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ABSTRAKT 
 

         Diplomová práce je zaměřená na vybrané vlastnosti a mikrostrukturu bimetalu Ti–CrNi 

18/10, zejména na rozhraní plátovaných materiálů komerčně čistého Ti a austenitické oceli 

CrNi 18/10. V první části je obecně popsána problematika spojování kovových materiálů 

metodou plátování výbuchem. Informace o plátování výbuchem přibližují samotný proces 

plátování a vzniku vlnitého rozhraní. Dále je diskutováno i  tepelné zpracování bimetalu. 

         Experimentální část je zaměřena na zkoušení mechanických vlastnosti, zkoumání 

mikrostruktury, analýzu lomové plochy tahové zkoušky a odolnost svarového spoje bimetalu 

vůči HIC výbuchem spojovaných materiálu Ti a CrNi 18/10 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

         Titan , austenitická ocel, mikrostruktura, plátování, svar, vodíkem indukované praskání 

 

ABSTRACT 

          

         Diploma thesis is focused on selected properties and microstructure of Ti – CrNi 18/10 

bimetal, especically on the interface of austenitic steel CrNi 18/10 cladded with Ti. In the first 

part problems of joining by explosive cladding is described. Information about explosive 

welding approaches cladding process itself and wave interference formation. Further, heat 

treatment of bimetal is discussed. 

         The experimental part is focused on testing of mechanical properties, microstructure 

evaluation, analysis of the fracture surface of tensile test resistance of bimetal interface 

against the HIC. 

        

  KLÍČOVÁ SLOVA 

         Titanium, austenitic steel, microstructure, cladding, weld, hydrogen induced cracking 
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1 Úvod 
 
         Požadavek rozvoje materiálů pro složitější konstrukční aplikace se postupně mění od 

optimalizace původních velkorozměrových materiálů ke slučování rozdílných materiálů 

navzájem spojených metalurgickými spoji. 

         To ovšem znamená, že návrh moderních kovových kombinací musí být postaven na 

detailních znalostech mikrostrukturní orientace a na optimalizaci vlastností rozhraní mezi 

rozdílnými kovy. Tento úkol je náročný pro spojení mezi mnoha kovy vytvářejícími křehké 

intermetalické fáze. Mezi takové kombinace kovů se řadí např. konvenčně svařovaná ocel s 

Al nebo ocel s Ti. 

         V posledních letech se stále více spojují materiály, které nemohou být  jak z fyzikálního, 

tak z chemického hlediska  svařeny klasickým konvenčním způsobem.  

          Titan má vynikající odolnost proti korozi a také poměr pevnosti k hmotnosti. Jeho 

slitiny se používají v energetickém a chemickém průmyslu a v mnoha dalších aplikacích. 

Pokud součásti vyžadují pláty s vícenásobnou tloušťkou v mm nebo velmi vysokou pevností, 

je Ti sám o sobě nedostatečný. Proto roste poptávka po kombinaci funkčních vlastností Ti 

s konstrukčními materiály jako je ocel. Konvenční svařování Ti a oceli je velmi náročné 

vzhledem k vysoké reaktivitě Ti s kyslíkem a dusíkem  při vysokých teplotách a tvorbě 

křehké intermetalické sloučeniny na společném rozhraní. Kromě toho se vyznačují v jejich 

fyzikálních vlastnostech, jako je přenos tepla a tepelná roztažnost, což může způsobit 

zbytková pnutí v oblasti rozhraní svařovaných materiálů [1].  

         Vhodným řešením pro spojení těžko svařitelných materiálů je metoda plátování 

výbuchem, která je založená na vysokotlakém pevném spojení obou materiálů a je 

doprovázena tepelným ovlivněním pouze úzké zóny v oblasti spoje. Vlivem toho nedochází 

ani k hrubnutí zrna, což příznivě ovlivňuje mechanické vlastnosti materiálu. 

     Tímto způsobem se realizuje i  spojování materiálů Ti s austenitickou nerezavějící ocelí  

CrNi 18/10, což umožňuje zkombinovat vynikající mechanické i  korozní vlastnosti obou 

materiálů. 

         Ovšem při samotném procesu plátování dochází vlivem intenzivního tlaku k deformaci 

obou materiálu a k míšení materiálu v tepelně ovlivněné oblasti. Proto je nutné znát chování 

materiálů Ti a CrNi 18/10 při výbuchu, ale také je třeba studovat vlastnosti spojených 

materiálů, jak z hlediska mikrostruktury a metalurgických charakteristik, tak např. z hlediska 
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mechanických vlastností. Cílem této práce je tedy tyto skutečnosti přiblížit, a také obecně 

vysvětlit fyzikální podstatu spojování materiálů metodou plátování výbuchem. 

         Tato diplomová práce byla řešena v rámci projektu C2.1.05/2.1.00/01.0040 – Regionální 

materiálové a technologické výrobní centrum-výzkumná aktivita. ˝Nové zdroje pevnosti 

a houževnatosti materiálů pro náročné technologické aplikace˝ v rámci operačního programu  

˝Výzkum a rozvoj pro inovace˶ financovaný ze strukturálních fondů a ze státního rozpočtu 

ČR. 
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2 Problematika plátování kovů výbuchem 
 

2.1 Charakteristika plátování  kovů výbuchem 
 
         Existuje celá řada způsobů spojování kovů. Jednou z možností je plátování pomocí 

výbuchu. Tato metoda je založená na vysokotlakém spojení dvou kovů za studena [2]. 

Využívá se tak energie výbušnin, která daný tlak spojení vyvolá. Takovýmto způsobem lze 

vytvářet pevná spojení mezi kovy, které nelze svařit jiným způsobem nebo se svařují jinou 

technologii velmi obtížně a také lze vytvářet spojení mezi nejrůznějšími druhy kovů. Nachází 

se uplatnění i  pro materiály, které mají naprosto odlišné fyzikálně chemické vlastnosti.  

Vytvořit lze bodová a švová spojení, ale zejména celoplošná spojení, jenž umožňují 

homogenní celoplošný svar mezi kovovými deskami (plechy) [3]. 

         Výbuch je chemická reakce, která probíhá vysokou rychlostí a tvoří jí vznik velkého 

množství plynů, detonace, prudký růst teploty a skok tlaku při úderové vlně [2].  Svařovací 

časy bývají velmi krátké a vyvolaný ohřev materiálů se vyskytuje v úzké oblasti na rozhraní 

svařovaných materiálů a nedochází ani k výraznému hrubnutí zrna materiálu [4]. Svar takto 

získává velice příznivé mechanické vlastnosti. 

2.2 Výbušniny pro plátování výbuchem 
 
         Pro tento druh svařování je samozřejmou součástí i  přítomnost výbušnin. Výbušniny 

jsou tedy látky schopné výbuchové přeměny. Při výbušné reakci se  v nejbližším okolí vlivem 

vysokých teplot a tvorby velkého množství plynů vyvolá vysoký tlak. Přeměna tepelné 

energie na mechanickou je způsobena expanzí plynů do okolí. Tato energie je využívána 

pouze na malém prostoru. Výbušniny existují jako kondenzované, kapalné nebo plynné. Dále 

se kondenzované výbušniny dělí podle použití na trhaviny, střeliva a třaskaviny. Trhaviny pro 

plátování výbuchem se dělí na dvě základní skupiny :  

         a) amonoledkové trhaviny, které  jsou modifikovány tak, aby detonační rychlost 

nepřekročila 3500 m.s-1. Ovšem jejich  detonační rychlost je velmi ovlivněná tloušťkou vrstvy 

trhaviny. 

         b) sypké směsi krystalických trhavin s inertními přísadami. Tyto trhaviny snižují 

objemovou hustotu energie nálože a tím se snižuje i  detonační rychlost [4].  

         Pro uváděný typ plátování je důležité, aby trhavina vyvolala velký tlak, tedy cca 3500 

MPa, při velmi krátké době. Proto se v současné době také uplatňuje sypká směs trhaviny 

typu SEMTEX S 25, S 30 a S 35 (směs pentritu a hydrogenuhličitanu sodného). Jejich 
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předností je zejména nízká detonační rychlost (2050 – 3000 m.s-1), detonační tlak až 3,5 GPa 

a výhodná zrnitost pro uvedenou technologii plátování [2]. Při skladování se tato výbušnina 

nespéká ani netvrdne [4]. 

2.2.1 Uložení výbušniny 
 
         Trhavina (Semtex S 25, S30, S 35) se ve slabé vrstvě rozprostře po celé ploše na horní 

povrch plátovaného kovu, přičemž se volí dva základní druhy uložení výbušniny : 

 

a) Skosené uložení  

 

 

                              Obr. 1: Schéma skoseného uložení výbušniny (boční pohled) [2] 

                         1 - výbušnina, 2 - plátovaná deska, 3 -  základní deska, 4 - podložka 

 

b) Vodorovné uložení  

 

 

                             Obr. 2: Schéma vodorovného  uložení výbušniny (boční pohled) [2] 

                        1 - výbušnina, 2 - plátovaná deska, 3 -  základní deska, 4 – podložka 

 
 
          

         Skosené uložení (obr. 1) se používá při  nerovnostech povrchu základní desky, ale 

i  pokud je plech zkroucený apod. Tento typ uložení je méně používaný a vyžaduje větší 

pozornost při přípravě a uložení výbušniny. Častějším typem je vodorovné uložení (obr. 2), 

které zaručuje lepší výsledek spojení.  Používá se také speciální varianta, jako je osově 

symetrické uložení [2]. 
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2.3 Průběh  plátování výbuchem 
 
         Nejdříve je před samotným výbuchem navařovaná deska umístěna tak, aby mezi  deskou 

a základní desku vznikla mezera, která se zajistí např. dřevěnými špalíčky. Plátovaná deska je 

v rovnoběžné poloze vůči desce základní. Na  horním povrchu plátované desky je po celé 

ploše rozprostřená trhavina, která se aktivuje pomocí rozbušky a zajišťuje přímý postup 

detonace. Po aktivaci výbušniny je vyvolána tlaková vlna. Při přechodu čela této detonační 

vlny určitou detonační rychlostí dochází k navaření materiálu a jeho postupné deformaci. 

Popisovaný postup plátovaní znázorňuje obr. 3. Při deformaci materiálu se zvyšuje rychlost 

jeho pohybu, při které kov naráží na základní kov v šikmém rázu. Aby byl spoj dokonalý, 

musí být hodnota této rychlosti nižší než je hodnota rychlosti šíření zvuku v plátovaných  

materiálech. Tab.1 uvádí některé rychlosti zvuku pro určitá prostředí. Úhel odklonu 

dopadající desky závisí především na čase. 

 

 

Obr. 3:  Schéma průběhu plátování plechů výbuchem [3] 
          

         V oblasti srázu vzniká vysoké smykové napětí. Toto napětí zapříčiní intenzivní plastický 

tok povrchových vrstev [4, 5]. Povrchové vrstvy obsahují  oxidické filmy a nečistoty, které 

jsou velice škodlivé pro vytvoření kvalitního metalurgického spoje.  

                                 
                                Tab. 1: Rychlost zvuku ve vybraných prostředí 

Rychlost vzduchu 
Prostředí  

m.s-1 

Vzduch 335 
Voda 1490 

Železo 5850 
Hliník 6260 
Měď 4700 
Nikl 5630 

Zirkonium 4900 
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Ovšem vyvolaný plastický tok a trysk materiálu  tyto nečistoty a oxidační film rozruší 

a odstraní, jak je znázorněno na obr. 3. Samotné kovové desky, bez oxidačních vrstev, jsou 

v inertním místě, tedy v bodu C na obr. 4, spojeny vlivem vysokého tlaku vyvolaného 

v blízkosti kolizní oblasti. Tento tlak způsobuje lokální plastickou deformaci ve spoji. V takto 

plátovaných kovech se vytváří pravidelný vlnitý vzor v oblasti spoje, což lze vysvětlit 

převýšením meze kluzu v materiálu (10 – 100 GPa). Proto se při vzájemném kontaktu 

plátovaných kovů výbuchem uplatňují zákonitosti hydrodynamické teorie ideálních kapalin 

[2, 6]. Při plátování se zavádí hlavní kinematické parametry, a to rychlost detonace (Vd), 

rychlost posuvu plátovaného materiálu (Vv) a rychlos plátování (Vk), jak znázorňuje obr. 4 

[2]. 

 

 

            Obr. 4: Fyzikální složky při průběhu plátování: 

        VV – rychlost vzduchu, Vk – rychlost kolize, Vd – rychlost detonace ( výbuchu ) 

           Vc – rychlost svařování, β – úhel svařování materiálu [2]     

 

Pro  rychlost nárazu plátovaného kovu na základní materiál platí následující vztah (1) [6] : 

 

                      
( )

( ) 2 sin
2v d

t
V t V

ϑ
= ⋅                                                                      (1) 

 

,kde Vd je detonační rychlost a Vv je rychlost nárazu. 

 

         Při velkém množství měření byly stanoveny také vztahy pro detonační rychlost, jak 

uvádí rov. (2) a úhel odklonu desky při napojení na základní desku, jak prezentuje rov. (3) [6]. 
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2

133420
(3077 ) ( 0,433)d

t

V
h

ρ= − ⋅ −                                                 (2) 

kde ht musí být při 15mm ≤ ht ≤ 50 mm, pokud ht ≥ 50 mm dosazuje se konstantní hodnota 

ht=50mm 

 

0,3735 0,003233
1

0,3562

th
ϑ

ϖ

− ⋅
=

+

                                                             (3) 

 

kde je uveden poměr násobku vrstvy trhaviny a měrné hmotnosti výbušniny k násobku 

tloušťky a měrné hmotnosti napojovaného materiál [2, 6]. 

         Jak už bylo zmíněno, při výbuchu se materiálem šíří tlaková vlna, která způsobuje 

lokální plastickou deformaci kovu. Jedna část materiálu zůstává  podél linie srázu a druhá část 

plátujícího kovu se pohybuje rychlostí, která je mnohem vyšší než detonační rychlost trhaviny 

ve směru výbuchu. Druhá část materiálu je tvořena především oxidy, částicemi kovu, tuky na 

povrchu a stlačeným horkým vzduchem. Jeho stabilita tak není vyvážená a vytváří se typické 

zvlněné rozhraní mezi oběma kovy. Aby vznikl plátovaný spoj, musí plastická deformace být 

minimálně 30 %, přičemž velikost deformace závisí na[6]. : - dynamickém úhlu nárazu 

                                                                                                 - rychlosti v místě kontaktu  

                                                                                                 - rychlosti zvuku  

                                                                                                 - hustotě 

                                                                                                 - Re plátovaného materiálu. 

 

         Při procesu plátování výbuchem může dojít k poškození urychlovaného plechu. To 

může zapříčinit hrubozrnná trhavina a příliš vysoká detonační rychlost. Rovněž tak může dojít 

k poškození z důvodu vrstvy vzduchu mezi trhavinou a urychlovaným materiálem. Proto je 

vhodné umístit mezi trhavinu a urychlovaný materiál plastickou nebo pevnou mezivrstvu [3].  

2.4 Mechanismus vzniku vln ve spojené oblasti plátovaných kovů 
 

         Jak je uvedeno výše, pro plátované kovy výbuchem je  typické vlnité rozhraní. Kromě 

jeho technologického významu je vlnitý spoj pozoruhodný hlavně kvůli svému pravidelnému 

vzoru, který se v něm objevuje. Tato zákonitost je obzvlášť překvapující, když jsou 

zvažovány agresivní podmínky při vzniku spoje plátováním.To lze vysvětlit silnou deformací 

v místě kolize, kde se kov chová jako viskózní kapalina vlivem jeho roztavení. Jev byl poprvé 
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představen Cowanem a Holtzmanem [6], tedy že tvorba vlnitého rozhraní v plátovaných 

deskách výbuchem je obdobná pro proudění tekutin kolem překážky, pro které je pravidelná 

tvorba vírů pozorována při Reynoldově čísle proudění vyšším než 50, což lze vidět i  na obr.5. 

Později Klein podpořil tento názor a dokázal, že poměr příčné vzdálenosti mezi vířivými 

oblastmi a podélné vzdálenosti mezi vířivými centry je v podstatě stejná pro vlnité rozhraní 

mezi materiály plátovanými výbuchem a pro stabilní vířivé oblasti v proudění tekutin [6].      

  

 

Obr. 5: Model mechanismu vzniku vln [2,6] 
         

         Při různých experimentech naznačovala nápadná podoba mezi vlnitým rozhraním dvou 

kovů a vířivými oblastmi v proudění tekutin, že vyšetřování známého chování tekutin by 

pomohlo při zjišťování faktorů, které řídí nástup vlnitosti a velikosti vln při plátování. Při 

zjišťování skutečnosti, že spojení plátovaných kovů je podobné kolizi proudů tekutin bylo 

nutné vycházet z experimentů proudění tekutin kolem překážek jako jsou příčné válce nebo 

ploché desky. Problémem, který se při těchto experimentech vyskytoval je rozdíl mezi 

deformačními vlastnostmi kovů a kapalin. Omezená mez kluzu kovů komplikuje jejich 

chování a vyžaduje vhodné vymezení Reynoldsova čísla, proto je nutné, aby se definovaly 

kolizní veličiny.  

         Při procesu plátování, které je popsáno v kapitole 2.3, detonační produkty vyvíjí tlak 

kolmo k plátované desce. Veškeré posuvy v tahu  jsou zanedbatelné ve srovnání s pevností 

kovu. V souřadném systému ustáleného stavu pohybujícího se při srážce se vlivem  detonace 

velikost rychlosti plátované desky nemění, ale směr rychlosti se mění podle úhlu β (obr. 4), 

který se rovná úhlu kolize. 

         Trysk vzniklý při kolizi (obr.3) vytváří extrémně vysoký tlak, maximální tlak na 

kolizním bodu na základě proudu mírně převyšuje stagnační tlak pro nestlačitelné proudění o 

hustotě ρ, jak je uvedeno v rov. (4) : 

          

2/2
cd VP ρ=                                                                                            (4) 
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Kolizní tlak, obvykle několik set milibarů přesahuje detonační tlak v určitém poměru. 

Mnohem více přesahuje zbytkový tlak kolizních produktů. Odpor tlaku relativně měkkého 

materiálu je ve srovnání s kolizním tlakem zanedbatelný,  proto lze kolizní proces 

specifikovat dvěma kolizními veličinami VC  a kolizním úhlem β a vlastnostmi těchto dvou 

plátovaných desek, včetně hustot ρb , ρp a hmotností na jednotku plochy mp a  mb. Protože 

velmi vysoký tlak v blízkosti kolizního bodu C výrazně převyšuje síly kovů, bude rychlost 

plastické deformace u tohoto bodu velmi vysoká a to dokud se kovy neroztaví, pak se jejich 

chování bude podobat právě kapalině. Ovšem dále od kolizního bodu C je rychlost deformace 

mnohem pomalejší a chování bude tedy více ovlivněno kluzem kovu. Je tedy třeba zvážit 

přechod z přímého a hladkého proudění až po oscilační proudění pro oba uvažované 

materiály. 

         Pro charakter vlnité oblasti spoje je důležitá kolizní rychlost, která v zásadě ovlivňuje 

oscilační proudění, což  je znázorněno i  na metalografických snímcích vybraných materiálů 

(obr. 6 a 7) [6]. 

 

 

Obr. 6: Rozhraní  Ni/Ni (Třída A),  plátování  prováděno při  různých kolizních rychlostech. 

(a) Vc = 1365 m.s-1, (b) Vc = 1790 m.s-1 , (c) Vc = 2800 m.s-1[6] 

                                                      

 

Obr. 7: Rozhraní Ni (Třída A)/ocel(třída 1008) plátování prováděno při  různých kolizních 

rychlostech. (a) Vc = cca 1600 m.s-1, (b) Vc = 1900 m.s-1, (c) Vc = cca 2500 m.s-1[6] 

 

         Z obr. 6 a obr. 7 je vidět, že v zásadě rovné a hladké rozhraní je získáno poměrně malou 

kolizní rychlostí. Při vyšších kolizních rychlostech se spojená oblast mezi kovy stane 

zvlněnou. Při dalším zvyšování této rychlosti se začínají ve vířivých oblastech objevovat 
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kapsy ztuhlé taveniny. Velikost taveninových kapes se výrazně zvýší při dalším zvyšování 

kolizní rychlosti. Byla provedena řada experimentů pro různé kovové kombinace za účelem 

zjištění tříd kolizní rychlosti při přechodu  z hladké na zvlněné rozhraní plátovaných kovů.  

         Nápadná podobnost mezi proudy pozorovanými při různých Reynoldsovýh číslech 

v proudění tekutin okolo překážek a konfigurací rozhraní v plátování provedená při různých 

rychlostech může být zřejmá při srovnání obr. 6, 7 s obr. 8, který ukazuje snímek 

z proudových vzorů v oleji, které se vytvářejí za příčními válci. Zde je viditelný přechod 

z plynulého proudu při R = 32 do oscilačního proudu při R = 55 s pravidelnými vířivými 

vzory. Struktura v rozhranní plátovaných kovů lze přirovnat ke zmrazenému vzoru 

plastického toku kovu. Kapsy ztuhlého kovu se objevují především ve vírech, kde plastická 

deformace je nejzávažnější a kde související ohřev způsobuje lokalizované tavení [6]. 

         Reynoldsovo číslo pro plátování, tedy Rc by mělo být formulováno z hlediska statické 

pevnosti kovu. Definice Rc  je poměr maximální inerciálního napětí ke skutečnému napětí 

odolávající deformaci. Maximální inerciální napětí uvažujeme jako stagnační tlak proudu 

v ustáleném stavu souřadnicového systému pohybujícího se v kolizi a je vyjádřený pro 

nestlačitelný průtok, protože vlivem stlačitelnosti je zanedbatelný. Pro zohlednění se 

používají průměrné hodnoty pro hustotu a tvrdost. Reynoldsovo číslo, lze pak vyjádřit 

následujícím vztahem [6].  

 

                      
)(2

)( 2

bp

cbp

c HH

V
R

+⋅

⋅+
=

ρρ
                                                                         (5) 

,kde (ρp), (ρb) je hustota navařujícího a základního kovů v g.cm-3 

         Vc = kolizní rychlost, cm.s-1 

         Hp, Hb = tvrdost primárních a základního kovů 

                 

 

Obr. 8:  Snímek  proudu  za překážkou  při zvyšování  Reynoldsova čísla, R [6] 
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         Rovnice (5) reprezentuje platný vztah pro Reynoldsovo číslo při plátování. Přechod 

z plynulého rozhraní do vlnitého rozhraní by měl probíhat v různých systémech plátování 

přibližně ve stejných hodnotách  Reynoldsova čísla RT, které souvisí obecně s různými 

hodnotami kolizní rychlosti, při které nastane přechod, tedy VT. Potom platí vztah (6) [6].: 

 

2( )

2( )
p b T

T
p p

V
R

H H

ρ ρ+
=

+
                                                                                                (6) 

 

         Hodnoty RT byly vypočteny pro řadu kovových systému z experimentálně 

pozorovaných přechodových rychlostí a zjištěné výsledky jsou uvedeny v tab. 2 [6]. 

 

     Tab. 2: Reynoldsova čísla pro různé systémy plátování v  přechodu od rovný k vlnitým    
    rozhraním [6]. 

Materiál Hustota ρ      
(g.cm-3) 

Kolizní rychlost při přechodu VT             

(cm.s-1.105) 
Reynoldsovo číslo při přechodu 

RT 

Mg/Mg ZE10A 1,74 2.5 12 

Al/Al 6061T6 2,7 2.3 8,9 

Al/Al 1100H14 2,7 1,9 10,1 

Ti/Ti 35A 4,54 2,39 11 

Fe/Fe A-212 ocel 7,86 1,96 13 

Fe/Fe1008 ocel 7,86 1,8 12,8 

Ni/Ni (A) 8,9 1,6 8,7 

 

 

Z tabulky je zřejmé, že přechod od hladkého rozhraní k vlnitému rozhraní se děje při stejných 

hodnotách RT pro všechny systémy, a to i  při různých hodnotách hustoty. Při očekávaných 

odchylkách RT lze z výsledků usoudit, že RT je konstantní. Toto zjištění  podporuje teorii, že 

vlnité rozhraní při plátování výbuchem vzniká jako v proudění tekutin.  

         Avšak některé další experimenty prokázaly na základě analogie vířivých proudů tekutin 

za překážkou a na základě podrobných výpočtů, že velikost vln v oblasti rozhraní plátovaných 

kovů má silnou závislost na velikosti kolizního úhlu a je nezávislá na kolizní rychlosti. Bylo 

zjištěno, že při vysokých hodnotách kolizního úhlu β je vlnová amplituda vysoká a při 

nízkých hodnotách β se oscilační chování zmírňuje [6]. 

         Zásadní vliv na intenzitu vlnitého rozhraní má tvrdost materiálu. Čím materiál vykazuje 

větší tvrdost, tím je vlnitá linie rozhraní plátovaných materiálů výraznější. 
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2.5 Výhody a nevýhody plátování výbuchem 
 
         Jedna z největších výhod při plátování výbuchem je spojování různorodých materiálů 

s odlišnými vlastnostmi, které nemohou být jinou metodou svařování spojeny. Tím se 

rozšiřuje možnost v realizování konstrukcí, které jsou složeny z odlišných materiálů.  

         Velmi dobrý spoj prokazují materiály, které mají vysokou plasticitu. Vzhledem 

k vytváření svarů při teplotách nižších než je teplota tavení lze svařit kromě stejných typů 

kovů i  různé kombinace. Tedy např. uhlíková ocel + CrNi, ocel + Cu nebo Ti, Al, Mo, Ni, Pt 

a nástrojová ocel, Ag + Cu nebo Ni, Ti+ Ag nebo Cu [6]. 

     Při plátování výbuchem není omezení v tloušťkách plátovaného materiálu. Metoda 

plátování se dá používat jak jednostranně tak oboustranně. Čas svařování je velmi krátký 

a v úzké kontaktní vrstvě je zapotřebí velmi malého ohřevu. Tím se razantně sníží energie 

a náklady na výrobu. Spoj po výbuchu je velice pevný, dokonce několikanásobně pevnější než 

okolí svaru. Toto může být u klasického svařování problémem.  

         Mezi hlavní nevýhody plátování výbuchem patří zejména vysoká hlučnost při výbuchu 

a práce s výbušninami. Kvůli bezpečnosti musí být plátování prováděno ve speciálním 

prostoru, kde nemají lidé přístup. Provádí se např. ve vojenském polygonu. To ovšem zvyšuje 

náklady na realizaci [2].           

2.6 Technologie zpracování plátovaných plechů 
 
         Nástroje, které jsou ve styku s plátovanou vrstvou, musí být čisté a dostatečně hladké. 

Péče ve zpracování lze přirovnat ke korozivzdorným plechům. Před  ohýbáním se okuje na 

povrchu základní oceli odstraňují  pomocí pískování. Pro snížení tvářecích sil je možné plech 

předehřát na teplotu max. 250 °C [5].           

         Pokud se plátované plechy lisují za tepla, je vhodné volit lisovací teplotu mezi plátující 

a základní oceli. Příliš vysoká teplota lisování může nepříznivě ovlivnit plasticitu a pevnost 

základní oceli. Tato teplota by neměla překročit  u plechů plátovaných austenitickou plátující 

vrstvou 1100 °C. Používá se nejvíce teplota od 950 až 1050 °C. Pecní atmosféra je prostá 

a pro zabránění nauhličení  by měla být mírně oxidační. Před vložením do pece musí být 

plátující kov zbaven zbytků mastnoty, oleje, stop po mastné křídě a dalších nečistot, které by 

podpořily nauhličení této vrstvy. Po vylisování za tepla je nutné výlisek tepelně zpracovat. U 

plátované vrstvy, která je z austenitické oceli a základní uhlíkové oceli, není nutné tepelné 

zpracování, pokud podmínky ochlazování odpovídají tepelnému zpracování této kombinace. 
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         Pro plátované materiály se používá normalizační žíhání s rozsahem teplot 890 – 930 °C.  

Následné popouštění při teplotách 590 až 650 °C se provádí obvykle po svaření v dílenské 

celky a vždy po tváření za tepla a za studena. Plechy plátované austenitickými ocelemi se po 

normalizačním žíhání popouštějí pouze tehdy pokud to vyžaduje jakost základní oceli.  

Normalizační teplota se volí tak, aby docházelo k optimálním vlastnostem v základní oceli, 

ale nedochází k rozpouštění velkých karbidů typu M23C6 v plátované oceli.Dochází pouze 

k částečnému vyrovnání obsahu chrómu v blízkosti jejich precipitace. To je nutné vzít 

v úvahu při volbě plátující oceli [5].           

Stříhání plátovaných materiálů se provádí pomocí gilotinových nůžek pro plechy do tl. 25 – 

30 mm. Střih musí být proveden tak, aby plátovaná vrstva tlačila na základní ocel. Dělení je 

též možné provádět plamenem bez přísady železného prášku. Ovšem tento způsob je vhodný 

pouze při poměru tl. plátované vrstvy k základní oceli 5:1. Při řezání je základní ocel 

obrácená směrem k hořáku. Natavené železo působí jako tavidlo pro plátovanou chromem 

bohatou vrstvu, tím že se zvyšuje tekutost strusky chromových oxidů odtavených z plátující 

oceli. Tato tekutá struska je odstraněna zvýšeným tlakem kyslíku z řezné spáry. Dělící tryska 

se naklání od kolmice o 15° tak, aby zabraňovala stékání struky po obou stranách řezných 

hran. Při poměru tloušťky menším než 5:1 se plátované plechy dělí plamenem za použití 

železného prášku. Pro dělení se v dnešní době velmi často používá plazmové řezání. Mezi 

výhody patří především čisté a hladké hrany [5].       

         Plátované plechy po válcování, lisování za tepla nebo tepelném zpracování se pokrývají 

vrstvou okují, která se tedy čistí pískováním či broušením. Oxidová vrstva chrómu je velmi 

tvrdá a odstraňuje se pomocí  brusných kotoučů. Pro pískování se používá křemičitý nebo 

korundový písek. Pro odstranění okují, které jsou do povrchu zaraženy, se používá moření 

s následným oplachem vodou [5].              

2.7 Použití plátování výbuchem  
         Metodu plátování výbuchem lze využit jako doplňkovou technologií, která se používá 

v ekonomicky výhodných případech. Tato technologie může být samostatná nebo 

v kombinaci s konvenčními metodami pro výrobu plátovaných plechů. 

         Plátování kovů je výhodné zejména pro kombinace kov-plátující kov, které mají 

rozdílné tvářecí teploty. Mezi takové kovy patří např. kombinace ocel – Al, ocel – Cu, ocel – 

mosaz nebo ocel – bronz. Metoda je rovněž vyhovující pro výrobu plechů, u nichž válcování 

za tepla není možné nebo je komplikováno značnými potížemi, jako např. u oceli a Ti, Zr, Mo 

a korozivzdorných slitin na bázi Ni a Cr [5].    
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         Mezi konkrétní aplikace  spojování materiálu výbuchem patří ložiskové materiály, které 

se připravují z kluzných slitin (Al a Sn bronzy) a plátují se na základní desku z uhlíkové oceli 

ve tvaru plechů nebo pásů (obr.9). Hotové výrobky jsou polotovary pro skružování 

ložiskových pánví, vodící lišty, ložiskové desky, a také polotovary pro hydraulické 

komponenty apod. [3].          

  

 

Obr. 9: Ložiskový polotovar[3]          
          

         Při výrobě trubkovnic výměníků tepla se polotovary zhotovují v kombinacích 

uhlíkových a nízkolegovaných ocelí s korozivzdornými ocelemi, Cu a jejími slitinami, Ti, Al 

a jeho slitinami, Ni a jeho slitinami apod. Plátování se provádí celoplošně, buď jednostranně 

nebo oboustranně, jak je zřejmé z obr. 10 [3].   

         

 

Obr. 10: Trubkovnice výměníku tepla [3]          
          

         Plátování výbuchem se uplatňuje u otěruvzdorných materiálů typu Hadfieldova ocel, na 

kterou se plátuje  konstrukční uhlíková ocel. Následně lze Hadfieldovu ocel bezproblémově 

přivařit k ocelovým konstrukcím standardními metodami [3].           

         Další aplikací jsou přechodové mezikusy, tedy bimetalické nebo vícevrstvé konstrukční 

díly (obr. 11), které se následně navaří mezi klasicky nesvařitelné kovy. Např. pro 

elektrotechnické účely je nejobvyklejší kombinací uhlíková ocel a Al. Muzikusy se také 

používají např. ke spojení ocelové konstrukce lodi s hliníkovými materiály paluby nebo při 

kombinaci korozivzdorné austenitické oceli, Cu a slitina AlMn pro příruby potrubí 

v kryogenice. Také lze připravit i  trubkové mezikusy [3].           
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Obr. 11: Vícevrstvý konstrukční díl [3]          
        

         Mezi aplikace plátování výbuchem se rovněž řadí výroba polotovarů sklářských forem, 

které se zhotovují ve tvaru desek, bloků a kotoučů, jenž mají na jedné straně naplátovaný  

čistý Ni nebo vysoce legovanou chromniklovou austenitickou ocel. Jako základní materiál je 

nejčastěji měkká uhlíková ocel [3].  

          

 

Obr. 12: Polotovary sklářských forem [3]          
 

Tím se uspoří  Ni a jeho slitiny a zároveň se kombinuje odolnost funkční vrstvy s tepelnou 

vodivostí podkladu. Tyto polotovary se používají při výrobě forem pro ruční lisování 

skleněných kamenů (obr. 12) [3].           

         Při plátování měděných či ocelových desek, které mají vyfrézovaný labyrint různého 

tvaru  plechem z mědi nebo oceli se vyrábí deskové chladiče ( obr. 13) pro plynulé 

a poloplynulé lití barevných kovů nebo oceli [3].  

          

 

                                                    Obr. 13: Deskový chladič [3]          
          

         Jako další aplikaci lze uvést výbuchové zavařování a výbuchové upevňování trubek. 

Poté se trubky přivaří do trubkovnic z různých kombinací materiálů. 
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         Mezi zvláštní použití tohoto typu plátování patří vystélkování přírub korozivzdornými 

ocelemi ( obr. 14). Opláštění hřídelí se provádí vhodným kluzným materiálem. Bimetalické 

tyče, které mají kruhový průřez lze připravit v různých materiálových kombinacích [3].   

         

        

Obr. 14: Vystélkování přírub korozivzdornou ocelí [3] 
       

         Při zpracování Hadfieldovy oceli působením vysokotlaké detonační vlny se velmi zvýší 

povrchová tvrdost a navíc se materiál zpevní do hloubky. Mezi složité aplikace se řadí také 

výbuchové zpevňování litých srdcovek železničních výhybek z Mn oceli [3].           

         Polotovary jednostranně nebo oboustranně plátovaných předvalků se následně rozválcují 

za tepla nebo také za studena. Vyrábí se v materiálových kombinacích, např. uhlíkových ocelí 

s korozivzdornými materiály, Ti, Cu nebo Ni a jejich slitinami. Tato metoda se aplikuje 

zejména na kombinaci různých slitin Cu a Ag pro použití v elektrotechnice [3].           

         Mezi aplikace plátování výbuchem  používané v dnešní době patří zejména bimetalické 

nebo vícevrstvé plechy, které lze využít jako materiály pro výrobu nádob v chemickém 

a potravinářském průmyslu a vyrábí se v různých kombinacích materiálů. Mezi takové je 

třeba uvést kombinaci korozivzdorné oceli typu CrNi 18/10 a Ti (α-Ti), jenž bude 

z mikrostrukturálního hlediska a vlastností probírána v této diplomové práci. Výrobu 

bimetalických plechů, která se provádí v  nepřístupné oblasti lze vidět na obr. 15 [3].      

      

    

    Obr. 15: Výroba bimetalických desek (plechů) [3]          
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3  Plátování výbuchem Ti a korozivzdorné oceli CrNi 18/10 
 

         Docílení spojení obou materiálů, tedy Ti a CrNi 18/10 nelze provést klasickou metodou 

svařování. Proto se jako výchozí řešení může zvolit např. právě plátování kovů výbuchem, 

které je pro spojení zmíněných materiálů velmi příznivé.  

3.1 Základní charakteristika Ti 
 

         Výhodnou vlastností Ti je především kombinace vysoké pevnosti a nízké hustoty ( 4,5 

g/cm3. Patří mezi kovy s vysokou teplotou tání, tedy 1665 °C (1941 K). Titan je dobrým 

vodičem tepla i  elektřiny. Při vyšších teplotách reaguje s většinou nekovů, např. H, O, N, C, 

B, S a Si. Přičemž tento kov negativně ovlivňují prvky  N, C, O, a H především v jeho 

plastických vlastnostech a naproti tomu zvyšují pevnost a tvrdost. Jak už bylo zmíněno, 

k příznivým vlastnostem patří vysoká pevnost, ale také korozní odolnost, i  když je Ti velice 

reaktivní kov. Jeho korozivzdornost je zajištěna oxidační vrstvou TiO2. Je odolný v H2O, ale 

také v nejrůznějších kyselinách jako je např. kyselina dusičná [7, 8]         

3.1.1 Mikrostruktura Ti 
 
         Při tepelném zpracování dochází u Ti k alotropické fázové přeměně při teplotě 882 °C, 

kdy α fáze s hexagonální mřížkou (HCP)  transformuje na β fází s kubickou plošně 

centrovanou mřížkou (FCC). Proto v závislosti na zpracování  může být mikrostruktura Ti 

velmi odlišná. Například, žíhaný Ti je tvořen homogenní strukturou s rovnoosými zrny, 

zatímco Ti, který byl ochlazen vysokou rychlostí může být složen z metastabilních fází jako je 

např. martensit nebo bainit a dokonce může obsahovat Widmanstättenovy desky nebo 

acikulární mikrostrukturu. Během svařování dochází k procesu, kdy se malá část Ti materiálů 

roztaví a následně rychle zchladí. Složitost výsledné mikrostruktury může být zapříčiněna 

vlivem kontaminace nečistot z okolního prostředí (O, N). V malých množstvích tyto prvky 

nemění vůbec HCP strukturu. Ovšem O, N a dále také např. C jsou intersticiální prvky 

a mohou se tedy lokalizovat na intersticiálních místech v krystalové mřížce. Tím zabraňují  

pohybu dislokací  a zvyšují tak tvrdost a pevnost, Kromě toho Ti snadno oxiduje při zahřívání 

na vzduchu, proto při klasickém obloukovém svařování je nutné chránit Ti použitím inertního 

ochranného plynu, např. Ar nebo He, a tím se zabrání strukturní degradaci [9]. 
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3.1.2 Charakteristika plátovaného α – Ti 
 
         Tato fáze je charakteristická pro komerčně čistý Ti, který je v této práci uveden jako   

plátovaný materiál. Struktura α – Ti má hexagonální těsně uspořádanou mřížku. Mezi 

stabilizátory α fáze patří především Al, ale také C, O a N. Struktura α titanu je stabilní i  za 

vysokých teplot a nedochází k výraznějšímu hrubnutí zrna, což je mnohdy velká výhoda. 

Proto se stabilita mikrostruktury α titanu využívá právě v plátování výbuchem systému CrNi 

18/10 a Ti. Ovšem při tomto svařování se může zvýšit koncentrace kyslíku a ten velmi dobře 

stabilizuje α fázi a je typický zpevňujícím účinkem. Vlivem kyslíku vznikají různé oxidy. 

Např. Ti2O nebo Ti6O a Ti3O. Ovšem také snižuje tažnost Ti [7]. 

 

3.2 Základní charakteristika austenitické nerezavějící oceli CrNi 18/10 
 
         CrNi 18/10 patří mezi austenitické chromniklové nerezavějící oceli. Kromě obsahu cca 

18 % Cr a cca 10 % Ni může obsahovat až 0, 15 % C. Ocel bývá také legována N nebo Mo, 

Si, Mn, Cu a stabilizována pomocí Ti nebo Nb [10]. 

3.2.1 Vlastnosti chromu a niklu 

         Chrom stabilizuje austenitickou matrici tím, že snižuje její volnou entalpii a přispívá 

k prokalitelnosti oceli. Průměr jeho atomu je velikostně podobný jako Fe, takže chrom 

nezpevňuje materiál přes tuhý roztok, resp. nedochází k deformaci mřížky a tím se příliš 

neovlivní mechanické vlastnosti v žíhaném stavu. Chrom je feritotvorný prvek, proto dokáže 

zpevnit feritickou matrici. Chrom navíc zpomaluje snižování tvrdosti při popouštění. Chrom 

se velice dobře váže s uhlíkem, a proto s ním vytváří různé karbidické částice. 

Korozivzdornost korozivzdorných ocelí je dána především pasivační vrstvou  Cr2O3 

a zajišťuje antikorozní odolnost v oxidačních prostředích. 

         Nikl se podílí na stabilizaci austenitické matrice, a to hlavně i  při nižších teplotách a při 

plastické deformaci [10]. 

         Dalšími přísadami uváděného typu oceli může být Mn, který je austenitotvorný prvek. 

Dále uhlík, který zvyšuje pevnostní úroveň a stabilizuje austenit po deformaci za studena. 

Přísada dusíku rovněž stabilizuje austenit stejně jako Cu. Mezi prvky objevující se 

v austenitických ocelí patří i  Ti a Nb, Al , S, P, Pb a B. Příklad mikrostruktury austenitické 

nerezavějící oceli s typickými dvojčaty lze pozorovat na obr. 16 [10]. 
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Obr. 16: Mikrostruktura austenitické nerezavějící oceli po procesu rozpouštěcího žíhání [10] 
 

3.2.2 Vlastnosti austenitických ocelí 

         Daný typ ocelí je typický svou paramagnetičností.  Mezi velmi dobré vlastnosti patří 

především vynikající odolnost proti korozi, a také dobrá žárupevnost. Další  výhodnou 

charakteristikou je vysoká úroveň vrubové houževnatosti už za nízkých teplot. 

         Pokud se jedná o nepříznivé vlastnosti, lze uvést především vysokou cenu, což se 

připisuje vysokému podílu Ni. Dále jsou austenitické oceli velmi náchylné ke zcitlivění, což 

souvisí s precipitací karbidů typu M23C6 na hranicích zrn. Následkem je výrazné ochuzení 

austenitické matrice o Cr v blízkosti karbidu. Tím může klesnout hodnota Cr pod mez 

zaručující korozivzdornost (cca 12%) a dochází ke koroznímu napadení austenitické matrice 

(obr. 17). Náchylnost ke zcitlivění může být rovněž způsobená nižší rozpustností C 

v austenitických nerezavějících ocelích bez stabilizačních prvků Ti a Nb. Při žíhání na teplotě 

480 až 850 °C se náchylnost ke zcitlivění zvyšuje. Zcitlivění lze detekovat po žíhání na 

odstranění pnutí. Potlačení náchylnosti ke zcitlivění lze uskutečnit přísadami Ti a Nb. Oba 

prvky mají silnou vazbu na C a tím zamezí vzniku karbidu chromu [10]. 

 

 

Obr. 17: Schéma přerozdělení C a Cr v oblasti vzniklého karbidu na hranici zrna [10] 
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         Stabilizované austenitické oceli jsou ovšem náchylné ke vzniku tzv. nožové korozi. Při 

svařování se v tepelně ovlivněné zóně (TOZ) rozpouští karbidy Ti a jeho karbonitridy vlivem 

vysokých teplot. Tyto chránily austenitickou matrici před zcitlivěním. Při vysokých teplotách 

způsobených svařováním však vzniká volný Ti, který se mnohem lépe váže na O než na N a C 

a tím vzniká oxid titanu. Uhlík je tedy také volný a má tendenci se vázat okamžitě na Cr, se 

kterým vytváří karbidy chromu. To se děje v tepelně ovlivněné oblasti,  kde je matrice v okolí 

karbidu ochuzena o Cr. Může tak dojít ke snížení Cr pod hladinu zaručující antikorozní 

odolnost a následné korozi. Při svařování se tedy musí dodržet obsah C pod úroveň 0,03 %.  

         Pokud je snížen obsah C v austenitické matrici, poklesne tak úroveň meze kluzu 

i  stabilita austenitu a může např. po deformaci dojít k transformaci austenitu na martensit 

nebo ferit a tím se sníží houževnatost materiálů. Proto je vhodné použít přísadu prvku N, 

který austenitickou matrici stabilizuje a nahrazuje ztrátu zpevnění vlivem nízkého obsahu C. 

         Austenitické oceli jsou také náchylné ke zkřehávání vodíkem, tedy náchylnosti ke 

koroznímu praskání pod napětím, a to v prostředí s obsahem kyslíku nebo síry (viz kapitola 

2.3) [10]. 

         U zmiňovaných ocelí může docházet i  k interkrystalickému porušení, proto je nutné 

brát ohled na Ni a S ve slitině. Oba prvky se na sebe mohou vázat, čímž vznikne sirník typu 

NiS. Ten vzniká přednostně na hranicích zrna austenitu. Při ohřevu na teplotu 900 °C pak 

dochází k rozpadu NiS a tím se snižuje kohezní pevnost oceli [10]. 

3.2.3 Zpracování a použití austenitických nerezavějících ocelí (CrNi 18/10) 
 
         Daný typ ocelí se zpevňuje přes tuhý roztok a také deformací za studena. Zpevnění 

tuhého roztoku se realizuje přidáním intersticiálních prvků, např. C, N, a B.  Přísada N 

zvyšuje mez kluzu až dvojnásobně oproti uhlíku. Dusík je rovněž výhodný v tom, že nemá 

výrazný vliv na zcitlivění oceli [10]. 

         Při tepelném zpracování se uplatňuje rozpouštěcí žíhání, kdy se ocel zahřeje na teplotu 

950 až 1150 °C. Teplota je závislá na obsahu prvků, tedy na různých druzích austenitických 

ocelí. Po ohřevu se realizuje prudké ochlazení do vody. Tím se zabrání postupnému 

vylučování karbidů. U některých typů austenitických nerezavějících ocelí se uplatňuje 

i  stabilizační žíhání při teplotě cca 850 až 950 °C, a to s výdrží 2 – 4 h nebo se používají 

speciální způsoby tepelného zpracování při nižších teplotách. Tím se zajistí  antikorozní 

odolnost matrice. Tepelným zpracováním se vytvoří homogenní tuhý roztok a dobrá 

antikorozní odolnost vlivem rozpouštění vzniklých karbidů. Také se zmírní zpevnění, které 

proběhlo vlivem tváření za tepla i  za studena a zajistí se vazba uhlíku, resp. dusíku na stálé 
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karbidy, resp. nitridy. Tím se omezí dlouhodobý tepelný vliv na stabilitu struktury a korozní 

odolnost. 

         Využití těchto austenitických nerezavějících ocelí je široké, a to hlavně díky jejich 

antikorozní odolnosti. Použití tedy nachází v potravinářském průmyslu, energetice, včetně 

jaderné, také v chemickém průmyslu [10].      

3.3 Mikrostruktura a vlastnosti bimetalu CrNi a Ti v oblasti rozhraní 
 
         Oblast rozhraní vytvořená během plátování výbuchem může mít komplexní 

a hierarchickou strukturu včetně mřížkových poruch a nerovnovážných fází. Každý 

hierarchický rozsah má charakteristické rysy. Souhrn okolností různých fází a vad pod 

zatížením je důležité k pochopení mechanického chování spoje a pro optimalizaci parametrů 

spojování výbuchem. Finální mikrostruktura je důsledkem několika metalurgických procesů 

probíhajících během spojování, které vedou k různým hierarchickým útvarům. Jak už bylo 

zmíněno, při průběhu plátování se vytváří trysk mezi kovy, který zapříčiňuje odstranění 

oxidační vrstvy obou materiálů. Tím vzniknou ideální podmínky pro spojení těchto 

očištěných povrchů a pro vytvoření optimálního metalurgického spojení. Optimální návrh 

kolizí obou materiálů je nezbytný pro charakter mikrostrukturních vztahů komponent, jako je 

určení indukované plastické deformace a případně roztavení základních materiálů. Množství 

akumulovaného napětí a zvyšování teploty závisí na nárazové energii [1].      

 

 
 

Obr.18:  Zobrazení struktury Ti plátovaných desek a vlnitého rozhraní vytvořeného mezi 

spojenými komponentami (a) , směrem k rozhraní se hustota deformačních dvojčat zvyšuje (b) 

a adiabatické smykové pásy (ASBs) v těsné blízkosti spojeného rozhraní (c) [1]           
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Když se použije vysoká rychlost výbuchu a větší meziplátová vzdálenost, mikrostruktura 

v oblasti rozhraní může vykazovat obrovský deformační gradient a četné nové fáze. Plátovaná 

deska (Ti) vždy projde vyšší deformací než základní materiál (CrNi). Silně deformované zóny 

kolem oblasti rozhraní obou materiálů mají silný vliv na fyzikální, mechanické a tepelné 

vlastnosti komponent [1].           

         Makroskopická úroveň hierarchické struktury může odhalovat tvorbu typického 

zvlněného rozhraní, jak lze vidět i  na obr.18. V příčném průřezu jsou viditelná rovnoosá zrna 

Ti. Směrem k rozhraní plátovaných kovů se hustota deformačních dvojčat silně zvyšuje. 

Z důvodu relativně nízké tepelné vodivosti a vysoké adiabatické smykové citlivosti se při 

vysokých rychlostech deformace u Ti vyskytují adiabatické smykové pásy ( ASBs) v blízkosti 

oblasti rozhraní (obr. 18) [1]. Vyskytují se ve sklonu asi 45° k detonačnímu směru a do 0.5 

mm vzdálenosti od rozhranní linie. Deformační zóna v desce korozivzdorné oceli se 

vyznačuje prodlouženými zrny přiléhajícími k oblasti spoje. Tato oblast je omezena na 

vzdálenost cca 0.5 mm od rozhraní. Plátující deska (v tomto případě Ti) vždy projde vyšší 

deformací než základní materiál (austenitická ocel v tomto případě). Silně deformované zóny 

kolem oblasti rozhraní  mají silný vliv na fyzikální, mechanické, a tepelné vlastnosti 

komponent. Na jedné straně silná deformace vede k celkově vysoké pevnosti oblasti rozhraní 

a k velmi stupňované mikrostruktuře jako rozložení úrovně napětí tak i   vzdálenost od 

spojeného rozhraní. Na druhé straně příliš intenzivní deformace může vést k disipativnímu 

a téměř adiabatickému ohřevu a následkem toho k zotavení, rekrystalizaci nebo ještě větší 

zóně roztavení [1].           

         Mezoskopický rozsah hierarchické struktury je typický relativně konstantní amplitudu 

vln. Vznik vln je vlastně důsledkem velikosti kolizního úhlu, který je vytvořen pomocí 

výbuchu a tryskových parametrů, vzdálenosti mezi plechy a souvisí s ním i  plastická 

deformace základních materiálů. Mechanická energie uvolněná při nárazu vede k intenzivní 

plastické deformaci v oblasti rozhraní a ke smyku obou materiálů. Vlnová délka a amplituda 

ovlivňují tryskovou energii, která  může uvíznout mezi spojenými deskami. Zachycení 

extrémně vysoké kinetické energie trysku vede k lokálnímu tavení  komponenty s nižším 

bodem tání. To znamená, že  lokální tavení dokazuje původ jak z absorbované energie tak 

i  úroveň disipační teploty při deformaci. Tím vznikne tavení oblasti hřebenu vln, jak je 

popsáno v další hierarchické úrovni. Dobrá kvalita výbušného svaru je dosažena pouze když 

je tvořen optimální trysk. V případě, že  trysk nabude rozsáhle úrovně, vlnité rozhraní bude 

obsahovat velké množství roztaveného materiálů [1].           
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         Mikroskopický rozsah hierarchické mikrostruktury je typický roztaveným materiálem, 

který tuhne ve formě  intermetalických částic, což je zřejmé z obr. 19. Intermetalické fáze 

vnikají způsobem, kdy se roztavená část nachází na vrcholu vlnité oblasti a tuhý materiál 

okolo tedy vede vlnu do otáčivého pohybu. Intenzivní míchání taveniny vede k silnému 

smíchání Ti a oceli. Tímto mechanismem dochází k tvorbě mikrostruktury, kde se 

intermetalické částice vytvářejí v hřebenech vln spíše než na vrcholu vlny. Je samozřejmé, že 

kapky taveniny jsou rychle ochlazeny okolním materiálem. Následná rychlá solidifikace 

a dále ochlazování rozdílných materiálů způsobuje pnutí a následné mikrotrhliny uvnitř 

některých intermetalických fází. Podrobnější analýza roztavené oblasti může odhalit 

nerovnoměrné víření vlivem vnitřních rozdílů, jako je míšení fází a silné gradienty 

v chemickém složení [1].           

 

 

Obr. 19: SEM BSE snímek oblasti rozhraní ukazuje vznik intermetalických částic v oblasti 

hřebenu vlny. a) Tyto intermetalické částice (viz šipky) jsou především přítomny v oceli, 

a jsou velmi často doprovázeny mikrotrhlinami kolmo k linii rozhraní (b) [1]           

 

 
Obr. 20: Snímek oblasti hřebenu vlny ukazuje tvorbu intermetalického začlenění tepelně 

ovlivněné zóny  (TOZ) základního ocelového materiálu [1]           

 
Trhliny se mohou nacházet výhradně v křehké intermetalické fázi. Ty se ovšem obvykle 

nerozšiřují dále do objemu materiálu. Dalšími mikrostrukturními znaky v této hierarchické 

úrovni jsou četně rekrystalizovaná zrna  kolem  intermetalických  inkluzí. Na obr. 20 je jako 

příklad znázorněná intermetalická fáze FeTi a trhliny v blízkosti této fáze. Rekrystalizovaná 
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zrna se objevují v důsledku tepelného přenosu mezi taveninou a silně deformovaným 

základním materiálem. Pokud jsou tepelně ovlivněné zóny pozorované kolem inkluzí  velmi 

malé ve srovnání ke zpevněným základním materiálům, jejich příspěvek měknutí  k celkovým 

mechanickém objemovým vlastnostem materiálu může být velmi malý. Na rozdíl toho, 

množství, disperze a kujnost intermetalických fází podél spojeného rozhraní má velký vliv na 

vlastnosti komponent, konkrétně na houževnatost a druh lomu [1].           

          Pokud je zkoumán nanoskopický rozsah hierarchické struktury, je možné pozorovat 

mikrostrukturu odhalující dvě složky s různou morfologií. Jedna dominantnější, přiléhající 

k oceli je složená ze silně deformovaných nanovelikostních krystalitů, proto se také může stát, 

že není přítomný typický  krystalový kontrast během náklonu při pozorování v TEM. Naproti 

tomu intermetalická složka přiléhající k Ti je mnohem hrubší a skládá se z dobře 

definovaných zrn. Kolizní tlak a zvýšení teploty spojené s rozptylem kinetické energie jsou 

předpokladem značně dostatečným na to, aby podporovaly přímo meziatomové vazby mezi 

oběma kovy ( Ti, Fe). Kromě těchto přímých vazeb mají dva hraničící silně deformované 

materiály vysokou difúzní rychlost  vzhledem k jejich vysoké hustotě vad. Tento účinek vede 

ke zvýšení reakční rychlosti, která vede v oblasti rozhraní k tvorbě tenkých vrstev 

intermetalických sloučenin. Struktura této reakční vrstvy je stále nejasná, zřejmě kvůli 

silnému narušení  krystalografických jednotkových buněk ( obr. 21b). Celková tloušťka 

intermetalické vrstvy se může pohybovat v rozmezí od 100 do 300 nm, přičemž se obvykle 

morfologie výrazně nemění. Velmi tenká  reakční vrstva je hlavní a dominantní složkou podél 

délky rozhraní, která zajišťuje dobrou makroskopickou vazbu mezi spojovanými komponenty. 

Její vytváření je velmi komplexní a zahrnuje jak mechanické legování, tak reakční procesy 

pevné fáze vyskytující se při velmi vysokém tlaku, vysokém lokálním ohřevu a následném 

rychlém ochlazení [1].     

       

 

 
Obr. 21: Snímek (TEM) ukazující vznik intermetalických částic o nanovelikosti v oblasti 

rozhraní a odpovídající vybraná oblast elektronové difrakce (SAD) vzorku (a) ananosvazková 

difrakce (NBD) vzorku získaného ze středu směsné  vrstvy ( svazek o průměru 5 nm) (b) [1]  
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Jako příklad nanoelektronové difrakce (NBD) vzorku získané ze směsného produktu, který 

má dominantnější zastoupení na rozhraní je uveden na obr. 21, kde je také viditelný vznik 

intermetalické vrstvy na rozhraní [1]. 

3.4 Vodíkem indukované praskání v plátovaných materiálech – HIC 
 
         Uplatnění výše uvedených materiálů  může být využíváno i  ve vlhkém prostředí. 

Takové prostředí může obsahovat určité množství H2S, tedy sulfan, který posléze způsobuje 

vývin křehkosti, tzv. vodíkovou křehkost oceli. Tato křehkost se projevuje u plátovaných 

materiálů Ti a CrNi 18/10 v oblasti intermetalických fází, kde je zároveň vysoká pevnost. 

3.4.1 Difúze vodíku do materiálu 
 
         K poškození materiálu ve vlhkém prostředí obsahující sulfan dochází vlivem difúze 

atomů H do materiálu. Vodík má schopnost postupovat stále hlouběji do matrice. Pokud 

uvnitř kovového materiálu jsou vhodná místa , kde dochází k rekombinaci atomů H, vznikají 

molekuly vodíku. Tato místa bývají označována jako vodíkové pasti. Důsledkem je 

stupňovité praskání , které je ovlivněno především kvalitou oceli [11, 12]       

3.4.2 Faktory ovlivňující vodíkovou křehkost 
 
         Odolnost oceli proti vodíkovému praskání ovlivňuje především chemické složení oceli, 

pevnostní charakteristiky, mikrostrukturní charakteristika a čistota oceli.  

         Chemické složení oceli hraje významnou roli v této problematice. Existují prvky, které 

působí příznivě vůči vodíkové křehkosti a naopak i  prvky , které křehkost podporují.   

         Cr, Mo a V vytváří jemné karbidy, které jsou schopny na sebe vázat velký podíl vodíku, 

tím potlačují vývin křehkosti. Ovšem, aby toho bylo docíleno je zapotřebí zvolit vhodné 

tepelné zpracování [11].           

         Cu zvyšuje odolnost proti křehkosti způsobené vodíkem, a to při obsahu asi 0,25 – 0,35 

hm %. Tímto se vytvoří ochranná vrstva sulfidu mědi na povrchu oceli a H nemůže dále 

proniknout do objemu materiálu. Příznivý vliv Cu se projevuje pouze v prostředí s pH větším 

než 4,5. V prostředí s nižším pH se ochranný film rozpouští [11].           

         Mezi nepříznivé prvky patří samozřejmě síra. Pro snížení negativního vlivu se 

doporučuje obsah S v ocelích pod 20 ppm. Síra segreguje na hranicích zrn a váže se na Mn, 

tím vytváří MnS. Čím méně je síry, tím menší jsou tyto vměstky. 
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         Rovněž fosfor segreguje na hranicích zrn, kde snižuje kohezní pevnost a působí 

negativně na vodíkovou křehkost. Proto by obsah P měl být nižší jak 0,01 %. 

         Mn a C jsou také schopné segregace. To hlavně při válcování ve dvoufázové oblasti, 

kdy se vytvářejí segregační pásy, které jsou vhodným místem pro uchycení H. Obsah Mn by 

neměl být vyšší jak 1,1 hm. % [13, 14]         

         Vliv na odolnost proti vodíkové křehkosti má i  pevnostní úroveň ocelí. S rostoucí 

pevností odolnost klesá. Pokud pevnost určité oceli je vyšší jak 1000 MPa je tento materiál 

nejméně odolný. Při nižší pevnosti je ocel mnohem odolnější, ale může vlivem H docházet 

k degradaci mechanických vlastnosti. Může dojít k poklesu plastických vlastností. 

V materiálech plátovaných výbuchem, tedy Ti a CrNi 18 /10 lze předpokládat největší 

pevnost v oblasti spoje, konkrétně tedy v intermetalických fázích, což může přispívat ke 

snížení odolnosti vůči vodíkové křehkosti [11].           

         Dalším faktorem ovlivňující vodíkovou křehkost je mikrostruktura. Největší náchylnost 

projevuje   martenzitická nepopuštěná struktura, která je velmi tvrdá a je typická vnitřním 

pnutím. Vodík difunduje do oblasti před čelo martenzitických desek, kde je plastická zóna. 

Bainitická struktura je rovněž málo odolná a má podobný význam jako martensitu. Nejvíce 

vyhovující je pak popuštěný martensitu. V této struktuře totiž dochází k poklesu tvrdosti a ke 

snížení vnitřních pnutí 

         Velký vliv na vodíkovou odezvu mají také oxidické a sulfidické vměstky, které jsou 

potenciálním místem vodíkových pastí. Mezi pasti patří i  inkluze, intermetalické fáze a také 

různé precipitáty. Tento faktor je popsán v kapitole 3.4.3 [11].  

         Do jaké míry se tyto pasti projeví, negativně rozhoduje jejich velikost, počet 

a distribuce. Větší rozměry částic s jejich vyšším počtem a nehomogenním rozložením vedou 

vždy k nepříznivé vodíkové odezvě.         

3.4.3 Uchycení vodíku v oblasti intermetalických fázi ve spoji Ti a CrNi 18/10 
 
         Bimetalická oblast materiálů Ti a CrNi 18/10 je typická výskytem intermetalických fází, 

které se nachází uvnitř vlnité oblasti. Tato struktura je velmi nepravidelná a nerovnoměrná, 

což může mít negativní vliv na difůzi vodíku a  následný vznik postupných trhlin.  

         Uchycení H atomů v těchto oblastech je způsobeno vlhkým prostředím, které obsahuje 

sulfan (H2S). Atomární vodík po určitém čase difunduje do materiálu a postupuje stále dál do 

matrice a uchycuje se na různých částicích. To jsou především precipitáty, inkluze, hranice 

zrn, dislokace ale také zmíněné intermetalické fáze. Každý atom H má kolem sebe určité pole 

napětí. Pokud se v matrici vyskytují rovnoměrné rozložené částice malé velikosti např. typu 



Marek Machetanz                                                               Vybrané vlastnosti bimetalu Ti-CrNi 

2013 27 

precipitát, H má tendenci se vázat na tyto části, s tím že na každou malou částici se váže 

menší množství vodíku, tím se napětí, které kolem sebe vodík má rovnoměrně rozloží 

v matrici a nedochází tak ke koncentraci velkého napětí a pnutí na lokalizovaných místech u 

vodíkových pastí. Tak se eliminuje možný vnik trhlin a následná degradace. V případě 

velkých částic a inkluzí, také tedy intermetalických fází a nerovnoměrné struktury se větší 

množství vodíkových atomů může koncentrovat na jednom místě u vodíkové pasti. Tím 

dochází k obrovskému nárůstu napětí na jednom lokalizovaném místě, kde se napěťová pole 

kolem atomů H sčítají. V případě, že je lokalizované napětí větší než napětí základní matrice, 

vznikne obrovské pnutí a následně jsou iniciovány trhliny. Princip difúze  přítomného vodíku 

je schématicky znázorněn na obr. 22 

 

 

Obr. 22: Schéma uchycení  vodíku v matrici v jednotce objemu , a) rovnoměrně uchycené 

atomy H2 b) napětí H lokalizované kolem hmotnějších částic o nižším počtu,  převyšuje napětí 

samotné matrice a dochází k iniciaci trhlin 

         

         V případě bimetalu Ti – CrNi 18/1 prostupuje H2 nejprve komerčně čistým Ti, a pak se 

neuchycené atomy H2 dostávají difúzním mechanismem dále k linii spoje, resp. do oblasti, 

v níž vznikly intermetalická fáze. Minoritní část atomů H2 pak může být zachycena 

v materiálu CrNi 18/10. Titan α  má vysokou schopnost pohlcovat H bez větších poškození , 

a to až 2000 ppm [15]. Schopnost pohlcování H2 má také austenitická ocel, která je zároveň 

velmi měkká a plastická. Schopnost pohlcování už je ovšem nižší než u Ti. Velká část atomů 

H2 se může uchytit právě v oblasti intermetalických fází, kde je struktura značně 

nerovnoměrná, resp. i  vlastní hranice spoje může prezentovat lokalizovanou past pro 

uchycení H2.                   
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4 Experimentální část  
 
         V experimentální části je popsáno zkoumání vlastností plátovaných materiálů Ti 

a austenitické nerezavějící oceli CrNi 18/10. Plátované plechy byly vyrobeny firmou 

Explomet, která sídlí v Opoli (Polsko).  Byla pozorována především mikrostruktura bimetalu 

Ti – CrNi 18/10, ale také mikrostruktura základních materiálů. Měření se realizovalo ve 

výchozím stavu a po tepelném zpracování. Na vzorcích Ti - CrNi 18/10  se také hodnotila 

vodíková křehkost, tedy HIC, jak ve výchozím stavu, tak po tepelném zpracování. 

4.1 Příprava plechů pro plátování  
 
         Plechy pro plátování rozměrech 2610 mm x 2810 mm byly připraveny firmou 

Explomet. Plátování výbuchem se realizuje v prostředí, které je k tomu určené. Samotná 

exploze je velice intenzivní, proto se pro výbuch volí oblasti, na kterou lidé nemají přístup. 

Explomet používá jako prostředí pro plátování bývalý vojenský polygon. Plechy se zde 

převáží nákladním automobilem [2].        

         Nejdříve se připraví základna na písčitém terénu pro zajištění kvalitní úpravy povrchu. 

Dbá se na to, aby byl povrch co nejrovnější a zamezilo se tak výskytům vad v materiálu po 

plátování. Po přípravě základny se na ní uloží první plech, v tomto případě austenitická ocel 

CrNi 18/10. Povrch oceli musí být čistý, aby se co nejméně ovlivnilo samotné plátování. Před 

uložením dalšího Ti plechu na ocel se zajistila mezera mezi pláty dřevenými špalíčky 

uloženými na ocelový plát ve stejné vzdálenosti od sebe. Na základní plát se poté uložil Ti 

plech, tak aby měl rovnoběžný povrch s CrNi ocelí. Napojovaný plech musí být zcela rovný. 

Nesmí se kroutit apod. Pokud vznikne bublina uprostřed plechu, srovná se podložkami, tak 

aby bublina zmizela [2].        

         Po uložení plechů se vytvoří obvodový rám, který má výšku potřebnou pro spojení obou 

plechů a začne se na horní povrch Ti nanášet výbušnina. Rozprostřená trhavina po celé ploše 

plechu se vyrovná a zabuduje se do ní rozbuška, která daný proces výbuchu aktivuje. 

Samotný výbuch je velmi nebezpečný, proto je nutné tento prostor opustit. Po provedení 

a přezkoumání, zda – li plátování proběhlo úspěšně, spojovaný materiál se transportoval zpět 

na základnu, kde se provedly další zkoušky, ověřující, zda proces výbuchů dané materiály 

dokonale spojil. 

         Před samotnou diagnostikou materiálu se plechy označily a odmastily. Následná 

diagnostika se realizovala pomocí zkoušky ultrazvukem, která odhaluje vady spojených 
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materiálů. V případě vyhovujícího výrobku je poskytnut zákazníkovi. V opačném případě se 

výrobek musí opravit [2].       

         U plátovaných materiálů Ti a austenitické nerezavějící oceli CrNi 18/10 bylo navíc 

požadováno odborné posouzení mikrostruktury v oblasti spoje a odolnost proti vodíkovému 

zkřehávání. 

4.2 Příprava vzorků pro hodnocení mikrostruktury 
 
         Pro experimentální hodnocení se připravily vzorky plátovaných materiálů Ti 

a austenitické nerezavějící oceli CrNi 18/10, které byly svařeny při středních podmínkách 

výbuchu. Svařené plechy po výbuchu měly tloušťku 116 mm, přičemž samotná deska CrNi 

18/10 má tloušťku 110 mm a navařená Ti deska má tloušťkou 6 mm. Zkušební vzorky byly 

odebrány z oblasti spoje mechanickým řezáním tak, aby nedocházelo k ovlivnění 

mikrostruktury daného materiálů. Pro metalografické hodnocení bylo podmínkou zkoumat 

materiál ve výchozím stavu a po tepelném zpracování. Proto byly připraveny vzorky v obou 

uvedených stavech. Chemické složení individuálních materiálů lze vidět v tab. 3 . 

 

 

       Tab. 3:  Chemické složení plátovacích plechů  CrNi 18/ 10 a Ti (atm. %) 

CrNi 18/10 deska 

Mn Cr Ni Si  P S C 

1,9 18,4 9,8 0,46 0,006 0,011 0,04 

Ti deska 

C Fe N H O2 Ti 

0,01 0,05 0,005 0,006 0,05 zbytek 

 

     

         Vzorky se následně připravily pro metalografické hodnocení mikrostruktury. Každý ze 

vzorků ( ve výchozím stavu i  po tepelném zpracování) se brousil na brusném papíře o 

hrubosti 1200 a poté na papíře o hrubosti 2500. Dále se provedlo leštění vzorků (směs 

kaolinu) a následně se tyto  materiály leptaly, přičemž  u Ti se provedlo odhalení struktury ve 

směsi glycerin + HNO3 + HF a u austenitické oceli se provedlo elektrolytické leštění a leptání 

v kyselině šťavelové [16]. Takto připravené vzorky mohly být dále použité pro hodnocení 

jejich mikrostruktury optickým  mikroskopem. 
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4.3 Metalografické hodnocení mikrostruktury Ti a CrNi 18/10 materiálů 
 
         Vzorky plátovaných plechů Ti a CrNi 18/10 byly zkoumány použitím světelného 

mikroskopu OLYMPUS X 70. Hodnotila se struktura obou materiálů především v těsné 

blízkosti spoje a v základním materiálu ve vzdálenosti 3 a 6 mm ( konec vzorku) od spoje.  

         Rovněž byla hodnocena i  velikost zrna dle normy ČSN EN ISO 643. Měřena byla 

velikost zrna austenitické oceli CrNi 18/10 a Ti materiálu ve výchozím stavu, a to v těsné 

blízkosti spoje u dna vlny, kde se předpokládá, že  zrno struktury bude jemnější a více 

nahuštěné v této oblasti a zrna u vrcholu vlny, kde se předpokládá, že struktura bude  hrubší 

a více ovlivněná deformačními pásy. Vliv na strukturu u dna a vrcholu vlny má detonační vln 

způsobená výbuchem a následná deformace materiálů v oblasti spoje. Rovněž byla hodnocena 

mikrostruktura v oblasti základních materiálů, tedy ve větší vzdálenosti od spoje 

v austenitické matrici a Ti matrici. 

         Stejné měření jako u vzorků ve výchozím stavu bylo provedeno i  na vzorcích po 

tepelném zpracování, které bylo realizováno ohřevem na teplotu 600 °C s výdrží 1,5 h 

s následným ochlazením na vzduchu. Cílem tepelného zpracování bylo snížit vnitřní pnutí po 

svařování a zároveň zrovnoměrnit zrno Ti a celkově matrici Ti zhomogenizovat. 

         Metalografické hodnocení mikrostruktury rovněž zahrnovalo posouzení  tloušťky spoje, 

délky vlny v rámci jedné periody a měření průměrné amplitudy vln. Jak už bylo zmíněno, 

v blízkosti spoje  je struktura vlivem intenzivní deformace nahuštěna a je charakteristická 

výskytem deformačních pásů. Proto byla v rámci zkoumání mikrostruktury hodnocena 

i  tloušťka této deformační vrstvy, která má vliv na zpevnění materiálů. 

         Zvolené leptadlo, které je popsáno výše, je vhodné pro odhalení mikrostruktury u 

austenitické oceli, ve které se může vyskytovat určité množství delta feritu. Tato fáze má 

výrazný vliv u austenitických ocelí na řadu vlastností jako je feromagnetické chování, které 

omezuje aplikaci materiálu [17]. Bylo tedy nutné zjišťovat i  eventuální podíl této fáze ve 

struktuře plátovaných materiálů. 

 

4.4 Tahová zkouška vzorků plátovaných materiálů Ti – CrNi 18/10 
 
         Vzorky pro tahovou zkoušku byly odebrány, jak ze základních materiálů, tak z 

bimetalu (spoj) Ti a austenitické oceli. Způsob odběru vzorku je znázorněn na obr. 23. 

Zkouška tahem se realizovala pro získání mechanických vlastností základních materiálů 

a bimetalu. Pevnostní vlastnosti obou plátovaných materiálů se měřily pomocí multifunkčního 
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univerzálního zařízení LSV 100 kN při pokojové teplotě, dle normy ČSN EN ISO 6892 – 1.  

Provedení zkoušky bylo nutné také pro analýzu lomových ploch v oblasti spoje plátovaných 

materiálů. 

 

Obr. 23:  Schéma odebrání vzorků pro tahovou zkoušku, DD – detonační směr, ND – 

normálový směr, TD – příčný směr [1]     

 
         Vzorky bimetalu byly připraveny ve formě tyče kruhového průřezu. délky 100 mm 

a průměru 10 mm. V oblasti spoje plátovaných materiálu bylo místo zúženo na průměr 8 mm. 

V navařené oblasti Ti byl zhotoven závit, což je zřejmé i  z obr. 24. Závit byl při tahové 

zkoušce zajištěn matkou, na kterou byla upnuta čelist.  Lom tyče by tedy měl nastat v oblasti 

spoje. 

 

 

Obr. 24 : Zkušební tyč bimetalu Ti a CrNi 18/10 zajištěná závitem v oblasti spoje , délka 100 

mm a průměr 10mm, v oblasti spoje průměr 8 mm 

 

4.5 Hodnocení vodíkové křehkosti – HIC 
 
         Cílem této zkoušky bylo zhodnotit odolnost materiálů vůči HIC. Jedná se o odolnost ve 

vlhkém prostředí obsahující sulfany H2S, který má negativní dopad na vlastnosti oceli 

a rozvoj stupňovitých trhlin v materiálu.  Hodnocení vodíkové křehkosti bylo prováděno na  

materiálech  bez tepelného zpracování a po tepelném zpracování. Zkouška se realizovala 

podle používané normy NACE Standart TM0284 -2011, Item No. 21215 – Používané pro 

olejářské trubky. Norma je určena pro hodnocení odolnosti materiálů vůči vodíkem 

indukovanému praskání.  Hlavním principem zkoušky je podle uvedené normy stanovit 

vlastní parametry, tedy CSR – podíl citlivosti trhlin, CTR – podíl tloušťky trhlin a  
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CLR – podíl délky trhlin. Po samotné zkoušce se podle zmíněných paramaterů určí vhodnost 

použití materiálu [18]. 

         Před vlastním hodnocením HIC bylo provedeno skenování celého povrchu materiálů 

zkouškou ultrazvukem ( CAR = crack area ratio). Tato zkouška byla realizována pomocí 

zařízení  KRAUJKRÄMER společnosti GE Inspection Technologies. Kontrola probíhala 

v inertní vaně pomocí L – osého scanneru, což není normalizováno [18]. 

4.5.1 Příprava vzorků pro hodnocení HIC 
 
         Podle výše uvedené normy se vzorky připravily ve tvaru hranolu o předepsané délce 100 

mm a šířce 20 mm [18]. Tloušťka vzorku není předepsána, ale u vzorku Ti- CrNi byl stanoven 

rozměr 14,5 mm.Vzorky byly odebrány z místa spoje plátovaných materiálů Ti a CrNi 18/10 

a obsahovaly jak samotný spoj, tak základní matrici Ti a CrNi 18/10. Po vyhodnocení 

vodíkové křehkosti se následně vytvoří tři metalografické výbrusy pro další hodnocení. 

Příprava vzorků a odebrání metalografických výbrusů je znázorněno na obr. 25. 

          

100 
mm

20 mm

T

Výbrus č. 2

Výbrus č. 1

Výbrus č. 3

 

Obr. 25: Příprava vzorků pro hodnocení vodíkové křehkosti (HIC) [18] a vyznačení oblasti 

odběru výbrusů , T = 14,5 mm 

 

         

          Podle normy NACE TM 0284 má být hodnocení 1 sady prováděno pro tři vzorky 

uvedených rozměrů [18]. Ovšem z nedostatku materiálů byly připraveny pouze dva zkušební 

hranoly. Před provedením zkoušky se všechny plochy vzorků  brousily na jemnost 320 a dále 

byly odmaštěny a opláchnuty acetonem. 
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4.5.2 Zkušební roztok 
 
         Připravené vzorky byly před vyhodnocením umístěny v roztoku. Testovací roztok byl  

tvořen dle normy 5 hm .% NaCl , 0.5 hm. % CH3COOH ( kyselina octová) a destilovanou 

vodou, kde je saturovaný H2S při okolní teplotě [18]. 

4.5.3 Průběh expozice HIC 
 
         Připravené vzorky byly vloženy do testovací vany s uvedeným roztokem, přičemž 

poměr objemu roztoku  k celkové ploše vzorků musí být minimálně 3 ml na cm2. Zkoušené 

vzorky se úplně ponořily. Aby se vzorky nedotýkaly ležely na skleněných tyčinkách. 

         Zkušební roztok o předepsaných koncentracích byl nejdříve připraven v samostatné 

nádobě. Následně se roztok přemístí do testovací nádoby, která se uzavřela a proplachovala se 

dusíkem rychlostí 100 ml za minutu po dobu 60 minut.. Hodnota pH testovacího roztoku 

dosahovala úrovně 2,66, přičemž pH testovacího roztoku musí mít dle normy hodnotu 2,7 ± 1. 

Tento požadavek tedy byl splněn [18]. 

         Hned po naplnění roztokem se testovací nádoba uzavřela a dnem byl přiváděn Ar spolu 

s H2S. Argon vytěsňoval vzduch z lázně, a to po dobou 60 min. Intenzita probublávání byla 

prováděna rychlostí 200 ml za minutu na jeden litr roztoku. Po hodině se změřilo pH lázně, 

které dosahovalo úrovně 3.25. Podle normy nesmí pH přesahovat hodnotu 3.3.  

         Celková expozice zkušebních vzorků v roztoku probíhala 94 hodin, přičemž se po celou 

dobu vháněl H2S, aby se vzorky dostatečně nasytily, a to v závislosti na ploše vzorků, pod 

konstantním tlakem.  Testování se realizovalo při teplotě lázně 25 ± 3°C.  

         Po uplynutí předepsané doby expozice, tedy 94 hodin, se vzorky opláchly pod tekoucí 

vodou, aby byly odstraněny nečistoty. Dále se kontroloval výskyt puchýřů po nasycení 

vodíkem, přičemž u hodnocených vzorků nebyly detekovány žádné puchýře a plocha vzorků 

byla čístá [19]. 

4.5.4 Vyhodnocení vodíkové křehkosti 
 
         Vzorky se po opláchnutí a osušení hodnotily v ultrazvukové vaně (CAR) a následně 

byly odebrány  tři metalografické výbrusy, tak jak je popsáno v kapitole 4.5.1. Výbrusy byly  

leptány pro odlišení trhlin, vměstků apod. Leptání muselo být velmi mírné, aby nedocházelo 

k zakrytí jemných trhlin, které se musí také zhodnotit [18]. 

         ˝Podleptané˝ vzorky se zkoumaly pod mikroskopem, přičemž se měřily a hodnotily 

trhliny ve vzorcích. Vždy se měřila jak délka trhlin (a), tak šířka trhlin (b), což znázorňuje 



Marek Machetanz                                                               Vybrané vlastnosti bimetalu Ti-CrNi 

2013 34 

i  obr. 26.  Trhliny, které jsou detekovány do 1 mm pod povrchem se nemají dle výše zmíněné 

normy NACE do měření zahrnout. Pokud má trhlina stupňovitý charakter a mezera mezi 

trhlinami je menší než 0,5 mm, považuje se za jednu trhlinu. Pokud je mezera mezi trhlinami 

větší než 0,5 mm, měří se jako dvě samostatné trhliny. 

 

Obr. 26: Způsob měření trhlin na metalografickým výbrusu podle normy NACE TM 0284,kde:  

a - délka trhliny, b - šířka trhliny, W - šířka výbrusu, T- tlouštka vzorku [11]. 

 

         Po změření všech trhlin se určila hodnota parametrů CSR, CLR, CTR, jak bylo popsáno 

v kapitole 3.5. Hodnota parametrů [18] se stanoví podle uvedených rovnic (7), (8), (9)  

 

Podíl citlivosti trhlin (Crack Sensitivity Ratio)               %100
)(

⋅
⋅

⋅
=
∑

TW

ba
CSR        (7) 

 

Podíl délky trhlin (Crack Length Ratio)                          %100⋅=
∑
W

a
CLR               (8) 

 

Podíl tloušťky trhlin (Crack Thickness Ratio)                 %100⋅=
∑
T

b
CTR               (9)    

 

kde,  a – délka trhliny, b – šířka trhliny, W – šířka řezu, T – výška řezu. 

 

         Tyto uvedené parametry byly porovnávány se specifikací ANSI/API – specifikace 5L 

44. vydání, 2007, podle níž musí platit :  CLR ≤ 15% ; CTR ≤ 8% ; CSR ≤ 2%.                                                                  

Podle této specifikace bylo určeno, zda je materiál vyhovující pro aplikaci v šetřeném 

prostředí, či nikoli.  

         Pro hodnocení bimetalu v kyselém prostředí neexistují žádné předpisy, a proto bylo 

hodnocení porovnáno s výše uvedenou specifikací, která se používá pro ocelářské trubky. 
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4.6 Výsledky experimentální práce 
 
         Po provedení různých měření a zkoušek uvedených výše byly  zjištěny výsledky, 

pomocí kterých byly určena mikrostruktura a vlastnosti bimetalu Ti – CrNi 18/10 

a základních materiálů. Jednotlivé výsledky jsou uvedeny v dalších kapitolách. 

4.6.1 Vyhodnocení mikrostruktury  
 
         Po metalografickém hodnocení pomocí mikroskoupu OLYMPUS X 70 byly pořízeny 

snímky mikrostruktury, ze kterých se následně zjistila velikost zrna. Na obr. 27 je patrná 

struktura základního materiálu CrNi 18/10 ve výchozím stavu. Snímek byl pořízen z oblasti 

na konci vzorku.  

 

 

Obr. 27: Základní materiál CrNi 18/10 - oblast na konci vzorku, bez tepelného zpracování 
 
Struktura CrNi 18/10 má typický charakter austenitické matrice. Na konci bylo pomocí 

optického mikroskopu detekováno 6,22 % delta feritu.  

 

 

Obr. 28: Mikrostruktura základního materiálu CrNi 18/10 poblíž spoje  
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Na obr. 27 lze pozorovat výskyt delta feritu, v němž je jeho podíl reprezentován tmavými 

místy. V matrici byly rovněž detekovány deformační pásy, které jsou pro austenitickou ocel 

typické. Poblíž spoje se hustota deformačních pásů austenitické oceli zhušťuje, což lze vidět 

i  na obr. 28, kde horní část snímku reprezentuje materiál CrNi 18/10 a spodní část snímku 

tvoří Ti. Deformační zóna u austenitické oceli má zrna prodloužená. 

         Na obr. 29 lze pozorovat mikrostrukturu základního materiálu Ti, jejíž snímek byl 

pořízen z oblasti druhého konce vzorku. 

 

 

Obr. 29: Základní materiál Ti - oblast na konci vzorku, bez tepelného zpracování 
 

Vzhled zrn mikrostruktury odpovídá titanu alfa. Na snímku (obr.29) jsou viditelné deformační 

pásy v Ti matrici, jenž se u alfa titanu tvoří vlivem vysoké deformace při plátování. 

 

 

Obr. 30: Struktura základního materiálu α – Ti , bez tepelného zpracování 
          
Snímek pořízený z oblasti 6 mm od spoje vzorku (obr. 29) ukazuje detail Ti zrn. Zvětšení 

snímku tedy dokazuje četnost deformačních pásů, které jsou důsledek deformačních procesů. 

Zrna Ti mají i  nadále rovnoosý tvar a nejsou tak mimo oblast svaru vlivem detonace výrazně 

deformována. 
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         Hustota deformačních pásu se zvyšuje směrem k plátovanému rozhraní materiálů, což 

dokazuje i  mikrostruktura na obr. 31 pořízená ve vzdálenosti 3mm od spojení materiálů, 

avšak zrna mají v této silně deformovaná zóně stálé rovnoosý charakter. 

 

 

Obr. 31: Mikrostruktura základního materiál Ti s velkou hustotou deformačních pásu v 

oblasti 3 mm od spoje, bez tepelného zpracování 

 
         Mikrostruktura Ti matrice u plátovaného rozhranní je v těsné blízkosti spoje 

charakteristická silně deformovanou vrstvou, proto se zde objevuje nejvyšší hustota 

deformačních pásů, což je patrné i  z obr. 32. Tyto pásy se vytvářely v cca 45° sklonu k linii 

rozhraní. Deformační zóna s extrémně vysokou hustotou deformačních pásů je u oblasti spoje 

reprezentována tmavou vrstvou těsně nad rozhraním. Vlivem velké tloušťky se mohlo 

realizovat měření šířky deformační vrstvy se silně nahuštěnými deformačními pásy. Šířka této 

zóny byla orientačně změřena pomocí světelného mikroskopu na 1 vzorku o šířce asi 20 mm 

a rozměr se pohyboval v rozmezí 413,8 – 566 µm.  

 

 
Obr. 32:Mikrostruktura Ti u oblasti spoje s deformační zónou 
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         Detail struktury při přechodu alfa Ti do zóny s nejvyšší hustotou deformačních pásu 

způsobenou prudkou deformací při procesu plátování ve vzdálenosti cca 560 µm lze 

pozorovat na  obr. 33. Tato oblast velmi silně ovlivňuje další mechanické vlastnosti spoje 

materiálů. 

 

 
Obr. 33: Detail struktury Ti ve vzdálenosti  560 µm od spoje materiálů 

          

         Při optickém zvětšení mikrostruktury v oblasti spoje je zvýrazněna vlastní linii spoje, 

tedy bimetalická zóna Ti – CrNi 18/10. Vrstva vlastního spoje je zřejmá z  obr. 34, kde tmavší 

část zobrazuje strukturu Ti a světlejší strana je tvořena austenitickou ocelí CrNi. Jak lze vidět 

na snímku, struktura bimetalu se výrazně odlišuje od základních materiálů. Linie spoje 

vykazuje výraznou nerovnoměrnost, a může být tvořena intermetalickými částicemi. Tloušťka 

bimetalického spoje se rovněž zjišťovala pomocí snímků mikrostruktury a její rozměr 

dosahoval hodnoty v rozmezí 15 až 28 µm u vzorků bez tepelného zpracování. Na 

metalografickém snímku (obr. 34) je možné si všimnout vlny, která se vytvořila během 

spojení materiálů vlivem deformace a tečení materiálu v této oblasti. Poblíž spoje byl opět 

detekován delta ferit v austenitickém materiálu, který byl změřen v podílu 1,2 %. 

 

 
Obr. 34: Mikrostruktura vlastního spoje v oblasti rozhraní Ti - CrNi 180/10 
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         V rámci hodnocení mikrostruktury plátovaných vzorků bylo vhodné zaměřit se i  na 

tvorbu vln  v rozhraní materiálů. Při svařování metodou plátování výbuchem je vytváření vln 

způsobené deformaci a tečením materiálů vlivem lokálního ohřevu typickým rysem 

mikrostruktury v oblasti spojení obou materiálů. Při optickém hodnocení mikrostruktury byl 

tento charakter pravidelného vlnitého vzoru také vidět ve zkoumaných vzorcích Ti – CrNi.  

 

 

                        Obr. 35: Struktura vln vzniklých při plátování Ti na CrNi 18/10 s téměř   

                        konstantní amplitudou a délkou vlny, délka výbrusu je 8,8 mm 

 

         Při zkoumání oblasti vzniku vln byla měřena amplituda vln a délka vlny, při čemž se 

zahrnulo měření více vln. Následně byl stanoven průměr všech měřeni. Amplituda vlny 

dosahovala v průměru hodnotu 288 µm a střední hodnota délky jedné vlny má velikost 1689 

µm. Měkčí materiály vykazují vyšší hodnotu a tvrdší materiály menší. Mikrostruktura 

výbrusu pospojovaných vln s téměř konstantní amplitudou a délkou je zobrazena na obr. 35. 

4.6.2 Vyhodnocení velikosti zrn plátovaných materiálů Ti a CrNi 18/10 
 

         Hodnocení mikrostruktury vzorků zahrnovalo i  měření velikosti zrn plátovaných 

materiálů. Při metalografickém zkoumání mikrostruktury byly vidět rozdíly rozměrů zrna 

v oblasti spoje  a ve větší vzdálenosti od spoje. Proto se provedlo hodnocení zrna lineární 

metodou dle normy ČSN EN ISO 643. Hodnocení velikosti zrn bylo realizováno na vzorcích 

ve výchozím stavu a po tepleném zpracování. 

         Pro vyhodnocení zrna materiálu Ti a CrNi 18/10 se vycházelo z oblasti základních 

materiálu a z oblastí poblíž vln. 

 

         Hodnocení velikosti zrna u vzorků bez tepelného zpracování 

         

         Při hodnocení se nejdříve měřilo zrno v oblasti poblíž vln, tedy v těsné blízkosti dna 

vlny a v těsné blízkosti vrcholu vlny. Poté se hodnotilo zrno matrice základního materiálu ve 

větší vzdálenosti od svaru a poblíž svaru. Bylo uskutečněno 50 měření lineární metodou pro 

každou zjišťovanou oblast, přičemž se stanovil průměr velikosti zrna.  

1 mm 
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         Vyhodnocení velikosti zrna Ti matrice 

 

         Nejprve bylo měřeno zrno alfa Ti v oblasti poblíž vlny. U dna vlny vytvořené při 

spojení materiálu, kde byla struktura vlivem postupné detonace více nahuštěna, dosahovalo 

zrno ve střední velikosti všech měření hodnotu 12,6 µm. Taktéž se měřilo i  zrno na vrcholu 

vlny, kde střední velikost všech měření měla hodnotu 15,9 µm. Všeobecně lze říci, že Ti zrno 

oblasti v těsné blízkosti vln mělo  průměrnou velikost 14,3 µm.  

         Dále bylo měřeno zrno v základním materiálu alfa Ti, kde se hodnotila velikost zrna 

v oblasti cca 6 mm od spojeného rozhranní. Při provedení padesáti měření v této oblasti bylo 

stanovena velikost zrna, která v průměru dosahovala hodnoty 19,2 µm. 

 

         Vyhodnocení velikosti zrna austenitické matrice (CrNi) 

 

         Další měření bylo provedeno na druhém plátovaném materiálu, tedy austenitické 

matrici. Opět se měřilo zrno v těsné blízkosti vln u svaru materiálů. Zrno u dna vlny 

dosahovalo v průměru  všech měření velikosti  6,9 µm. Vrchol vlny ovšem vykazoval větší 

rozměr zrn, který měl hodnotu 10,7 µm. Mohla se tedy určit střední hodnota těchto dvou 

měření pro zjištění průměrné velikosti zrn v těsné blízkosti spoje. Tato hodnota dosahovala 

velikosti 8,8 µm. 

          Zrno ve vzdálenosti 6 mm od spoje dosahovalo průměrné hodnoty 35,2 µm 

 

         Hodnocení velikosti zrna u vzorků s tepelným zpracováním 

 

         Velikost zrna byla také měřena na plátovaných vzorcích po tepelném zpracování, jenž 

bylo realizováno ohřevem na teplotu 600 °C s výdrží 1,5 hodiny. Následně se materiál pomalu 

ochlazoval na vzduchu. U tepelně zpracovaných vzorků se zkoumala velikost zrn na stejných 

místech jako u předchozích vzorků ve výchozím stavu. Měřena byla oblast u dna vlny , na 

vrcholu vlny a také v základní matrici. 

 

         Vyhodnocení velikosti zrna Ti matrice po tepelném zpracování 

 

         Po tepelném zpracování došlo u Ti matrice ke zmenšení průměrné velikosti zrn ve všech 

oblastech měření. Počet měření byl stejný jako u vzorků ve výchozím stavu, přičemž u dna 

vlny byla zjištěna střední hodnota velikosti zrzna 10,4 µm a u vrcholu vlny byla změřena 
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průměrná velikost zrna 13,0 µm. Obecně lze tedy uvést, že zrno v oblasti těsné blízkosti vln 

dosahovalo průměrné hodnoty 11,7 µm.  

         Měřila se i  oblast mimo svar, tedy ve vzdálenosti 6 mm od spoje materiálu, kde byla 

zjištěna průměrná velikost zrna 18,6 µm.   

 

         Vyhodnocení velikosti zrna austenitické matrice (CrNi) 

 

         Při tepelném zpracování prakticky nedocházelo u austenitické matrice k ovlivňovaní 

zrna. Hodnocení velikosti zrna u dna vlny dosahovalo rozměru 7,3 µm. Velikost zrna na 

vrcholu vlny odpovídala v průměru hodnotě 9,7 µm. Obecně lze tedy říci, že střední velikost 

zrna v těsné blízkosti vlny  měl hodnotu 8,5 µm. 

         Následně se pro porovnání velikosti provedlo měření zrna mimo oblast spoje ve stejné 

vzdálenosti jako u vzorků bez tepelného zpracování, tedy 6 mm od spoje. Zde průměrná 

velikost zrna měřila 33,1 µm.  

         Pro přehlednost naměřených hodnot velikosti zrn v obou materiálech jsou hodnoty 

uvedeny v tab. 4. 

 

       Tab. 4: Hodnoty velikost zrn v Ti a CrNi matrici 

Matrice Stav  Dno vlny 
(µm) 

Vrchol 
vlny   (µm) 

ø velikost 
zrn u spoje 

(µm) 

Základní materiál        
(6 mm od spoje) 

(µm) 

Před tep. zprac. 12,6 ±6,1 15,9 ±10,4 14,3 ±9,3 19,2 ±4,8 
Ti zrno 

Po tep. zprac. 10,4 ±5,9 13 ±8,1 11,7 ±6,9 18,6 ±3,9 

  

Před tep. zprac. 6,9 ±4,8 10,7 ±6,1 8,8 ±5,3 35,2 ±5,7 
CrNi 18/10 

Po tep. zprac. 7,3 ±3,2 9,7 ±4,6 8,5 ±7,5 33,1 ±4,3 

 

4.6.3 Vyhodnocení mechanických vlastností  
 
         Tahová zkouška byla prováděna dle normy ČSN EN ISO 6892-1, která pojednává o 

tahovém namáhání vzorků  různých materiálů. Bylo provedeno tahové namáhání plechu CrNi 

18/10 a dále tahová zkouška navařovaného Ti plechu. V neposlední řadě byla hodnocena 

i  tahová zkouška  v oblasti svaru. Toto hodnocení mohlo být provedeno pomocí závitu ve 

zkušební tyči, který byl vytvořen v oblasti spoje materiálu. 

         Cílem tahové zkoušky bylo získat mechanické vlastnosti, jak obou základních materiálů 

Ti a CrNi 18/10, tak bimetalu (spoje) plátovaných materiálů. V těchto materiálech se 

zjišťovala především mez kluzu (Re), pevnost v tahu (Rm),  a tažnost materiálu ( A5). 
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Výsledky zjištěných mechanických vlastností jsou uvedeny v tab. 5. Tažnost u bimetalu 

nebylo možno spolehlivě  stanovit v důsledku zkoušky popsané v kap. 4.4 (viz obr. 24). 

 

             Tab. 5: Mechanické vlastnosti plátovaných materiálů 

Materiál Re  (Mpa) Rm (Mpa) A5 (%) 

CrNi 18/10 354 564 55,5 

Titan - α 240 364 38 

bimetal Ti-CrNi 410 561 - 

 

         Materiál s austenitickou ocelí vykazoval mnohem vyšší hodnoty mechanických 

vlastnosti než Ti navařený plech. Mechanické vlastnosti samotného bimetalu Ti – CrNi 18/10 

ležely  mezi hodnotami obou plechů.          

4.6.4 Lomová analýza oblasti svaru Ti a CrNi 18/10 
 
         Z mikrostrukturního hlediska byla zkoumána lomová plocha bimetalu získaná z tahové 

zkoušky v oblasti svaru. Spojená oblast materiálů Ti a austenitické oceli selhala v mezi 

pevnosti v tahu při 561 MPa. Lomová plocha vytvořená při přetrhnutí zkušební tyče je vidět 

na obr. 36 a. 

 

 

Obr. 36: a) Lomová plocha v oblasti bimetalu Ti – CrNi 18/10, b) Vzhled lomové plochy Ti – 

CrNi 18/10 

 

Povrch lomové plochy má vlnitý charakter, který dokazuje vytváření vlnitého rozhraní při 

procesu plátování.  

         Pro mikrostrukturní zkoumání lomové plochy byly pořízeny detailní snímky ( obr. 36 b) 

lomové oblasti pomocí metody SEM.  Z tohoto snímku je zřejmé, že mikrostruktura lomové 

b a 

1mm 
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plochy je velice nerovnoměrná a je v ní určitý podíl intermetalických fází, které vznikly při 

míšení materiálů vlivem deformace a následného tečení v místě nárazu. Tyto částice mají 

různé chemické složení, což uvadí i  tab. 6 související se značením obr. 36 b. Černá místa 

v mikrostruktuře reprezentují téměř čistý alfa Ti a tato místa jsou označeny číslem 4. 

Převládaly oblasti označené 2 a 3, které odpovídaly cca 70 % lomové plochy. 

 

   Tab. 6: Analýza chemického složení lomové plochy z  tahové zkoušky zobrazující obr. 36 b 
Označení Si Ti Cr Mn Fe Ni 

1a 0.62 19.17 16.66 1.55 54.86 7.14 

1b 0.96 19.64 16.69 1.64 54.08 6.99 

1c 1.14 21.9 16.20 1.54 52.76 7.28 

2a - 97.08 0.52 - 2.1 0.39 

2b 0.18 65.52 4.87 0.56 24.26 4.60 

3a 0.63 45.34 11.26 1.5 36.86 4.86 

3b 0.61 42.15 11.22 1.13 40.25 4.64 
 

4.6.5    Vyhodnocení vodíkové křehkosti – HIC 
 
         Hodnocení vodíkové křehkosti se provádělo dle normy NACE standard TM0284 – 

2011. Pro vyhodnocení byly použity dva vzorky z tepelně zpracovaného materiálu a dva 

vzorky ve výchozím stavu o rozměrech 100 x 20 x 14,5 mm. Po zkoušce v prostředí 

obsahující sulfan, se z každého vzorku odebraly tři výbrusy. Měření trhlin vyvolaných při 

expozici v roztoku se hodnotilo pro jednotlivé výbrusy pomocí optického mikroskopu a SEM. 

Tato technika je schopná měřit trhliny do µm hloubky. Trhliny byly zjištěny převážně ve 

vlnité oblasti spoje, kde je struktura nerovnoměrná vlivem míšení obou plátovaných materiálů 

při plastické deformaci vyvolané kolizí. Výskyt  trhlin ve vlnách znázorňuje  obr. 37,  kde  

tmavá část reprezentuje Ti matrici a světlá část austenitickou matrici. 

 

Obr. 37: SEM snímek vln vzniklých v oblasti spoje Ti a CrNi 18/10 s výskytem trhlin po HIC 

hodnocení  
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Při zjištění výskytu každé  thliny se zaznamenávala její délka a šířka, tak jak to norma NACE 

TM0284 dovoluje, a jak je uvedeno na obr. 26. Zjištěné trhliny a jejich rozměry je možné 

vyčíst z tab. 7 a tab. 8 

 

         
Tab. 7: Vyhodnocení šířky - b a délky - a trhlin v jednotlivých výbrusech vzorků bez tepelného 
zpracování 

Vzorek č. 1 Vzorek č. 2 

 šířka 
b   

(mm) 

délka 
a   

(mm) 

CLR 
(%) 

CTR 
(%) 

CSR 
(%) 

šířka 
b   

(mm) 

délka 
a   

(mm) 

CLR 
(%) 

CTR 
(%) 

CSR 
(%) 

0,05 0,04 0,04 0,07 
0,05 0,06 0,04 0,13 

0,055 0,03 0,03 0,04 
0,08 0,01 0,02 0,035 

0,035 0,04 0,05 0,07 
0,05 0,045 0,025 0,14 

0,038 0,06 0,06 0,035 
- - 0,05 0,045 
- - 0,03 0,08 

Výbrus č. 1 

- - 

1,43 2,47 0,005 

0,02 0,06 

3,53 2,52 0,01 

0,06 0,04 0,03 0,01 
0,02 0,01 0,04 0,06 

0,022 0,02 0,05 0,05 
0,044 0,074 0,02 0,08 
0,07 0,16 0,09 0,22 
0,04 0,03 0,03 0,11 

0,045 0,03 0,05 0,07 
0,025 0,01 0,01 0,075 

- - 0,035 0,15 
- - 0,03 0,08 

Výbrus č. 2 

- - 

1,87 2,25 0,01 

0,04 0,035 

4,70 2,93 0,01 

0,03 0,15 0,02 0,135 
0,03 0,005 0,045 0,18 
0,05 0,11 0,04 0,255 
0,03 0,05 0,06 0,08 

0,015 0,02 0,02 0,005 
0,08 0,09 0,03 0,065 

0,053 0,185 0,04 0,03 
- - 0,04 0,14 
- - 0,05 0,01 
- - 0,07 0,01 
- - 0,05 0,18 
- - 0,05 0,04 

Výbrus č. 3 

- - 

3,05 1,99 0,01 

0,03 0,02 

5,75 3,76 0,02 

Průměr 2,15 2,23 0,01  4,66 3,07 0,01 
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Tab. 8: Vyhodnocení šířky - b a délky - a trhlin v jednotlivých výbrusech vzorků po  tepelném 
zpracování 

Vzorek č. 1 Vzorek č. 2 

 šířka 
b   

(mm) 

délka 
a   

(mm) 

CLR 
(%) 

CTR 
(%) 

CSR 
(%) 

šířka 
b   

(mm) 

délka 
a   

(mm) 

CLR 
(%) 

CTR 
(%) 

CSR 
(%) 

0,1 0,11 0,003 0,038 
0,12 0,06 0,002 0,038 
0,07 0,03 0,005 0,108 
0,1 0,13 0,005 0,073 
0,08 0,02 0,004 0,099 
0,06 0,01 0,002 0,027 

Výbrus č. 
1 

- - 

1,80 3,66 0,01 

0,004 0,034 

2,09 0,17 0,0006 

0,08 0,04 0,002 0,017 
0,02 0,02 0,004 0,086 
0,01 0,03 0,004 0,046 
0,06 0,05 0,006 0,103 
0,12 0,02 0,008 0,009 
0,02 0,04 - - 
0,04 0,05 - - 
0,02 0,01 - - 

Výbrus č. 
2 

0,04 0,06 

1,60 2,83 0,01 

- - 

1,31 0,17 0,0004 

0,03 0,01 0,018 0,075 
0,06 0,13 0,013 0,076 
0,07 0,05 0,006 0,057 
0,02 0,01 0,013 0,068 
0,14 0,07 0,006 0,042 
0,06 0,05 0,006 0,001 

- - 0,011 0,093 
- - 0,005 0,055 
- - 0,008 0,013 
- - 0,009 0,009 
- - 0,011 0,068 
- - 0,004 0,027 

Výbrus č. 
3 

- - 

1,60 2,62 0,01 

0,005 0,001 

2,93 0,79 0,0021 

Průměr 1,67 3,03 0,01  2,11 0,38 0,001 

 

          

         Po změření všech trhlin  ve výbrusech byl pro každý z nich vypočítán parametr CLR, 

CTR a CSR a stanovena jejich střední hodnota pro každý vzorek, jak také uvádí norma NACE 

TM0284. První vzorek, jenž byl zkoumán bez tepelného zpracování vykazoval  průměrné 

hodnoty CLR – 2,15 %, CTR – 2,23 %  a CSR – 0,01 % a druhý vzorek bez tepelného 

zpracování měl hodnoty CLR – 4,66 %, CTR – 3,07% a CSR – 0,01 %. U vzorků po 

tepelném zpracování byly změřeny v průměru menší hodnoty parametrů, přičemž první 

vzorek měl střední hodnotu parametrů CLR – 1,67 %, CTR – 3,03 % a CSR – 0,01 % 
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a druhý vzorek střední hodnotu  parametrů CLR – 2,11 %, CTR – 0,38 % a CSR – 0,001 %. 

Tyto výsledky parametrů rovněž popisuje tab. 7 a tab. 8. 

         Detailní analýza mikrostruktury vlny u spoje (obr. 38) dokazuje výskyt trhlin převážně v 

oblasti, kde je zastoupen velký podíl intermetalických fází, které fungují jako vodíkové pasti. 

 

 

Obr. 38: Detailní analýza mikrostruktury intermetalických fází ve vlnách a výskyt trhlin po 

hodnocení HIC ( nahoře Ti, dole CrNi 18/10) 

 

Na snímku tmavou část představuje téměř čistý Ti a v obr. 38 je označen číslem 1. Chemické 

složení této nerovnoměrné struktury je uvedeno v tab. 9. V tabulce jsou zahrnuty všechny 

prvky, které součástí těchto intermetalik. 

 

         Tab. 9:Chemické složení (at. %) oblasti intermetalických fází označených na obr. 38 

Označení Si Ti Cr Mn Fe Ni Mo 

2 0.29 19.3 11.8 1.2 42.7 5.9   

3 0.42 15.9 16.5 1.8 42.8 5.9  

4 0.40 20.8 15.6 1.3 53.3 8.6 0.3  

 

V rámci hodnocení intermetalických fází byly poskytnuty RTG mapy, která znázorňují podíl 

Ti  a Cr pvků v oblasti intermetalik.. SEM snímek této oblasti, ze kterého byla RTG mapa 

pořízena je vidět na obr. 39.  
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Obr. 39: SEM snímek vlny spojené oblasti Ti – CrNi 18/10 s výskytem intermetalik a trhlin  
 
RTG mapu lze pozorovat na obr. 39 s podílem Ti a CrNi matrice 
 

 

 
Obr. 40: RTG mapa získaná pomocí SEM snímku (obr. 39): a) podíl Ti prvku, b) podíl Cr  

    Prvku 
 

4.7 Diskuse výsledků 
 
         Po zkoumání mikrostruktury plátovaných materiálů Ti a CrNi 18/10  bylo patrné, že se 

její charakter mění v závislosti na vzdálenosti od oblasti spoje, protože finální mikrostruktura 

je důsledkem několika metalurgických procesů probíhajících během spojování. Nejdříve se 

pozorovala mikrostruktura Ti matrice a austenitická matrice v oblasti  základních materiálů, 

tedy 6 mm od spoje. Mikrostruktura základního materiálu CrNi vykazovala v této oblasti 

minimum deformačních pásů, ovšem vyskytoval se zde delta ferit zastoupený v podílu 6,22 

%. Naopak matrici základního materiálu alfa Ti byla zjištěna větší hustota deformačních pásů, 

což lze vysvětlit tím, že při procesu plátování Ti prochází mnohem větší deformací než 

austenitická ocel.V těsné blízkosti rozhraní  materiálů se na straně alfa titanu vyskytuje silná 
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deformační zóna, v níž je hustota smykových adiabatických pásů [8] největší a její šířka má 

rozsah 413,8 – 566 µm. Tato zóna je významná z hlediska mechanického chování a má vliv 

na intenzivní zpevnění oblasti spoje materiálů. Obecně měla zrna Ti rovnoosý charakter. 

V těsné blízkosti spoje  byl u CrNi materiálu opět detekován delta ferit s podílem 1,2 %.  

Delta ferit má vliv na řadu vlastností u austenitické oceli a působí feromagneticky, což 

omezuje materiál v jeho aplikaci [17]. Vlastní spoj, tedy bimetal Ti – CrNi 18/10 tvoří úzká 

linie na rozhraní plátovaných materiálů, což znázorňuje i  obr. 34. Je dominantní složkou 

podél délky rozhraní, která zajišťuje dobrou makroskopickou vazbu mezi spojovanými 

komponenty. Bimetal nemá rovnoměrnou strukturu a její charakter je velice heterogenní. 

Vznik této mikrostruktury lze vysvětlit míšením obou materiálů a následným ochlazením. Při 

tomto procesu mohou vznikat intermetalické fázé. V rámci hodnocení mikrostruktury byla 

změřena linie spoje a její velikost dosahovala hodnot v rozmezí  15 – 28 µm. Po tepelném 

zpracování se struktura linie spoje neměnila a málo ovlivněná byla i  mikrostruktura 

základních materiálů. 

         Jak bylo dokázáno v mnoha studiích, oblast rozhraní je typická vlnitým charakterem, 

který  má souvislost s viskózním chováním materiálů během detonace, kdy dochází 

k roztavení materiálu v oblasti spoje a tím se materiál chová jako viskózní kapalina. Proto 

vlivem nárazu dvou materiálů dochází k oscilačnímu proudění, jak je tomu i  u kapalin. 

Následně se pak vytváří vlny, které při okamžitém ochlazení okolním tepelně neovlivněným 

materiálem ztuhnou. Při měření vybraných vln, ze kterých byl pořízen snímek výbrusu 

s délkou 8,8 mm bylo zjištěno, že vlny tvoří téměř pravidelný vzor, přičemž střední hodnota 

amplitudy jedné vlny dosahuje velikosti 288 µm a střední hodnota délky jedné vlny měří 1689 

µm. Obecně je velikost těchto vln závislá na intenzitě detonačního tlaku, na detonačním úhlu 

a detonační rychlosti. 

         Při měření velikosti zrna se postupovalo dle normy ČSN EN ISO 64, kdy zrna byly 

měřena lineární metodou. Nejdříve se měřily vzorky ve výchozím stavu. Dno vlny, kde byla 

struktura více nahuštěna, a docházelo k rekrystalizaci zrna, bylo zrno nejmenší. Vrchol vlny 

byl také typický nahuštěnou strukturou, ovšem velikost zrna zde byla cca o 21 % větší na 

straně Ti a o 35,5 % na straně CrNi 18/10.  Obecně velikost zrna Ti v oblasti rozhraní měla 

hodnotu 14,3 µm a CrNi zrno v rozhraní mělo  při střední hodnotě velikost 8,8 µm. Zrno 

v oblasti základního materiálu bylo u CrNi materiálu razantně větší než v oblasti spoje a mělo 

velikost v průměru 35,2 µm, kdežto materiál Ti měl mírnější zvětšení zrna v oblasti 

základního materiálu a jeho velikost dosahovala v průměru 19,2 µm. Po tepelném zpracování  

se zrno Ti, jak v oblasti svaru, tak v základním materiálu mírně zmenšilo a docházelo tedy 
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k rekrystalizaci, což má příznivý vliv na pevnostní vlastnosti. Při teplotě zpracování 600 °C 

by se nemělo zrno austenitu pohnout resp. migrovat, a proto nedocházelo k hrubnutí zrna u 

korozivzdorné oceli. Záměrem tedy bylo zlepšit mechanické vlastnosti Ti a zachovat velikost 

zrna CrNi 18/10. Zjištěné hodnoty však toto zcela vždy neprokázaly, ale tuto disproporci lze 

přičíst chybám v měření.  

         Tahovou zkouškou se zjišťovaly mechanické vlastnosti základních materiálů a bimetalu 

Ti – CrNi 18/10.  Austenitická ocel měla cca o 30 – 35 % vyšší mechanické vlastnosti, tedy 

vyšší mez kluzu, mez pevnosti a tažnost.  Samotný bimetal vykazoval nejvyšší mez kluzu, 

a to Re = 410 MPa, mez pevnosti Rm = 561 MPa. Vysoká mez kluzu bimetalu je následkem  

největšího zpevnění materiálu v oblasti svaru, přičemž by se měla zachovávat i  vysoká 

houževnatost. Mechanické vlastnosti odpovídaly požadavkům s  podmínkou : Re > 350 MPa 

a Rm < 700 MPa. 

         Analýza lomové plochy po tahové zkoušce dokazuje přítomnost původních materiálů 

a jejich reakčních produktů. Iniciace selhání začíná trhlinami uvnitř intermetalické fáze, které 

byly detekovány v této oblasti. To lze vysvětlit křehkostí intermetalických fází a s jejich 

neschopnosti plasticky se deformovat. Množství intermetalických fází má tedy značný vliv na 

houževnatost materiálu. Při analýze ovšem nebyly zjištěny žádné Ti oxidy, které se vytváří 

vlivem  plátování realizovaném na vzduchu. Oxidy se detekují velmi těžko, což může být 

důvodem, že žádný oxid nebyl analyzován. Na druhé straně vlivem deformace oxidické fáze 

bývají často zničeny. 

         Při hodnocení vodíkové křehkosti se opět realizovalo měření vzorků ve výchozím stavu 

a po tepelném zpracování. Trhliny byly nalezeny převážně v oblasti intermetalických fází, 

které fungují jako vodíkové pasti, a proto jsou i  místem iniciace trhlin způsobených 

vodíkovou křehkostí. K měření trhlin byly poskytnuty dva vzorky ve výchozím stavu a dva 

vzorky po tepelném zpracování. Při detekci trhlin ve vzorcích bez tepelného zpracování bylo 

spočítáno v prvním vzorku 22 trhlin s v druhém vzorku 34 trhlin. Podíl délky trhlin u vzorků 

ve výchozím stavu se pohyboval v rozmezí 1,43 – 5,75 %, podíl tloušťky trhlin byl vypočítán 

v rozsahu  1,99 – 3,76 %.  První vzorek po tepelném zpracování vykazoval 21 trhlin 

a v druhém vzorku bylo detekováno 25 trhlin. Podíl délky trhlin u vzorků po tepelném 

zpracování odpovídal rozmezí 1,31 – 2,93 % a podíl tloušťky trhlin byl vypočítán v rozsahu  

0,17 – 3,66 %.  Po tepelném zpracování byly parametry CLR, CTR a CSR  na nižších 

úrovních než ve výchozím stavu, což také dokládá literatura [20]. Tepelné zpracování tedy 

pozitivně ovlivňuje příčiny vodíkového zkřehávání. Dle normy NACE standard TM0284 – 
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2011, ve které je uvedena podmínka parametrů : CLR ≤ 15%, CTR ≤ 8% a CSR ≤ 2%, 

plátované materiály toto splňovaly, a to jak ve výchozím stavu, tak po tepelném zpracování. 

         Experimentální data jasně odhalují, že plátované materiály  vykazují velmi dobré 

vlastnosti a jsou při statickém namáhání vhodné pro aplikaci i  v prostředích obsahujících 

vodík. 
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5 Závěr 
 
         Cílem této diplomové práce bylo přiblížit problematiku spojování kovových materiálů 

metodou plátování výbuchem a popsat průběh plátování, kdy dochází vysokotlakému spojení 

obou materiálů. Při detonačním procesu dochází ke vzniku vlnitého rozhraní a mechanismus 

vzniku těchto vln je v práci rovněž popsán. Dále je zmíněn technologický postup při tepelném 

zpracování plátovaných materiálů. 

         Práce je detailněji zaměřena na plátování komerčně čistého Ti s CrNi 18/10, a vlastnosti 

bimetalu vzniklého spojením těchto dvou materiálů. Nejdříve se popisují jak vlastnosti alfa 

Ti, tak vlastnosti  austenitické oceli CrNi 18/10. Následně je popsána mikrostruktura 

a vlastnosti materiálů po plátování mikrostruktura bimetalu CrNi 18/10. Tato struktura má 

hierarchický charakter a mění se v závislosti na vzdálenosti od rozhraní, přičemž jsou 

ovlivněny i  mechanické vlastnosti. Typickým znakem mikrostruktury bimetalu je 

heterogenita a tvorba intermetalických částic, které vznikají následkem smíchání materiálu při 

kolizi a následným rychlým ochlazením. 

         Vlivem heterogenní struktury a tvorbou intermetalických fází v oblasti bimetalu je třeba 

zohlednit i  jiné vlastnosti, jako je např. vodíkové zkřehávání – HIC, jehož princip je rozebrán 

v teoretické části. 

         Experimentální práce zahrnovala vyšetřování vlastností týkajících se plátovaných 

materiálů Ti a CrNi 18/10. Tyto materiály jsou plátovány v polské firmě Explomet sídlící ve 

městě Opole. Zkoušely se vzorky jak ve výchozím stavu, tak po tepelném zpracování, 

příčemž se hodnotila jejich mikrostruktura, mechanické vlastnosti, lomová analýza a odolnost 

vůči vodíkové křehkosti – HIC. Struktura vykazovala deformační charakter, který se 

stupňoval směrem k rozhraní a obsahoval velké množství deformačních pásů hlavně na straně 

Ti, který prochází vyšší deformací než CrNi 18/10. Samotný bimetal, tedy linie spoje měla 

nerovnoměrnou struktura a ta se neměnila ani po tepelném zpraviv případě Ti bylo zrno po 

tepelném zpracování jemnější, zatímco u CrNi oceli byly výsledky zřejmě více ovlivněny 

nepřesnosti měření. Při teplotě žíhání (600 °C) by se nemělo zrno austenitu měnit.  

         U bimetalu Ti–CrNi 18/10 byly zjištěny velmi dobré pevnostní vlastnosti, které 

odpovídaly stanoveným požadavkům. Lomová analýza odhalila výskyt intermetalických fází , 

u kterých se provedl rozbor chemického složení. Porušení bylo v převážné míře realizováno 

v oblastech s cca 42 – 97% Ti na rozdíl od vzorků po HIC expozici, kde trhliny byly 

pozorovány převážně v oblastech s cca 20 % TIi. 
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         Jako poslední byla hodnocena vodíková křehkost vlivem v prostředí sulfanu. U tepelně 

zpracovaných vzorků se zjistil nižší příčný i  podélný poměr trhlin. Vodíková křehkost 

v prostředí sulfanu prokázala příznivější hodnoty parametrů citlivosti po tepelném zpracování. 

Obecně parametry citlivosti CLR, CTR a CSR dle NACE standard TM0284–2011 odpovídaly 

podmínkám pro možnou aplikaci v tomto prostředí. 
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