30] doporučuje k zamezení mezikrystalické koroze dolegování ocelí 

stabilizačními prvky Ti, Nb, Ta, Zr, W, V. Austenitická ocel X8CrNiTi18-10 obsahuje 

jako stabilizační prvek titan. Tento prvek má vyšší afinitu k uhlíku než chróm a jeho 

úlohou je zabránit vazbě chrómu s uhlíkem, což by mělo za následek mezikrystalickou 

korozi. To prokázalo první měření svarového kovu provedeného elektronovým paprskem, 

na jehož difrakčním záznamu byly objeveny karbidy titanu (TiC), karbonitridy titanu 

(C0,3N0,7Ti; TiC0,2N0,8), nitridy titanu (Ti2N) a další karbidy typu (M23C6). Avšak na dalším 

difrakčním záznamu byly objeveny pouze oxidy, nitridy titanu a nebezpečné karbidy 

chrómu (Cr23C6, Cr7C3) čímž úloha tohoto prvku jako stabilizačního proti mezikrystalické 

korozi končí. I když se svařovalo ve vakuu, titan se dokázal vázat na kyslík z nečistot a na 

dusík, obsažený v austenitickém základním materiálu. Podobné výsledky vykazoval i 

svarový spoj provedený metodou laser hybrid, na jehož difrakčním záznamu byly objeveny 

mimo oxidů a nitridů titanu také karbidy chrómu Cr23C6 a Cr7C3. Vzhledem k naměřeným 

hodnotám je nutné oba svarové spoje provedené elektronovým paprskem i metodou laser 

hybrid podrobit zkoušení odolnosti vůči mezikrystalické korozi. 
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Celkově však lze říci, že pro svařování konkrétních materiálů vyhověl svarový spoj 

provedený elektronovým paprskem. Kromě tvrdosti svarového kovu tato metoda obstála 

při zkoušení dle mezinárodních norem. Nevyhovující tvrdost je způsobena teplotním 

cyklem této metody, kdy vlivem prudkého ohřevu a ochlazení začínají na hranicích zrn růst 

tvrdé mikrostruktury, jako například martenzit. Tuto skutečnost však lze pozitivně ovlivnit 

vhodným žíháním. Vzhledem k tomu, že se teplota žíhání nachází v oblasti zcitlivění na 

MKK byly vzorky po žíhání podrobeny korozním zkouškám. Také byla prokázána úloha 

titanu jako stabilizačního prvku i plynulejší přechod hlavních legujících prvků napříč 

svarovým spojem. Naproti tomu, vzorky svařované metodou laser hybrid doprovázely tyto 

problémy: 

 

a) Výskyt pórovitosti a vzduchových bublin ve svarovém kovu z důvodu nesprávně 

nastavených svařovacích parametrů a nesprávnou volbou formovacího plynu. 

 

b) Nedostatečné promísení materiálů na hranici ztavení feritické oceli L290NB související 

se skokovým přechodem obsahu hlavních legujících prvků v této oblasti (cca. 0,25 mm) 

z maximálních hodnot v austenitické oceli na minimální hodnoty ve feritické oceli. 

 

c) Výskyt likvačních trhlin z důvodu segregace nízkotavitelných eutektik. 

 

Pro jednotlivé vzorky, svařené elektronovým paprskem, bylo navrženo žíhání pod 

Ac1 a to na teplotu 620oC, 650oC, 670oC, 700oC po dobu třiceti minut. Ve zkoušce tvrdosti 

vyhověla teplota 650oC, 670oC, 700oC, avšak při měření mikrotvrdosti vyhověl pouze 

vzorek žíhaný na teplotu 700oC (viz. obrázek 13.6). Maximální přípustná hodnota je 380 

HV, maximální hodnota po žíhání na 700oC byla 374 HV. 
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Obrázek 13.6 Průběh mikrotvrdosti napříč svarovým kovem 

 
Nakonec byly vzorky svařované elektronovým paprskem a metodou laser hybrid 

podrobeny koroznímu zkoušení. Toto měření bylo zaměřeno na bodovou korozi, 

mezikrystalickou korozi a na galvanickou korozi. První uvedený typ koroze je velmi 

nebezpečný, z důvodu složité detekovatelnosti. Je způsoben ionty halogenů, které 

rozpouštějí ochranný oxidický film, následující anodickým rozpouštěním základního 

materiálu a tvorbě charakteristického důlku. Tento důlek je obalen produkty koroze a tak 

se na povrchu jeví jako malá dírka, avšak pod povrchem dochází ke značnému poškození 

materiálu. Měření probíhalo dle mezinárodní normy ACTM G 31 – 72 tzv. ponorovou 

zkouškou. Během měření bylo zpozorováno napadení feritické oceli L290NB, avšak toto 

napadení bylo rovnoměrné. 

 

Druhý typ koroze je charakteristický pro vysocelegované oceli s vyšším obsahem 

chrómu nad 13%. Vzhledem k rozdílné difúzní rychlosti uhlíku (vyšší) a chrómu (nižší), 

dochází k vazbě uhlíku s chrómem na hranicích zrn, čímž dochází ke snížení korozní 

odolnosti v této oblasti. Zabránění vzniku této koroze spočívá v účinku tzv. stabilizačních 

prvků (Ti, Ta, Nb dle literatury [3]). Tyto prvky mají vyšší afinitu k uhlíku než chróm, 

čímž dochází k jejich přednostní vazbě s uhlíkem. To potvrzuje i předchozí měření na 

elektronovém mikroskopu a rentgenové difrakci svarových spojů provedených 

elektronovým paprskem, kdy byly objeveny karbidy titanu (TiC) a karbonitridy titanu 

(C0,3N0,7Ti; TiC0,2N0,8). Titan jako stabilizační prvek však není nejvhodnější vzhledem ke 

své vysoké afinitě ke kyslíku (okolní atmosféře). Základní materiál X8CrNiTi18-10, ani 

svarový kov provedený elektronovým paprskem a metodou laser hybrid neprokázal 

náchylnost na mezikrystalickou korozi. 
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Třetí a poslední zkoumaný typ koroze je tzv. galvanická koroze. Tento typ koroze 

hraje důležitou roli u heterogenních spojů, tedy kombinace více a méně ušlechtilých 

materiálů (austenitická ocel a feritická ocel). Pokud dojde k jejich vystavení agresivnímu 

prostředí, dochází vlivem jejich rozdílných elektropotenciálů ke vzniku tzv. korozního 

článku. Vzhledem k tomu, že během odstávky dochází v parogenerátoru ke kondenzaci 

provozní kapaliny, je na místě prověřit odolnost konkrétního svarového spoje vůči tomuto 

typu koroze. Během tohoto měření nebylo zpozorováno korozní napadení ani 

austenitického materiálu, ani u svarového kovu provedeného elektronovým paprskem, 

nebo metodou laser hybrid. 

 

 

14 Závěr 

 

Cílem disertační práce bylo ověření možnosti nahrazení stávajících metod 

svařování austeniticko-feritických spojů metodami s nízkým vneseným teplem 

(elektronový paprsek a laser hybrid). Výhodou těchto metod je minimální tepelné 

ovlivnění základních materiálů a tím i minimální ovlivnění základních mechanických 

vlastností. Výhodou je také vysoká rychlost svařování, čímž se zvyšuje produktivita 

výroby. 

 

Zkoumané spoje (svařované elektronovým paprskem a laser hybridem) byly 

ověřeny dle normy ČSN EN ISO 15 614-11. U elektronového paprsku byly výsledky 

zkoušek vyhovující, pouze zkouška mikrotvrdosti byla nevyhovující (maximální povolená 

hodnota je 380 HV0,1, ve svarovém kovu však dosahuje až 500 HV0,1). U metody laser 

hybrid byly při prozařovací zkoušce objeveny plynové dutiny a vzorky poté již nebyly 

podrobeny destruktivnímu zkoušení. Plynové dutiny u metody laser hybrid byly způsobeny 

nevhodnou volbou formovacího plynu (dusík). Ten byl vpouštěn do svařovacího přípravku 

a vytvářel tak nevhodný přetlak tohoto plynu, což vedlo ke vzniku plynových dutin. Z toho 

vyplývá, že výskyt této vady omezit nepoužíváním formovacího plynu, ochranný plyn je 

dostačující. I přesto byly vzorky dále podrobeny zkouškám mikrostruktury. 
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 Dále byly vzorky zkoumány na obsah delta feritu ve struktuře svarového kovu. 

Delta ferit zvyšuje odolnost proti praskavosti za tepla a jako vyhovující se udává obsah od 

2-8%. Obsah delta feritu v obou vzorcích je vyhovující, u elektronového paprsku je to cca 

2,18% a u laser hybridu 4,8%. Rozdíl u jednotlivých metod je způsoben použitím 

přídavného materiálu u metody laser hybrid.   

 

 Při dalším testování byly vzorky jednotlivých metod podrobeny elektronové 

mikroskopii. Zde se měřil obsah legujících prvků napříč svarem a také vliv přídavného 

materiálu na promísení jednotlivých materiálů. U elektronového paprsku se chemické 

složení mění průběžně, což je způsobeno promísením jednotlivých základních materiálů. U 

metody laser hybrid se chemické složení mění skokově. Je to dáno použitím přídavného 

materiálu, který ve svarovém kovu udržuje obsah niklu a chromu na přibližně stejném 

množství jako je v austenitickém základním materiálu. Při elektronové mikroskopii byly u 

metody laser hybrid objeveny staženiny, které mohou vést ke vzniku likvačních trhlin. 

Jejich vznik lze zamezit vhodnými parametry svařování, snížením tepelného příkonu. 

 

 Vzhledem k nevyhovující tvrdosti ve svarovém spoji provedeném elektronovým 

paprskem, bylo navrženo vhodné žíhání. Vyhovující mikrotvrdosti bylo dosaženo při 

žíhání na teplotu 700oC po dobu 30 minut. Vzhledem k tomu, že se teplota žíhání pohybuje 

v oblasti zcitlivění na mezikrystalickou korozi (425-815oC), budou tyto vzorky následně 

testovány na odolnost proti této korozi. 

 

Problémem u těchto spojů je také výskyt karbidů, které mohou způsobit ochuzení 

hranic zrn, což může vést k mezikrystalické korozi. Výskyt karbidů lze ověřit tzv. fázovou 

rentgenovou difrakcí. Výsledkem je difrakční záznam jednotlivých krystalických fází. 

Každá krystalická látka má totiž jedinečný difrakční záznam a tak jsme ji schopni 

klasifikovat. Během měření byly ve svarovém kovu u obou metod svařování pozorovány 

karbidy Cr23C6 a Cr7C3 a proto je důležité ověřit odolnost austenitického základního 

materiálu a svarového kovu proti mezikrystalické korozi. V austenitickém základním 

materiálu byl dodán jako tzv. stabilizační prvek titan. Jeho funkcí je přednostní vazba 

s uhlíkem, za vzniku karbidů typu M23C6. Titan ovšem reagoval především s kyslíkem a 

dusíkem, za vzniku oxidů a nitridů TiO2, Ti3O5, Ti2N, Ti2N. 
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Na závěr byly vzorky z obou metod svařování podrobeny měření na korozní 

odolnost proti bodové, mezikrystalické a také galvanické korozi.  Jako první probíhala tzv. 

ponorová zkouška, jejímž cílem je zjistit odolnost proti bodové korozi. Po 72 hodinách se 

ve feritické oceli L290NB objevila bodová koroze. Ovšem svarový kov, ani austenitická 

ocel napadena nebyla. Výsledkem druhé zkoušky bylo zjištění korozní odolnosti vzorku 

obou metod svařování proti mezikrystalické korozi. Vzhledem k heterogennímu charakteru 

spoje byla tato zkouška zaměřena na svarový spoj a austenitický materiál. Tato zkouška 

neprokázala náchylnost na tento typ koroze. Nakonec byly vzorky obou metod svařování 

zkoušeny proti galvanické korozi. Výsledky této zkoušky také neprokázaly náchylnost na 

tento typ koroze.   

 

Závěrem lze tedy říci, že pro konkrétní aplikaci (kotlové trubky v parogenerátoru 

jaderné elektrárny) lze použít metodu svařování elektronovým paprskem, ovšem tyto 

vzorky musí být vyžíhány na teplotu 700oC po dobu 30 minut. Druhá metoda svařování 

(laser hybrid) nebyla vyhovující. To však bylo způsobeno nevhodnou volbou formovacího 

plynu. Pokud by došlo k omezení vzniku plynových dutin, byla by tato metoda svařování 

vhodnější, neboť by svarový spoj již nemusel být žíhán.  
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