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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE

ŽÁČEK, D. Aplikace kovářského svařování při výrobě damascenské oceli. Ostrava: 

Fakulta  strojní  VŠB-Technická  univerzita  Ostrava,  2009,  52  s.  Diplomová  práce, 

vedoucí: doc. Ing. Ivo Hlavatý Ph.D.

V  této  práci  jsou  prezentovány  výsledky  studia  struktury  a  mechanických 

vlastností kompozitního materiálu, vzniklého technologií kovářského svařování, tzv. 

damascenské oceli, která je kombinací nástrojové chromové oceli ČSN 41 9418 a 

nástrojové Cr-Ni-W-Mo oceli ČSN 41 9655. Výsledný materiál spojuje vlastnosti obou 

použitých materiálů, čímž rozšiřuje oblast svého použití. 

Studium  mikrostruktury  bylo  provedeno  za  použití  světelné  metalografie  a 

řádkovací  elektronové  mikroskopie  ve  spojení  s  energiově  -  disperzní  spektrální 

mikroanalýzou (EDS). Studium vzorků v řádkovacím elektronovém mikroskopu bylo 

provedeno v režimu sekundárních elektronů (SEI) a zpětně odražených elektronů – 

materiálový kontrast (BEC).

Bylo  prokázáno,  že  metodou  kovářského  svařování  je  u  daných  materiálů 

možné dosáhnout vytvoření pevného svarového spoje s vysokou tvrdostí. Materiál je 

v žíhaném stavu tvořen  feritem s rozptýlenými sekundárními karbidy a perlitem. Ve 

stavu popuštěném je v materiálu obsažen vysoký podíl rozpadlých martenzitických 

jehlic. Pomocí  techniky EDS bylo zjištěno, že ve svarových rozhraních se vyskytují 

oxidické vměstky s vyšším obsahem železa a chrómu, které mají vliv na výsledné 

mechanické vlastnosti, jako jsou pevnost a vrubová houževnatost.
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ANOTATION OF THESIS

ŽÁČEK, D. Forge Welding when Producing Damascus Steel. Faculty of Mechanical 

Engineering VŠB-Technical University of Ostrava, 2009, 52 p.

Thesis, head: doc. Ing. Ivo Hlavatý Ph.D. 

Thesis present results of analysis microstructure and mechanical properties of 

composite material, produced by forge welding technology – The Damascus steel, 

which combinate high karbon Cr steel CSN 41 9418 and Cr-Ni-W-Mo steel CSN 41 

9655.  Final  material  include  properties  of  the  used  steels  and  increases  his 

application.

Study microstructure  was  performed by  optical  matallography and electron 

microscopy  related  to  energy  -  dispersive  spectral  microanalysis  (EDS).  Scan 

electron microscope effected study of  samples by secondary electrons (SEI)  and 

back scattered electrons – material’s contrast (BEC).

Technology of forge welding was extended ability to make consistent forge 

joint. The structure of normalize damascus steel is ferritic with secondary cementite 

grains and pearlite. Hardened and tempering samples has function to strenghtening 

martensitic  transformation,  where  was  founded  fine  martensite  phase  in  the 

composite.  Technique EDS detect oxid segregation between welded lamells.  This 

oxid  segregation could be efect  to  mechanical  properties like strength and notch 

toughness.
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Seznam použitého označení a terminologie

Tlakové svařování je souhrnný název pro druhy svařování, při nichž se, na 

rozdíl  od  svařování  tavného,  díly  spojují  ve  stavu 

pevném, působením mechanického tlaku nebo rázů.

Kovářské svařování patří  do  podskupiny  tzv.  svařování  v ohni.  Je  to  druh 

tlakového  svařování,  charakterizovaný  dvěma  zdroji 

aktivační energie, tj. teplota a tlak.

Svářková ocel je  ocel,  která  vznikla  svařením  homogenních,  např. 

vytavených,  kousků  oceli.  Opakovaným  svařováním 

v ohni  dochází  k jejímu  čištění  od  strusky  a  dalších 

nečistot. Materiál se svařováním zhutňuje.

Paket (sestava) výchozí  polotovar  nezbytný  pro  svaření  damascenské 

oceli. Sestavuje se z čtyřhranu, osmihranu a někdy také 

kulatiny  (kulatina  je  ale  z technologického  hlediska 

nevýhodná – vznikají mezery v paketu) - při svařování 

dochází  ke  vzniku  vzduchových  kapes,  a  tím 

nedokonalému svaření sestavy.

Damascenská ocel vznikne svařením 2  nebo více  druhů ocelí  rozdílného 

chemického  složení,  na  základě  kterého  vzniká 

nehomogenní  kompozitní  materiál,  spojující 

charakteristické  vlastnosti  kombinovaných druhů ocelí. 

Vyznačuje se vyšším počtem vrstev (více než 10).

Sendvičová ocel damascenská  ocel  s nízkým  počtem  střídajících  se 

vrstev dvou či více rozdílných druhů ocelí (méně než 10 

vrstev).

Niklová damasc. ocel vyrábí  se  stejně  jako  damašek  klasický,  ale  místo 

měkké oceli je použit nikl. Vzniklý damašek je nerezový. 

8



Nevýhodou je nižší mechanická odolnost (nikl je měkký 

a nekalitelný).

Timascus je  nový  materiál  podobný  damašku,  složený  ze  dvou 

různých titanových slitin.

Litá damascenská ocel zvaná  krystalizační,  je  vyráběna  krystalizací  ze  směsi 

měkkého  železa,  okují,  grafitu  a  dalších  přísad, 

žhavených  dlouhodobě  v hermeticky  uzavřeném 

grafitovém  kelímku  při  teplotách  asi  1200°C.  Od  19. 

století  se  s její  výrobou  experimentuje.  Má  značný 

obsah  uhlíku  (1,5%)  ,  vysokou  tvrdost  a  vynikající 

pružnost. Strukturou se blíží bílé litině.

Wootz anglický výraz pro litou damascenskou ocel.

Bulat ruský výraz pro litou damascenskou ocel.

Borax též  tetraboritan  sodný,  používá  se  proti  zamezení 

oxidace (vzniku okují) při svařování v ohni.

Mokumé damascenská  ocel  z barevných  kovů  (Cu  a  mosazi). 

Používá  se  na  kování  luxusních  nožů  (na  nefunkční 

části), šperky, atd.

Damasteel je  nerezový  damašek  vyráběný  švédskou  firmou 

Damasteel metodou práškové metalurgie.

DAM základní označení vzorků damascenské oceli v textu.

DAM 30.x označení vzorků damascenské oceli s třiceti vrstvami.

DAM 60.x označení  vzorků  damascenské  oceli  s šedesáti 

vrstvami.

EDS energiově  disperzní  spektrální  analýza  pomocí 

spektrometru.
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BEC (backscattered  electrons)  difrakce  zpětně  odražených 

elektronů.

SEI (secondary  electron  images)  analýza  povrchu  vzorků 

pomocí detekce sekundárních elektronů.

Cekv uhlíkový ekvivalent [%]

A5 tažnost oceli [%]

R p0,2 smluvní mez kluzu oceli [Mpa]

Rm mez pevnosti oceli [Mpa]

HRC tvrdost materiálu dle Rockwela

HV0,01 mikrotvrdost dle Vickerse při zatížení 10g 
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1. Úvod

Technologie kovářského svařování je od začátku spjata s výrobou železa, resp. 

oceli. Problém vytavit jednolitý blok oceli byl paradoxně příčinou objevení technologie 

kovářského svařování. V ranných počátcích historie výroby železa, byli lidé schopni 

vytavit  pouze „železnou houbu“,  která ještě obsahovala velké množství  strusky a 

nečistot.  V důsledku toho, byl  materiál  značně pórovitý,  obsahoval  velké množství 

strusky a nečistot. Z tohoto důvodu byl nezpůsobilý ke zpracování. 

Aby ho bylo možné dále využít k výrobě nástrojů, zbraní, apod., musel být nejprve 

očištěn a zbaven strusky. To se provádělo postupným kováním houby za vysokých 

teplot blízkých teplotě solidu – tzv. kovářským svařováním.

Pomocí této technologie je možné vyrobit „pouze“ nepravou damascenskou ocel. 

Pravá,  litá  damascenská ocel,  tzv.  krystalizační,  se vyrábí  metalurgicky vhodným 

složením  vsázky.  Obsahem  uhlíku  se  blíží  bílé  litině  a  po  odlití  se  upravuje 

několikanásobným tvářením.

V obsahu  diplomové  práce  je  popsána zejména  výroba  základního  typu 

damascenské  oceli  bez  další  úpravy.  Polotovary  pro  posouzení  kovářského 

svařování vznikly za přispění uměleckého kováře Pavla Ševečka, který využívá tuto 

technologii k výrobě nožů. 

Práce je rozčleněna do čtyř základních částí. V rámci první kapitoly je z teoretického 

hlediska  přiblížena  technologie  kovářského svařování,  podstata  vzniku  svarového 

spoje a vzájemný vliv teploty a tlaku při kovářském svařování.

V druhé,  experimentální  části,  je  popsán  průběh samotné  výroby  vzorků  a 

problematika  svařování  při  použití  ohřevu  materiálu  v kovářské  výhni.  Třetí  část, 

s názvem  zkoušky  svařovaných  dílů,  se  věnuje  zkoumání  mikrostruktury  vzorků 

vzniklého kompozitního materiálu a zkouškám mechanických vlastností.

V poslední kapitole jsou uvedeny závěry vyplývající ze studia mikrostruktury a 

měření mechanických vlastností damascenské oceli.
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2. Cíl práce

Hlavním  cílem této  diplomové  práce  je  ověřit  podmínky  vzniku  svarového 

spoje  metodou  kovářského  svařování.  Touto  technologií  vytvořit  vzorky 

damascenské oceli s rozdílným počtem vrstev. Ověřit vliv rozdílného počtu vrstev na 

výsledné  mechanické  vlastnosti  damascenské  oceli.  Sledováním mikrostruktury  a 

chemického  složení  chceme  potvrdit  souvislosti  mezi  strukturou  a  výslednými 

mechanickými vlastnostmi zkoumaného materiálu.

Pro dosažení cíle diplomové práce je nutné:

• teoreticky opodstatnit vznik svarového spoje metodou kovářského svařování

• provést svaření damascenské oceli a zajistit obrobení výsledných polotovarů do 

tvaru zkušební tyče

• v rámci odborného pracoviště zajistit tepelné zpracování

• zajistit měření pevnosti v tahu na trhacím stroji

• zanalyzovat mikrostrukturu vzorků v metalografické laboratoři

• provést měření mikrotvrdosti jednotlivých strukturních fází

• provést  analýzu  chemické  složení  jednotlivých  vrstev  materiálu  metodou  EDS 

(mikroanalýzou pomocí elektronové mikroskopie)

• dosažené výsledky zhodnotit a uvést do závěru této práce
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3. TEORETICKÁ ČÁST

3.1. Technologie kovářského svařování

Metoda  kovářského  svařování  (43),  je  podle  ČSN  EN  ISO  4603  metodou 

tlakového svařování (4), které je spolu s  tlakovým svařováním plamenným ohřevem 

(47), zařazeno do kategorie Svařování v ohni.

Pomocí  této  technologie  bylo  provedeno první,  historicky  doložené svařování 

železa, resp. oceli. Obecně platí, že se stoupajícím obsahem uhlíku svařitelnost ocelí 

klesá. U hodnoty vyšší než 0,35 % uhlíku je již samotné svaření oceli problematické. 

Podle základního požadavku pro vznik svarového spoje, je u ocelí z vyšším obsahem 

uhlíku tedy nutné oduhličení. K tomuto jevu musí dojít na povrchu spojovaných částí, 

aby došlo k vytvoření vazby mezi atomy železa [3].

Celkově je technologie kovářského svařování popisována hodně zevrubně. Tak 

například lit.  [4]  uvádí:  „Pro sváření  v ohni  se používá jako očišťovací  prostředek 

křemičitý písek a soda. Jsou-li tyto dvě hmoty uvedeny do silného žáru, sloučí se 

v křemičitan  sodný,  který  uvolní,  je-li  přebytek  kyseliny  křemičité,  kysličníky.  Pro 

velmi  vysoké  teploty,  jak  je  zapotřebí  při  sváření  železa,  postačí,  použije-li  se 

samotného křemičitého písku.  Písek  se  nasype  na svařované železo a  mocnými 

údery kladivem se sloučí kyselina křemičitá s kysličníkem železa. Sloučenina vytéká 

na  povrch  železa,  čímž  se  oba  dokonale  očištěné  konce  velmi  pevně  svaří.“ 

Používané způsoby kovářského svařování jsou uvedeny na Obr. 3.1.

Obr. 3.1 Kovářské svařování do klínu a šikmé [3]
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3.2. Podstata vzniku svarového spoje

„Proto, aby se na povrchu dvou částí (monokrystalu, polykrystalu) ve výchozím 

stavu (Obr. 3.2.a) mohly uskutečnit vzájemné vazby okrajových povrchových krystalů 

na celém povrchu, je nutné ve směru styku svařovaných ploch dostatečně vysoký 

tlak p ke stlačení výstupků, tzn. uskutečnit místní plastickou deformaci (Obr. 3.2.b). 

Po splnění uvažovaných podmínek, kdy stykové plochy spojovaných těles byly 

zbaveny nečistot a nemají nerovnosti,  by se dal očekávat, po přiblížení stykových 

ploch, samovolný vznik spoje v důsledku snížení povrchové energie obou těles. Ve 

skutečnosti však ke spojení nemůže dojít bez vynaložení potřebné energie a to ani u 

monokrystalů  se  stejným  uspořádáním  mřížek.  K tomu  je  nutné  překonat 

energetickou  bariéru  potencionální  energie  soustavy  atomů  povrchových  vrstev.  

Podmínky  pro  uplatnění  interakcí  elektronových  polí  a  tím  i  uplatnění 

meziatomových  sil,  při  současném  snížení  energie  charakteristické  pro  mřížku 

každého monokrystalu, nastanou po přiblížení povrchů ploch na vzdálenost rovnající 

se parametru mřížky.“  Vznik svarového spoje je  charakterizován jako dvoufázový 

proces [2]:

• rozvoj fyzikálního kontaktu - přiblížení stykových ploch na vzdálenost nutnou 

pro uplatnění interakcí

• energetická interakce – ukončuje vznik svarového spoje

Takto realizovaný proces umožní spojení krystalů polykrystalických kovových 

dílů na obou stranách osy svaru. Vlastnosti spoje nedosáhnou však hodnot vlastností 

svařovaného kovu např. v řezu A – A (Obr. 3.2.b), který je veden po hranicích zrn i 

přes  zrna.  Bude-li  tento  proces doprovázen difuzními  pochody,  tj.  mechanismem 

oboustranného  přerozdělování  částic  přes  stykovou  plochu  svařovaných  dílů  za 

vzniku nových zrn, zmizí původní styková plocha (Obr. 3.2.c). Vlastnosti tohoto spoje 

se velmi blíží vlastnostem výchozích spojovaných dílů v libovolném jiném řezu [2].

Ve skutečnosti je vznik svarového spoje při tlakovém svařování dle Obr. 3.2.c 

mnohem  složitější.  V průběhu  svařování  se  mohou  na  stykových  plochách  a 

přilehlých vrstvách kovu probíhat další procesy. Jsou to např. elastické a plastické 

deformace,  zpevnění,  snížení  zpevnění,  objemová  a  povrchová  difuze, 

rekrystalizace,  překrystalizace,  precipitace  a  rozpouštění  nových  fází,  vznik  a 
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rozpouštění oxidických blan, aj. Jejich úloha při vzniku spoje a také vliv na vlastnosti 

spoje jsou dány technologickým charakterem procesu. Obecně lze všechny procesy 

probíhající při svařování kovů rozdělit na základní a průvodní. Základní procesy jsou 

ty, které jsou bezprostředně odpovědné za formování svarového spoje [2].

Libovolné  technologické  procesy  jsou  svařování  tlakem  jsou  ovládány 

částečně  nebo  úplně  následujícími  pěti  parametry:  tlakem  (deformací),  teplotou, 

časem,  prostředím  (složení  plynné  fáze),  rychlostí  vzájemného  přemisťování 

(třením). Některé parametry jsou natolik svázány tak, že nemohou být samostatně 

regulovány a kontrolovány [2].

Obr. 3.2 Schéma spojení a svaření dvou povrchů plastických kovových těles 
v pevném stavu [2]

a. po opracování, bez následného stlačení

b. po aplikaci tlaku, vyvolaná plastická deformace a stlačení výstupků; je 

to stav při vzniku spoje okrajových krystalů na povrchu stykových ploch

c. po difuzi, rekrystalizace a překrystalizaci kovu v místě vzniku svarového 

spoje

Vzdálenost  mezi  atomy  v rovnovážných  polohách  je  charakterizována  tzv. 

parametrem mřížky. Nerozebíratelný svarový spoj kovových materiálů tedy vznikne, 

dokážeme-li  k sobě  přiblížit  kovově  čisté  spojované  povrchy  na  vzdálenost 
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odpovídající  parametru  mřížky.  Při  svařování  ocelí  to  je  vzdálenost  0,286  nm 

(poloměr atomu je 0,1  až 0,2 nm).  Nejvyšší  přesností  je možné docílit  rovinnosti 

povrchu v rozmezí  10-4 až  10-8 cm.  Proto  se  mohou uplatnit  meziatomové vazby 

pouze v jednotlivých bodech spojovaných povrchů, které představují jen nepatrnou 

část celé stykové plochy.  Tomu odpovídá také nepatrná pevnost  tohoto spoje ve 

srovnání s pevností spojovaných kovů [1].

Kovového  kontaktu  celých  spojovaných  ploch  můžeme  dosáhnout  pouze 

tehdy,  dodáme-li  spojovaným  povrchům  takovou  aktivační  energii,  která  zvýší 

amplitudu  rozkmitu  atomů  kovu  v mřížce,  nebo  dokonce  uvolní  atomy  kovu 

z pevných rovnovážných poloh v mřížce a tím jim umožní dostat se na vzdálenosti 

odpovídající  parametru  mřížky  a  vytvořit  tak  svarový  spoj.  Aktivační  energie  je 

v našem případě udělena kombinací zvýšené teploty (termická aktivace) a pružně-

plastickými deformacemi (mechanická aktivace) [1,2].

3.3. Svařitelnost materiálu pro výrobu damascenské oceli

Při  výrobě  damascenské  oceli  kovářským  svařováním  se  jako  materiál 

používá  ocel  s vyšším  obsahem  uhlíku.  Důvodem  je  většinou  aplikace  tohoto 

materiálu na řezné nástroje, u kterých je nutné provádět tepelné zpracování kalením. 

Množství uhlíku se převážně pohybuje v oblasti vyšší než 0,35 % C. Pro tento obsah 

uhlíku v oceli obecně platí, že je špatně svařitelná konvenčním tavným svařováním. 

Proto je  zřejmé,  že nemůžeme přistupovat  k posuzování  svařitelnosti  těchto ocelí 

technologií kovářského svařování vyjádřením uhlíkového ekvivalentu Cekv [1,2,6].

Při  mechanismu  vzniku  svarového  spoje  je  tedy  nutné,  aby  při 

termomechanickém  zpracovávání  oceli  došlo  k oduhličení  stykových  ploch 

jednotlivých  materiálů  a  mohlo  dojít  k vytvoření  svarového  spoje  mezi  relativně 

čistými atomy železa [3].
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3.4. Vazba teploty a tlaku pro vznik svarového spoje

Při tlakovém svařování se dosud používá ohřevu a deformace – křivka dle obr. 1. 

Obecně  platí,  že  zvýšení  teploty  podporuje  všechny  procesy,  které  pomáhají 

zabezpečit vznik spolehlivého spoje. Dále je zřejmé na Obr. 3.3, že závislost teploty 

a tlaku pro vytvoření svarového spoje ocelí platí pouze v oblasti II, tj. mezi teplotami 

T1 a Tm. Pro samotné kovářské svařování využíváme přibližně intervalu teploty AT, BT 

a tlaku  Aσ,  Bσ vyznačený červeně.  Tyto  hodnoty přímo vycházejí  z rovnovážného 

diagramu Fe – Fe3C [1,2].

Obr. 3.3 Závislost tlaku a teploty na vytvoření svarového spoje [1,2]

I oblast tlakového svařování, nejisté svarové spoje

II oblast tlakového svařování, vyhovující svarové spoje

III oblast tavného svařování, vyhovující svarové spoje

AT BT

Aσ

Bσ
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Ohřev materiálu je prováděn spalováním přírodních nebo upravených fosilních 

paliv za vzniku CO a CO2 při primární reakci, kterou uvádí Rovnice 3.1. Dále dochází 

k sekundární reakci při platnosti Rovnice 3.2 za vzniku dalšího tepla.

Jako palivo pro výheň se používá kvalitní černé uhlí s nízkým obsahem síry. 

Síra způsobuje tvorbu nízko-tavitelného eutektika FeS, které zapříčiňuje křehkost za 

zvýšených  teplot  u  zpracovávaného  materiálu.  Eliminace tohoto  jevu  se  zajišťuje 

dostatečným množstvím manganu. Mangan váže síru na sulfid manganu, který má 

proti FeS vyšší teplotu tavení [2].

Spalováním uhlíku (uhlí,  koksu)  vzniká  uvnitř  oxid  uhelnatý  (hořlavý),  který 

dále hoří na oxid uhličitý, za vzniku tepla [5]:

Rovnice 3.1: Primární reakce

.3320022

.25094

2

22

calCOOC
calCOOC

+→+

+→+

Rovnice 3.2: Sekundární reakce

 .20013622
.950412

22

2

calCOOCO
calCOCCO

+→+
+→+

Palivem  může  být  i  koks  stejné  zrnitosti  (2cm),  jeho  výhodou  je,  že 

neobsahuje síru a má vysokou výhřevnost. Koks ale není spékavý a neuzavírá žár 

uvnitř výhně.

Množství kyslíku ze vzduchu přiváděného do ohně nesmělo být příliš veliké, 

prostředí by pak mělo velké oxidační účinky a docházelo by ke zbytečnému opalu, 

nebo hoření materiálu. Ve spodní části ohňové mísy nad roštem výhně je přebytek 

kyslíku,  a  proto  je  zde  oxidační  prostředí,  od  kterého  je  nutné  materiál  držet 

v optimální vzdálenosti [4].

Pro kovářské svařování byl, jako tavidlo použitý tetra - boritan sodný. Je-li tato 

sloučenina uvedena do silného žáru, vytvoří na povrchu souvislou ochrannou vrstvu, 

která  zabraňuje  oxidaci  kovu.  Tím  je  zajištěna  čistota  potřebná  pro  vytvoření 

kovářského svaru. Pro velmi vysoké teploty,  potřebné při  svařování oceli,  by bylo 

možné použít samotného křemičitého písku nebo jemně drceného skla (tato varianta 

nebyla prozatím vyzkoušena) [4].
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3.5. Charakteristiky použitých materiálů

3.5.1. Chromová ocel

Je  určená  ke  kalení  v oleji  s menší  prokalitelností  a  dobrou  řezivostí  při 

zpracování dřeva. Materiál se vyznačuje dobrou tvárností za tepla a obrobitelností 

v žíhaném stavu. Chemické složení podle ČSN 41 9418 uvádí Tabulka 3.1.

Chromová ocel se používá k výrobě řezných nástrojů, jako jsou pilové kotouče 

pro řezání dřeva, kotoučové a okružní nože na lepenku. Rovněž se tato ocel používá 

k výrobě ručních řezných nástrojů, tj. pily na dřevo – břichatky a tažné pily [7].

Tabulka 3.1: Chemické složení Cr oceli ČSN 41 9418

Prvek C Mn Si Cr P S
min. 0,75 0,3 0,2 0,45
max. 0,85 0,5 0,4 0,65 0,03 0,03

Dovolené úchylky 
chem. složení [%] [+/-] 0,02 0 0 0,05 - -

ČSN 41 9418 - Ocel chromová

Chemické složení 
[%]

3.5.2. Cr-Ni-Mo-W ocel

Cr-Ni-Mo-W  oceli  se  vyznačují  velkou  prokalitelností  na  vzduchu,  dobrou 

houževnatostí  při  zachování  vysoké  tvrdosti.  Tento  materiál  má  velmi  dobrou 

odolnost  proti  opotřebení,  poměrně  vysokou  stálost  rozměrů  při  tepelném 

zpracování.  Obtížnější  je  tvárnost  za  tepla  a  ztížení  obrobitelnosti  za  studena. 

Chemické složení je uvedeno v Tabulka 3.2.

Ocel se používá k výrobě nástrojů pro tváření,  nejvýše namáhané přídavným 

namáháním ohybem. Ocel je zároveň žáropevná, určená pro práci za tepla [8].

Tabulka 3.2: Chemické složení Cr-Ni-W-Mo oceli dle ČSN 41 9655

Prvek C Mn Si Cr Ni W Mo P S
min. 0,35 0,4 0,2 1,4 3,8 0,4 0,2
max. 0,45 0,7 0,4 1,8 4,6 0,8 0,4 0,03 0,035

Dovolené úchylky 
chem. složení [%] [+/-] 0,01 0,1 0 0,05 0,01 0,05 0,03 - -

ČSN 41 9655 - Ocel Ni-Cr-W-Mo

Chemické složení 
[%]
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4.  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

Cílem  experimentální  části  práce  je  zhotovení  a  odzkoušení  dvanácti vzorků 

damascenské oceli pomocí technologie kovářského svařování. Polotovary pro výrobu 

vzorků vznikly za přispění uměleckého kováře a rytce Pavla Ševečka z Holešova, 

který se věnuje výrobě damascenských nožů. Obrobení zkušebních tyčí a tepelné 

zpracování, bylo provedeno ve společnosti Česká zbrojovka a.s.

Hlavní úkoly:

• Vytvořit 12 vzorků, z nichž každý se skládá z 15 střídajících se plátků ocelí ČSN 

41 9418 a ČSN 41 9655

• Pomocí  překládání  materiálu  a  následného  kovářského  svařování  docílit 

zvýšeného počtu vrstev:

u první skupiny vzorků DAM 300 na 30 vrstev (1x přeloženo)

u druhé skupiny vzorků DAM 600 na 60 vrstev (2x přeloženo)

4.1. Pomůcky

4.1.1. Nářadí

1. Výheň

2. Kovadlina

3. Jednoruční kladivo (2 kg)

4. Sekáč

5. Ocelový kartáč

6. Univerzální kovářské kleště

7. Svařovací agregát TRIODYN

8. Pákové nůžky na plech

9. Ruční bruska

10.Elektrická pec

11.Pásová pila
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4.1.2. Základní Materiál
1. Ocel třídy ČSN 41 9418 – plech o tloušťce 3 mm v žíhaném stavu

2. Ocel třídy ČSN 41 9655 – plech o tloušťce 3 mm v žíhaném stavu

3. 40 kg černého kovářského uhlí

4. 0,5 kg tetra-boritanu sodného

5. Kalící olej

6. Obalené elektrody E-B 121 (E 38 3 B 11) dle EN ISO 2560 – A

7. 12 x 1m kulatiny Ø12 mm

8. Brusný kotouč Ø150 mm

4.2. Příprava materiálu

Výsledkem má být tvrdý a zároveň houževnatý materiál pro výrobu čepelí. Dalším 

požadavkem je alespoň částečná odolnost vůči  korozi.  Z výše uvedených důvodů 

byla pro výrobu damascenské oceli zvolena nástrojová chromová ocel třídy ČSN 41 

9418 v kombinaci s nástrojovou chrom-niklovou ocelí třídy ČSN 41 9655. Materiál se 

dělil pomocí pákových nůžek na jednotlivé plátky o délce 65 mm dle 1. – 4. části na 

Obr. 4.4.

Z charakteristik  použitých  materiálů  je  zřejmé,  že  pro  technologii  kovářského 

svařování byl zvolen druh ocelí se stejnou kovací teplotou, což zamezuje degradaci 

vlastností při svařování v ohni.

Dodaný materiál  byl  konzervován olejem a povrchově zoxidován (okujen).  To 

může být příčinou neúspěšného svaření paketu, nebo vyloučení oxidických vměstků 

v oblasti  svaru.  Proto  byl  materiál  na  stykových  plochách  obroušen  do  kovově 

čistého povrchu. Paket byl sestaven z 15 kusů výše zmíněných, střídajících se plátků 

ocelí s přivařenou tyčí pro lepší manipulaci při ohřevu a svařování. 

4.3. Ohřev materiálu

Z důvodů obsahu síry v uhlí  se palivo nechalo přehořet, čímž došlo k jeho 

spálení. Zbylé množství síry a dalších doprovodných prvků je již zanedbatelné. Nové 

uhlí se proto v průběhu svařování nepřikládalo přímo na založený materiál, ale ke 

krajům.
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Uhlí je spékavé, to znamená, že na povrchu vytvořilo souvislou vrstvu, pod 

kterou se udržuje vysoká teplota. Zrnitost použitého uhlí byla cca 3 cm.

Při zakládání materiálu bylo třeba dbát na to, aby pod materiálem byl dostatek 

paliva (ne pouze struska a popel), méně vzduchu a ohřev byl zpočátku pomalý. Nad 

materiálem musí být dostatečná vrstva paliva, která uzavírá žár uvnitř. Na udržování 

spečeného povrchu uhlí bylo použito kropení vodou.

Topeniště výhně bylo vyčištěno od všech nečistot, protože základní podmínkou 

dobrého  svaru  je  naprostá  čistota  spojovaných  dílů.  Aby  se  spojované  díly  co 

nejméně stýkaly se vzduchem (aby se co nejméně okysličovaly,  a tím nevznikaly 

okuje), bylo třeba chránit povrch svařovaných dílů struskou. Ta zároveň zabraňovala 

velkému opalu materiálu.

4.4. Kovářské svařování paketu

Při  svařování  damascenské  oceli  je  neméně  důležitým  faktorem  dokonalé 

rovinné  seřazení  plátků  kovu  na  sebe,  jakákoliv  nepřesnost,  či  zvlnění,  je 

potencionálním  zdrojem  vzniku  uzavřené  kapsy  a  následným  nedokonalým 

svařením, eventuelně zanesení prostoru mezi nesvařeným kovem nečistotami apod.

Paket určený ke svaření je v první fázi předehřátý na teplotu cca 700°C a údery 

kladiva  slícovali  sestavu,  aby  nedocházelo  k oxidaci  kovu  v mezerách  stykových 

ploch.  Poté se horký paket  obalil  v boraxu a vložil  opět do výhně. Po zahřátí  na 

svařovací teplotu, která byla pro výše uvedené materiály cca 1150°C (kovací teplota 

obou materiálů byla 1050°C), se paket primárně svařil údery kladiva. Materiál, který 

byl nahřát na svařovací teplotu, musel být co nejrychleji prokován. Jednotlivé plátky 

se tím svařily k sobě. Při ohřevu oceli na tak vysokou teplotu struktura zrna zhrubne, 

ale při dalším prokování se opět zjemní, takže ve svaru vzniká jemnozrnná struktura. 

Spojované díly musí být zahřáté stejnoměrně na svařovací teplotu. Při nižší teplotě 

jednoho kusu k sobě díly nepřilnou. Při nadměrné teplotě je opět nebezpečí, že se 

ocel spálí.

Sekundární svaření bylo dosaženo postupným tvářením do požadovaného tvaru, 

při ohřevu na horní kovací teplotu.

V polovině pásu se svařený paket nasekl a obě poloviny přiložené stranami k 

sobě byly znovu svařeny (Obr. 4.4-9.). Tento postup se několikrát opakoval.
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Při každém přeložení a svaření došlo tedy ke zdvojnásobení počtu vrstev. Celý 

postup je uveden v kapitole Pracovní postup výroby damascenské oceli na Obr. 4.4.

4.5. Tepelné zpracování

Ocel byla volena rovněž s ohledem na doporučené teploty zpracování, 

zejména teplotu kování, kalení a popouštění. Tyto doporučené tepelné zpracování 

uvádí pro použité základní oceli Tabulka 4.3 a Tabulka 4.4.

Tabulka 4.3: Doporučené hodnoty tepelného zpracování Cr oceli

Materiál Podmínka/Operace kalení popouštění žíhání
teplota [°C] 810-850 280-480 720-750

výdrž na teplotě [min] 10 dle potřeby cca. 240
doba chladnutí kritická volně s pecí cca. 4 hod.

ČSN 41 9418

Tabulka 4.4: Doporučené hodnoty tepelného zpracování Cr-Ni-W-Mo oceli

Materiál Podmínka/Operace kalení popouštění žíhání
teplota [°C] 800-830 100-500 610-630

výdrž na teplotě [min] 10 dle potřeby cca. 240
doba chladnutí kritická volně s pecí cca. 4 hod.

ČSN 41 9655

Tepelné zpracování kompozitu bylo provedeno z teplot dle doporučení 

[lit. 4, 5]. Při teplotě nad 150 °C klesá rovnoměrně tvrdost a houževnatost se zvyšuje. 

Jak bylo řečeno v úvodu kapitoly, obě skupiny s rozdílným počtem vrstev, obsahují 6 

vzorků. Následně bylo provedeno:

• Tři  vzorky  z každé  skupiny  byly  zakaleny z průměrné  teploty  820°C  podle 

doporučených  materiálových  hodnot  pro  kalení  obou  použitých  kovů.  Pro 

rovnoměrné prohřátí byla zvolena doba ohřevu 10 minut s ochlazováním v oleji.

• Tři  vzorky  z každé  skupiny  byly  vyžíhány s výdrží  na  teplotě  840  °C,  podle 

doporučených materiálových hodnot obou použitých kovů, kde doba žíhání činila 5 

hodin.

Pro přehlednost jsou jednotlivé hodnoty setříděny a uvádí je Tabulka 4.5.
Tabulka 4.5: Použité hodnoty tepelného zpracování DAM oceli

Materiál Podmínka/Operace kalení popouštění žíhání
teplota [°C] 820 200 840

výdrž na teplotě [min] 10 90 480
doba chladnutí kritická volně s pecí cca. 8 hod.

DAM
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4.6. Pracovní postup výroby damascenské oceli

Na následujících obrázcích s popisem je patrná výroba damascenské oceli. 

1. Prostor  kovárny  v Malenovicích  u  Zlína,  sloužící  k umělecko  -  řemeslnému 

zpracování kovů, která byla poskytnuta pro výrobu vzorků damascenské oceli 

DAM 301-306 a DAM 601-606.

2. Článek  sestavy paketu. Rozměrově je 

volen v délce 65 mm, šířce 30 mm a. 

tloušťce 3 mm

3. Rozdělení nastříhaných plátků oceli 

ČSN 41 9655 a ČSN 41 9418.
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4. Sestavení  paketu,  kde  je  od  pohledu 

zřejmá  diverzita  použitých  základních 

materiálů.

5. Jednotlivé plátky byly čelně svařeny 

mezi  sebou  a  následně  přivařeny 

k tyči  pro  snadnější  manipulaci  při 

ohřevu.

6. Povrch  ohřátého  paketu  (cca  600  až 

700 °C) se pokryl krycí vrstvou boraxu, 

který  zamezuje  oxidaci  povrchu 

svařovaného  materiálu.  Po  roztavení 

má  borax  vysokou  viskozitu,  dostává 

se mezi jednotlivé plátky oceli. Pokrývá 

souměrně  povrch  a  zamezuje 

intenzivnímu  okujení  v  oxidačně  – 

redukčním prostředí výhně. 

7. První svaření se provedlo kladivem, 

aby nedošlo k nepřesnosti  svaření, 

tzv.  sklouznutí  materiálu  -  to  se 

nejčastěji stává při prvotním svaření 

pod  bucharem.  Druhým, 

důležitějším  důvodem  tváření  na 

kovadlině, je nutnost provést rychlé 

svaření  při  co  nejvyšší  možné 

teplotě - doba strávená přechodem 

k bucharu a samotná reakce  stroje 

může být kritická.
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8. Dokonalejší  svaření  a  zhutnění 

materiálu  bylo  provedeno  pod 

pneumatickým bucharem.

9. Po  dostatečném  prodloužení  se 

materiál nasekl do ¾ své tloušťky.

10.Odstranění  okujeného  povrchu  jsme 

provedli pomocí ruční brusky. Jedná se 

o  rychlou  operaci,  aby  nedošlo 

k přílišnému ochlazení paketu a tím i k 

nebezpečnému pnutí  vznikající  u 

odlišně  chladnoucích  materiálů  → 

nastává  zvýšené  riziko  rozpojení 

svařených plátků.

11.Následné  prohýbání  naseknutého 

paketu  se  v první  fázi  provádí 

opřením  o  utínku,  aby  se  paket 

neulomil  v místě  svaru  pomocné 

tyče.  Tato  operace  se  provádí  co 

možná  nejrychleji,  aby  nedošlo  k 

výraznému  snížení  teploty,  neboť 

vzniká  v  důsledku  rozdílného 

chemického  složení  již  zmíněné 

rozdílné tepelné pnutí.
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12.V druhé  fázi  se  materiál  ohnul 

v kolmém  stavu  opřením  o  plochu 

kovadliny.

13.V poslední fázi  se kladivem ohnuly 

obě části k sobě. Paket se ihned za 

tepla zasypal boraxem, by nedošlo 

k okujení stykových ploch.

14.Materiál se nahřál na svařovací teplotu 

a podruhé se svařil.

15.Po svaření se vzorek prodloužil  na 

požadované  rozměry  350x  30x7 

mm

16.Srovnání  původního  paketu  a  kovářsky  svařeného  polotovaru  damascenské 

oceli. 
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17.Na povrchu vzorku jsou patrné jednotlivé vrstvy bez naleptání. To je způsobeno 

odlišným chemickým složením použitých materiálů a v důsledku toho různým 

stupněm okujení svařených materiálů. 

18.Z řezu  je  zřejmá  skladba  kompozitu.  Světlá  kresba  je  důsledkem  vyššího 

obsahu  niklu  v oceli  ČSN  41  9655.  Tmavé  vrstvy  jsou  způsobeny  vyšším 

obsahem uhlíku oceli ČSN 41 9418

Obr. 4.4 Pracovní postup výroby vzorků DAM 30.x a DAM 60.x

Vyrobené polotovary byly volně ochlazovány na vzduchu. Označené polotovary 

jsou  součástí  PŘÍLOHA  1.  Následně  se  pomocí  obrábění  z polotovaru  vytvořily 

zkušební tyče dle normy ČSN EN 10002-1, které jsou uvedeny v PŘÍLOHA 2.
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5. Zkoušky svařovaných dílů

Analýza kompozitu (vzorky DAM 30.x a DAM 60.x), se skládá ze tří podkapitol, které 

spolu  vzájemně  souvisejí.  V první  podkapitole  je  snahou  vzájemně  porovnat 

mikrostrukturu výše zmíněných vzorků s různým tepelným zpracováním.

Ve druhé části je popsán průběh zkoušky pevnosti v tahu  (tahové zkoušky), 

jejíž cílem je porovnat vliv počtu vrstev na mechanické vlastnosti materiálů, zejména 

na pevnost v tahu. Kompletní vstupní materiál pro provedení zkoušky je uveden v 

PŘÍLOHA 2.

5.1. Metalografické posouzení vzorků

Struktura  kovů  je  souhrn  fází  (charakterizovaný  jejich  druhem,  množstvím, 

tvarem a vzájemným uspořádáním), z nichž je materiál složen. Studium struktury má 

velký význam zejména proto, že z druhů, množství a vzájemného uspořádání fází je 

možno usuzovat vlastnosti kovového materiálu.

Struktura  byla  pozorována  na  vhodně  upraveném  řezu  ve  směru podélné 

deformace. Množství, tvar a vzájemné uspořádání strukturních fází bylo analyzováno 

pomocí světelného a elektronového mikroskopu.

Součástí  dalších  podkapitol,  je  analýza  2  vzorků  při  použití  tepelného 

zpracování žíháním a kalením s popouštěním. Tyto vzorky zastupují strukturní složky 

ostatních vzorků. Toto lze tvrdit z důvodu normalizačního žíhání, kdy u všech skupin 

vzorků bylo dosaženo původního stavu před tvářením.

Příprava vzorků  pro  metalografickou analýzu  byla  provedena na přístrojích 

značky STRUERS.

Z koncových  částí  byly  odebrány  vzorky  pro  metalografii  pomocí  řezacího 

zařízení DISCOTOM – 50. Vyřezané části vzorků byly zalisovány do bakelitu pomocí 

elektro  -  hydraulického  lisu  ProntoPress-20.  Vzorky  byly  broušeny  na  přístroji 

TegraForce - 5 s odstupňovanými drsnostmi smirkových papírů až po drsnost 1200 

Grit.  Leštění  se  provedlo  ručně  pomocí  leštícího  sukna   leštící  emulzí  s mletým 

diamantem.

Mikrostruktura  oblasti  svarového  spoje  je  u  vybraných  vzorků  zkoumána 

pomocí světelného mikroskopu NEOPHOT 21, v rámci metalografické laboratoře na 
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Fakultě  strojní  ve  spolupráci  s odbornou  asistentkou  paní  Jarmilou  Čapkovou  a 

vedoucí laboratoře paní Ing. Xenií Ševčíkovou. 

Leptání bylo provedeno leptadlem dle Ville – Baina. Měření mikrotvrdosti strukturních 

fází  bylo  provedeno  mikrotvrdoměrem  LECO  2000  pod  zatížením  10g,  značeno 

HV0,01. 

Chemické  složení  jednotlivých  strukturních  složek  a  jejich  zobrazení  je 

zpracováno elektronovým transmisním mikroskopem od firmy INCA typu X-act ,na 

Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství,  paní  Kateřinou Konečnou. Vzorky 

jsou rovněž podrobeny měření  tvrdosti  jednotlivých  materiálů  ve  spolupráci  s Ing. 

Lucií Krejčí.

5.1.1. Analýza mikrostruktury pomocí světelného mikroskopu

Materiál  byl  analyzován  ve  dvou  variantách  tepelného  zpracování.  V tomto 

případě bylo provedeno pozorování ve směru podélné deformace.

Pokud  lze  vycházet  z rovnoměrného  rozložení  jednotlivých  prvků  v celém 

kompozitu, je výhodné materiál vyžíhat.  Zobrazení jednotlivých pásem je uvedeno 

v PŘÍLOHA 3, která prezentuje celkovou diverzitu kompozitní, damascenské oceli.

V praxi  je  však  tato  damascénská  ocel  využívána  ve  stavu  kaleném 

s následným popuštěním. Z hlediska makrostruktury při  dvacetinásobném zvětšení 

zobrazuje, kde lze jednoznačně rozlišit rozdílné chemické složení jednotlivých vrstev 

použitých materiálů a linie svarových spojů, jak mezi vrstvami střídajících se ocelí, 

tak i linie svarů v místě přeložení.

Normalizačním žíháním vzorku, který uvádí PŘÍLOHA 4, došlo u oceli jakosti 

19 418 vyloučení plně perlitické struktury. Ve vedlejší oblasti u oceli jakosti 19 655 

došlo tepelným zpracováním vyloučení dvou strukturních fází, tj. feritu a bainitu. To, 

že tuto ocel lze obtížně úplně vyžíhat, potvrzuje lit. [9], str. 357.

Svarový spoj je tvořen feritem s viditelnými hranicemi zrn. Jednotlivé strukturní 

fáze jsou podloženy měřením mikrotvrdosti a popisem v PŘÍLOHA 6.

Kalením a popuštěním viz.  PŘÍLOHA 5, bylo ve struktuře dosaženo vyloučení 

popuštěného martenzitu,  který se o menší  tvrdosti  nacházel  i  v oblasti  svarového 

spoje  přeloženého  plátku  oceli  jakosti  19  655.  To  je  způsobeno  vysokou  difuzní 

schopností  uhlíku.  V místě  přeložení  a  svaření  oceli  jakosti  19 418  se  vyskytuje 

jemně vyloučený perlit  a popuštěný martenzit.  Rovněž jsou tyto závěry podloženy 

měřením mikrotvrdosti, kterému se podrobněji věnuje PŘÍLOHA 7.
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5.1.2. Analýza chemického složení pomocí elektronového mikroskopu

Je-li  potřeba  dosáhnout  lepší  rozlišovací  schopnosti  než  poskytuje  optická 

mikroskopie a není možné dále zvýšit  numerickou aperturu objektivu, je nezbytné 

snížit  vlnovou délku použitého světla  –  např.  nahradit  světelné paprsky svazkem 

urychlených elektronů.

Elektronová mikroskopie není omezena požadavkem vysoce rovinného výbrusu 

– rastrovací elektronová mikroskopie umožňuje studovat i hrubý povrch masivních 

vzorků  (např.  lomové  plochy).  Pomocí  transmisní  (prozařovací)  elektronové 

mikroskopie je možno pozorovat pouze velmi tenké vzorky.

Měření chemického složení jednotlivých částí kompozitu pomocí EDS analýzy, 

bylo  provedeno v leštěném stavu.  Důvodem je  nepřesnost  ve  snímání  leptaného 

povrchu  vzorku.  Tuto  nepřesnost  způsobují  neodleptané  vystupující  jehlice  nebo 

lamely karbidu železa nad povrch matrice.

Obr. 5.5 Zkoumaná oblast vzorku DAM 30.x v žíhaném stavu při 500x zvětšení
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Cílem měření je prozkoumat složení svařených plátů oceli, svarový spoj a další 

strukturní  složky.  Těmi  jsou  převážně  vměstky,  eventuelně  intermediární  fáze, 

v oblasti svarového spoje.

Materiál uvedený na  Obr. 5.5 zastupuje obě skupiny damascenské oceli (tj. 

30.  a  60.  vrstev)  v závislosti  na  uvedeném  tepelném  zpracování.  Z hlediska 

svařování  je  chemické složení  v  oblasti  svaru,  i  po  dalším svaření  po  přeložení 

paketu  totožné  a  nepatrné  odchylky  ve  složení  jednotlivých  fází  mohou  být 

zanedbány.

Tabulka 5.6 Chemické složení jednotlivých oblastí vzorku DAM 30.3

Jednotlivé  oblasti  kompozitu  jsou  přehledně  očíslovány  a hodnoty  EDS 

analýzy udává Tabulka 5.6. V místě označeném č. 1 na Obr. 5.5, se nachází Cr-Ni-

W-Mo ocel ČSN 41 9655, při pětisetnásobném zvětšení, která je následně zvětšena 

na Obr. 5.6 v rozsahu 5000x, kde můžeme pozorovat vyloučení Mn, Si, Na Mg, Al, 

Ca, Ti proeutektoidních feritických zrn v bainitické matrici s výskytem

nerozpuštěných sekundárních karbidů.
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Obr. 5.6 Cr-Ni-W-Mo ocel - 5000x zvětšení (SEI)
Ve vedlejší oblasti na Obr. 5.7, označené číslem 2, sledujeme při pětitisícím zvětšení 

ukázkový příklad eutektoidního složení struktury chromové oceli ČSN 41 9418.

Obr. 5.7 Cr ocel – 5000x zvětšení (SEI)
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Na  následujícím  Obr.  5.8 je  zobrazen  svarový  spoj  v místě  přeložení 

chromové oceli při tisícinásobném zvětšení. Zřejmá struktura stejnoměrného perlitu 

svědčí  o  eutektoidní  složení  oceli  a  dokonalém  prožíhání  vzorku  bez  výskytu 

zákalných struktur. Intenzita výskytu vybraných prvků v oblasti svarového spoje, byla 

změřena v rámci  liniové  analýzy v  PŘÍLOHA 8.  Liniová  analýza  výskytu  Cr  a  Ni 

z oblasti č. 1 do oblasti č. 2. a je uvedena v PŘÍLOHA 9.

Obr. 5.8. Svarový spoj – 1000x (SEI)
Při dalším zvětšení 5000x na Obr. 5.9, lze lépe pozorovat feritickou strukturu 

ve svarovém spoji, která se zde vyskytuje v důsledku lokálního oduhličení povrchu, 

což je nezbytné pro vytvoření svaru. Obsah uhlíku je následně difuzí vyrovnán, a 

ocel může být zakalena na hodnoty až cca 700 HV.
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Obr. 5.9 Svarový spoj – 5000x (SEI)
Pomocí metody EDS bylo zjištěno, že po hranicích svaru se vyskytuje zvýšený 

podíl  komplexních oxidických vměstků železa s proměnným obsahem  Mn, Si,  Na, 

Mg, Al, Ca, Ti a chrómu. Hodnoty uvádí  Tabulka 5.6. Ostrohranné útvary na  Obr.

5.10 jsou vměstky s vyšším obsahem chrómu, nazývané též chromity.

Obr. 5.10 Svarový spoj – 10 000x (SEI)
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Vzorek DAM 30.5 na Obr. 5.11, po pětisetnásobném zvětšení, je ve stavu po 

tepelném zpracování  kalením a  popouštěním.  V této  formě je  damascénská ocel 

využívaná u čepelí nožů. Ve struktuře napříč celým vzorkem je převážně obsažen 

popuštěný martenzit.

Obr. 5.11: Zkoumaná oblast vzorku DAM 30.x v kaleném stavu při 500x zvětšení
V oblasti  označené  číslem  1  na  Obr.  5.11 se  vyskytuje  Cr-Ni-W-Mo  ocel 

jakosti 19 655. Po zvětšení na  Obr. 5.12, jsou v této oceli vyloučeny jemné jehlice 

martenzitu. Chemické složení EDS analýzy této struktury je uvedeno v Chyba: zdroj

odkazu nenalezen. 

Tabulka 5.7 Chemické složení jednotlivých oblastí vzorku DAM 30.5

Pětitisícím zvětšením v místě 2 (Obr. 5.11)můžeme rozlišit jednoznačně nižší 
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stupeň  popuštěného martenzitu s hrubšími jehlicemi martenzitu, který je pozorován 

s vyšší objektivitou po 5000x zvětšení na Obr. 5.13.

Obr. 5.12 Cr-Ni-W-Mo ocel - 5000x zvětšení (SEI)

Obr. 5.13 Cr ocel – 5000x zvětšení (SEI)
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Obr. 5.14 Svarový spoj – 2000x (SEI)
V oblasti  svarového  spoje  č.  3  (zobrazení-Obr.  5.11),  který  je  uveden  po 

2000x zvětšení na oObr. 5.15, lze sledovat výskyt globulárních oxidických vměstků o 

specifickém  složení.  Toto  složení  udává  Tabulka  5.7.  Koncentrace  prvků  v 

jednotlivých strukturních složkách je proměnlivá. Ani u jedné nebyl  však prokázán 

výskyt niklu. V rámci těchto komplexních sloučenin je třeba poukázat na oblasti se 

zvýšeným  obsahem  hliníku,  který  se  zde  ve  vyšší  míře  objevuje  v důsledku 

předchozí desoxidace při výrobě použitých ocelí v elektrické peci. Hliník byl rovněž 

potvrzen i u vzorku v žíhaném stavu.

Oblast svarového spoje vykazuje směrem do svaru pokles výskytu chrómu, 

což s vysvětlením potvrzuje rovněž liniová analýza v. PŘÍLOHA 10.
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Obr. 5.15 Svarový spoj – 2000x (SEI)
U tohoto vzorku byla provedena liniová analýza na výskyt Cr a Ni s plynulým 

přechodem, jak uvádí PŘÍLOHA 11.

Obr. 5.16 Svarový spoj s vměstky– 4 500x (SEI)
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Strukturu matrice lamelárního perlitu a komplexních sloučenin, resp. vměstků 

lze sledovat při 2000x zvětšení na Obr. 5.15, kde jsou rovněž rozeznatelné hranice 

původního austenitického zrna.

Celkově bylo prokázáno, že se v oceli, při použití BORAXU (tetra boritanu 

sodného) během svařování, vyskytuje zvýšený obsah sodíku. To je způsobeno 

zejména uzamčením tavidla při svařování. Ten se pak spolu s ostatními prvky, 

v různých koncentracích váže a následně vylučuje ve formě podélných nebo 

globulárních vměstků viz.Obr. 5.16.

Obr. 5.17 Svarový spoj s vměstky– 10 000x (SEI)

Při 10 000x zvětšení svarového spoje na Obr. 5.17, můžeme s určitostí tvrdit, že 

se  jedná  o  velmi  jemný  lamelární  perlit  s volně  rozptýlenými  globulárními  útvary 

komplexních  sloučenin  prvků  uvedených  v  Tabulka  5.7,  s přechodem  do  oblasti 

zakaleného materiálu s rozeznatelnými rysy hrubších martenzitických jehlic.
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5.2. Mechanické vlastnosti DAM 

Cílem zkoušky tahem je posouzení pevnosti damascenské oceli v závislosti na 

počtu vrstev zkušebních vzorků a metodě tepelného zpracování. Zkouška tahem byla 

provedena firmou Vítkovice Testing Center s.r.o.

5.2.1. Měření pevnosti v tahu

Materiál  byl  zkoušen  v podélném směru  vzhledem k  orientaci  svaru.  Tvar  a 

rozměry  zkušebních  tyčí  se  řídí  normou,  zároveň  tvarem  a  rozměrem kovového 

výrobku, pro které jsou určovány mechanické vlastnosti, což jsou v našem případě 

čepele  nožů.  Zkušební  tyče  byly  vyrobeny  obráběním vykovaného  polotovaru  ve 

tvaru pásoviny o rozměrech 330x30x7.

5.2.2. Vzájemné porovnání výsledků zkoušky

Obr. 5.18 Zkušební tyče DAM 301 - 303 s detailem plochy v místě přetržení
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Lomové  plochy  vzorků  DAM 301  -  303  na  Obr.  5.18,  s detailem struktury 

v místě  přetržení,  mají viditelnou  hranu  posledního  svaru  v  oblasti  přeložení. 

Z pohledu  je  dále  zřejmé  rovnoměrné  rozložení  struktury  vzorků  v důsledku 

tepelného zpracování normalizačním žíháním. Spodní vystouplá hrana svaru svědčí 

o  menším  protváření  materiálu  v této  oblasti  a  z toho  plynoucí  nižší  stupeň 

mechanické  aktivace  pro  vznik  svarového  spoje.  V průběhu  trhací  zkoušky  zde 

vzájemně došlo ke skluzu na stykových plochách v místě přeložení materiálu. Vyšší 

stejnorodosti ploch oproti ostatním vzorkům lze též spatřovat ve vzájemné difúzi při 

normalizačním žíhání a v důsledku rozdílné koncentrace prvků (zejména uhlíku), u 

obou použitých materiálů.

Obr. 5.19 Zkušební tyče DAM 601 - 603 s detailem plochy v místě přetržení

Lomové plochy vzorků DAM 601 - 603 s detailem struktury v místě přetržení 

jsou na Obr. 5.19. Z pohledu je dále zřejmé nerovnoměrná úroveň rozložení vrstev 

lomů vybraných vzorků v důsledku iniciace lomu po rovině svaru, kde se vyskytoval 
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zvýšený  obsah  nečistot  vyplývající  z analýzy  chemického  složení  pomocí  EDS 

analýzy. Zároveň je zde průkazná oblast intenzivnějšího protváření, eventuelně vyšší 

teploty  v průběhu  svařování  vzorku  DAM  60.2,  a  tudíž  i  dokonalejšího  spojení, 

vyplývající z roztrhnuté plochy tohoto vzorku.

Obr. 5.20 Zkušební tyče DAM 30.4 – 30.6 s detailem plochy v místě přetržení

Lomové plochy vzorků DAM 30.4 – 30.6 v kaleném stavu s detailem struktury 

jsou  na  Obr.  5.20.  V místě  přetržení  mají oproti  předchozím  žíhaným  vzorkům 

viditelnou výraznou hranu posledního svaru v místě přeložení, která prochází celou 

oblastí  v místě  přetržení  zkušební  tyče.  Obecně lze  lomovou plochu označit  jako 

křehkou  bez  výrazné  kontrakce.  To  je  způsobeno  vlivem  tepelného  zpracování 

kalením zkušební  tyče  za  spoluúčasti  zvýšeného obsahu nečistot  při  energeticky 

výhodném šíření trhliny.
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Obr. 5.21 Zkušební tyče DAM 60.4 – 60.6 s detailem plochy v místě přetržení

Lomové plochy vzorků DAM 60.4 – 60.6 s detailem struktury v místě přetržení 

vykazují různé stupně protváření zřejmé v místech dvojnásobného přeložení, viz.  . 

Z pohledu  je  dále  zřejmé nerovnoměrná  úroveň  rozložení  vrstev  lomů vybraných 

vzorků v důsledku iniciace lomu po rovině svaru, kde se lze opět vidět vliv tepelného 

zpracování a zvýšený výskyt nečistot.

Z výsledků tahových zkoušek první skupiny žíhaných vzorků označených DAM 

30.x (viz.  PŘÍLOHA 12), je zřejmé, že materiál dosahuje oproti kalenému stavu, se 

stejným počtem vrstev (PŘÍLOHA 13), o řád vyšší poměrné prodloužení. To svědčí o 

dobré  tvárnosti  daného  normalizačně  žíhaného  kompozitu.  Při  porovnání  dalších 

výsledků  zkoušek  u  druhé  skupiny  žíhaných  vzorků  DAM  60.x  vyplývá,  že 

k výraznému zpevnění navýšením počtu vrstev oceli nedošlo. Struktura se u vzorků 

homogenizovala normalizačním žíháním přibližně na stejnou úroveň. 

Avšak znásobením počtu vrstev (tj. dalším svařením a protvářením) výrazně 

vzrostla pevnost materiálu u kalených vzorků DAM 60.x oproti DAM 30.x.
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Celkový  charakter  chování  materiálu  v  průběhu  pevnostních  zkoušek,  po 

tepelném zpracování kalením a popouštěním, uvádí PŘÍLOHA 13.

6. Aplikace technologie kovářského svařování

Současné  využití  damascenské  oceli  se  prozatím  vymezuje  k  rekonstrukcím 

historických  chladných  a  palných  zbraní.  U  palných  zbraní  se  touto  technologií 

vyráběly a vyrábí  funkční části  pistolí  a pušek, zejména pak hlavně. Dále je ocel 

využívána pro výrobu řezných nástrojů  jako jsou čepele luxusních nožů,  mečů a 

 rovněž k výrobě šperků. U šperků je to převážně technologie mokumé [10].

Kovářské  svařování  se  používá  při  restaurování  historických  památek,  kde  je 

nutné zachovat původní technologii svařování v ohni.

Na Obr. 6.22, je uvedena práce uměleckého kováře Pavla Ševečka z Holešova. 

Jedná  se  o  zavírací  nůž,  zdobený  rukojetí  z  dřeva  v kombinaci  s mozaikovou 

damascenskou ocelí.  Zabývá se výrobou funkčních a výstavních  nožů.  Své nože 

zdobí i rytinou. K jejich výrobě využívá zejména chromovou ocel ČSN 41 9418 a ocel 

ČSN 41 9312, v kombinaci s Cr-Ni-W-Mo ocelí třídy ČSN 41 9655 nebo čistým (99%) 

niklem.

Obr. 6.22 Zavírací nůž s mozaikovým vzorem damascenské oceli
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Další  aplikací  na  Obr.  6.23,  je  kompaktní  nůž  z mozaikovým  vzorem 

damascenské  oceli  zdobený  mrožím  klem.  Jednotlivé  vzory  vznikly  překládáním, 

torzírováním damascenské oceli a následným cíleným seskládáním částí do mozaiky 

a kovářsky svařený.

Obr. 6.23 Kompaktní nůž s mozaikovým vzorem damascenské oceli

Na  další  oblast  využití  technologie  kovářského  svařování,  a  princip  funkce 

damascenské oceli,  stále  čeká.  Na tomto místě lze doporučit  navařování  tvrdých 

ploch ocelí  na houževnatou matrici,  u  nichž je v důsledku vyššího  obsahu uhlíku 

ztíženo, nebo znemožněno použití jiné metody svařování, ovšem se zvážením výhod 

i nevýhod s tím spojených.
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7. Zhodnocení dosažených výsledků

7.1. Mikrostruktura damascenské oceli DAM

U kompozitní damascenské oceli se po normalizačním žíhání kovaných vzorků 

vyskytuje, u Cr oceli s eutektoidním obsahem uhlíku, plně perlitické struktura, vedle 

které  je Cr-Ni-W-Mo ocel  s  vyloučeným feritem v bainitické  matrici,  protože  tento 

materiál jde v důsledku vyššího obsahu legujících prvků obtížně žíhat.

Ze  snímků  pořízených  na  světelném  mikroskopu  vyplývá,  že  ve  struktuře 

zakalených vzorků, je v hojné míře obsažen jemný martenzit, který je rovněž v oblasti 

svarového spoje. Podle materiálu, který je v určité oblasti přeložení dvou ocelí, se 

vyskytuje v zakalené struktuře taktéž perlit s jemným martenzitem.

Z analýzy  chemického  složení,  tzv.  liniové  analýzy  v rámci  elektronové 

mikroskopie,  bylo  zjištěno,  že v určité  míře dochází  k difúzi  legujících prvků  mezi 

jednotlivými  plátky  oceli,  kterým  se  vyrovnává  chemický  potenciál  rozdílných 

materiálů. Rovněž bylo prokázáno oduhličení povrchu obou materiálů, nezbytné pro 

svaření  zvolené  podeutektoidní  a  eutektoidní  oceli.  Následně  pak  docházelo 

k vylučování feritu v oblasti svarového spoje se znatelnými hranicemi zrna, které lze 

pozorovat  u  vzorků  po  normalizačním  žíhání.  Difuze  uhlíku  byla  prokázána 

následujícím zakalením žíhaných vzorků,  po kterém se v původní  feritické oblasti 

vyskytuje martenzitická struktura.

Velkou  měrou  mechanismu  difuze  zároveň  přispívá  termomechanické 

zpracování  tohoto  druhu  oceli  v oblasti  dynamické  rekrystalizace,  které  obecně 

podporuje  kinetiku  difuze.  Difuzní  tok  je  následně  zintensivněn  normalizačním 

žíháním.

Svarový  spoj  obsahuje  velké  množství  oxidických  vměstků.  Kovářským 

svařováním se mezi plochami materiálu uzavírá velké množství kyslíku, které se po 

překročení rozpustnosti v oceli váže s ostatními prvky, které mají vysokou afinitu ke 

kyslíku. Kyslík vázaný chrómem vytváří tzv. chromit.

Tento jev se dá eliminovat použitím jiného tavidla na bázi křemíku, popřípadě 

využít ohřev v inertní atmosféře či ve vakuu.
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7.2. Pevnostní vlastnosti damascenské oceli DAM

Při kombinaci eutektoidní nástrojové chromové oceli a podeutektoidní Cr-Ni-W-

Mo nástrojové  oceli,  je  výsledkem materiál  odolný  proti  přelomení  a  současně s 

vysokou odolností vůči opotřebení. Tvrdost a houževnatost je pro jednotlivé materiály 

zachována.

Z výsledků tahových zkoušek vyplývá, že u normalizačně žíhaného kompozitu 

DAM 30.x se hodnoty smluvní meze kluzu Rp0,2 pohybují v hodnotách mezi  480 – 

580 MPa. Mez pevnosti Rm, byla naměřena v rozmezí 1024 – 1064 MPa. Tažnost A5 

se pohybuje v rozmezí 2,8 – 12,7 %.

U vzorků DAM 60.x,  se stejným tepelným zpracováním,  ale  dvojnásobným 

přeložením, došlo k mírnému navýšení hodnoty smluvní meze kluzu na 496 – 588 

MPa. Hodnoty meze pevnosti se zvedly na 1062 – 1098 MPa za mírného zvýšení 

tažnosti A5 v hodnotách 9,5 – 14,2 %.

Přehled jednotlivých  průběhů tahových zkoušek normalizačně žíhaných tyčí  DAM 

3O.x a DAM 60.x, je uveden v přílohách viz. PŘÍLOHA 12.

Při  následném  zakalení  a  popuštění  obou  skupin  kompozitních  ocelí 

s rozdílným počtem vrstev, lze sledovat u DAM 30.x nárůst smluvní meze kluzu Rp0,2 

pohybující  se  v hodnotách 964  –  1206 MPa s  mezí  pevnosti  1073  –  1273 MPa 

s téměř nulovou tažností A5 0,2 – 0,6 %.

Zkušební tyče DAM 60.x po tepelném zpracování prokázali v průběhu tahové 

zkoušky nárůst meze pevnosti na 1217 – 1552 MPa. Hodnota smluvní meze kluzu 

Rp0,2 a tažnost A5 zůstala shodná s DAM 30.x v kaleném a popuštěném stavu.

Průběh těchto tahových zkoušek je uveden jako PŘÍLOHA 13.

Aby byla zajištěna objektivita měření, byly dosažené výsledky zprůměrovány a 

jejich hodnoty demonstruje Graf 7.117. Je zřejmé, že skupiny normalizačně žíhaných 

vzorků  DAM  30.x  a  DAM  60.x  nevykazují  dramatické  rozdíly  v pevnostních 

charakteristikách.  Z grafu je ale  zřejmý výše zmíněný přírůstek pevnosti  kalených 

vzorků skupiny DAM 60.x.
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Graf 7.117: Porovnání hlavních charakteristik tahové zkoušky
Dále  bylo  pro  úplnost  provedeno  měření  tvrdosti  dle  Rockwela.  Tvrdost  u 

normalizačně  žíhaných  vzorků  základních  materiálů,  které  byly  použity  k výrobě 

damascenské oceli, dosahovaly u ČSN 41 9418 hodnoty 22 HRC. U ČSN 41 9655 

byla  tvrdost pod hodnotou 19 HRC, a proto nebylo možné tvrdost  touto metodou 

změřit a vyhodnotit.  Tím je rovněž potvrzena úloha jednotlivých ocelí, kde Cr ocel 

ČSN 41 9418 zajišťuje potřebnou tvrdost, resp. úlohu výztuhy. Cr-Ni-W-Mo ocel ČSN 

41 9655 naopak do jisté míry způsobuje houževnatost, resp. zajišťuje úlohu matrice 

kompozitu. Následným zakalením a popuštěním vzrostla tvrdost Cr oceli na hodnotu 

až 61 HRC a Cr-Ni-W-Mo oceli na 44 HRC.

Na  tomto  místě  je  nutné  zmínit,  že  měření  bylo  provedeno  rovnoběžně  se 

směrem  tváření.  Hodnoty  jsou  proto  pouze  orientační  a  nezahrnují  zpevnění 

materiálu  tvářením.  To však v důsledku předchozího normalizačního žíhání  nemá 

výrazný vliv na měřené hodnoty tvrdosti viz. PŘÍLOHA 14.
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8. Závěr

Rozlišnost materiálu lze vypozorovat již z vizuální kontroly povrchu kovu, která je 

dána viditelným střídáním vrstev rozdílného chemického složení.

Mechanické  vlastnosti  damascenské  oceli  by  se  v  podstatě  měly  zlepšovat  s 

rostoucím počtem vrstev  až do  stadia,  kdy se materiál  znovu začne chovat  jako 

homogenní blok. Zároveň v omezené míře dochází k difúzi uhlíku a legujících prvků 

mezi jednotlivými vrstvami, což vede k výše zmíněné homogenizaci materiálu.

Je žádoucí dosáhnout cílového počtu vrstev při co nejmenším počtu svařování. 

Při  vysokých teplotách během svařování  dochází  k okysličení,  resp.  okujení  oceli 

(propal materiálu, vznik oxidických vměstků, apod.). Abychom se tomuto problému 

vyhnuli,  zvýšili  jsme počet vrstev v paketu, čímž se dosáhne vyššího počtu vrstev 

v polotovaru při co menším počtu překládání.

Z analýzy vzorků dále vyplývá, že v důsledku vysokého obsahu nečistot v oblasti 

svarového spoje,  by mohl být  ohřev ve výhni  nahrazen jinými zdroji  tepla jako je 

např. vakuová pec, pec s inertní atmosférou, ohřev v roztavených solích, aj. Zdrojem 

nečistot,  resp.  vměstků,  je  i  používané  tavidlo  borax,  které  se  uzavírá  mezi 

svařovanými díly, čímž snižuje mechanické vlastnosti kompozitu.

Z  hlediska kovářského svařování,  nebyl  ještě stále objasněn podíl  deformační 

práce zaručující  optimální  kvalitu svarového spoje.  Dále nebyly prozkoumány jiné 

systémy tváření (válcování, tváření pod lisem, kování pod bucharem,..),  což může 

být rovněž určujícím faktorem pro optimální vlastnosti kovářsky svařených materiálů. 

Objasnění výše zmíněných otázek, ale i řady dalších, by se v budoucnu mělo stát 

předmětem dalších analýz této technologie.

Hlavním přínosem této práce je rozšíření poznatků chování konkrétních materiálů 

při spojování metodou kovářského svařování.

Studiem podkladů o  dané problematice  bylo  zjištěno,  že  v současnosti  u  nás 

neexistuje  literatura,  která  by  se  podrobněji  zabývala  problematikou  kovářského 

svařování. Proto každá práce, která se zabývá touto technologií, rozhodně přispěje 

k rozšíření znalostí v této oblasti.
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PŘÍLOHA 1: Polotovary

Polotovar damascenské oceli vzniklý kovářským svařením, celkový počet 30 vrstev

Polotovar damascenské oceli vzniklý kovářským svařením, celkový počet 60 vrstev



PŘÍLOHA 2: Zkušební tyče a vzorky

DAM 301 – 303, žíhané

DAM 304 – 306, kalené

DAM 601 – 603, žíhané

DAM 604 – 606, kalené



PŘÍLOHA 3: Analýza vzorků z hlediska makropohledu

DAM 30.3 20x
Žíháno při teplotě 850 °C s postupným 
ochlazováním po dobu 8 hodin.

Z makropohledu lze rozlišit 
heterogenitu vzorku ze zřejmým 
střídáním jednotlivých vrstev a 
výraznou střední linií svaru, která je 
tvořena eutektoidní chromovou ocelí.

DAM 30.5 20x
Kaleno do oleje z teploty 820 °C 
s následným popouštěním po dobu 1,5 
hodiny.

Z makrostruktury lze rozlišit 
heterogenitu vzorku ze zřejmým 
střídáním jednotlivých vrstev a 
výraznou střední linií svaru, která je 
tvořena podeutektoidní Cr-Ni-W-Mo 
ocelí.

DAM 60.2 20x
Žíháno při teplotě 850 °C s postupným 
ochlazováním po dobu 8 hodin.

Z makrostruktury lze rozlišit 
heterogenitu vzorku ze zřejmým 
střídáním jednotlivých vrstev a 
výraznou střední linií svaru, která je 
tvořena eutektoidní chromovou ocelí.

DAM 60.5 20x
Kaleno do oleje z teploty 820 °C 
s následným popouštěním při teplotě 
200 °C po dobu 1,5 hodiny.

Z makrostruktury lze rozlišit 
heterogenitu vzorku ze zřejmým 
střídáním jednotlivých vrstev a 
výraznou střední linií svaru, která je 
tvořena eutektoidní chromovou ocelí.



PŘÍLOHA 4: Analýza mikrostruktury normalizačně žíhaného vzorku

DAM 30.3 200x
Žíháno při teplotě 840 °C po dobu 8 
hodin s následným vychlazením v peci.

Ve vrchní části vzorku je Cr-Ni-W-Mo 
podeutektoidní ocel, na kterou 
navazuje eutektoidní Cr ocel, která 
uzavírá oblast svarového spoje, který 
je lemován výrazným světlým pruhem 
v dolní části fotografie.

DAM 30.3 500x
Žíháno při teplotě 840 °C po dobu 8 
hodin s následným vychlazením v peci.

Tato ocel je velmi obtížně tepelně 
zpracovatelná žíháním. Ve struktuře se 
vyskytují zrna feritu ve velmi jemném 
lamelárním perlitu.

DAM 30.3 500x
Žíháno při teplotě 840 °C po dobu 8 
hodin s následným vychlazením v peci.

Struktura je tvořena převážně perlitem. 
U struktury lze pozorovat výraznou 
hranici původního austenitického zrna.

DAM 30.3 500x
Žíháno při teplotě 840 °C po dobu 8 
hodin s následným vychlazením v peci.

Oblast svarového spoje, tvořená 
feritem, s viditelnými hranicemi zrna a 
vyloučenými oxidickými vměstky 
podélného tvaru.



PŘÍLOHA 5: Analýza mikrostruktury kaleného vzorku

DAM 30.5 200x
Kaleno do oleje z teploty 820 °C 
s následným popouštěním po dobu 1,5 
hodiny.

Viditelná oblast relativně čistého 
svarového spoje. Oblast svarového 
spoje je uzavřena nadeutektoidní 
chromovou ocelí.

DAM 30.5 500x
Kaleno do oleje z teploty 820 °C 
s následným popouštěním při teplotě 
200 °C po dobu 1,5 hodiny.

Jemný martenzit, příliš drobné karbidy 
uvnitř zrn, větší karbidy vyloučené na 
hranicích zhrublého zrna.

DAM 30.5 500x
Kaleno do oleje z teploty 820 °C 
s následným popouštěním při teplotě 
200 °C po dobu 1,5 hodiny.

Ve struktuře podeutektoidní oceli se 
vyskytují jemné jehlice popuštěného 
martenzitu.

DAM 30.5 500x
Kaleno do oleje z teploty 820 °C 
s následným popouštěním při teplotě 
200 °C po dobu 1,5 hodiny.

Svarová oblast uzavřená 
nadeutektoidní chromovou ocelí, 
obsahující vměstky podélného tvaru. 
Svar je tvořen perlitem s podílem 
jemného martenzitu. Tmavý pás 
v rozhraní souvisí s přerozdělením 
prvků mezi oběma ocelemi.



PŘÍLOHA 6: Měření mikrotvrdosti strukturních složek normalizačně žíhaného 
vzorku

DAM 30.3 1000x
Žíháno při teplotě 840 °C po 
dobu 8 hodin s následným 
vychlazením v peci.

Pás podeutektoidní Cr-Ni-W-Mo 
oceli ČSN 41 9655 tvořený 
útvary proeutektoidního feritu s 
bainitickou matricí o tvrdosti 
HV0,01 469 až 553

DAM 30.3 1000x
Žíháno při teplotě 840 °C po 
dobu 8 hodin s následným 
vychlazením v peci.

Pás eutektoidní oceli ČSN  41 
9418 s obsahem jemného 
lamelárního perlitu.

Tvrdost HV0,01 258

DAM 30.3 1000x
Žíháno při teplotě 840 °C po 
dobu 8 hodin s následným 
vychlazením v peci.

V oblasti svaru se vyskytuje pás 
feritu.

Tvrdost HV0,01 150



Pás eutektoidní oceli ČSN 41 9418 v žíhaném stavu – PERLIT

Pás podeutektoidní oceli ČSN 41 9655 v žíhaném stavu – BAINIT + FERIT

Svarový spoj v místě přeložení oceli ČSN 41 9418 v žíhaném stavu - FERIT



PŘÍLOHA 7: Měření mikrotvrdosti strukturních složek kaleného vzorku

DAM 30.5 1000x
Kaleno do oleje z teploty 820 
°C s následným popouštěním 
při teplotě 200 °C po dobu 1,5 
hodiny.

Pás eutektoidní chromové oceli 
ČSN 41 9418 s obsahem 
jemného martenzitu 
s nadeutektoidními karbidy.

Tvrdost HV0,01 751

DAM 30.5 1000x
Kaleno do oleje z teploty 820 
°C s následným popouštěním 
při teplotě 200 °C po dobu 1,5 
hodiny.

Pás podeutektoidní Cr-Ni-W-
Mo oceli ČSN 41 9655. 
Struktura je tvořena jemnými 
jehlicemi popuštěného 
martenzitu.

Tvrdost HV0,01 749

DAM 30.5 1000x
Kaleno do oleje z teploty 820 
°C s následným popouštěním 
při teplotě 200 °C po dobu 1,5 
hodiny.

Oblast přeložení oceli ČSN 41 
9655 vykazuje z hlediska vyšší 
prokalitelnosti tvrdost HV0,01 

692, která odpovídá 
popuštěnému martenzitu. U 
oceli ČSN 41 9418 se v místě 
přeložení jedná o perlit a 
popuštěný martenzit, kde perlit 
vykazuje tvrdost HV0,01 280



Pás eutektoidní oceli ČSN 41 9418 v kaleném stavu – MARTENZIT

Pás podeutektoidní oceli ČSN 41 9655 v kaleném stavu – MARTENZIT

Spoj v místě přeložení oceli ČSN 41 9655 v kaleném stavu – POP. MARTENZIT
Spoj v místě přeložení oceli ČSN 41 9418 v kaleném stavu – MART. + PERLIT



PŘÍLOHA 8: Liniová analýza normalizačně žíhaného vzorku v místě přeložení

Projektová linie: 2. ipj

Procesní doba: 6 min

Urychlující napětí: 20.0 kV

Liniové rozlišení: 256 pixelů

Délka linie: 58.2 µm

Charakter měření vykazuje nárůst 

obsahu chrómu ve středové oblasti 

svarového spoje. To může být 

způsobeno tím, že linie prochází 

vyloučeným vměstkem s vyšším 

obsahem chromu.

Zvýšený výskyt niklu ve střední části 

svaru zůstává neobjasněn. Z měření 

chemického složení jednotlivých 

vměstků nebyl zaznamenán výskyt 

komplexních sloučenin s výrazně 

vyšším obsahem niklu.



PŘÍLOHA 9: Liniová analýza normalizačně žíhaného vzorku v přechodové 
oblasti

Projektová linie: 1. ipj

Procesní doba: 4 min

Urychlující napětí: 20.0 kV

Liniové rozlišení: 256 pixelů

Délka linie: 57.0 µm

Z průběhu liniové analýzy bylo 

zjištěno, že v délce 3 µm docházelo 

k plynulému přechodu obou hladin 

koncentrací chrómu.

Stejné rozhraní intenzity výskytu jako 

u chrómu se vyskytuje v případě niklu 

s logicky strmějším spádem intenzity 

výskytu.



PŘÍLOHA 10: Liniová analýza kaleného vzorku v místě přeložení

Projektová linie: 2. ipj

Procesní doba: 4 min

Urychlující napětí: 20.0 kV

Liniové rozlišení: 256 pixelů

Délka linie: 57.6 µm

U kaleného a popuštěného vzorku má 

směrem ke středu svaru křivka 

sestupný charakter, který může být 

způsoben ochuzením základního 

materiálu o chrom, který se s největší 

pravděpodobností navázal na oxid a 

vyloučil se ve formě vměstků.

Pík v pravé části potvrzuje výskyt 

těchto komplexních vměstků.

Průběh výskytu niklu v měřené oblasti 

vykazuje celkově pokles se prudkým 

nárůstem ve středové části svaru.



PŘÍLOHA 11: Liniová analýza kaleného vzorku v přechodové oblasti

Projektová linie: 1. ipj

Procesní doba: 4 min

Urychlující napětí: 20.0 kV

Liniové rozlišení: 256 pixelů

Délka linie: 113.3 µm

Z průběhu liniové analýzy, která 

vyhodnocuje výskyt chrómu kaleného 

vzorku vyplývá, že v místě styku Cr a 

Cr-Ni-W-Mo oceli je v důsledku difuse 

chrómu, z jedné oceli do druhé, 

průběh křivky plynulý. 

V přechodové oblasti byl metodou 

liniové analýzy opět zjištěn plynulý 

průběh koncentrace niklu.



PŘÍLOHA 12: Průběh tahové zkoušky u normalizačně žíhaných zkušebních tyčí

DAM 30.1

R p0,2 582 MPa
Rm 1064 MPa
A 5 12,7 %

DAM 30.2

R p0,2 551 MPa
Rm 1024 MPa
A 5 2,8 %

DAM 30.3

R p0,2 478 MPa
Rm 1055 MPa
A 5 7,8 %



DAM 60.1

R p0,2 588 MPa
Rm 1098 MPa
A 5 14,2 %

DAM 60.2

R p0,2 496 MPa
Rm 1062 MPa
A 5 9,5 %

DAM 60.3

R p0,2 532 MPa
Rm 1077 MPa
A 5 10,2 %



PŘÍLOHA 13: Průběh tahové zkoušky u kalených zkušebních tyčí

DAM 30.4

R p0,2 964 MPa
Rm 1073 MPa
A 5 0,4 %

DAM 30.5

R p0,2 1206 MPa
Rm 1273 MPa
A 5 0,2 %

DAM 30.6

R p0,2 1181 MPa
Rm 1182 MPa
A 5 0,6 %



DAM 60.4

R p0,2 1215 MPa
Rm 1431 MPa
A 5 0,6 %

DAM 60.5

R p0,2 1113 MPa
Rm 1217 MPa
A 5 0,2 %

DAM 60.6

R p0,2 1164 MPa
Rm 1552 MPa
A 5 0,4 %



PŘÍLOHA 14: Tabulka hodnot mechanických vlastností DAM


	Seznam použitého označení a terminologie
	1. Úvod
	2. Cíl práce
	3. TEORETICKÁ ČÁST
	3.1. Technologie kovářského svařování
	3.2. Podstata vzniku svarového spoje
	3.3. Svařitelnost materiálu pro výrobu damascenské oceli
	3.4. Vazba teploty a tlaku pro vznik svarového spoje
	3.5. Charakteristiky použitých materiálů
	3.5.1. Chromová ocel
	3.5.2. Cr-Ni-Mo-W ocel


	4.  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
	4.1. Pomůcky
	4.1.1. Nářadí
	4.1.2. Základní Materiál

	4.2. Příprava materiálu
	4.3. Ohřev materiálu
	4.4. Kovářské svařování paketu
	4.5. Tepelné zpracování
	4.6. Pracovní postup výroby damascenské oceli

	5. Zkoušky svařovaných dílů
	5.1. Metalografické posouzení vzorků
	5.1.1. Analýza mikrostruktury pomocí světelného mikroskopu
	5.1.2. Analýza chemického složení pomocí elektronového mikroskopu

	5.2. Mechanické vlastnosti DAM 
	5.2.1. Měření pevnosti v tahu
	5.2.2. Vzájemné porovnání výsledků zkoušky


	6. Aplikace technologie kovářského svařování
	7. Zhodnocení dosažených výsledků
	7.1. Mikrostruktura damascenské oceli DAM
	7.2. Pevnostní vlastnosti damascenské oceli DAM

	8. Závěr
	9. Seznam použité literatury
	PŘÍLOHY

