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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

HORÁK, J. Hodnocení tvrdosti laserových svarových spojů polykarbonátu: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 

2015, 64 s. Vedoucí práce: Ing. Ochodek, V. 

 Práce pojednává o propustném svařování laserovým paprskem. Zabývá se vlivy laseru na 

vzniku svaru plastových desek. Svařování se provádí diodovým laserem, s parametry 

přizpůsobenými pro svařování polykarbonátu. Teoretická část se zaobírá polykarbonátem, 

svařovacím laserem a způsoby měření tvrdosti tohoto materiálu. V praktické části jde o 

posuzování vizuálních vad na makroskopicky zvětšených vzorcích. Další část je věnována 

pozorování mikroskopickým zvětšením, na vzorcích podrobených metalografickému vybroušení. 

Posledním krokem je provedena série vtisků mikrotvrdosti zatížením HV0,01, kde je pozornost 

věnována na změny tvrdosti po procesu svařování. Tvrdost se nijak při průběhu svarovým spojem 

nemění, tudíž lze vyloučit tepelnou degradaci vlivem svařovací technologie.   

 

ANNOTATION BACHELOR THESIS 

HORÁK, J. Evaluation Hardness of Polycarbonate Laser Welds: bachelor thesis. Ostrava: 

VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of 

Mechanical Technology, 2015, 64 p. Supervisor: Ing. Ochodek, V. 

 Thesis discusses about laser-beam permeable welding. It deals with the influence of 

the laser to form a weld plastic plates. Welding is performed by the diode laser, with 

parameters adapted for welding polycarbonate. The theoretical part deals with polycarbonate, 

laser welding and methods for measuring the hardness of this material. In the practical part 

concerning the assessment of visual defects on macroscopically enlarged test samples. 

Another section is devoted to the observation of microscopic magnification on metallographic 

grinding samples. The last step is performed a series of micro-hardness load HV0,01, where 

attention apply to changes in hardness after welding process. Hardness doesn‘t change in the 

progress of the weld joint, so it can eliminate thermal degradation due to welding technology.   
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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ 

Značka / Symbol Význam Jednotka 

F Síla [N] 

 Hustota [kg·m
-3

] 

E Modul pružnosti [MPa] 

Rm   Pevnost v tahu  [MPa] 

KC  Vrubová houževnatost [kJ/mm
2
] 

Mm Molární hmotnost [kg·mol
-1

] 

λ Vlnová délka [nm] 

I Intenzita tepla [W/cm
2
] 

PC Polykarbonát  

PC-UVP Polykarbonát UV rezistentní  

PC-AS Polykarbonát antistatický  

PVC Polyvinylchlorid  

PS Polystyren  

PE Polyethylen  

PA Polyamid  

AC Akrylát  

LPSS Lasery buzené výbojkami  

DPSS Lasery buzené laserovými diodami  

RT Lasery buzené radiofrekvenčně  

DC Lasery buzené elektrickým výbojem  
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ÚVOD 

 Plasty jsou materiálem, se kterými jsme v neustálém kontaktu. Bez plastu by byl dnes 

život nepředstavitelný, podobně jako bez elektrické energie. Tento materiál se promítá 

z nesčetného použití i do automobilového průmyslu. Vozidla jsou ze 3/4 tvořeny kovy a 

zbytek je tvořen nekovy v podobě plastů, pryží, nátěrových hmot, provozních kapalin apod. 

Plasty prodlužují trvanlivost exponovaných dílů, jako jsou nárazníky, světlomety, interiérové 

části a mnoho jiného. Často jsou v hledáčku automobilových výrobců díky nízké ceně, 

hmotnosti, snadné tvářitelnosti, či dobrému vzhledu a izolačním účinkům. Světová výroba 

vozidel se pohybuje okolo 8 desítek miliónů kusů a stále roste. Zákazník je při výběru nového 

vozidla ovlivněn širokou škálou faktorů. Každá značka má svůj osobitý design, ale i známou 

spolehlivost. Proto je potřebné dodávat bezchybné výrobky na trh, kde se projevuje přemíra 

konkurence. Nátlak konkurence lze ustát pouze vylepšením spolehlivosti dodávaných dílů, 

nebo celků v podobě vozidla.  

 Práce se zaobírá laserovou technologií svařování využívanou v automobilovém 

průmyslu. Podstatou řešeného problému je dosažení spolehlivého spojení dvou materiálů 

s mírnou rozdílností ve vlastnostech. Jde o polykarbonát, kde jeho čiré nebo barevné 

provedení vykazuje menší rozdíly mechanických vlastností. Při spojení takovýchto materiálů 

vzniká riziko výskytu nepřípustných vad, které by se díky nepříznivým vlivům za používání 

projevily jako vada na výrobku. Polykarbonát je vyráběn v mnoha barevných odstínech a 

modifikacích, díky kterým odolává povětrnostním vlivům, ultrafialovému záření a abrazi. 

Polykarbonát se často volí na karosářské díly v automobilech, zejména v osvětlovacích 

technologiích, protože čirá varianta má výjimečné optické vlastnosti. Světlomety jsou zcela 

tvořeny polykarbonátem, aby bylo spojení stejného druhu materiálu spolehlivější. 

Automobilové světlomety podstupují velké tepelné rozdíly, jsou vystavovány vlivům 

slunečního záření, životního prostředí a podstatně jsou zatěžovány chvěním vlivem jízdy.  

Proto se nejen po světlometech chce, aby byly jejich díly spojeny bezpečně a spolehlivě tak, 

aby do choulostivé elektroniky uvnitř nemohla prostoupit vlhkost a nečistoty nepříznivého 

vlivu.  

 Připočte-li se technická náročnost spojování velkého počtu komponentů ve světlometu 

velice problematických kontur, potom je jasné, proč se volí nekonvenčních metod v podobě 

laseru. Laser je v dnešní době velmi často využíván díky specifickým vlastnostem, mezi které 
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například patří malé tepelné ovlivnění základního materiálu, díky přesnému a 

koncentrovanému vnesení energie paprskem. Charakteristická je jeho přesná regulace výkonu. 

Při svařování touto technologií není potřeba přídavného materiálu, mechanického kontaktu s 

povrchem ani ochranného plynu. Provedené svarové spoje jsou na vysoké estetické úrovni. 

Laserovými technologiemi lze dosahovat velice dobré produktivity, reprodukovatelnosti a 

kvality výroby. V průmyslové praxi se využívá laseru dále i na obrábění, tepelné zpracování a 

měření. Každý laser je výrobními podniky pořizován na konkrétní operaci, kde je robotického 

provedení a produkuje velké série výrobků. Průmyslové lasery vynikají svojí efektivností, 

proto je návratnost vynaložených investic velice rychlá.  

 Cílem práce bude hodnotit svarové spoje provedené na polykarbonátových deskách. 

Svařování bude provedeno technologií diodového laseru. Budou sledovány jednotlivé vlivy 

odrážející se ve vlastnostech spojení.  Vyzkouší se proces preparace na plastovém materiálu, 

včetně jeho sledování pod mikroskopem. Experimentem se vyzkouší vhodné zatížení pro 

měření tvrdosti na plastovém materiálu o malé tloušťce a provede se vyhodnocení získaných 

hodnot.  
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I. TEORETICKÁ ČÁST  

1. POLYKARBONÁT 

 Polykarbonát (PC) patří do skupiny termoplastů jako polyester. Jde o látku bez 

pravidelné krystalické struktury (amorfní látka). Představuje materiál dobrých technických 

vlastností, především má mimořádnou rázovou houževnatost, vysoký rozsah pracovních 

teplot, kde je zachována pevnost. Pokud jde o čiré provedení, charakteristická je jeho vysoká 

propustnost světla, i když je mírně nažloutlý a při tváření vlastní lesklý a hladký povrch. Dle 

druhu využívání se povrch materiálu upravuje určitou metodou, kde díky svojí modifikaci 

odolává UV záření, otěru, či elektrickému náboji. [1, 2] 

1.1 Vlastnosti polykarbonátu 

 Materiál vyniká především schopností udržení si vlastností, které jsou konstantní 

v rozmezí teplot od -70 až +140 ˚C. Za těchto teplot se materiál neroztahuje a udrží si 

chemickou odolnost. Polykarbonát se vyznačuje vysokou transparentností, se kterou je 

svázána i jeho vysoká propustnost světla, pohybující se v rozmezí 80 – 90 %, ve vztahu 

s tloušťkou. Plast je fyziologicky nezávadný, bez chuti a zápachu. Nelze opomenout i jeho 

dielektrické vlastnosti a dobrou zpracovatelnost za nízkých i vysokých teplot. [3, 4]  

 Polykarbonát je charakteristický následnými mechanickými vlastnostmi. Hodnoty jsou 

udány v rozmezí, protože je více výrobců vyrábějících polykarbonát vícero barevných 

provedení s mírnými odchylkami: 

 Vlastní značnou rázovou houževnatost, kdy při zkoušce rázové houževnatosti normou 

ISO 179 nebylo dosaženo zlomu,  

 hustotu ρ = 1200 – 1300 kg·m
-3 

dle ISO 1183,  

 modul pružnosti E = 2000 – 2500 MPa dle ISO 527,  

 pevnost v tahu Rm = 55 – 75 MPa dle ISO 527, 

 protažení při přetržení s hodnotou 80 % dle ISO 527,  

 vysokou vrubovou houževnatost KC = 20 kJ/mm
2
 dle ISO 179, 

 tvrdost podle Brinella 130 MPa dle ISO 2039, 

 nízkou hodnotu creepu,  

 teplotu zeskelnění Tg = 140 – 170 ˚C,  
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 avšak mez únavy a otěruvzdornost bez úprav je nízká. [1, 2]  

 

Obrázek 1: Bezpečnost proti lomu v porovnání s ostatními materiály [2] 

 

 Odolnost polykarbonátu vůči vodě a roztokům soli se pohybuje na vysoké úrovni. 

Odolnost proti mikrobiálnímu působení je taktéž na vysokém stupni odolnosti, tudíž není 

zpravidla mikroorganismy napadán. Materiál má nízkou odolnost vůči zásadám a oxidačním 

činidlům, benzinům a olejům, ale vůči rozpouštědlům a málo koncentrovaným kyselinám je 

odolnost dostačující. Materiál má mezní teplotu dlouhodobé použitelnosti 140 ˚C. Při jeho 

překračování dochází k měknutí, případně se může stát kapalným. Toto nastává díky 

přijatému teplu, kdy se zvýší kinetická energie makromolekulárního řetězce do takové míry, 

že dojde k překonání přitažlivých sil molekul a polymer je následně měkký, popřípadě při 

vyšší teplotě kapalný.  Při překročení dané teploty může dojít i k nevratné degradaci, což 

způsobí změnu struktury. [1, 3] 

 Polykarbonát degraduje světelným zářením. Hodnoty nejvyšší degradace 

polykarbonátu jsou u vlnových délek světelného záření 280 – 305 nm a 330 – 360 nm. Tyto 

hodnoty odpovídají ultrafialovému záření pohybující se v rozmezí vlnových délek od 300 do 

400 nm. Ultrafialové záření je obsaženo ve slunečním světle zhruba v 5 % a zapříčiňuje 

přirozeného stárnutí polykarbonátu, pokud není vůči vlivu ochráněn. [3]  
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1.2  Modifikace polykarbonátu 

 Polykarbonát se objevuje ve třech modifikacích. Polykarbonát UV – rezistentní     

(PC-UVP), je odolný vůči povětrnostním vlivům a slunečnímu záření, za zachování 

transparentnosti a stálobarevnosti. Na polykarbonát se nanášejí koextrudované vrstvy UV 

filtru lakováním, díky kterým se materiálu propůjčují nové vlastnosti. Ve venkovním prostoru 

si zachovává dlouhou životnost. Mechanickými vlastnostmi se od nemodifikovaného 

polykarbonátu neliší. Nemodifikovaný polykarbonát vlastní nižší odolnost vůči poškrábání, 

ale běžně se v dnešní době na základní polykarbonát aplikuje vrstva povlaku odolávající 

abrazi. Jde o polykarbonát s povrchovým zpevněním z jedné, nebo obou stran. Povrch desek 

je zpevněn tenkou, odolnou, transparentní vrstvou nanesenou bez pnutí. Dalším druhem je 

antistatický polykarbonát (PC-AS), zajišťující ochranu před elektrickým nábojem, ale i 

odpuzuje prach a nečistoty. Materiál má zvýšený povrchový odpor, ale odolnost a mechanické 

vlasti se neliší od nemodifikovaného polykarbonátu. [2] 

1.3 Výroba polykarbonátu 

 Polykarbonát je obecně označován jako polyester kyseliny uhličité a vychází z dianu. 

Vyrábí se dvojím způsobem a to přeesterifikací a přímou fosgenací. Výroba syntézou 

přeesterifikací spočívající ve vzájemném působení dianu a difenyliesteru kyseliny uhličité 

neboli difenylhyrokarbonátu při teplotách v rozmezí 150 – 300 ˚C v inertní atmosféře. Tento 

proces potřebuje velký podtlak. Tímto postupem se dostane polymer přímo v tuhém 

skupenství. Díky velké viskozitě taveniny se dosahuje střední molární hmotnosti                    

do 50 kg·mol
-1

. Výroba přímou fosgenací se zakládá na reakci zásaditého vodného roztoku 

dianu s fosgenem za přítomnosti sloučen hydroxidu sodného reagujících se vznikajícím 

chlorovodíkem. Polykarbonát se vylučuje ve formě vloček. Výhodou je získání polymeru 

s neomezenou velikostí molekulové hmotnosti, která se terminací upravuje na požadované 

hodnoty. Reakce probíhá v jednoduchém zařízení a normálních podmínkách. [3] 

 Polykarbonát střední molární hmotnosti do 30 kg·mol
-1

 se nejčastěji zpracovává 

vstřikováním. Dále se například trubky, tyče a výlisky vytlačují ve šnekových vytlačovacích 

strojích. Polykarbonáty se střední molární hmotností přes 60 kg·mol
-1

 se díky vysoké 

viskozitě taveniny používají na zpracování z roztoku, například v methylenchloridu, zejména 

na fólie odléváním. Polykarbonát se běžně svařuje, třískově obrábí, lepí nebo tváří. [3] 
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1.4 Použití polykarbonátu 

 Polykarbonát se dnes uplatňuje v mnoha různorodých odvětvích, kromě 

potravinářského průmyslu. Spotřeba je zhruba více než 3 milióny tun ročně. Materiál se 

používá v automobilovém průmyslu na komponenty světel, kde tvoří přední transparentní kryt 

spojený se zadním černým dílem držícím světelné paraboly rovněž z polykarbonátu, na které 

je napařen hliník odrážející světelné paprsky. Polykarbonát se snadno lakuje, je čirý a velice 

hladký, proto výrobci automobilů volí tento materiál i z estetického hlediska. Dále je použit 

na komponenty nárazníků, sedadel, zpětných zrcátek, interiérových součástí v podobě panelů 

v palubní desce a podobně. [1, 4]  

 Ve stavebnictví se polykarbonátem pokrývají střechy, vyplňují se rámy autobusových 

zastávek a dalších městských mobiliářů, zhotovují se světlíky nebo protihlukové stěny. 

Typické je ohýbání desek do oblouků. Díky svojí čirosti se dále materiál používá na 

dioptrická skla brýlí, brýle na ochranu zraku či plexiskla přileb.  Dále se používá na 

bezpečnostní zasklení strojů, kde odolávají tření třísek, bezpečnostní skla přepážek bank a 

podobně. Tyto skla musí být odolná proti poškrábání, chemickému zatížení, tak aby zůstala 

dobrá průhlednost materiálem. U elektrických přístrojů se materiál nachází na tělech 

mobilních telefonů, notebooků, domácích spotřebičů. Používá se převážně na ochranná skla 

displejů s povrchem odolným proti oděru. Polykarbonát je základním materiálem 

kompaktních disků (CD). Antistatický polykarbonát se používá na ochranu pracovišť, kde 

hrozí úraz elektrickým proudem. Rovněž kde je požadována vysoká čistota pracovního 

prostředí bez prachových úsad. Jde vyjmenovat velké množství dalšího uplatnění, ale není to 

pro práci účelné. [2, 4] 

 

Obrázek 2: Procentuální zastoupení spotřeby polykarbonátu [5]  



Jan Horák                                                                                                      Bakalářská práce 

 

15 | S t r á n k a  

 

2. TECHNOLOGIE SPOJOVÁNÍ PLASTŮ 

 Materiály plastů lze spojovat buď lepením, nebo svařováním. Těmito metodami se 

spojují materiály stejného druhu, nebo lze plasty spojit i s jiným materiálem.  

2.1 Svařování plastů 

 Svařování je proces tepelného a tlakového spojování materiálu a podle zvolené 

technologie je používán přídavný materiál či nikoliv. Svařovaná oblast materiálu se uvede do 

viskózně-tekutého stavu po určitou dobu, a po vychladnutí jsou materiály spojeny. Svařovat 

lze pouze termoplasty, které se po ohřátí uvedou do plastického či tekutého stavu. 

Reaktoplasty po svém zpracování již do tekutého či plastického stavu uvést nelze a tak se ke 

svařování nepoužívají. [6] 

 Vhodnými termoplasty ke svařování jsou takové, které mají širokou oblast viskózního 

stavu. Tím se rozumí široká mez mezi horní a spodní teplotou viskózního toku. Toto splňuje 

polykarbonát. Taky jsou vhodné termoplasty s pozvolným přechodem do tekutého stavu, jako 

jsou polyvinylchloridy (PVC), polystyreny (PS), polyethyleny (PE) a podobně. Nevhodným 

termoplastem je pouze polyamid (PA), který má přechod do tekutého stavu skokový. Při 

svařování stejného plastového materiálu lze předpokládat dobré vlastnosti svarového spoje, 

ale při rozdílném plastovém materiálu jsou už kvality nižší, především pevnost svarového 

spoje. [6] 

 U svařování je podstatné jaké součásti svařujeme, podle toho se volí technologie 

svařování. Jsou určité technologie pro svařování trubek, desek, fólií, nebo jiných 

prostorových objektů. Většina technologií je odvozena ze svařovacích metod pro kovy. 

Technologie jsou odlišné zejména ve způsobu předání tepla potřebného k ohřátí a natavení 

povrchů spojovaných částí. Teplo je předáváno přímým kontaktem s ohřátým nástrojem, nebo 

pomocí horkého plynu. Druhou metodou je vytvoření tepla z přivedené energie ať 

mechanické či elektrické. Postupy se odlišují hlavně z hlediska provedených operací a jsou 

následující: 

 Svarové plochy se nejprve uvedou v kontakt a potom se zahřívají. 

 Svarové plochy se nejprve zahřívají a potom se uvedou ve vzájemný kontakt. 

 Svarové plochy jsou současně v kontaktu a současně se zahřívají. [6] 
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 Pro polykarbonát se využívají technologie svařování třením, laserem a s omezením 

ultrazvukem a po provedení svaření se musí provést temperování na odstranění vnitřních 

pnutí. Vnitřní napětí vzniká v polykarbonátu při místním zahřívání i tváření a zapříčiňuje 

vznik trhlin. Temperování se u tohoto materiálu provádí při teplotách 135 – 140 ˚C po dobu   

1 hod. na 3 mm tloušťky. Při vyjmutí z pece musí být dodrženo teploty méně než 80 ˚C. [6, 2] 

2.2 Laserové svařování 

 Laserové svařování je nekonvenčním způsobem spojování. Využívá tepla vznikajícího 

pomocí laserového paprsku působícího na materiál. Je potřebné, aby bylo použito 

absorbujících termoplastů laserové záření, nebo kombinace transparentního a absorbujícího 

plastu. [7]  

2.2.1 Výhody laseru 

 Laserové svařování plastů, ale nejen jich, se rozšířilo do mnoha průmyslových 

odvětví. Hlavními výhodami jsou: 

 Velice nízká tepelná degradace spojovaných součástí, díky vysoké koncentraci tepelné 

energie přesně mířeným, úzkým paprskem laseru. 

 Pohledové vlastnosti na vysoké úrovni, na povrchu nejsou parné sváry, díky tomu je 

dosaženo estetiky výrobků. 

 Vysoká jakost spoje i při svařování tenkostěnných součástí, nebo vysoké rychlosti 

svařování.  

 Všechny svařovací parametry lze nezávisle regulovat.  

 Není potřeba přidávat další materiál. 

 Vysoká produktivita díky automatizaci, pomocí které lze svařovat součásti ve 

složitých svařovacích polohách. 

 Svařovat lze široké spektrum termoplastů. 

 Stroje jsou i přes svoje pořizovací náklady velmi ekonomicky výhodné, díky nízkým 

nákladům na délku spoje a údržbu stroje, to znamená rychlou návratnost vynaložených 

investic. [7] 
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2.2.2 Definice laseru 

 Laser je zkratka z anglického „Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation“, v překladu jde o zesilování světla stimulovanou emisí záření. Obecně je laser 

označován jako optický zesilovač, generující elektromagnetické záření pomocí stimulované 

emise fotonů. Proces vychází ze zákonů kvantové fyziky a termodynamiky. Na obrázku 3 je 

zobrazeno základní schéma laseru. Je patrné, že základem je aktivní prostředí, které může být 

pevná látka nebo plyn. Výjimkou jsou diodové lasery, které aktivní prostředí nemají. Aktivní 

prostředí musí být buzeno. Nejčastěji se provádí pomocí světlo emitujících diod (LED), nebo 

světelných výbojek. Buzením se dodá aktivnímu prostředí energie a ta procesem stimulované 

emise vyzařuje laserový svazek světla. Paprsek je vyzařován pomocí optického rezonátoru 

nejčastěji tvořeného zrcadly. Jedno zrcadlo je polopropustné aby mohly paprsky vystupovat, 

avšak je potřeba aby docházelo stále k tvorbě záření, a druhé je zcela odrazové. [8]     

 

Obrázek 3: Základní schéma laseru [8]     

  

 Aktivní prostředí obsahuje elementy, nejčastěji atomy. Elementy se mohou nacházet 

v základním stavu s nízkou energií, nebo v excitovaném (vybuzeném) stavu s vysokou 

energií. Při přechodu z vyššího do nižšího energetického stavu je vyzářen foton. Zářivý 

přechod se děje sám od sebe a prostředí se snaží být ve stavu s nejnižší energií, to znamená ve 

stavu termodynamické rovnováhy. Díky buzení se stav rovnováhy naruší a aktivní prostředí 

se převede do excitovaného stavu. Teprve tehdy se mění buzení aktivního prostředí na vznik 

proudu fotonů. Jde o lavinový efekt, kdy foton dopadá na excitovaný atom a způsobí jeho 

přechod z horní na dolní energetickou hladinu a tím dojde k emisi dalších fotonů. Fotony 

potom putují v rezonátoru od zrcadla k zrcadlu a jejich počet rapidně narůstá, až vznikne 

svazek fotonů, což je laserový paprsek. Schéma vzniku laserového paprsku ukazuje     

obrázek 4. [8]      



Jan Horák                                                                                                      Bakalářská práce 

 

18 | S t r á n k a  

 

 

Obrázek 4: Vznik laserového záření [8]      

 

2.2.3 Parametry laseru 

 Technologie svařování se zakládá na schopnosti výkonných laserů, koncentrovat 

energii optického záření v prostoru, čase, spektrálním intervalu na interakci záření s látkou. 

Optický svazek vystupující z laseru se pomocí optiky koncentruje na malé plochy. Následkem 

je ohřev koherentním zářením (vlnění stejné frekvence, stejného směru kmitání a stejné fáze) 

na teplotu tavení svařovaných ploch s intenzitou až I = 10
6 
– 10

7 
W·cm

-2
. Výkonovým laserem 

se do místa svaru nedostávají nečistoty. Důležitým faktorem každého výkonného laseru je 

možnost fokusace paprsku optickým systémem, což je kvalita usměrnění paprsku na co 

nejmenší plochu. Je tedy snaha o co nejméně divergentní (rozbíhavý) laserový svazek. 

Kvalitní jednomódové lasery lze zfokusovat do bodu srovnatelné vlnové délky záření. U 

mnohomódových laserů s použitím stejné optiky je velikost bodu mnohonásobně větší. 

Divergenci ovlivňuje vlnová délka, proto je třeba používat lasery s co nejmenší vlnovou 

délkou emitovaného záření. Od možnosti fokusace se odvíjí použití, zda bude laser vhodný na 

svařování, či tepelné zpracování nebo přesné obrábění. [9] 



Jan Horák                                                                                                      Bakalářská práce 

 

19 | S t r á n k a  

 

 Flexibilitě použitelnosti laseru napomáhá možnost přenosu záření optickým vláknem 

k místu svaru, což rozšiřuje obor možných aplikací. Podle určení funkce laseru se odvíjí 

optický výkon, který musí být kontinuální v čase. Rozumným předpokládaným minimem 

účinnosti laseru je 20 %. Účinnost se svojí složkou podílí na ekonomické návratnosti, protože 

primárním zdrojem vyzařované energie je spotřebovaný elektrický proud, který patří do 

provozních nákladů. Nezbytné pro laser je, aby byl odolný vůči otřesům, prachu, vlhkosti i 

teplotě. Jeho spolehlivost musí být zaručena v širokém rozsahu pracovních podmínek a v 

případě poruchy musí být bezpečně odstaven. Laserové zařízení může být, v některých 

případech, značně nebezpečné lidskému zdraví, hlavně zraku [9]. Proto tato robotická zařízení 

pracují v odstíněných boxech a sledování probíhá přes kamerový záznam. Tak je zamezeno 

oslnění a možným následkům na zdraví. Technologie příznivě přispěla ke zlepšení 

ekologických podmínek pracovišť a provozů.  

 U svařování plastů jde především o přesnou regulaci ohřevu a tavení nízkým bodem 

tání, tak aby nevznikaly vady na svarech. Proto byla v minulosti provedena série experimentů, 

která se snažila o identifikaci laserových parametrů napomáhajících k vysoké pevnosti svaru. 

Bylo použito diodového laseru o vlnové délce paprsku 800 m, který následně poskytoval 

paprsek při dopadu o průměru 12 mm. Toto bylo dosaženo za nízkých výkonů v rozmezí        

9 – 35 W·cm
-2

. Tyto zkoušky jsou vyobrazeny v obrázku 5, kde je patrná závislost času a 

svařovacího výkonu na ploše svaru. V grafu je šedě vyobrazena hranice, kde vznikají vady 

vlivem vysoké teploty a svary jsou nevyhovující. Obvyklé pozorovatelné vady jsou tvorba 

bublin vznikající po ukončení procesu vlivem smrštění. Bubliny jsou generovány z vlhkosti 

materiálu při jejím odpařování. Zde je patrná role energetických vstupů, kde lze spatřit, že na 

vyšší svařovací výkon lze svařovat značně produktivněji a to bez vad. Taky lze dosáhnout 

stejné velikosti svaru při vyšší hustotě energie a to když by se paprsek zaměřil do menšího 

průměru pomocí fokusační optiky. Dále je z obrázku 6 patrné, jaké jsou rozdíly mezi 

materiály, kdy se chtělo dosáhnout stejné velikosti svaru u polykarbonátu (PC) a akrylátu 

(AC). Potřebná energie pro dosažení stejného svaru je u akrylátu nižší, vlivem nižší teploty 

tavení. [10]   
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Obrázek 5: Závislost času a výkonu svařovaní na vzniku velikosti svaru polykarbonátu [10] 

 

 

 

Obrázek 6: Porovnání potřebné energie u rozdílných materiálů k dosažení stejných rozměrů 

svarů [10] 

 

2.2.4 Typy laserů 

 V současnosti se pro svařování termoplastů nejvíce uplatňují diodové a vláknové 

lasery s vlnovými délkami v rozmezí 810 – 980 nm. Lze ale i uplatnit starší technologie 

laserového svařování jako jsou Nd: YAG, či CO2 lasery. V průmyslové aplikaci se na 

termoplasty uplatňují relativně nízké výkony laseru cca 100 – 300 W·cm
-2

. Nízkým výkonem 

se nataví jen povrchová vrstva svarové plochy a nedojde k plnému protavení, které by 

způsobilo deformaci. Nízkým výkonem lze taky dosáhnout velice úzce zaměřeného paprsku. 

[7] K porovnání technických parametrů a pořizovacích nákladů poslouží následující tabulka 1.  
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Tabulka 1: Srovnání parametrů nejznámějších typů laserů [7] 

 Diodový Vláknový Nd: YAG CO2 

Vlnová délka [nm] 780 - 980 1000 - 2100 1064 10600 

Účinnost [%] 30 30 3 až 7 10 

Cena za 100 W 

systém [tis. €] 
15 40 60 15 

Kvalita svazku 

(možnost fokusace) 
Nízká Vysoká Vysoká Vysoká 

Působení na plast 

Ohřev objemu 

pro tloušťky 

0,1-10 mm 

Ohřev objemu 

pro tloušťky 

0,1-10 mm 

Ohřev 

objemu pro 

tloušťky 

0,1-10 mm 

Ohřev 

povrchu do 

tloušťky < 0,5 

mm 

 

2.2.4.1 Diodový laser 

 Jediným zdrojem laserového paprsku jsou zde polovodičové vysokovýkonové laserové 

diody (HDL – high power diode laser). Jsou perspektivní technologií, jelikož tyto systémy 

vynikají elektrickou účinností okolo 30 %, neboť přeměňují elektrický proud přímo na 

světelné záření. Vlnová délka paprsku laseru je 780 – 980 nm. V dnešní době se již vyrábí 

laserové diody, které mají svoje záření přímo navedeno do optického vlákna. Tyto systémy 

jsou velmi kompaktní, nenáročné na údržbu a velice lehké, především ve srovnání s CO2 

laserem. Díky tomu je lze snadno integrovat do stávajících zařízení. Technologickým 

problémem je velká divergence (nemožnost paprsek přesně zaměřit). [9] 

 

Obrázek 7: Princip diodového laseru přenášejícího záření optickým vláknem [11] 
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 Diodový laser vytváří záření paprsku přímo z polovodičové součástky, často ze 

sloučenin Galium arsenidu, nebo Indium fosfidu kde tvoří krystal. Po přivedení proudu na 

krystal se vytváří laserové záření a pomocí zrcadlové optiky nebo optických vláken dopravuje 

koncentrovaný paprsek do požadovaného místa. Výsledná vlnová délka se odvíjí od použitého 

polovodičového materiálu. Pomocí více seskupených diod lze optikou dosáhnout výkonu řádů 

kilowatt, ale o to méně koncentrovaného záření. [11] 

 

2.2.4.2 Vláknový laser 

 Jde o technicky nejmodernější typ pevnolátkového laseru. Vláknový (fiber či fibre) 

laser je buzen z laserových diod. Buzení z diod je vedeno přes optickou spojku aktivního 

vlákna a místo zrcadel jsou zde Bragovské mřížky. Jde o struktury vytvořené přímo na 

optickém vlákně. Záření je pak z optického vlákna vyzařováno pomocí optického kolimátoru. 

Tento typ laseru pracuje v kontinuálním i pulzním režimu. [12] 

 Aktivní prostředí laserů tvoří křemenná vlákna dopovaná prvky vzácných zemin, jako 

jsou ytterbium, erbium, nebo neodym. Vláknové lasery pracují se zářením vlnových délek 

1000 – 2100 nm. Pro výrobu těchto laserů jsou používány polovodičové laserové diody 

malého výkonu, které vynikají dobrou kvalitou laserového svazku, a razantně prodlužují 

životnost. [9]  

 Výhodou je pak jednoduchost, robustnost a modularita.  Laser se skládá z modulů, 

které lze skládat dohromady a díky tomu lze dosáhnout výkonu až 80 kW. Výhodná je i jeho 

účinnost okolo 30%, dále obrovská životnost 100 000 hod., kvalita laserového svazku, 

nejnižší provozní náklady, malé nároky na prostor, či téměř minimální náklady na údržbu. 

[12] 

 

Obrázek 8: Princip vláknového laseru [12] 
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2.2.4.3 Nd: YAG laser 

 Nd: YAG laser je pevnolátkový iontový laser, jehož aktivním prostředím je opticky 

čerpaný Nd: YAG krystal (ittrium-aluminium granát dopovaný neodymem). Nd: YAG laser 

patří mezi nejčastěji používané pevnolátkové lasery. Generuje za normální teploty okolí 

v impulsním i kontinuálním režimu paprsek o vlnové délce 1064 nm, případně s menší 

účinností i na vlnové délce 1320 nm. [9]  

 Používají se Nd: YAG lasery buzené buď výbojkami (LPSS – lamp pumped solid 

state), nebo laserovými diodami (DPSS – diode pumped solid state). Typ LPSS má nízkou 

účinnost 3 % přeměny elektrické energie na světelnou, neboť velké množství energie se mění 

na teplo. Proto je potřeba chlazení vodou. Nepříznivá je pro tento typ nízká životnost výbojky 

okolo 1000 hod. Ze všech typů jde o nejstarší nasazený typ v průmyslu. Typ DPSS se dělí dle 

uspořádání rezonátoru na boční a zadní buzení. Zadní buzení má lepší kvalitu svazku, ale 

nižší výkon a boční buzení vyšší výkon, ale nižší kvalitu svazku. Tento typ se využívá hlavně 

v pulzním režimu s délkou trvání v řádech nanosekund. Oproti LSSS je zde vyšší účinnost 

okolo 7 %, vyšší životnost díky použití diod a menší nároky na chlazení. [12] 

 Hlavní výhoda spočívá ve vlastnostech použitého aktivního prostředí. Krystalická 

látka je velmi stabilní, vyniká vysokou hustotou energie a akumulační schopností, umožňující 

generovat krátké vysokovýkonové pulsy. Konstrukce pevnolátkových laserů je v porovnání s 

plynovými lasery podstatně kompaktnější, údržba se omezuje na výměnu čerpacích výbojek. 

Příznivá je i kratší vlnová délka v porovnání s CO2 laserem a možnost přenášet paprsek 

optickými vlákny. [9] 

 

Obrázek 9: Princip Nd: YAG laseru buzeného výbojkami [12] 
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2.2.4.4 CO2 laser 

 CO2 laser je plynový laser, jehož aktivní prostředí tvoří molekuly oxidu uhličitého 

CO2 buzené doutnavým elektrickým výbojem. Záření generované tímto typem laseru spadá do 

vzdálené infračervené oblasti. Laserem je generovaná vlnová délka 10 600 nm. Patří mezi 

nejrozšířenější lasery díky velkému rozsahu výkonů 10 – 20 kW. Typy nízkých výkonů se 

vyznačují malými rozměry a velkou životností. Výkony desítek až stovek wattů se generují 

systémy s několika metrů dlouhými, vodou chlazenými trubicemi, ve kterých proudí aktivní 

plyn. Výkony až desítek kilowattů se pak získávají ve velkoobjemových systémech, kde 

výboj i průtok plynu mají směr kolmý k ose rezonátoru. [9] 

 V průmyslu se lze setkat s lasery buzenými radiofrekvenčně (RT) nebo elektrickým 

výbojem (DC). Dále jsou tyto lasery buď s hermeticky uzavřeným rezonátorem, nebo 

průtočným rezonátorem u výkonů více jak 10 kW. [12] 

 CO2 lasery se vyznačují relativně vysokou účinností okolo 10 %, což je lepší než u  

Nd: YAG laseru. Kromě vysokého výkonu a značné účinnosti vyniká CO2 laser ještě dobrou 

kvalitou laserového svazku. Ostatní vlastnosti jsou již spíše negativního rázu, což je vlnová 

délka 10 600 nm. Záření nelze dopravovat optickými vlákny, a proto je ho potřeba do místa 

určení dopravit systémem zrcadel. Vzhledem k malé objemové hustotě výkonu CO2 laseru 

vychází vysokovýkonové laserové systémy velmi velké a hmotné a zařízení není prakticky 

mobilní. Je zde potřeba přepravovat chladicí kapalinu, pracovní plynové směsi oxidu 

uhličitého, dusíku a velmi nákladného helia. Vzhledem ke složitosti a provozní náročnosti 

vyžaduje takové zařízení nepřetržitou kontrolu a údržbu. [9] 

2.2.4.5 Další typy laserů 

 Zde nelze opomenout diskový laser, podobného principu jako je Nd: YAG, kde 

výhodou je vysoký výkon a kvalita paprsku. Dále se vyvinuly pro speciální přesné obrábění 

technologie velmi krátkých vlnových délek. Zde patří pevnolátkový alexandritový a rubínový 

laser obdobný jako Nd: YAG. Nelze opomenout excimerové plynové pulsní lasery, kde 

pracovní náplň tvoří směs vzácných plynů například argon-fluoru nebo krypton-fluoru. 

Příkladem méně používaného plynového laseru je Argonový laser, generující ještě kratší 

vlnové délky než laser rubínový. Tyto technologie jsou pro přílišnou cenu využívány pouze 

zřídka ve speciálních aplikacích, jako je například mikroelektronika. [9, 12] 



Jan Horák                                                                                                      Bakalářská práce 

 

25 | S t r á n k a  

 

2.2.5 Typy svarových spojů  

 V průmyslové praxi se laserem svařují termoplastové součásti shodných nebo 

podobných absorpcí laserového záření. Druhý příklad uspořádání svařovaných součástí, při 

kterém je jeden termoplast pro záření laseru transparentní, tedy průchodný energii laseru a 

druhý termoplast laserový paprsek naopak zcela absorbuje. Velikost absorpce laserového 

záření termoplastem je možné měnit vhodnou příměsí termoplastu, mechanickou či 

chemickou úpravou povrchu apod. [7] 

2.2.5.1 Přeplátované svarové spoje  

 Jde o propustné svařování (Through trasmission welding). U tohoto seskupení jsou 

spojovány termoplasty rozdílných absorpčních vlastností. Paprsek je veden do spáry mezi 

spojované součásti. Horní transparentní materiál propouští záření paprsku a druhý termoplast 

paprsek absorbuje. Tak se vytvoří teplo potřebné k natavení absorpčního materiálu. Sdílením 

tepla mezi materiály se od spodního dílu roztaví i povrchová vrstva transparentního materiálu 

a za působení tlaku dojde postupným chladnutím ke svaření obou součástí. Při tomto 

uspořádání lze svařovat tenkostěnné i tlustostěnné součásti. Princip je znázorněn na obrázku 

10 a schematický průběh je znázorněn na následujícím obrázku 11. [7] 

 

Obrázek 10: Řez přeplátovaným spojem z 3mm tlustého polykarbonátu [13] 

 

 

Obrázek 11: Princip provedení přeplátovaného svaru [13] 
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Na základě průběhu ohřevu svařovaných materiálů lze provést toto dělení: 

 Obrysový režim - Laserový paprsek opakovaně opisuje trajektorii kontury budoucího 

svaru. Rychlost oběhu je závislá na použitém výkonu laseru, protože rychlost a výkon 

určují množství dodané energie na jednotku plochy povrchu. Při použití robotnického 

zařízení s dostatečným počtem pohybových směrů lze vytvořit svar dobrých kvalit i u 

tvarově složitých součástí. [7] 

 

 Kvazi-simultánní režim - Paprsek laseru se směřuje pomocí rychle se pohybujících 

zrcadel až 10 m·s
-1

. Vysokou rychlostí skenování tak lze spojované součásti zahřát v 

celé kontuře najednou. Kvazi-simultánní režim nabízí výhody, mezi které patří nižší 

počet defektů a vyšší flexibilita. Pohyb zrcadel je opět závislý na výkonu laseru. [7] 

 

 Simultánní režim - Simultánní svařování je založeno, stejně jako u kvazi-

simultánního svařování, na ohřevu celé svařované plochy. U simultánního svařování je 

však zahřívána celá plocha najednou, protože se paprsek nepohybuje. Užívá se diod 

vhodného uspořádání tak, aby se svar přímkově zahříval a dosáhlo se požadovaných 

kontur. Zde není potřeba žádného pohybu mezi laserem a spojovanou součástí, tudíž 

odpadá nutnost použití složitého průmyslového robotu. Potřebný čas na provedení 

svaru se řídí podle dostupného výkonu laseru na jednotku délky svaru. [7] 

 

 Využití masky - Laserový paprsek z vysokovýkonové diody o plošné velikosti 

spojovaných povrchů je přiváděn k masce umístěné před svařované díly. Oblasti, které 

nemají být svařeny, jsou odstíněny maskou. Na součásti lze vytvořit přímé i zakřivené 

trajektorie budoucích svarů různých tlouštěk, nebo lze svařovat celou plochu součásti. 

[7] 

 

 Hybridní režim - Jde o kombinaci energie laserového svazku s energií z konvenčních 

halogenových lamp. Díky navýšení tepelné energie v místě svaru jde zvýšit rychlost 

svařování. Jako přínos této metody lze označit snížení zbytkových napětí a vyšší 

jakost svarů. Tento typ svařování se nejvíce uplatňuje v automobilovém průmyslu při 

svařování světlometů a plastových součástí motoru. [7] 
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2.2.5.2 Tupé svarové spoje 

Svařování natupo lze rozdělit do dvou základních kategorií:   

 S šikmým zrcadlem – Místo svaru na součástech je bezkontaktně zahříváno 

paprskem laseru, který je odražen od zrcadla. Po dostatečném zahřátí obou 

svařovaných termoplastů následuje jejich vzájemné přitlačení a po vychladnutí se 

vytvoří svarový spoj. Metoda je vhodná pouze pro materiály absorbující laserové 

záření. [7] 

 

 Bez šikmého zrcadla – Místa svaru jsou přitlačeny od počátku svařovacího procesu. 

Laserové záření působí na svařované plochy součástí, přímo do místa budoucího 

svaru. Tyto spoje jsou vhodné především při použití dvou termoplastů významně 

absorbujících laserové záření, popřípadě kombinace termoplastu transparentního a 

absorbujícího. [7] 

2.3 Lepení 

 Lepením se nerozebíratelně spojují plasty různých tlouštěk, velikosti i složení bez 

ovlivnění základního materiálu, za použití vhodného adheziva (lepidla). Lze spojovat i dva 

transparentní materiály. Polykarbonát patří mezi dobře lepitelné termoplasty. Pokaždé jde o 

komplikované spojení, protože se liší molekulární hmotnost, barviva, změkčovadla, 

stabilizátory obou materiálů a toto většinou brání dobrým vlastnostem lepeného spoje. Proto 

se pro každý druh plastu volí ze sortimentu lepidel, tak aby se vlastnostmi co nejvíce 

přiblížilo lepenému plastu. Patří zde vlastnosti jako pevnostní charakteristiky, navlhavost, 

velikost smrštění či roztažení, tepelná vodivost, apod. Výhodou je, že nedochází k narušení 

struktury nebo tepelnému ovlivnění a tudíž lepený spoj neztrácí svůj povrchový vzhled a 

mechanické vlastnosti. Při dynamickém namáhání rozvádí lepený spoj napětí rovnoměrněji, 

lepené spoje nepropouští plyny ani tekutiny. Nelze opomenout možnost lepení ohebných 

plastů, minimální lokální koncentrace napětí a jednoduchý postup. Lepidla však nelze 

využívat u dílů podléhajících vysokým teplotám, jako jsou světlomety vozidel.  Nevýhodou je 

potřeba mezi materiály přidávat další medium, dokonalost opracování slepovaných ploch, 

doba vytvrzení lepidla, ale to kompenzuje jednoduchost a nepotřebnost drahých zařízení. [6]  
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3. MĚŘENÍ TVRDOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ PLASTŮ 

 Tvrdost patří mezi základní mechanické vlastnosti, vypovídající o použitelnosti 

materiálu. Tvrdost je definována, jako vzdorování vůči vnikajícímu tvrdšímu tělesu do 

povrchu zkoušeného materiálu. Z tvrdosti lze odvodit další mechanické vlastnosti jako je 

pevnost v tahu, obrobitelnost apod. Z definice tvrdosti je odvozena většina přístrojů k měření 

tvrdosti. Zkouška se provádí určitou silou, s tělesem určitého rozměru a tvaru. Posléze je 

posuzován rozměr obtisku, velikost odskoku od zkoušeného povrchu, nebo je sledován 

průběh sil [14]. Metody lze podle svého provedení rozdělit na: 

 Vrypové zkoušky – Pro tvrdé a křehké materiály jako je porcelán či sklo, kde je 

vtlačován do materiálu kuželový diamantový hrot. Hrot se pohybuje určitou rychlostí 

a mírou tvrdosti je potom síla potřebná ke vzniku vrypu určité tloušťky (tvrdost podle 

Martense). [14]  

 Vnikací zkoušky – Nejpoužívanější, kdy je do povrchu zatlačováno velmi tvrdé těleso 

ve tvaru kuličky, kužele, nebo jehlanu. Měřítkem tvrdosti je rozměr vzniklého vtisku. 

Zde patří zkouška podle Brinella pro neželezné kovy, Rockwella pro tvrdé kalené 

materiály a nejpoužívanější dle Vickerse odstraňující nevýhody předešlých. [14] 

 Odrazové zkoušky – Princip založen na odrazu závaží spuštěného z určité výšky vůči 

zkoušenému povrchu. Z výše odskoku je patrná hodnota tvrdosti (Shoreův 

skleroskop). [14] 

 U nekovových měkkých materiálů je potřebné zvolit vhodnou zkušební metodu. 

Nejvíce ovlivňující faktor je nedostatečná tloušťka zkoušeného vzorku. Vlivem vývoje 

umělých hmot je potřeba provádění různých zkušebních metod měření tvrdosti v závislosti na 

vlastnostech (poréznost, elasticita), ale i na tvaru a rozměru. Nejčastěji se u plastů využívá 

metody Vickers, Rockwell, Shore. U kovů je měřen důsledek vniknutého tělesa až po 

ukončení zatížení, protože zde není podíl elastické deformace. U elastomerů se musí měřit po 

určité době od vniknutí a při zatížení, protože po odlehčení nelze deformace měřit. Pro 

termoplasty a termosety, u kterých působí současná trvalá a plastická deformace, je potřebné 

zkoušky provádět při zatížení. Výsledky měření ovlivňují faktory jako je teplota vzorku, doba 

a rychlost zatížení, tloušťka a plocha vzorku, podložení vzorku. Pokud se teplota liší od 

požadovaných 23 ˚C, což v netemperovaných místnostech nelze zajistit, může se lišit hodnota 

tvrdosti do cca 4 %. Zkušební síla musí působit v předepsaném čase. S ubývající tloušťkou se 
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očekává nárůst tvrdosti, a při zvolení nevhodné metody není měřena tvrdost materiálu nýbrž 

podložky, na které je vzorek umístěn. U tenkostěnných materiálů v rozmezí 2,5 – 6 mm je 

dovoleno vrstvení materiálu maximálně třemi vrstvami na tloušťku minimálně požadovaných 

6 mm. Lepší než vrstvení je použití vhodné metody měření, jako je Vickersovo měření 

mikrotvrdosti. [15]    

3.1 Měření tvrdosti podle Vickerse 

 Měření lze provádět na širokém rozsahu tvrdostí. Řídí se normou ČSN EN ISO 6507. 

Jde o velice přesnou a minimálně závislou metodu na zatížení. Metoda je založena na vnikání 

tělesa do zkušebního materiálu zkušební silou po stanovenou dobu. Po zhotovení vtisku se 

provede změření diagonál po ukončení zkušebního zatížení a aritmeticky se zprůměrují. 

Vnikajícím tělesem je diamantový čtyřboký jehlan o vrcholovém úhlu 136˚ ± 0,5˚, který je 

shodný pro všechny zatížení. [14]  

 Tvrdost podle Vickerse je vyjádřena jako poměr zkušebního zatížení k ploše povrchu 

vtisku. Povrch se uvažuje jako pravidelný čtyřboký jehlan se čtvercovou základnou a 

vrcholovým úhlem odpovídajícím úhlu vnikajícího tělesa. Dělení se provádí podle zatěžující 

síly pro určité měření a je vysvětleno v tabulce 2. Pro zkoušky je podle tvrdosti odvozeno 

několik zkušebních zatížení, které jsou uvedeny v tabulce 3.  U zkoušek tvrdosti velmi 

tvrdých materiálů může být zatěžující síla větší než 980,7 N. Vickersova tvrdost je vyjádřena 

vzorcem 1. [16] 

𝐻𝑉 = 0,102 ×
2 × 𝐹 × 𝑠𝑖𝑛 ×

136˚
2

𝑑2
= 0,1891 ×

𝐹

𝑑2
  

(1) 

Kde F je zkušební zatížení [N] a d je aritmetický průměr dvou délek úhlopříček d1 a d2 [mm].  

Tabulka 2: Členění metody Vickers podle zatěžující síly [16] 

Zkušební zatížení F [N] Symbol tvrdosti Označení 

F ≥ 49,03 ≥ HV5 
Zkouška tvrdosti podle 

Vickerse 

1,961 ≤ F < 49,03 HV 0,2 až < HV5 
Zkouška tvrdosti podle 

Vickerse při nízkém zatížení 

0,09807 ≤ F < 1,961 HV 0,01 až < HV 0,2 
Zkouška mikrotvrdosti podle 

Vickerse 
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Tabulka 3: Velikosti zkušebních zatížení metod podle Vickerse [16] 

Zkouška tvrdosti Zkouška tvrdosti při 

malém zatížení 

Zkouška mikrotvrdosti 

Symbol  

 

Nominální 

hodnota 

zkušebního 

zatížení F [N] 

Symbol 

 

Nominální 

hodnota 

zkušebního 

zatížení F [N] 

Symbol  

 

Nominální 

hodnota 

zkušebního 

zatížení F [N]  

HV 5 49,03 HV 0,2 1,961 HV 0,01 0,09807 

HV 10 98,07 HV 0,3 2,942 HV 0,015 0,1471 

HV 20 196,1 HV 0,5 4,903 HV 0,02 0,1961 

HV30 294,2 HV 1 9,807 HV 0,025 0,2452 

HV50 490,3 HV 2 19,61 HV 0,05 0,4903 

HV100 980,7 HV 3 29,42 HV 0,1 0,9807 

  

 

Obrázek 12: Schéma označení tvrdosti dle Vickerse [14] 

 

3.1.1. Podmínky provedení zkoušky  

 Povrch zkoušeného materiálu musí být hladký, rovinného charakteru, bez nečistot a 

mastnot. Povrch musí umožnit přesný odečet hodnot úhlopříček. Povrch nesmí být tepelně 

ovlivněn vlivem přípravy. Tloušťka zkoušeného vzorku musí mít nejméně 1,5 násobek 

úhlopříčky a současně nemůže být na protilehlé straně vzorku patrná deformace vlivem 

vnikání jehlanu. Pokud je zkoušený povrch zakřiven, je potřeba do výpočtu zahrnout opravné 

součinitele stanovené podle průměru zakřivení. Vzorek je při zkoušce položen na tvrdé 

podložce, bez možnosti pohybu. Těleso vniká předepsanou silou do povrchu kolmo, bez rázů 

a chvění po dobu v rozmezí 2 – 10 s. Doba působení zkušební síly je běžně v rozmezí           

10 – 15 s, ale pro některé materiály mohou být časy delší. Změřené úhlopříčky se nesmí od 

sebe lišit o více než 5 % střední hodnoty. Střed vtisku od okraje vzorku se musí měřit 

minimálně o 2,5 násobek velikosti úhlopříčky a vzdálenost mezi středy sousedních vtisků 

musí být minimálně o 3 násobek úhlopříček. [16] 
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3.2 Měření tvrdosti podle Rockwella 

 Metody se provádí podle normy ČSN EN ISO 6508. Zkouška se provádí postupným 

vtlačováním tělesa do povrchu zkušebního tělesa. Toto se děje ve dvou stupních zatížení.  

Vnikací těleso je diamantový kužel o vrcholovém úhlu 120 ˚, nebo kuličkou z tvrdokovu o 

průměru 1,5857 nebo 3,175 mm. Celková zatěžující síla je rozdělena na předběžné zatížení  

F0 = 98,07 N nebo 29,42 N a zatížení přídavné F1, které je různé podle stupnice tvrdosti. 

Potom celkové zatížení F = F0 + F1. Tyto hodnoty jsou udány v následující tabulce 4 společně 

s vnikajícími tělesy a určitou stupnicí tvrdosti. [14] 

Tabulka 4: Ztěžující síly a vnikací tělesa u metody Rockwell [16] 

Stupnice 

tvrdosti  

Symbol 

tvrdosti 

Vnikací těleso Předzátěž 

F0 [N]  

Celkové 

zatížení F [N] 

Oblast použití  

A HRA Diamantový kužel 

98,07 

(10 kg) 

588,4 (60 kg) 20 až 88 HRA 

B HRB 
Ocelová kulička 

1,5875 mm (1/16”) 
980,7 (100kg) 20 až 100 HRB 

C HRC Diamantový kužel 1471 (150 kg) 20 až 70 HRC 

D HRD Diamantový kužel 980,7 (100kg) 40 až 70 HRD 

E HRE 
Ocelová kulička 

3,175 mm (1/8”) 
980,7 (100kg) 70 až 100 HRE 

F HRF 
Ocelová kulička 

1,5875 mm (1/16”) 
588,4 (60 kg) 60 až 100 HRF 

G HRG 
Ocelová kulička 

1,5875 mm (1/16”) 
1471 (150 kg) 30 až 94 HRG 

H HRH 
Ocelová kulička 

3,175 mm (1/8”) 
588,4 (60 kg) 80 až 100 HRH 

K HRK 
Ocelová kulička 

3,175 mm (1/8”) 
1471 (150 kg) 40 až 100 HRK 

15N HR 15N Diamantový kužel 

29,42 

(3 kg) 

147,1 70 až 94 HR 15N 

30N HR 30N Diamantový kužel 294,2 42 až 86 HR 30N 

45N HR 45N Diamantový kužel 441,3 20 až 77 HR 45N 

15T HR 15T 
Ocelová kulička 

1,5875 mm (1/16”) 
147,1 67 až 93 HR 15T 

30T HR 30T 
Ocelová kulička 

1,5875 mm (1/16”) 
294,2 29 až 82 HR 30T 

45T HR 45T 
Ocelová kulička 

1,5875 mm (1/16”) 
441,3 1 až 72 HR 45T 

  

 Zkouška probíhá následovně. Zkušební tělísko se dotýká povrchu. Následně je 

zatíženo předběžnou silou F0 a po dosažení se měřící zařízení hloubky nuluje. Následně se 

síla zvětšuje o přídavné zatížení F1, až se dosáhne celkového zatížení F. Po určité době dojde 
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k odlehčení o sílu F1 na předběžné zatížení F0 a zjistí se hloubka vtisku. Výpočty Rockwellovy 

tvrdosti jsou vyjádřeny v tabulce 5. [14] 

Tabulka 5: Způsob výpočtu Rockwellovy tvrdosti pro jednotlivé stupnice [16] 

Stupnice Výpočet tvrdosti 

A, C, D HRx = 100 - e 

B, E, F, G, H, K HRx = 130 - e 

N, T HR xx x = 100 - e  

 

Kde e znamená hloubku vtlačení po odstranění přídavného zatížení a vyjadřuje se 

v jednotkách měření 0,002 mm na Rockwellově stupnici. Tato hloubka je vyobrazena na 

následujícím obrázku 13. 

 

Obrázek 13: Princip zkoušky Rockwellovi tvrdosti [17] 

 

 

Obrázek 14: Schéma označení tvrdosti dle Rockwella [14] 
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3.2.1 Podmínky provedení zkoušky   

 Povrch zkoušeného materiálu musí být hladký, rovinného charakteru, bez nečistot a 

mastnot. Materiál nesmí být tepelně ovlivněn přípravou vzorku. Pokud je vzorek válcového či 

kulového tvaru, je třeba zahrnout opravné součinitele uvedených v příloze normy. Tloušťka 

zkoušeného vzorku musí mít nejméně 10 násobek hodnoty e a současně nemůže být na 

protilehlé straně vzorku patrná deformace vlivem vnikání zkušebního tělesa. Vzorek je při 

zkoušce položen na tvrdé podložce bez možnosti posunu. Těleso vniká do povrchu kolmo, 

bez rázů a chvění na hodnotu F0. Po dosažení předběžného zatížení dojde k vynulování 

měřicího přístroje hloubky vtisku. Doba náběhu zkušební síly F je v rozmezí 2 – 8 s u HRA 

až K. U HRxx N a T je to doba 1 – 8 s. Doba působení hlavního zatížení F je 1 – 3 s               

u materiálů, které nevykazují závislost plastické deformace na čase, 1 – 5 s u materiálů, které 

vykazují omezenou závislost plastické deformace na čase a 10 – 15 s u materiálů, které 

vykazují silnou závislost plastické deformace na čase. U HRA až K musí být rozměr mezi 

středy sousedních vtisků alespoň 4 násobek průměru vtisku (nejméně 2 mm). U metody HRxx 

N a T musí být rozměr mezi středy sousedních vtisků alespoň 3 násobek průměru vtisku. U 

všech variant měření Rockwella musí být střed vtisku od okraje vzorku minimálně 2,5 

násobek průměru vtisku. [16] 

 

3.3 Měření tvrdosti Shore 

 Jde o dynamickou metodu, která je založena na odrazu od pružného povrchu 

materiálu. Těleso určité hmotnosti dopadá na povrch z konstantní výšky. Po dopadu tělesa se 

malá část kinetické energie přemění na nevratnou plastickou deformaci povrchu a zbývající 

energie se spotřebuje na odraz tělesa. Dynamické metody ovšem nedosahují potřebné 

přesnosti jako statické zkoušky a proto se často nevyužívají. Zařízení je pojmenované 

Shoreův skleroskop, kde je ve skleněném válci s odečítací stupnicí umístěn válcový čep určité 

hmotnosti ukončený hrotem, který je pro každou zkoušku tvrdosti jiný. Výška nastavení pádu 

je dosažena pomocí odsátí vzduchu nad zkušebním tělesem pomocí gumového balonku, nebo 

pomocí pružiny. Těleso je spuštěno a následně je na stupnici odečtena hodnota odskoku a po 

dosazení do vzorce se vypočte hodnota tvrdosti. Na tvrdé gumy a plasty, kam patří 

polykarbonát, se používá zkušební stupnice HSC a HSD, kde zkušební těleso je zakončeno 

diamantovým hrotem poloměru 1 mm. Na měkčí plasty (PVC) a kaučuky (měkká guma) se 

využívá stupnic HSA a HSB. [14, 15] 
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 V moderních přístrojích je použito tělísek jiného tvaru a hmotnosti. K udělení 

počáteční energie se využívá elektromagnetického pole či pružiny. Vyhodnocení zkoušky je 

elektronické, a proto mnohonásobně přesnější. Lze provést přepočet na jiný druh stupnice. 

Přesnost zkoušky se odvíjí od modulu pružnosti zkoušeného materiálu, na kolmosti dopadu 

tělíska, přímosti a čistotě povrchu a hmotnosti zkušebního tělesa. [16] 

a. Stupnice HSC 

Hmotnost pádového tělesa je 2,5 g a pádová výška 254 mm. 

𝐻𝑆𝐶 =
104 × ℎ2

65 × ℎ1
  

(2) 

Kde h1 je pádová výška [mm] a h2 velikost odskoku [mm]. [16] 

b. Stupnice HSD 

Hmotnost pádového tělesa je 36,2 g a pádová výška 19 mm. 

𝐻𝑆𝐷 =
140 × ℎ2

ℎ1
  

(3) 

Kde h1 je pádová výška [mm] a h2 velikost odskoku [mm]. [16] 
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II. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4 ZKUŠEBNÍ VZORKY 

4.1 Materiál vzorků 

 Plastové desky byly zhotoveny z polykarbonátu rozdílného druhu. Materiál se volil 

s ohledem na materiál používaný v sériové výrobě světlometů. Transparentní polykarbonát 

byl použit Makrolon  AL2447 a absorpční černý i šedý Apec 1895. Zbarvení lze u materiálu 

Apec 1895 libovolně měnit pomocí barevných pigmentů přidávaných do poskytovaného 

granulátu. Oba materiály jsou produkty německé společnosti Bayer AG. Jde o materiály 

obdobných vlastností, kde o jejich mírných rozdílech pojednává následující srovnávací 

tabulka 6.  

Tabulka 6: Porovnání vlastností použitých druhů polykarbonátu Makrolon  AL2447              

a Apec 1895 [18] 

Vybrané vlastnosti Makrolon  AL2447 Apec 1895 Norma Jednotka 

Modul pružnosti v 

tahu  
2400 2450 ISO 527 [MPa] 

Mez kluzu  66 74 ISO 527 [MPa] 

Pevnost v ohybu  98 108 ISO 178 [MPa] 

Tažnost  6,0 6,6 ISO 527 [%] 

Rázová houževnatost  – – ISO 179 [kJ/m
2
] 

Hustota  1 200 1 150 ISO 1183 [kg/m
3
] 

Teplota zeskelnění 144 150 ISO 11357 [°C] 

Teplota vstřikování 280 330 – [°C] 
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4.2 Příprava vzorků 

 Vzorky byly zhotoveny pomocí diodového laseru, uzpůsobeného svým výkonem na 

svařování plastových dílců. Granulát musel být před procesem vstřikování sušen po dobu       

4 hodin.  Polykarbonátové desky se pro vzorky vstřikovaly pomocí stroje Arburg Allrounder 

420C. Zařízení se vybavilo vstřikovací formou vyrobenou za účelem těchto zkoušek a v době 

sušení byly formy předehřáty na požadované teploty. Jedním cyklem se vyrobily dvě 

zkušební desky rozměru 163 × 55 mm. Tímto způsobem se vyrobilo určité množství desek ze 

3 druhů polykarbonátu. [19] 

 Následně se desky rozřezaly a svařily určenými svařovacími parametry pomocí 

diodového laseru. Vždy šlo o kombinaci desek horního čirého a spodního barevného 

polykarbonátu. Na těchto svařených deskách proběhlo makroskopické posuzování vad ve 

svarech. Svařené desky zachycuje schéma na obrázku 15. Svařovací parametry jsou uvedeny 

v tabulce 7.   

 

Obrázek 15: Schéma svařených desek 

 

Tabulka 7: Použité svařovací parametry [19] 

 Makrolon AL2447 

+ Apec 1895 šedý 

Makrolon AL2447 

+ Apec 1895 černý 

Svařovací čas [s]  3 4 5 3 4 5 

Svařovací proud [A]  36 32 28 12 11 10,5 
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 Svařovací parametry byly voleny s ohledem na velikost protavení. Všechny parametry 

zaručily svaření materiálu. Spodní materiál Apec 1895 má rozdílnou absorpci podle 

barevného provedení. Uvedené hodnoty proudu jsou tomu důkazem. Proud užitý u šedých 

desek je zhruba trojnásobně větší, než u desek černých. Zvolenými parametry se dosáhlo 

svarů bez výskytu nepřiměřeného množství vizuálních a skrytých vad. Zvyšující se délka 

svařovacího cyklu byla nepřímou úměrou k velikosti snižujícího se svařovacího proudu. 

Tento poměr je u každého svařovacího kroku mírně rozdílný, proto jsou patrné rozdílné 

změny v rozměrech svaru a výskyt vad.  

 Vybrané vzorky pro mikroskopické šetření a následné měření tvrdosti byly v dalším 

kroku mechanicky rozřezány ruční pilkou. Důležité bylo, aby byl řez proveden přes osu svaru, 

aby bylo možné pozorování kontury svaru. Vzorek připravený k preparaci je schematicky 

zachycen na obrázku 16. 

 

Obrázek 16: Vzorek připravení k preparaci 

 

4.3 Preparace vzorků 

 Zalití je nedílnou součástí preparace vzorků. Jednalo se o preparaci za studena, protože 

za vyšší teploty by materiál teplotně degradoval. Nařezané vzorky byly uloženy sledovanou 

hranou kolmo ke dnu do preparačních kalíšků průměru 30 mm, které jsou příslušenstvím 

metalografického výbrusového zařízení Struers. Bylo to tak uděláno pro dobrou manipulaci, a 

taky protože výbrusové zařízení má držák na 6 vzorků a v držáku jsou vyvrtány tyto průměry 

zabezpečující plynulý rotační chod po brusných kotoučích. Dále bylo provedeno zalití vzorků 

epoxidovou pryskyřicí EpoFix Kit společnosti Struers. Jde o dvousložkovou pryskyřici 

dávkovanou v poměru 15 dílků pryskyřice na 2 objemové díly tvrdidla. Pro přesný odečet 
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objemových dílů bylo provedeno odměření objemu v injekční stříkačce. Po 2 min. 

rozmíchání, kde byla snaha nevytvořit vzduchové bubliny, bylo potřeba nechat směs odstát po 

dobu 2 min. Následně se vzorky zalily a pryskyřice se vytvrzovala 12 hod. za obvyklé teploty. 

Nutno podotknout, že ve vztahu s tuhnutím pryskyřice, muselo být provedeno zalití do         

30 min. Po nejméně 12 hodinách bylo provedeno vyklepnutí vzorků. Preparovaný vzorek po 

vytuhnutí a kalíšek je patrný na následujícím obrázku 17. 

 

Obrázek 17: Vyklepnutý vzorek a preparační kalíšek 

 

4.4 Broušení vzorků 

 Broušení a leštění vzorků bylo provedeno na přístrojové sestavě Struers Tegra 

metodou A dle Metalog Guide firmy. Jednalo se o mechanickou preparaci, kdy bylo cílem, 

aby byly vzorky následně sledovatelné na mikroskopu. Na potlačení rýh se užívá postupně 

zmenšujících brusných částic. Proces byl proveden metodou A a lze ho rozdělit na broušení a 

leštění v následujících krocích: 

 Broušení brusným papírem SiC 320 s označením MD-Gekko za současného přísunu 

vody pro odstranění třísek. SiC kotouč je určen k broušení měkkých materiálů.  Šlo o 

brusný program MD-primo. Dobrými parametry se odstranilo poškození a do 

materiálu se zanesly minimální deformace povrchu. Zároveň se dosáhlo potřebné 

rovinnosti. Doba tohoto kroku byla 1 min 30 s. 
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 Jemné broušení na dvousložkovém kotouči MD-Largo a brusnými, pravidelně 

aplikovanými diamantovými krystaly velikosti 9 m tvořící suspenzi v kapalné látce. 

Tímto krokem se vytvořil povrch s tak malými deformacemi, které lze odstranit 

v procesu leštění. Program MD-Largo je určen pro úběr materiálu menší tvrdosti. 

Doba kroku byla 4 min.  

 Diamantové leštění na kotouči MD-Mol, kde brusnými elementy byly diamantové 

krystaly velikosti 3 m namíchané jako kapalná suspenze. Tímto krokem se opět 

odstraňovaly předchozí deformace. Toto leštění je určené obzvláště pro měkké 

materiály. Doba kroku byla 2 min. 

 Oxidické leštění na kotouči MD-Chem, kde se přidávala leštící suspenze OP-U. Toto 

označení leštící suspenze je složené z koloidního kysličníku křemíku s velikostí zrna 

přibližně 0,04 m a pH okolo 9,8. V této  suspenzi jde o kombinaci chemické aktivity 

a jemného broušení. Šlo o nejchoulostivější operaci, kdy se dosáhlo sledovatelného 

povrchu.  Doba kroku byla 2 min. 

 

Obrázek 18: Brusný přístroj Struers Tegra po provedení jemného broušení diamantem 

v druhém kroku 
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5 ZKOUŠENÍ VYBRANÝCH UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ 

5.1 Makroskopické zkoušení 

 Makrosnímky byly provedeny ve zvětšení 9:1, tak aby byl pozorovatelný tvar a vady 

svaru. Snímkování se provádělo na optické soustavě složené ze snímacího zařízení Olympus  

C-7070WZ a mikroskopu Olympus SZX7 s objektivem 0,8. Nutno podotknout, že 

makrosnímky slouží k pozorování předmětu, kde lze získat více podrobností, než by 

rozeznalo lidské oko ze sledovací vzdálenosti 250 mm. Za makro zvětšení lze považovat 

měřítko 1:1 až 30:1. Obrazovou analýzou v programu Quickphoto Industrial byly následně 

naměřeny rozměry a vady svaru, včetně jejich ploch. Pozorovatelné byly kontury svaru, mírné 

odchylky v rozměrech, vady ve formě bublin, zpěněný a trhlin. Výsledky 4 vybraných 

vzorků, u kterých se následně prováděly metalografické řezy a byla měřena tvrdost, jsou 

zpracovány v následující tabulce 8. V tabulce 9 jsou potom odměřeny rozměry po skupině 3 

vzorků, pro stejné parametry.  

Tabulka 8: Posouzení rozměrů svarů a vad u vybraných 4 vzorků 

Vzorek Rozměry / Vady 

1/4 šedý

 

Délka svaru 9,692 mm 

Výška svaru 2,531 mm 

Plocha svaru 23,015970 mm
2 
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1/4 černý

 

Délka svaru 9,840 mm 

Výška svaru 1,996 mm 

Plocha svaru 19,131912 mm
2 

Vady: Drobné bubliny (zpěnění) 

v počtu 50 s průměry                     

0,653 ÷ 0,065mm 

 

5/4 šedý

 

Délka svaru 9,769 mm 

Výška svaru 2,654 mm 

Plocha svaru 23,096556 mm
2 

Vada: 1 bublina 

Plocha vady: 0,822324 m
 

 

5/4 černý

 

Délka svaru 9,697 mm 

Výška svaru 2,245 mm 

Plocha svaru 
19,507322 mm

2 

Vada: 1 bublina 

Plocha vady: 0,983255 mm
2 
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Tabulka 9: Posouzení rozměrů svarů a vad podle svařovacích parametrů 

Parametry / Vzorek Rozměry / Vady 
t 

=
 3

 [
s]

, 
I 

=
 1

2
 [

A
] 1. vzorek

 

Délka svaru 9,682 mm 

Výška svaru 2,020 mm 

Plocha svaru 18,641180 

mm
2 

Vada: 1 bublina 

Plocha vady: 0,863651 mm
2 

Svislá trhlina uvnitř svaru 

na pravé horní straně v blízkosti 

bubliny délky 0,362 mm 

2. vzorek

 

Délka svaru 9,645 mm 

Výška svaru 2,047 mm 

Plocha svaru 18,513755 

mm
2 

Vady: 2 bubliny 

Plocha vad: 1,024360 mm
2 

 

 

3. vzorek

 

Délka svaru 9,638 mm 

Výška svaru 2,072 mm 

Plocha svaru 18,359722 

mm
2 

Vada: bublina složená z 2.  

Plocha vady: 0,871569 mm
2 
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t 
=

 4
 [

s]
, 
I 

=
 1

1
 [

A
] 1. vzorek

 

Délka svaru 9,754 mm 

Výška svaru 2,267 mm 

Plocha svaru 19,733552 

mm
2 

Vada: 1 bublina 

Plocha vady: 1,197597 mm
2 

 

Svislá trhlina vycházející ze 

svaru v pravém horním rohu 

délky 0,748 mm 

3. vzorek

 

Délka svaru 9,747 mm 

Výška svaru 2,177 mm 

Plocha svaru 19,894914 

mm
2 

Vada: 1 bublina 

Plocha vady: 1,151693 mm
2 

Trhliny vycházející ze svaru 

v pravém zaoblení 

Spodní o délce 2,011mm 

Horní o délce 1,452 mm 

4. vzorek

 

Délka svaru 9,812 m 

Výška svaru 2,311 m 

Plocha svaru 20,883944 

mm
2 

Vady: 2 bubliny 

Plocha vad: 0,903493 mm
2 
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t 
=

 5
 [

s]
, 
I 

=
 1

0
,5

 [
A

]  1. vzorek

 

Délka svaru 9,746 mm 

Výška svaru 2,231 mm 

Plocha svaru 19,704146 

mm
2 

Vady: 5 bublin 

Plocha vad: 1,512924 mm
2
 

2. vzorek

 

Délka svaru 9,750 mm 

Výška svaru 2,231 mm 

Plocha svaru 19,899681 

mm
2 

Vada: 1 bublina 

Plocha vady: 1,234869 mm
2 

3. vzorek

 

Délka svaru 9,739 mm 

Výška svaru 2,260 mm 

Plocha svaru 19,873283 

mm
2 

Vada: 1 bublina 

Plocha vady: 1,174292 mm
2 
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t 
=

 3
 [

s]
, 
I 

=
 3

6
 [

A
]  2. vzorek

 

Délka svaru 9,924 mm 

Výška svaru 2,640 mm 

Plocha svaru 24,696739 

mm
2 

Vady: Drobné bubliny (zpěnění) 

v počtu 54 s průměry            

0,383 ÷ 0,069mm 

Trhlina vycházející ze svaru 

v pravém zaoblení dolů 

o délce 0,850 mm 

3. vzorek

 

Délka svaru 9,952 mm 

Výška svaru 2,817 mm 

Plocha svaru 26,013869 

mm
2 

 

 

4. vzorek

 

Délka svaru 9,916 mm 

Výška svaru 2,727 mm 

Plocha svaru 25,710735 

mm
2 

Vada: 1 bublina 

Plocha vady: 1,733618 mm
2 
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t 
=

 4
 [

s]
, 
I 

=
 3

2
 [

A
]  2. vzorek

 

Délka svaru 9,949 mm 

Výška svaru 2,694 mm 

Plocha svaru 25,926554 

mm
2 

Vady: Drobné bubliny (zpěnění) 

v počtu 42 s průměry             

0,365 ÷ 0,043 mm 

Svislá trhlina na hraně svaru 

v levé horní části délky 0,443 

mm 

3. vzorek

 

Délka svaru 9,981 mm 

Výška svaru 2,810 mm 

Plocha svaru 25,771743 

mm
2 

Vada: 1 bublina 

Plocha vady: 1,941218 mm
2 

Trhliny vycházející ze svaru 

v levém zaoblení 

Spodní o délce 1,192 mm 

Horní o délce 1,269 mm 

4. vzorek

 

Délka svaru 10,000 mm 

Výška svaru 2,752 mm 

Plocha svaru 25,935578 

mm
2 

Vady: 2 bubliny 

Plocha vad: 1,979994 mm
2 

 

Trhlina vycházející ze svaru 

v levém zaoblení nahoru 

o délce 0,998 mm 
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t 
=

 5
 [

s]
, 
I 

=
 2

8
 [

A
]  1. vzorek

 

Délka svaru 9,903 mm 

Výška svaru 2,763 mm 

Plocha svaru 25,616776 

mm
2 

Vady: 2 bubliny 

Plocha vad: 2,234623 mm
2 

 

 

3. vzorek

 

Délka svaru 9,966 mm 

Výška svaru 2,753 mm 

Plocha svaru 25,431317 

mm
2 

Vada: 1 bublina 

Plocha vady: 1,587400 mm
2 

 

 

4. vzorek

 

Délka svaru 10,021 mm 

Výška svaru 2,730 mm 

Plocha svaru 25,733033 

mm
2 

Vady: 2 bubliny 

Plocha vad: 1,663919 mm
2 
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5.2 Mikroskopické zkoušení 

 Sledování bylo provedeno na mikroskopu Carl Zeiss Neophot 21 a snímacího zařízení 

Artcam300MI. Snímky byly pořízeny se zvětšením 50:1. Pozorovány byly 4 vybrané vzorky, 

na kterých byla posléze měřena tvrdost. Snímky jsou uvedeny na obrázcích 19 – 22. Nahoře 

se nachází transparentní polykarbonát a ve spodní části vždy barevný. Sledovány byly svary 

v řezech po preparaci. Ze sledování byla patrná hranice stavení a ukončení okrajů svarů. 

Snímky jsou rozdílné, protože každý spoj má rozdílné parametry a spodní absorbující 

materiály se zde mění.  

 Kontrolovány byly i ukončení svaru a to se zvětšením 200:1. Na obrázku 23 a je levé 

ukončení svaru s výrazným převýšením spodního materiálu. Jde o vzorek 5/4 šedý. Na 

obrázku 23 b byla uvedena vada svarového spoje, kde na hranici stavení je patrný studený 

spoj a ještě v horní části je patrná trhlina. Jde o levou stranu vzorku 5/4 černý. 

 

Obrázek 19: Hranice stavení vzorku 1/4 šedý 

 

 

Obrázek 20: Hranice stavení vzorku 1/4 černý 
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Obrázek 21: Hranice stavení vzorku 5/4 šedý 

 

 

Obrázek 22: Hranice stavení vzorku 5/4 černý 

 

a)

 

b)

 

Obrázek 23: a) Ukončení svaru na vzorku 5/4 šedý, b) Ukončení svaru na vzorku 5/4 černý 

  



Jan Horák                                                                                                      Bakalářská práce 

 

50 | S t r á n k a  

 

5.3 Měření tvrdosti 

 Vickersovo měření průběhu tvrdosti bylo provedeno na tvrdoměru Hanneman, který je 

součástí vybavení mikroskopu Neophot 21. Tvrdoměr jako součást mikroskopu je zachycen 

na obrázku 24. Po kalibraci byla provedena série vtisků mikrotvrdosti HV 0,01, což odpovídá 

zatížení F = 0,09807 N. Vtisky byly provedeny ve dvou řadách, pro vzájemné porovnání tak, 

aby procházely tepelně neovlivněným materiálem, protavenou částí a hranicí stavení na 

druhou stranu. Poté byly vzorky nasnímkovány a následně obrazovou analýzou Quickphoto 

Industrial, nástrojem na měření tvrdosti, bylo tvrdosti odměřeno. Tento program počítal se 

vzorcem 4, který je uveden i v normě ČSN EN ISO 6507. Jde o spojení série snímků se 

zvětšením 200:1, aby bylo možné přesné odměření. Vždy je v  horní polovině čirá 

polykarbonátová deska a vespod barevná. Při snímkování nebyla u spojení čiré a černé desky 

patrná hranice stavení, proto byla naznačena ručně. Výsledky jsou uvedeny v následujících 

tabulkách 10 až 13. 

 

Obrázek 24: Tvrdoměr Hanneman jako součást mikroskopu Neophot 21 

 

𝐻𝑉 0,01 = 0,189 ×
0,09807

(𝑑1+𝑑2/2)2
  

(4) 
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Tabulka 10: Naměřená tvrdost na vzorku 1/4 šedý 

Vzorek 1/4 šedý Tvrdost HV 

 

Číslo 

měření 
Tvrdost 

Číslo 

měření 
Tvrdost 

1. 15 HV 0,01 11. 14 HV 0,01 

2. 16 HV 0,01 12. 15 HV 0,01 

3. 16 HV 0,01 13. 14 HV 0,01 

4. 14 HV 0,01 14. 16 HV 0,01 

5. 17 HV 0,01 15. 18 HV 0,01 

6. 17 HV 0,01 16. 17 HV 0,01 

7. 18 HV 0,01 17. 17 HV 0,01 

8. 18 HV 0,01 18. 18 HV 0,01 

9. 18 HV 0,01 19. 15 HV 0,01 

10. 15 HV 0,01   

 

Na obrázku je zobrazen detail vtisku 19 v měřítku 500:1 

na hranici spojení, kde lze vyloučit vznik trhlin na 

koncích diagonál a lze pouze sledovat vytlačený 

transparentní materiál vlivem nevratných deformací.  
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Tabulka 11: Naměřená tvrdost na vzorku 1/4 černý 

Vzorek 1/4 černý Tvrdost HV 

 

Číslo 

měření 
Tvrdost 

Číslo 

měření 
Tvrdost 

1. 13 HV 0,01 13. 14 HV 0,01 

2. 13 HV 0,01 14. 12 HV 0,01 

3. 12 HV 0,01 15. 13 HV 0,01 

4. 12 HV 0,01 16. 12 HV 0,01 

5. 13 HV 0,01 17. 12 HV 0,01 

6. 14 HV 0,01 18. 13 HV 0,01 

7. 15 HV 0,01 19. 16 HV 0,01 

8. 15 HV 0,01 20. 15 HV 0,01 

9. 16 HV 0,01 21. 16 HV 0,01 

10. 16 HV 0,01 22. 16 HV 0,01 

11. 15 HV 0,01 23. 16 HV 0,01 

12. 15 HV 0,01 24. 13 HV 0,01 

 

Na obrázku je zobrazen detail v měřítku 500:1 vtisku 7 

na hranici spojení, bez trhlin. 
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Tabulka 12: Naměřená tvrdost na vzorku 5/4 bílý 

Vzorek 5/4 šedý Tvrdost HV 

 

Číslo 

měření 
Tvrdost 

Číslo 

měření 
Tvrdost 

1. 13 HV 0,01 13. 14 HV 0,01 

2. 13 HV 0,01 14. 14 HV 0,01 

3. 13 HV 0,01 15. 14 HV 0,01 

4. 13 HV 0,01 16. 14 HV 0,01 

5. 13 HV 0,01 17. 13 HV 0,01 

6. 13 HV 0,01 18. 13 HV 0,01 

7. 18 HV 0,01 19. 14 HV 0,01 

8. 16 HV 0,01 20. 15 HV 0,01 

9. 16 HV 0,01 21. 15 HV 0,01 

10. 16 HV 0,01 22. 15 HV 0,01 

11. 15 HV 0,01 23. 15 HV 0,01 

12. 15 HV 0,01 24. 16 HV 0,01 

 

Na obrázku je zobrazen detail v měřítku 1000:1 vtisku 

v transparentním materiálu, kde jsou pozorovatelné 

trhliny v plochách vtisku, vlivem spojení bublinek. 
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Tabulka 13: Naměřená tvrdost na vzorku 5/4 černý 

Vzorek 5/4 černý Tvrdost HV  

 

Číslo 

měření 
Tvrdost 

Číslo 

měření 
Tvrdost 

1. 12 HV 0,01 14. 13 HV 0,01 

2. 13 HV 0,01 15. 13 HV 0,01 

3. 12 HV 0,01 16. 14 HV 0,01 

4. 12 HV 0,01 17. 14 HV 0,01 

5. 12 HV 0,01 18. 14 HV 0,01 

6. 13 HV 0,01 19. 13 HV 0,01 

7. 14 HV 0,01 20. 15 HV 0,01 

8. 14 HV 0,01 21. 15 HV 0,01 

9. 15 HV 0,01 22. 14 HV 0,01 

10. 15 HV 0,01 23. 15 HV 0,01 

11. 14 HV 0,01 24. 16 HV 0,01 

12. 15 HV 0,01 25. 15 HV 0,01 

13 15 HV 0,01 26. 15 HV 0,01 

 

Na obrázku je zobrazen detail v měřítku 500:1 vtisku 7 

na hranici stavení, kde lze opět vyloučit vznik trhlin.  
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6 VÝSLEDKY PROVEDENÝCH ZKOUŠEK 

6.1 Makroskopické hodnocení 

 Hodnoceny byly vady, patrné z makroskopického zvětšení svaru, sledované přes horní 

transparentní polykarbonát. Výsledky vizuální kontroly jsou dvojího druhu. První sérií jsou 

vzorky libovolně vybrané bez ohledu na parametry svařování sloužící k měření tvrdosti. 

Druhou skupinou jsou pak vzorky volené s ohledem na množství vnesené energie do místa 

svaru. Zde je možné sledovat souvislosti délky a proudu svařování na vzniku velikosti svaru 

či jeho vad. Z pozorování druhé skupiny lze odvodit, při jakých parametrech svařování 

vznikaly vady na všech třech sledovaných vzorcích. Vada se však vyskytovala pouze na 

jediném vzorku a u zbylých dvou ne. Nevyhovující bylo zejména zpěnění vlivem vysoké 

hodnoty vnesené energie. Další nevyhovující vadou bylo vytvoření trhlin okolo svaru, vlivem 

smrštění, při přechodu z tekutého do pevného stavu materiálu po procesu svařování. Vznik 

malého počtu bublin nebylo možné označit za vadu. Šlo pouze o odpaření vlhkosti při procesu 

svařování vlivem naabsorbované vlhkosti v materiálu. 

 Za defektní spoj u první skupiny čtyř vybraných vzorků byl posouzen vzorek           

1/4 černý, který byl výrazně zpěněn. Ani jeden vzorek této série nevykazoval vadu v podobě 

trhliny. V druhé skupině u spojení čiré a černé desky nevznikly ani v jednom případě vady na 

všech třech zkoumaných vzorcích. U tohoto spojení lze vyvodit za nejlépe zvolené parametry 

svařovací čas t = 5 s a proud I = 10,5 A, kde nevznikla trhlina, i když první vzorek má náznak 

zpěnění v podobě vytvoření 5 bublin. V dalších dvou případech parametrů vznikly trhliny na 

jednom nebo dvou vzorcích. Vzhledem k počtu vzorků zde bylo patrné sporadického výskytu 

vad při stejném parametru svařování. Pro spojení čirého a šedého polykarbonátu bylo 

potřebné volit větší hodnoty proudu pro svaření, protože šedá barva je méně absorbující než 

černá. Toto se odráží na větší velikosti svaru šedých desek.  Za nejlépe zvolené parametry 

byly usouzeny čas t = 5 s a proud I = 28 A, kde nevznikla vada. O sporadičnosti vad zde 

svědčí parametry t = 3 s a I = 36 A, kde na druhém vzorku vzniklo zpěnění a trhlina, na třetím 

nebylo zaznamenáno žádné vady a na posledním vzorku vznikla pouze bublina. Na skupině 

vzorků svařených parametry t = 4 s a I = 32 A, se vyskytla vada u všech svarů, a proto lze 

vyvodit tyto parametry za nevyhovující.  
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6.2 Mikroskopické hodnocení 

 Sledování bylo provedeno na 4 vypreparovaných vzorcích. Dva vzorky byly spojením 

čiré a šedé desky a dva čiré a černé desky. Ze snímků byla patrná hranice stavení a ukončení 

svaru, kde bylo možné sledovat přechod do nevyplněné mezery mezi deskami. Byla zde 

patrná rozdílná tepelná roztažnost použitého spodního polykarbonátu včetně rozdílných 

tepelných ovlivnění vlivem parametrů svařování. Zde se dal demonstrovat princip svaření 

desek. Spodní netransparentní materiál, který absorbuje světelné záření, se zahřívá vlivem 

vnesení energie z laserového paprsku a tepelně se roztahuje směrem k čirému polykarbonátu. 

Horní materiál se roztavuje pouze tepelnou výměnou při natavení spodní desky. Po ukončení 

procesu se materiál postupně navrací do teploty okolí. Podle teploty, která vznikne užitými 

parametry, mohou vzniknout vady patrné jako neprůvary a trhliny. Tento problém se vyskytl 

u vzorku 5/4 černý, kdy pouhým sledováním při makroskopickém zvětšení nebyla zjevná 

žádná vada. U zbylých tří vzorků nebyla tato vada pozorována. Každý vzorek má jinou 

hranici stavení. Zpěněn byl pouze svar na vzorku 1/4 černý, ale toto zpěnění nebylo zase 

patrné při provedení metalografického výbrusu v řezu a sledování na mikroskopu. 

 

6.3 Měření tvrdosti 

 Měření tvrdosti se provádělo na vzorcích použitých u mikroskopického sledování.    

Šlo o skupinu vpichů zaznamenávajících průběh tvrdosti postupem od horní hrany čiré desky 

ke spodní hraně desky barevné. Cílem bylo změření tvrdosti tepelně neovlivněného materiálu, 

materiálu nataveného a případná tvrdost na hranici stavení. S ohledem na materiál a tloušťku 

desek se muselo zvolit malého zatížení HV0,01. Toto zatížení odpovídá volnému položení 

zkušebního tělíska o váze 10 g. Zkouška proběhla i za vyšší hodnoty zatížení, ale to bylo 

zamítnuto vlivem výrazných deformací okrajů vpichů. Při zatížení HV0,01 vznikaly 

diagonály v rozmezí 30 – 40 m podle tvrdosti. Doporučeným minimem k dosažení přesnosti 

měření je dosažení 20 m úhlopříčky. Bylo dodrženo maximálně 5 % tolerance úhlopříček od 

střední hodnoty, což bylo ve výpočtovém programu hlídáno. Rozmístění středů vtisků bylo 

alespoň o trojnásobek úhlopříček, aby nedošlo k ovlivnění sousedními vtisky a zároveň bylo 

splněno odsazení vtisků od okraje.  
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 Z naměřených hodnot je patrné, že tvrdost se výrazně nemění. Lze sledovat u všech 

vzorků rozdílnou tvrdost horního transparentního materiálu Makrolon AL2447 a spodního 

barevného Apec 1895. Mírné kolísání hodnot je způsobeno kombinací nepřesností provedení 

vtisků, měření a taky se musí počítat se zaokrouhlením hodnoty na celé číslo.  

 U vzorku 1/4 šedý se v transparentním polykarbonátu pohybovala tvrdost okolo 

15HV. Shodné hodnoty byly i na hranici stavení. Hodnota tvrdosti v šedé desce byla 18HV. 

Z průběhu zde nelze vypozorovat měnící se tvrdost vlivem tepelného ovlivnění. Při provedení 

vtisku zde nevznikaly žádné trhliny. Na vzorku 1/4 černý byla hodnota tvrdosti 

transparentního materiálu 13HV. V černém materiálu byla 16HV. U hranice stavení nebylo 

pozorováno výrazné změny tvrdosti.  Nebyl zde patrný ani náznak vzniku trhlin u vtisků. Na 

vzorku 5/4 šedý byla hodnota tvrdosti čiré desky 13HV. U hranice stavení se tvrdost v první 

řadě navyšuje na 18HV. Dále se tvrdost v šedé desce pohybovala okolo 15HV. Zde byl při 

větším zvětšení vtisku zaznamenán problém vzniku trhlin spojující drobné bubliny. Vzorek 

5/4 černý vykazoval hodnotu tvrdosti v čiré desce 13HV. Nebyl zde patrný nárůst tvrdosti na 

hranici stavení. Ve spodní desce se tvrdost pohybovala okolo 15HV.  

 Z hodnot tvrdosti u vzorků 1/4 šedý a 5/4 šedý, kdy jsou svařeny stejné materiály lze 

vysledovat rozdíl tvrdosti minimálně o 2HV na obou deskách. Může tomu tak být díky užitým 

vyšším parametrům, o čem svědčí zpěnění čiré desky. U vzorků 1/4 černý a 5/4 černý tento 

rozdíl nebyl pozorován. 
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ZÁVĚR 

 Bakalářská práce je zaměřena na posuzování svarů provedených na plastovém 

materiálu. Materiál byl volen s ohledem na četnost používání v automobilovém průmyslu a 

šlo o polykarbonát. Svary byly provedeny diodovým laserem, kde svařovací parametry byly 

přizpůsobeny ke svařování plastového materiálu. Šlo o transmisivní svařování, kde paprsek 

laseru prostupoval propustným materiálem do místa budoucího svaru. Pod propustnou 

transparentní deskou byla nepropustná plastická hmota, schopná absorbovat energii laseru. 

Energie z paprsku laseru se změnila na teplo a došlo k natavení materiálu a jeho následnému 

svaření. Podle velikosti vnesení energie vznikl svar určité velikosti a kvalit.  

 V práci byla ověřena nová metodika vizuální kontroly svarových spojů. Díky velikosti 

svarového spoje šlo o makroskopické zvětšení snímků a následnou obrazovou analýzu. Tato 

metoda přinesla lepší pozorovací výsledky, než pouhé sledování zrakem za pomoci lupy. 

Pozorovány byly pouze vzorky svarů, svařené parametry, při kterých došlo ke spolehlivému 

spojení, a vznik vad byl u počtu vzorků pouze sporadického výskytu. Za vady lze usoudit 

trhliny vzniklé při tuhnutí nataveného materiálu vlivem smrštění po ukončení procesu, nebo 

vznik bublin ve svarovém spoji. Tyto vady v podobě vzduchových bublin lze rozdělit na 

zpěnění vlivem vnesení přemíry tepelné energie paprskem, či vznik vzduchové kapsy vlivem 

naabsorbované vlhkosti v průběhu chladnutí. Ani jedna vada však nemůže být označena za 

defektní a pro svarový spoj nevyhovující. Svařovány byly 3 druhy materiálu a to pokaždé 

transparentní a barevný v šedém a černém provedení. Z porovnání velikosti svarů bylo možné 

sledovat rozdílné rozměry. Bylo tak tomu, protože oba materiály měly rozdílnou absorpci 

energie ze světelného paprsku a musely tak být svařeny rozdílnými hodnotami parametrů 

v podobě trojnásobného proudu pro šedý polykarbonát. 

 Dalším úkonem bylo provedení mikroskopického sledování metalograficky 

vybroušených vzorků. Experimentem byl i samotný proces preparace plastické hmoty. 

S úspěchem bylo zvoleno preparace za studena do epoxidové pryskyřice, jelikož preparace za 

tepla nebyla možná. Vhodnou posloupností úkonů broušení a leštění se dosáhlo výsledku 

vhodného k pozorování na mikroskopu. Těmito úkony byla ověřena metodika stanovení 

mikrostruktury spojení plastového materiálu. Sledovány byly hranice stavení, kde byly 

rozdílné kontury převýšení svaru vlivem rozdílných materiálů a parametrů svařování.   
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Zároveň byla u jednoho vzorku zaznamenána vada v podobě neprůvaru a vzniku trhlin 

u ukončení okrajů svaru.      

 Na stejných vzorcích bylo následně měřeno tvrdosti polykarbonátových desek v řezu 

přes provedený svar. Experimentálně bylo s ohledem na materiál a jeho tloušťku vybráno 

měření tvrdosti Vickersovou metodou. Dle potřeby velmi nízkého zatížení šlo o měření 

mikrotvrdosti zatížením HV0,01. Toto zatížení odpovídá volně položenému zkušebnímu 

tělísku váhy 10 g. Velikosti vtisků se pohybovaly v rozmezí 30 – 40 m, kdy okraje vtisků 

nebyly významně deformovány. Naměřené hodnoty nevykazovaly změny tvrdosti v teplem 

ovlivněné oblasti. Tímto bylo prokázáno, že materiál při procesu svařování není nějakým 

způsobem tepelně degradován, což by se razantně prokázalo na pevnostních charakteristikách 

svarového spojení. Z hodnot byla pouze patrná rozdílná tvrdost horní čiré a spodní barevné 

desky, i když jde o stejnou skupinu materiálu. Pro plasty je běžnou metodou posuzování 

tvrdosti zkouška pomocí durometrů. Užitím této metody by však vznikl několikanásobně větší 

obtisk, a tak by nebylo možné změřit průběh tvrdosti svaru mezi tenkými deskami.   

 Vše má význam při dalším hodnocení svarových spojů na plastových materiálech. 

Výsledky lze konkrétně využít v automobilovém průmyslu, ale budou nápomocí i pro ostatní 

odvětví. Věřím, že díky poznatkům, které jsem interpretoval, zčásti napomůžu ke vzniku 

nezávadných a bezpečných výrobků, schopných dlouhodobého využívání.  
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