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ANOTACE 
 

V posledních letech jsou při výrobě ocelových konstrukcí používány nelegované 

nebo mikrolegované termomechanicky zpracované oceli. Hlavním důvodem jejich použití 

je zvýšení mechanických vlastností bez nutnosti zvyšování obsahů legujících prvků.  

Se zvýšením mechanických vlastností souvisí možnost snížení tloušťky dílců 

konstrukcí, a tím i hmotnost konstrukcí, spolu s jejich cenou. K hlavním zástupcům patří 

termomechanicky zpracované plechy, pásy a betonářská výztuž. U konstrukcí                      

z betonářských výztuží je důležitým parametrem její plánovaná životnost až 100 let. 

Disertační práce se zabývá problematikou svařitelnosti termomechanicky 

zpracovaných ocelí, zahrnuje studium problematiky svařitelnosti přechodových oblastí 

termomechanicky zpracovaných ocelí, včetně studia vzniku vad svarových spojů,              

ke kterým v těchto oblastech dochází. 

Z důvodu možnosti zhotovování svarových spojů při opravách konstrukcí starých 

až 100 let, je v teoretické části disertační práce shrnuta historie a vývoj betonářské výztuže 

v České republice. Dále je v teoretické části provedena charakteristika termomechanicky 

zpracovaných ocelí, včetně způsobu výroby s vlivem na metalografii a fázové přeměny   

při chladnutí. Při svařování těchto ocelí dochází ke změnám vlastností těchto ocelí a 

současně ke vzniku vad definovaných v této části. Na základě teoretické části práce byly 

stanoveny cíle a postup řešení disertační práce. 

Praktická část disertační práce řeší návrh a provedení svarových spojů betonářských 

ocelí jakosti B500B a posouzení jejich přechodových oblastí z hlediska makrostruktury, 

mikrostruktury. Práce se dále zabývá posouzením mechanických vlastností svarových 

spojů. U jednotlivých svarových spojů betonářské výztuže byly provedeny příčné zkoušky 

tahem, zkoušky ohybem, zkoušky střihem a měření tvrdosti. U vybraných svarových spojů 

bylo zkoušení rozšířeno o měření mikrotvrdosti a posouzení lokálního chemického složení 

vybraných oblastí svarových spojů. Součástí praktické části disertační práce je posouzení 

vzniklých vad svarových spojů. 

Na základě vyhodnocení svarových spojů betonářské výztuže, diskuse a shrnutí 

výsledků, byl stanoven vliv vneseného tepla na degradaci vlastností termomechanicky 

zpracovaných ocelí, vliv vad svarových spojů na jeho kvalitu, změny lokálního 

chemického složení společně se změnami mikrotvrdostí s ohledem na plánovanou 

životnost konstrukcí z betonářských ocelí 100 let.  

Z celkových výsledků disertační práce byly definovány oblasti nových poznatků 

pro rozvoj vědního oboru Strojírenská technologie.  

Praktickým výstupem disertační práce je stanovení postupu svařování (WPS) 

v souladu s platnými normami a předpisy. 
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ANNOTATION 

 
The non-alloyed or microalloyed thermomechanically treated steels                      

for the production of the steel´s constructions have been used in the last years. The main 

reason for their application is the increase of the mechanical qualities without the necessity 

of alloy element content’s increasing. The possibility of thickness reduction is related  

to increasing of mechanical quality, the weight of construction as well as the price.            

The thermomechanically treated plates, strips, reinforcing steel bars belong to the main 

types. For the reinforcing steel bar´s constructions the important parameter is the planned 

service lifetime for 100 years. 

The thesis work deals with the welding issues of the reinforcing steel bars, includes 

the study of the welded transit zones and the study of the defect‘s formation . 

In the theoretical part the history and the development of the reinforcing steel bars 

in The Czech republic have been described becouse of the possibility of old construction’s 

reconstructions. Further, the theoretical part includes the characteristic of the reinforcing 

steel bars, the ways of production, the influence of the macrostructure and microstructure 

and phase’s transformations during the cooling. During the welding of the reinforcing steel 

bars the changes of the material‘s qualities and the defect’s formations are created. 

The practical part of thesis work deals with welded joint making and their appraisal. 

The work more includes review of mechanical qualities of welded joints. There have been  

tensile, bend, shear tests and the meassurment of the hardness made. For some welded 

joints the testing was broaden. The meassurement of the microhardness and local chemical 

composition of some parts of the welded joints have been made. 

On the basis of this thesis work, discussion and result’s summary, the heat input 

influence on defects, the local chemical changes and the changes of microhardness have 

been determined regarding the lifetime of the reinforcing steel bar’s constructions which 

are proposed for 100 years. 

From the final results there have been defined new fields of this research  

for the development of the Mechanical Engineering branch. 

The practical aim of this thesis work is the defining of welding process 

specifications (WPS) in accordance to the valid standards and the rules. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZNAČEK 

 

AC1 teplota počátku austenitické transformace při ohřevu [°C] 

AC3 teplota konce austenitické transformace při ohřevu [°C] 

A10 tažnost [%] 

A5 tažnost [%] 

ARA diagram anizotermického rozpadu austenitu 

IRA diagram izotermického rozpadu austenitu 

Ac1 teplota počátku austenitické transformace při ohřevu  [°C] 

Agt celkové prodloužení při největším zatížení [%] 

Ac3 teplota konce austenitické transformace při ohřevu  [°C] 

As plocha jmenovitého příčného řezu tyče, která má být zakotvena [mm
2
] 

Bf teplota konce bainitické transformace [°C] 

Bs teplota začátku bainitické transformace [°C] 

CE uhlíkový ekvivalent [hm. %] 

c1, c2 vzdálenost žebírek [-] 

D jmenovitý průměr tyče [mm] 

d průměr [mm] 

Fs smyková síla [N] 

h výška žebírka [mm] 

h1 podélný boční výstupek [mm] 

HB tvrdost dle Brinella [-] 

H.C.S náchylnost svarového kovu na vznik trhlin [%] 

HD, (H) obsah difúzního vodíku stanovený glycerínovou metodou  [mg.100g
-1

] 

HV10 tvrdost dle Vickerse při zatížení 98N [-] 

HZ hranice ztavení 

I svařovací proud  [A] 

IIW Mezinárodní svářečský institut 

k            koeficient tepelné účinnosti metody svařování  

Mf teplota konce martenzitické transformace  [°C] 

Ms teplota počátku martenzitické transformace  [°C] 

NTMZ nízkoteplotní termomechanické zpracování 

Oxid. v. oxidický vměstek 

Q  množství tepla přivedené do svarového spoje na jednotku jeho délky       

       [kJ.mm
-1

] 

Pf teplota konce perlitické transformace [°C] 

Ps teplota začátku perlitické transformace [°C] 

Sf smykový součinitel [%] 

SK svarový kov  

ReH horní mez kluzu [MPa] 

Re mez kluzu [MPa] 

Rm mez pevnosti [MPa] 

SK  svarový kov 

s  tloušťka  [mm] 

T teplota [°C] 

TIK teplotní interval křehkosti 

TNI CEN ISO TR technická normativní informace CEN 

TOO  tepelně ovlivněná oblast (svarového spoje) 

Tp teplota předehřevu [°C] 

Tpř teplota přehřátí [°C] 
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TMZ termomechanické zpracování 

TZ  tepelné zpracování 

t čas [s] 

U svařovací napětí [V] 

VTMZ vysokoteplotní termomechanické zpracování 

vk kritická rychlost [mm] 

v rychlost svařování [mm.s
-1

] 

WPQR Protokol o schválení postupu svařování 

WPS Stanovení postupu svařování 

ZM základní materiál 

 sklon boku přížného žebírka [] 

 sklon příčných žebírek k ose tyče [] 

σ napětí [MPa] 

D napětí potřebné k uvedení dislokací do pohybu ve feritickém zrně 

  [MPa] 

O zvýšení meze kluzu v důsledku vytvrzení [MPa] 

 deformace [%] 
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1 ÚVOD 

 

V posledních letech jsou při výrobě ocelových konstrukcí používány nelegované nebo 

mikrolegované termomechanicky zpracované oceli. Hlavním důvodem jejich použití je 

zvýšení mechanických vlastností bez nutnosti zvyšování obsahů legujících prvků.            

Se zvýšením mechanických vlastností souvisí možnost snížení tloušťky dílců konstrukcí,   

a tím i hmotnost konstrukcí, spolu s jejich cenou. K hlavním zástupcům patří 

termomechanicky zpracované plechy, pásy a betonářská výztuž. U konstrukcí                     

z betonářských výztuží je důležitým parametrem její plánovaná životnost až 100 let. 

V posledních letech došlo k výraznému rozšíření dálničních sítí s množstvím 

mostních konstrukcí obsahujících betonářskou výztuž. Se zvyšujícími se požadavky         

na kvalitu a životnost železobetonových konstrukcí, kde se jako vyztužovací prvek používá 

betonářská ocel, rostou nároky i na kvalitu této oceli a zejména její svařitelnost. 

 Zejména termomechanicky vyráběné betonářské oceli a jejich vzájemná 

svařitelnost sebou nese celou řadu možných problémů. Vlivem vneseného tepla  

při svařování těchto ocelí může docházet ke snižování meze pevnosti, meze kluzu a 

tvrdosti v  tepelně ovlivněné oblasti, což může způsobit defekty svarových spojů. 

Vydáním mezinárodní normy ČSN EN ISO 17660-1 (nosné svarové spoje) a     

ČSN EN ISO 17660-2 (nenosné svarové spoje) došlo k sjednocení a zpřísnění pravidel  

pro svařování a zkoušení svarových spojů betonářské výztuže, zkoušení svářečů a 

specifikace postupů svařování betonářské výztuže (WPS) [53,54]. 

Svářečský dozor pro svařování betonářských ocelí (ocelových výztuží) musí 

absolvovat specializační kurz dle technického pravidla TP C 027 České svářečské 

společnosti ANB, aby mohl vykonávat svou funkci. Novým požadavkem je i provádění 

zkoušek svářečů dle Technického pravidla TP A217 České svářečské společnosti ANB 

[56]. 

Uceleným dokumentem, zahrnujícím veškeré požadavky týkající se svařování a 

spojování betonářské výztuže, jsou Technické podmínky TP 193 Svařování betonářské 

výztuže a jiné typy spojů (dále TP 193) vydané Ministerstvem dopravy ČR. TP 193 řeší 

problematiku svařování nejen nových konstrukcí, ale zejména konstrukcí starých       

(jejich oprav, příp. výměn), protože nezřídka jsou starší více než 50 let. V těchto letech    

se vyráběly jiné typy betonářských výztuží, které je nutné v dnešní době opravovat. TP 193 

shrnuje vyhlášky, předpisy a druhy vyráběných betonářských výztuží od roku 1911 [1]. 

Zpřísnění požadavků na kvalitu svarových spojů betonářské výztuže se netýká 

pouze zkoušek svářečů a svářečského personálu, ale také systému řízení jakosti ve firmách, 

vyrábějících konstrukce z betonářské výztuže. Pro výrobu, montáž, svařování a opravy 

konstrukcí z betonářských výztuží platí povinnost vyrábět a vlastnit platný certifikát 

systému řízení jakosti minimálně dle ČSN EN ISO 3834-3 [57]. 

Cílem veškerých výše uvedených opatření je zajistit vyhovující svarové spoje.     

Při jejich provádění dochází k výskytu vad, které po provedení betonáže nelze kontrolovat. 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY A VÝVOJE 

TERMOMECHANICKY ZPRACOVANÝCH OCELÍ 
 

2.1 Vlastnosti termomechanicky zpracovaných vysokopevnostních 

ocelí používaných pro výrobu plechů a pásů 

 

S modernizací válcovacích tratí v 80. letech se postupně vyvíjela nová generace 

konstrukčních ocelí tzv. termomechanicky válcované oceli. Rozvoj nových technologií 

s aplikací termomechanického zpracování vedl k tomu, že tyto technologie byly 

aplikovány i na betonářskou výztuž.  

 Tyto oceli, vyráběné řízeným procesem válcování, vyžadují doválcování              

za specifické teploty pod (Ac3) a spolu se specifickým chemickým složením jsou výhodné 

z hlediska, že mají: 

 

 

 nízký uhlíkový ekvivalent 

 příznivou cenu základního materiálu 

 lepší parametry pro tváření za studena 

 vliv na snížení hmotnosti konstrukce 

 zlepšené křehkolomové vlastnosti [33]. 

 

Vysokopevnostní oceli (tabulka 2.1) nachází uplatnění tam, kde je potřeba snížit 

hmotnost při zachování stejné nosnosti, zejména při výrobě mobilních jeřábů, důlních 

výztuží. Oceli s mezí kluzu 420 až 700 Mpa mají nižší uhlíkový ekvivalent,                    

tzn. svařitelnost je stejná, ne-li lepší oproti oceli S 355 při stejné tloušťce plechů [34]. 

 

Otěruvzdorné oceli (tabulka 2. 2) mají uplatnění při výrobě zařízení na dopravu rud 

a uhlí. Vlastnosti této skupiny termomechanicky zpracovaných (kalených) ocelí je tvrdost, 

která se pohybuje v rozmezí od 400 až 600 HB. Podstata výroby těchto ocelí je zvládnutí 

intenzivního zakalení celého průřezu plechu, kdy plech je kalen za pohybu a celá jeho 

plocha je na rozdíl od statického kalicího lisu zakalená rovnoměrně. Tlak vody v tryskách 

je rozdílný a tak velký, že dochází k odfukování parního polštáře, který vzniká v první 

etapě kalení. Tímto dochází ke snižování doby potřebné k ochlazení plechů a dociluje se 

vysokých otěruvzdorných vlastností bez přidávání většího množství legur [34, 50]. 
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 Tabulka 2.1: Mechanické vlastnosti vysokopevnostních ocelí [34] 

Typ 
materiálu 

Označení 
Mez kluzu a pevnosti 

Uhlíkový 
ekvivalent 

Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] CEV 

S 355 
WELDOX 355 

DOMEX 355 MC 
345 – 355* 450 - 610 0,39 – 0,43 

S 420 
WELDOX 420 

DOMEX 420 MC 
380 – 420* 480 -660* 0,37 -0,39 

S 460 
WELDOX 460 

DOMEX 460 MC 
440 – 460* 530 -720 0,37 – 0,42 

S 500 
WELDOX 500 

DOMEX 500 MC 
460 – 500* 570 – 720 0,37 – 0,42 

S 690 
WELDOX 700 

DOMEX 700 MC 
650 – 700* 780 – 930 0,39 – 0,64 

- WELDOX 900 830 – 900* 880 – 1100 0,56 

- WELDOX 1100 1100 1200 – 1500 0,68 – 0,72 

 

 

    Tabulka 2.2: Mechanické vlastnosti otěruvzdorných ocelí [34] 

Typ 
Tvrdost 

HB Brinell 
Mez kluzu 

Rp0,2 [MPa] 

Mez 
pevnosti 

Rm [MPa] 

Uhlíkový 
ekvivalent 

CEV 

HARDOX 400 370 – 430 1000 1250 0,37 

HARDOX 450 425 – 475 1200 1400 0,47 

HARDOX 500 470 – 530 1300 1550 0,6 

HARDOX 600 560 – 640 1650 1860 0,82 

 

 

 

2.2 Historie betonářských výztuží 

 
Betonářská ocel prošla dlouhým vývojem, který se dá rozdělit do několika etap. 

Období mezi první a druhou světovou válkou (kap. 2.2.1) lze označit jako první systémové 

řešení problematiky výroby a zajišťování jakosti jednotlivých typů betonářské výztuže. 

V tomto období se ještě nevyráběla termomechanicky zpracovaná betonářská výztuž. 

Základem pro vývoj, výrobu a použití termomechanicky zpracovaných tyčí betonářské 

výztuže byly výzkumné úkoly na konci padesátých let (kap. 2.2.3). Od 90.let minulého 

století je betonářská ocel vyráběna jako mikrolegovaná ocel válcovaná za tepla nebo jako 

ocel za tepla válcovaná řízeně ochlazovaná nebo za studena tvářená ocel. Mechanické 

vlastnosti ocelí za tepla válcovaných řízeně ochlazovaných jsou získány rychlým časovým 

ochlazením. Tím v povrchových vrstvách dochází k vytvoření převážně bainitické 

struktury. Poté následuje popuštění okrajové oblasti tyče vlivem uvolňování zbylé teploty 

z jejího středu. Pokud je takto upravená ocel opět zahřívána (při ohybech tyčí nebo 
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svařováním), dochází při překročení teploty 700°C k prudkému poklesu meze kluzu a 

pevnosti. V případě provádění ohřevu tyče pro ohyb, je stanovená nutná podmínka,          

že místo je ohřáté pouze jednou, neutrálním kyslíko-acetylenovým plamenem s teplotou 

maximálně 650°C [1]. 

 
 

2.2.1 Období mezi první a druhou světovou válkou 

 
V tomto období se vyráběly betonářské oceli, které lze z hlediska mechanických 

vlastností rozdělit do tří hlavních skupin. 

 

Oceli s nejnižší mezí kluzu 

 

U těchto ocelí hutě neuváděly mez kluzu. Patří zde oceli značené jako C34, Cc, 

C38, Cb. Tyto oceli patřily do nejnižší jakostní třídy, v podstatě jde o jeden druh oceli, 

který byl postupem času jinak označován. Vyráběné tyče byly kruhového průřezu, hladké 

s přirozeným povrchem po válcování (okujeným), jakož i další ocel C37. C37 byla jedinou 

ocelí z nejnižší třídy, u které byla zaručena mez kluzu (min. 230 MPa). C37 se používala 

pro náročnější stavby. U těchto druhů ocelí se neuváděla jejich svařitelnost. Tyto oceli byly 

svařovány vyjímečně. Tyto oceli byly základem pro skupinu ocelí 10 002, 10370, 10210, 

10216 [2]. 

 

Střední jakostní třída 

 

Zahrnuje tři druhy ocelí. Svařitelnost není specifikována [10]. 
 

Jakostní ocel ČSN 1090 – 1931 – Měla zaručenou mez kluzu 340 MPa,  kruhový 

průřez s hladkým přirozeným povrchem. 

Ocel s označením C52 – Kruhový průřez, s hladkým povrchem a zaručenou  mezí 

kluzu min. 360 MPa a pevností 520 až 640 MPa a s tažností 20%. 

Ocel Beton speciál – Kruhový průřez s hladkým povrchem se zaručenou mezí 

kluzu 340 MPa a s tažností min. 14%. 

 

V období 1929 až 1937 Československo získalo licence na výrobu čtyř nových 

druhů ocelových výztuží s vyššími mechanickými vlastnostmi [2]. 

 

Nejvyšší jakostní třídu zastupovaly 

 

Ocelová výztuž Isteg (47P) – Do výroby byla nejdříve zavedená v Rakousku       

(v roce1928). Po získání licence v roce 1930 se vyráběla i u nás. Byla vytvořena ze dvou 

hladkých kruhových prutů stejného průměru. Tyto pruty se za studena vzájemně zkroutily 

kolem společné podélné osy. Při zkrucování se vzdálenost čelistí zkracovacího stroje 

nemění a dochází k protažení a požadovanému zpevnění. Tato výztuž měla                     

Rm min. 400 MPa a tažnost min. 10%. Svařování nebylo dovoleno. Pozdější označení této 

oceli je 10 472 [1]. 
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Obr. 2.1 Isteg [2] 

 

Ocelová výztuž Roxor (51P) – Tato výztuž byla válcovaná za tepla, má křížový 

tvar s příčnými žebírky ve žlábcích prutu. Byla používána až do roku 1958. Poté byla 

nahrazena žebírkovou ocelí jakosti 10400, která až na velké průměry Roxor nahradila. 

Tyče. Roxor byly posléze nahrazeny ocelí s označením 10 513 se zaručenou svařitelností a 

hodnotami Rm  = min. 500 MPa, Re = min. 380 MPa, tažnost min. 10% [49]. 

 

 
 

Obr. 2.2 Roxor [2] 
 
 

 

Betonářská ocel Toros (49 P) – Pruty této výztuže byly zpevněny zkrucováním za 

studena kolem podélné osy. Tvar průřezu byl kruhový se dvěmi diametrálně umístěnými 

výstupky, které po zkroucení tvořily dvě šroubovice. Svařování nebylo dovoleno. Pozdější 

označení 10 492 s hodnotami Rm =min. 440 MPa, Re = min. 400 MPa [48]. 

 

 
 

Obr. 2.3 Toros [2] 

 

2.2.2 Období druhé světové války až do roku 1958 
 

 

Během období druhé světové války až do roku 1958 neprobíhal žádný technický 

rozvoj betonářské výztuže. Došlo k zaostání a zhoršení předválečného stavu. Vyšší 

jakostní třídy se vyráběly v malém množství a progresivní druhy ze sortimentu zmizely. 

Jednalo se o oceli Toros a Isteg. Jedinou používanou ocelí vyšší třídy zůstala v 50. letech 

ocel Roxor. Po roce 1952 se její jakost zhoršila, mechanické vlastnosti nebyly dodržovány. 

V sortimentu ocelí se však ještě objevují [2]. 

 

Oceli 10 452 a 10 453 (45 P) mají kruhový průřez se dvěma průběžnými, 

podélnými, diametrálně umístěnými výstupky s hodnotami Rm = 450-550 MPa,                

Re = min. 270 MPa, do průměru 30 mm. 



VŠB – Technická univerzita Ostrava Disertační práce 

 

10 

 

Ocel 10 002 – Později 10 210 a 10 373 s hodnotami Rm = 320-500 MPa,                 

Re = 200 MPa,A10 = 20% [10]. 

 

 

2.2.3  Období konce 50. let až do roku 1967 

 
Po srovnání našeho stavu se zahraničím vyplynulo, že na konci 50. let jsme v rozvoji 

betonářských ocelí zaostali o 20 až 30 let. To vedlo Československou akademii věd           

k řešení výzkumných a vývojových prací v letech 1957 až 1962. V roce 1962 docházelo    

k nedodržování předepsaných normou stanovených vlastností. Tento stav vedl ke značným 

národohospodářským ztrátam. Proto byl tehdejší státní komisí vědy a techniky schválen 

komplexní úkol s názvem “ Ocelová výztuž do betonu”. V roce 1963 se začala důsledněji 

sledovat jakost ocelí, s cílem odstranit její nedostatky. V roce 1963 až 1965 byly jakostní 

nedostatky odstraněny [48]. 

 

Betonářská ocel Rs 40 nebo R 40 – Tvar prutů byl již žebírkový. Mezi dvěmi 

diametrálně umístěnými výstupky jsou válcována příčná žebírka se sklonem 75° k podélné 

ose. Žebírka na protější straně mají protisměrný sklon. Výška žebírek je po celé délce 

stejná. Šlo tehdy o výztuž naší nejvyšší jakostní třídy s pozdějším číselným označením 

10 400. S výrobou se začalo v roce 1959. Svařitelnost se rozlišovala písmeny A, B.           

A se zaručenou svařitelností a B s dobrou svařitelností. Rm = 550 MPa, Re = 400 MPa,      

A5 = 14%. Vyráběly se v průměrech 6 ÷ 50 mm [2]. 

 

 
 

Obr. 2.4 R 40 [2] 

 

 

Betonářská ocel Tor 30 – Další vyvinutou ocelí byla za studena zpevněná ocel 

TOR 30 (stavební označení). Kruhový průřez také se dvěmi podélnými diametrálně 

umístěnými výstupky, které tvoří na zkroucené tyči dvě šroubovice se stoupáním            

8D až 12D (D…jmenovitý průměr tyče). Výchozím materiálem jsou za tepla válcované 

tyče z oceli 10 210 (Rm = 400 MPa, Re = 300 MPa, A5 = 12%). Vyráběly se v průměrech 6 

÷32 mm [10]. U tohoto typu betonářské oceli bylo zakázáno svařovat tyče na tupo 

elektrickým obloukem i odporově [49]. 
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Obr. 2.5 Tor 30 [2] 

 

 

Betonářská ocel R 30 – V roce 1962 se začíná zavádět žebírková za tepla válcovaná 

ocel R 30. Tvar tyče je stejný jako u ocelových tyčí R 40. Rozdílná jsou jen žebírka         

na protilehlých stranách, tyče mají stejný smysl sklonu k podélné ose, tyče R 40 mají 

opačný smysl sklonu. Mají předepsané mechanické vlastnosti, mez kluzu Re = min. 300 

MPa, Rm = 450 MPa, A5 = 19%. Vyráběly se v průměrech 6 ÷ 60 mm [10]. 

 

 
Obr. 2.6 R 30 [2] 

 

 

2.2.4 Betonářské oceli zaváděné od roku 1968 

 
Od roku 1968 jsou zaváděny nové efektivnější druhy betonářských ocelí. U těchto 

nových výztužných materiálů šlo o to, aby mechanické vlastnosti, zejména mez kluzu a 

mez Rp0,2, byly nejen vyšší než u ocelí dosavadních druhů (tj. 10 300, 10 400, 10 406),   

ale také, aby se co nejspolehlivěji dosahovalo požadovaných hodnot. Tuto spolehlivost 

zaručovaly kontroly mechanických vlastností přímo v hutní výrobě [1]. 

 

Betonářská ocel 10 216 - Má kruhový průřez a hladký povrch, svařitelnost je dobrá. 

Re = 210 MPa, Rm = 539 MPa, A5 = 24%. Vyráběly se v průměrech 5,5 ÷ 32 mm [10]. 

Betonářská ocel 10 335 - Tato výztuž nahradila 10 307. Tvar je žebírkový se dvěmi 

podélnými výstupky. Žebírka mají po obou stranách výstupků stejný smysl sklonu             

k podélné ose tyče a neodbíhají až k podélným výstupkům. Jejich výška není konstantní. 

Plynule se zmenšuje až na nulu podélných výstupků. Tato ocel se od oceli 10 307 liší 

mechanickými vlastnostmi, tudíž i vyšším využitím a svařitelností. Ocel 10 307 byla 

obtížně svařitelná. Ocel 10 335 má svařitelnost zaručenou. Re = min. 330 MPa,                

Rm = 440 - 706 MPa, A5 = 18%. Vyráběly se v průměrech 8 ÷ 32 mm [50]. 
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Obr. 2.7 Ocel 10 335 [2] 

 

 

Betonářská ocel 10 338 – Náhrada za betonářskou ocel 10 308, resp. 10 302. Ocel 

je za studena zpevňovaná zkrucováním tyčí, které byly válcovány za tepla. Tvar je 

periodický. Ke dvěma podélným diametrálně umístěným výstupkům přistupují ještě další 

dva protilehlé výstupky probíhající po povrchu před zkroucením tyče po sinusoidě. 

Normovaná mez Rp0,2 ocele 10 338 je min. 330 MPa. U zkroucených tyčí výrobce žádný 

stupeň svařitelnosti nezaručoval. Pro tyče nezkroucené (10 236) se uvádí dobrá 

svařitelnost. Z hlediska svařitelnosti je důležitá zkouška lámavosti. Tyč musí snést ohyb    

o úhel 180° kolem trnu o průměru d = 4D, musí mít dobré plastické vlastnosti.                 

Rm = 390 MPa [2]. 

 

 
 

Obr. 2.8 Ocel 10 338 [2] 

 

 

Betonářská ocel 10 425 ( 10 426) – Tato ocel nahradila dosavadní ocel 10 400 

(10 405). Měla vyšší mechanické vlastnosti, především mez kluzu 420 MPa místo          

400 MPa. Ocel této výztuže je uhlíková mangano – křemíková. Obsah jednotlivých prvků       

je z hlediska mechanických vlastností a svařitelnosti velmi důležitý. Svařitelnost je 

zaručená [48]. 

 

 
 

Obr. 2.9 Ocel 10 425 [2] 

 

 

Předpínací tyčová výztuž – Tyče předpínací výztuže 10 558 jsou zpevněné           

za studena zkrucováním tyčí vyválcovaných z vybraných taveb určených pro tyče 

betonářské oceli 10 405. Pro potřeby stavebnictví a s přihlédnutím k možnostem hutní 
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výroby, byla vyvinuta za tepla válcovaná, legovaná předpínací tyčová výztuž 10 607 

(10 657). Tvar tyčí 10 607 je obdobný jako u výztuží 10 405 s tím, že jsou na povrchu 

rovnoběžně s osou tyče vyválcovány další dva podélné výstupky, které jsou nižší a užší. 

Slouží jen k rozlišení od tyčí 10 405. U této oceli, s ohledem na obtížnou svařitelnost, musí 

být voleny jiné způsoby vytváření kotevních hlavic či zakřížení, nevytvářených 

svařováním a jinými způsoby, které by tepelně ovlivnily materiál [2]. 

 

 
Obr. 2.10 Ocel 10 558 [2] 

 

  

2.3 Betonářské oceli vyráběné od roku 2008 v Evropě 

 

V České republice platí pro dodávání betonářských ocelí norma ČSN 42 0139 Ocel 

pro výztuž do betonu – Svařitelná žebírková betonářská ocel – Všeobecně. Norma        

ČSN 42 0139 je vypracovaná v souladu s evropskou normou EN 10080:2005, která je 

převzatá jako ČSN EN 10080:2005. Norma ČSN 42 0139 doplňuje evropskou normu o 

značky svařitelných žebírkových ocelí pro výztuž do betonu používaných v ČR. Dle normy     

ČSN 42 0139:11/2007 se dodávané betonářské oceli klasifikují jako nelegované jakostní 

oceli. Tabulka 2.3 udává některé betonářské oceli a jejich vlastnosti vyráběné v roce 2007 

a 2008. 

 

 

2.3.1 Značení a technologie výroby betonářských ocelí 

 
 V 90-tých letech minulého století zahájily Třinecké železárny a.s. výrobu řízeně 

ochlazované betonářské oceli pod označením 10 505.9. Při řízeném ochlazování oceli        

z doválcovací teploty dochází k prudkému ochlazování žhavé ocelové tyče vycházející      

z válců. Ochlazování probíhá v chladícím úseku a chladí se vodou. Tímto se ocel 

povrchově zakalí do hloubky asi 1/6 jejího průměru. Po opuštění chladícího úseku se 

zakalená ocel popustí žárem žhavého jádra tyče (termomechanické zušlechtění). Smluvní 

mez kluzu u takto zpracované oceli je blízká pevnosti, což zajišťuje vyšší pevnost 

v povrchové vrstvě tyčí, při zachování houževnatého jádra [2]. 

Dle ČSN 42 0139 (v souladu s normou ČSN EN 10080) se dodávané betonářské 

oceli označují písmenem B, za kterým je číselná hodnota meze kluzu v MPa a písmena   

(A, B, C) dané hodnotami Rm/Re a Agt [1]. 

 

Označení A, B, C za číslem znamená: 

A - hodnoty minimálně: Rm/Re = 1,05, Agt = 2,5 % 

B - hodnoty minimálně: Rm/Re = 1,08, Agt = 5,0 % 

C - hodnoty minimálně: Rm/Re = 1,15 až 1,35, Agt = 7,5 % a vyšší % 
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Označení A, B, C udává i způsob výroby: 

 

A – tváření za studena, 

B – válcování za tepla, řízeně ochlazované z doválcovací teploty, 

C – ocel mikrolegovaná, vyráběná válcováním za tepla.  

 

  Tabulka 2.3 Přehled vlastností některých betonářských ocelí vyráběných v roce 2007 a 2008 

[1] 

Země 

výrobce 

oceli 

Značení oceli Mechanické vlastnosti 

Národní 

značka oceli 

Evropská 

značka oceli 

(EN 10027-

1) 

Mez 

kluzu(min

) 

Re (MPa) 

Pevnost 

v tahu 

(min) 

Rm 

(MPa) 

Tažnost 

(min) Agt 

(min) 

(%) A10 

(%) 

A5 

(%) 

Portugalsko A 400 NR B420B 400 460 - - 5,0 

Německo BSt 420 S B420B 420 500 10 - 5,0 

UK B500A 

B500A 

500 - - - 2,5 

Německo BSt 500 M 500 550 8 - 2,5 

Německo BSt 500 KR 510 550 10,5 - 3,0 

Rakousko M 500 500 560 - 8 2,5 

UK B500B B500B 500 - - - 5,0 

ČR 10 505.9 - 500 550 10 - - 

Portugalsko A 500 NR B500B 500 550 - - 5,0 

Německo BSt 500 S 
B500B 

500 550 10 - 5,0 

Německo BSt 500 WR 500 550 10 - 5,0 

ČR 
Třinec BSt 

550 
B 550B 550 620 - 17 5 

 

 

 

U oceli tvářené za studena je výrazně nižší hodnota tažnosti  Agt než v případě oceli 

válcované za tepla. Na obrázku 2.11 je vidět patrný základní rozdíl mechanických 

vlastností různě vyrobených ocelí. Mikrolegovaná ocel, válcovaná za tepla (C), má oproti 

oceli válcované za tepla s řízeným ochlazováním (B) vyšší hodnoty tažnosti. Ocel tvářená 

za studena (A) má oproti oceli válcované za tepla, řízeně ochlazované (B) nižší tažnost. 

Tyto vlastnosti by se měly zohlednit při volbě oceli na dynamicky namáhané konstrukce 

[1]. 
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Obrázek 2.11 Pracovní diagram oceli podle ČSN EN 1992-1-1, označení parametrů podle 

ČSN 42 0139 [1] 

 

 

2.3.2 Tvar žebírek ocelí betonářských výztuží 
 

Tvar žebírek není jednotný pro stejnou značku betonářské oceli, protože podmínky 

pro dodání se řídí národními normami jednotlivých zemí. Jednotně válcované tvary žebírek 

v EU podle harmonizované normy EN 10080 jsou na obr. 2.12, kde příčné žebírko má dvě 

protisměrně uspořádané řady. Tvary příčných žebírek jsou požadovány vzhledem 

k soudržnosti mezi ocelí a betonem a jsou určeny těmito parametry [49]. 

 

o výškou příčného žebírka – h, h1, 

o vzdáleností žebírek – c1, c2, 

o sklonem příčných žebírek k ose tyče - , 

o sklonem boku příčného žebírka - , 

o průměty příčných žebírek. 

 

Každá betonářská ocel se musí označit na jedné řadě žebírek nebo vtisků značkou, 

uvádějící zemi výrobce a výrobní závod. Značka se opakuje, interval opakování nesmí 

překročit délku 1,5m. Země výrobce a výrobní závod je vyznačen kódovou symbolikou. 

Kódové označení země a výrobce na výrobku se provádí v souladu s EN 10080                  

a to zesílením žebírek nebo vyválcováním značek na žebírkách. Označení země začíná 

vždy dvěmi zesílenými žebírky a pokračuje kódové číslo výrobce. Označení  čísla výrobku 

je uvedeno na protilehlé straně,  v případě tyčí začíná třemi zesílenými  žebírky.   

V případě svitku je číslo výrobku označeno čtyřmi zesílenými žebírky [1]. 
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Obrázek 2.12 Schéma tvaru příčných žebírek po přijetí normy ČSN EN 10080.  

Tvar žebírek má dvě řady protisměrně uspořádané [1]. 

 

Výška žebírka h = 0,03d až 15d 

Rozteč mezi žebírky c =  0,4d až 1,2d 

Sklon žebírek β = 35 až 75° 

Sklon žebírek α = 45° 

Podélný boční výstupek h1 = max. 0,15d 
 

2.4 Výroba termomechanicky zpracovaných ocelí 

 

Termomechanické zpracování je nekonvenční způsob úpravy polotovarů. Využívá 

hlubších poznatků z teorie dislokací. Materiál se zpevňuje substitučně, intersticiálně a 

precipitačně, nejvýznamnější je dislokační zpevnění [5]. 

Termomechanického zpracování se dosahuje řízenou kombinací tváření s fázovými 

a strukturními přeměnami. Toto zpracování má největší význam u mikrolegovaných, 

nízkolegovaných až střednělegovaných ocelí s obsahem uhlíku 0,4 až 0,6 hm%. 

Zpracované materiály dosahují zvýšených pevnostních i plastických vlastností [8]. 

Další možností jak zvýšit mez kluzu, pevnost při zachování houževnatosti               

s potlačením nepříznivého vlivu uhlíku je legování ocelí malým množstvím prvků: Al, Nb, 

Ti, Zr a V. Tyto prvky působí příznivě tak, že umožňují vznik jemnozrné struktury             

a také svou vyšší afinitou k uhlíku a dusíku způsobují precipitační vytvrzení. V kombinaci 

s řízeným válcováním je výsledkem velmi jemné austenitické zrno, které při rychlém 

ochlazení transformuje na jemnozrný ferit [4]. 

Stabilitu karbidů a nitridů lze posoudit podle volné entalpie jejich vzniku. Jejich 

stabilita klesá v pořadí V-Nb-Ti. Protože afinita uhlíku k vanadu je velice malá,                
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tak se musí počítat nejprve se vznikem nitridů. U ocelí s nízkým obsahem perlitu se 

nejprve tvoří nitridy před karbidy [38]. 

 

Ovlivnění meze kluzu (Re) precipitací a zjemněním zrna: 

 

Zjemnění zrna nejen, že zvyšuje mez kluzu, ale také zvyšuje odolnost proti 

křehkému porušení. Dá se definovat vztahem [5]: 

 

        
 
 

      
 

Kde: 

 

  . . . . je napětí potřebné k uvedení dislokací do pohybu ve feritickém zrně. 

   
 

 . . je podíl hranic zrn, kde volná délka pohybu dislokací se rovná průměru feritického 

zrna. 

   . . . je zvýšení meze kluzu v důsledku vytvrzení. 

Chování ocelí v průběhu svařování bude záviset na chemickém složení a na obsahu 

nečistot (fosforu a síry). Pokud bude mít ocel zvýšený obsah nečistot, vzroste náchylnost 

ke vzniku teplých trhlin a lamelární praskavosti. Dalším nebezpečím je možnost vzniku 

legovaných sulfidů s nízkou teplotou tavení. Dále mohou vznikat sulfokarbidy, sulfonitridy 

a oxisulfidy. Znečištění oceli závisí na způsobu výroby oceli, desoxidaci a dalším 

zpracování za tepla [9]. 

Při svařování obvykle není nutný předehřev. V případě použití předehřevu stačí 

teploty 100 až 150°C, zejména z důvodu větších tlouštěk (průměrů tyčí). 

Přídavné materiály se volí s ohledem na požadavky svarového kovu a podle metody 

svařování. Chemické složení svarového kovu proto občas neodpovídá chemickému složení 

základního termomechanicky zpracovaného materiálu. V případě náročných svarových 

spojů se používají přídavné materiály, které jsou legované molybdenem nebo manganem a 

niklem. Pro oceli s martenzitickou strukturou a se strukturou spodního bainitu se používají 

výhradně přídavné materiály s nízkým obsahem difuzního vodíku. Při žíhání na snížení 

pnutí se volí nižší teploty 560 až 600°C pro zabránění dalšího místního zkřehnutí [5, 35]. 

Problémem může být u TMZ ocelí tepelně ovlivněná oblast (TOO). Účinek 

teplotního cyklu degraduje účinky TMZ. Dochází k poklesu meze pevnosti, meze kluzu a 

tvrdosti v pásmech částečné překrystalizace TOO. Obvykle je snížení patrné v oblasti 

kolem teploty Ac1. V pásmu přehřátí dochází ke snížení hodnot vrubové houževnatosti.  

Ve výsledku těchto změn má svarový spoj nižší hodnotu meze pevnosti než základní 

termomechanicky zpracovaný materiál. Opatřením proti tomuto snížení pevnosti při 

svařování tupých svarových spojů je snížení tepelného příkonu (množství tepla vneseného 

do svarového spoje na jednotku jeho délky) při svařování. Čím menší je tato hodnota,     

tím užší je i TOO svaru a tím menší je i snížení meze pevnosti tupého svarového spoje     

ve srovnání se základním materiálem [6]. Další možností jak zajistit požadované 

mechanické vlastnosti, je zejména změna typu svarového spoje z tupého na např. 

přeplátovaný nebo spoj s příložkami. 

U TMZ uhlíkových ocelí má na svařitelnost největší vliv obsah uhlíku. Větší obsah 

uhlíku zvyšuje mez pevnosti, mez kluzu a tvrdost, ale snižuje plastické vlastnosti. 

Maximální přípustná tvrdost v TOO uhlíkové oceli je 350HV (což odpovídá 0,25 % C a 50 

% obsahu martenzitu ve struktuře) [30]. 
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Termomechanické zpracování niobem, nebo vanadem legovaných 

mikrolegovaných jemnozrnných ocelí metodou řízeného válcování 

 

Řízením teploty, času a úběru při válcování lze zajistit velmi jemné austenitické 

zrno, které při rychlém ochlazení transformuje na jemnozrný ferit s vysokými hodnotami 

meze kluzu a nízkou tranzitní teplotou. 

 

Termomechanické zpracování deformací před transformací 

 

Vysokoteplotní termomechanické zpracování (VTMZ) 

 

Tváření oceli se provádí v oblasti stabilního austenitu nad Ac3 (obr. 2.13 - křivka 1). 

Stupeň deformace je 40 - 90%. Zakalení musí následovat v čase kratším, než je nutný pro 

rekrystalizaci plasticky deformovaného austenitu (do 1 minuty). Tímto zpracováním se 

zvýší pevnost i lomová houževnatost. Dosažené mechanické vlastnosti po VTMZ závisí na 

složení oceli, teplotě a stupni deformace a na době ukončení deformace a zakalení [6]. 

 

 

Nízkoteplotní termomechanické zpracování (NTMZ) 

 

Skládá se z austenitizace za teploty nad Ac3 (obr. 2,13 - křivka 2), ochlazením         

do oblasti metastabilního austenitu nad Ms (500-600°C). Následuje tváření v údobí 

inkubační periody s následujícím zakalením. Stupeň deformace je kolem 50 %. Při tomto 

způsobu je austenit tvářen pod rekrystalizační teplotou (austenitická zrna zůstávají 

deformována), přetvárný odpor je proto ve srovnání s deformací při vysokoteplotním 

termomechanickém zpracování vyšší [17]. 

 

 

Deformace během transformace 

 

Deformace během transformace u uhlíkových ocelí spočívá v rychlém ochlazení 

z austenitizační teploty. V průběhu perlitické transformace při teplotách 600 až 700°C 

dochází k tváření (nad 60%). Následuje ochlazování na vzduchu. Takto zpracované oceli se 

nepatrně zvýší pevnost, ale dosáhne se podstatného zvýšení houževnatosti. U legovaných 

ocelí se získá deformací v průběhu bainitické transformace a zakalením struktura 

martenzitu a spodního bainitu. Výsledkem je větší zvýšení pevnosti materiálu v porovnání 

s nízkoteplotním termomechanickým zpracováním, ale sníží se houževnatost [9].  

 

Deformace po transformaci 

 

Vyznačuje se malou deformací martenzitu za studena (1 až 5 %) mezi prvním a 

druhým popuštěním, nebo přímo při popouštěcí teplotě 150 až 200°C. Tímto zpracováním 

se může podstatně zvýšit mez kluzu materiálu při současném poklesu hodnot tažnosti a 

lomové houževnatosti [5]. 
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Obrázek 2.13 Schéma průběhu termomechanického zpracování 1) vysokoteplotního 

(VTMZ) 2) nízkoteplotního (NTMZ) [17] 

 

 

2.5 Posouzení svařitelnosti Termomechanicky zpracovaných ocelí 

 

2.5.1 Svařitelnost ocelí 

 

Svařitelnost je vlastnost materiálu, která je ovlivňována řadou aspektů, především 

chemickým složením, metalurgickými a fyzikálními vlastnostmi materiálu, ale-i použitou 

metodou svařování, výrobními podmínkami nebo konstrukcí svařence.  

Svarový spoj by měl splňovat veškeré požadavky na něho kladené po celou dobu 

své životnosti v daném pracovním prostředí.  

 

Svařitelnost lze definovat následovně [7]:  

„Kovový materiál se považuje za svařitelný do určitého stupně při daném způsobu 

svařování a pro daný účel, lze-li odpovídajícím technologickým postupem svařování 

dosahovat kovové celistvosti svarových spojů tak, že tyto spoje vyhovují technickým 

požadavkům, jež se týkají jak vlastností samotných spojů, tak i vlivu těchto spojů  

na konstrukční celek, jehož součástí tyto spoje jsou.“  

 

Svařitelnost souvisí se třemi hlavními hledisky[7, 8]: 

  

1. Svařitelnost operativní      -  zabývá se podmínkami realizace svarového spoje. 

2. Svařitelnost metalurgická - vztahuje se na fyzikálně - chemické změny materiálu  

                                                v průběhu svařování. 

3. Celková svařitelnost       - zkoumá vlastnosti svarového spoje vzhledem k celé 

                                                 svařované konstrukci. 
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Další činitelé ovlivňující svařitelnost mohou být:  

 

 chemické složení 

 mikrostruktura 

 precipitační vytvrzování 

 příprava ke svařování 

 poloha svaru 

 počet svarů na konstrukci 

 provedení svářečských prací 

 následné zpracování, atd. 

 

Dobrá příprava svarových ploch napomáhá k dosažení kvalitního svarového spoje 

tím, že jsou odstraněny veškeré nečistoty z povrchu, jako jsou například okuje, rez, olej 

nebo nátěr. Tyto nečistoty mohou vyvolat vznik pórů, vměstků a mnoho dalších vad 

vedoucích ke snížení kvality spoje.  

Metalurgické procesy probíhající při svařování jsou značně komplikované a často  

se srovnávají s procesy při výrobě oceli. Průběh těchto procesů je však při svařování 

časově kratší a lze je obtížně studovat. Teplotní cyklus svařování je závislý na použité 

technologii svařování. Zatímco rychlost ohřevu může být ovlivněná minimálně, rychlost 

ochlazování lze ovlivňovat ve větší míře, což má vliv na vznik struktury zejména v tepelně 

ovlivněné oblasti (TOO). 

 

 

Požadované mikrostruktury svarového spoje lze dosáhnout:  

 

 před svařováním - předehřevem 

 během svařování - dodržením mezihousenkové teploty (interpass)  

 po svařování  - tepelným zpracováním  

 

Během svařování probíhají tyto jevy: 

 

 tavení přídavného a základního materiálu  

 vznik svarové lázně 

 tepelné ovlivňování základního materiálu 

 tuhnutí svarového kovu 

 

 

2.5.2 Uhlíkový ekvivalent a vliv chemického složení na svařitelnost ocelí 

 
Vliv chemického složení oceli na její svařitelnost se definuje nejčastěji  

tzv. uhlíkovým ekvivalentem CE, který vyjadřuje příspěvek jednotlivých legujících prvků  

ke kalitelnosti oceli, kdy dochází ke vzniku křehkých zákalných struktur (martenzit, dolní 

bainit) Uhlíkový ekvivalent CE je zároveň ukazatelem svařitelnosti oceli z pohledu jejího 

chemického složení. Dominantní úlohu ve všech používaných formách výpočtu 

ekvivalentního uhlíku má obsah uhlíku v oceli. Do některých vztahů pro jeho výpočet je 

zahrnuta i tloušťka svařovaného materiálu. Čím je tedy hodnota CE materiálu větší,         

tím hůře se daný materiál svařuje [30]. 
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Mezinárodní svářečský institut (IIW) navrhl vzorec uhlíkového ekvivalentu [8, 9]: 
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 Postupně se z různých zkoušek odvodilo více vztahů pro uhlíkový ekvivalent a dnes 

lze v literatuře najít přibližně dvacet dalších výrazů, z nichž některé jsou uvedeny: 
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Kromě ekvivalentního uhlíku musíme mít na zřeteli ještě další faktory,  

které spolupůsobí na vznik zákalné struktury, například velikost zrna, stupeň desoxidace, 

předcházející tepelná zpracování nebo tváření za studena, vliv stopových prvků, velikost 

vneseného tepla při svařování, počet kladených svarových housenek a další [7, 8]. 

 

Vnesené teplo při svařování: 

 

  
   

 
             [       ] 

 

Kde: 

 

Q . . . . množství tepla přivedené do svarového spoje na jednotku jeho délky [kJ.mm
-1

] 

k. . . . . koeficient tepelné účinnosti metody svařování  

U . . . . napětí při svařování [V] 

I . . . . . intenzita svařovacího proudu [A] 

v . . . . . rychlost svařování [mm.s
-1

] 

  

 

 Přítomnost uhlíku představuje problém u ocelí s jeho obsahem vyšším než 0,33%. 

Toto se netýká ocelí pro výztuže do betonu, které mají obsah uhlíku do hodnoty 0,25%. 

Přesto je vhodné zmínit procesy, které při ochlazování ve svarovém spoji probíhají.      

Patří k nim vnitřní napětí, která vznikají při nevhodně zvoleném režimu chladnutí svaru a 

lze je vysvětlit jako důsledek strukturních změn. Při dosažení kritické rychlosti 

ochlazování se austenit mění převážně na martenzit [6]. Protože má austenit plošně 

centrovanou prostorovou mřížku, která je prostorově menší a martenzit prostorově 

centrovanou mřížku, která je prostorově větší, dochází při přeměně, která probíhá v tuhém 

stavu k již zmíněnému vnitřnímu pnutí. Tento nepříznivý vliv je nutno kompenzovat 

vhodně zvolenými technologickými postupy. 
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K prvkům chemického složení oceli, ovlivňujících její vlastnosti a svařitelnost patří: 

 

Fosfor – zvyšuje mez kluzu i mez pevnosti a zvyšuje odolnost proti atmosférické 

korozi především ve spojení s mědí. Jeho přítomnost snižuje plasticitu oceli. Způsobuje 

zkřehnutí za studena, a proto se jeho obsah v nelegovaných ocelích omezuje na 0,05% 

max. Jeho škodlivé působení lze shrnout následovně [8,12]: 

 

 zvyšuje sklon k segregaci tím, že prodlužuje dvoufázovou oblast v rozmezí teplot 

1534 - 1050 
o
C; 

 malá difúzní rychlost  a  tuhého roztoku (ferit, austenit), nedovoluje vyrovnání 

koncentrace fosforu; 

 způsobuje zkřehnutí  tuhého roztoku. 

Zkřehnutí feritu vede ke křehkým lomům, které lze prokázat prudkým snížením hodnoty 

vrubové houževnatosti i za vyšších teplot. 

 

Síra – železo a sulfid železnatý tvoří nízkotavitelné eutektikum, jehož bod tavení se 

vlivem oxidu železnatého posouvá k ještě nižším hodnotám [8]. Kritická je široká oblast 

tuhnutí od bodu tavení železa (1534 °C) až k bodu tavení Fe – FeS eutektika při 988 
o
C. 

V tomto celém rozsahu teplot je  tuhý roztok v rovnováze s tekutou fází, která může 

dosáhnout eutektické koncentrace 31% S a tvoří se okolo primárních zrn. Proto při tváření 

za tepla a při svařování dochází k natavení eutektika na hranicích zrn a tím nastane 

porušení materiálu (mezikrystalické trhliny). Tento jev je nazýván náchylností na vznik 

teplých trhlin. Při vysokém obsahu síry působí příznivě přítomnost manganu. Síra má vyšší 

afinitu k manganu než k železu a bod tavení sulfidů manganu leží podstatně výše, tj. 1610 

°C. To znamená, že sulfidy manganu jsou při tuhnutí oceli již v pevném stavu a působí 

jako krystalizační zárodky rozdělené v zrnech oceli, tj. nacházejí se na hranicích zrn.        

U nelegovaných ocelí je maximální obsah síry do 0,05% [10,11]. 

 

Dusík – V železe i slitinách železa je vždy určité množství rozpuštěného dusíku, 

jehož obsah závisí na použité technologii výroby. Maximální rozpustnost dusíku 

v roztavené oceli je při 1600 °C asi 0,04 až 0,05 hm.% . S klesající teplotou se vylučuje 

přebytečný dusík jako nestabilní nitrid Fe4N, nebo při teplotách okolo 200 °C jako 

nestabilní nitrid Fe18N. V některých literaturách se uvádí, že se dusík může vylučovat, 

kromě uvedených nitridů, i jako nitrid Fe2N. Vylučování nitridů má podstatný vliv           

na vlastnosti oceli, neboť se zvyšuje mez kluzu, mez pevnosti a tvrdost. Současně se 

snižují plastické vlastnosti, zejména tažnost, vrubová houževnatost, případně mez únavy. 

Zvlášť nebezpečné je vylučování nitridů v úzkém pásu okolo svarů, které může při nižších 

teplotách vést k úplnému poškození konstrukce. Vyloučené nitridy mohou zvýšit sklon 

oceli k mezikrystalické korozi, projevující se hlavně při mechanickém namáhání. 

Nežádoucí účinky lze odstranit přísadou prvků s vyšší afinitou k dusíku než má železo, 

jako jsou např. Al, Ti, Nb, V. Obsah dusíku se nesnižuje ve svarovém kovu, ale přetváří se 

na příslušné precipitáty [18]. 

 

Vodík - rozpouští se ve formě intersticiálního tuhého roztoku a jeho rozpustnost se 

mění s jeho teplotou. Při ochlazování svarového kovu je přebytečný vodík rozpuštěn mimo 

mřížku. Vodík může vytvářet plynné vměstky - póry. Je – li však vodíku rozpuštěno více 

(nad 5 cm
3
/100g), může být hlavním přínosem vzniku studených trhlin. Reakce 2HH, 
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nazývaná rekombinace, je provázena prudkým zvýšením tlaku v místě, kde je nahromaděn 

vodík. V tomto místě může být překročena hodnota meze pevnosti, jejímž důsledkem 

mohou vznikat studené trhliny. Vodík je také příčinou vady, kterou nazýváme rybí oko. 

Vzniká okolo vměstku, kde se vodík shromažďuje. Tato vada začíná vznikat až při prvním 

zatížení konstrukce při překročení meze pružnosti. Velikost této vady je v rozmezí            

1-10 mm. Vodík se do svarového kovu může dostat vlhkostí obalu elektrod, korozí, 

barvou, mazivem ulpěným po tažení na povrchu přídavných materiálů, apod. [12]. 

 

 

2.6 Studium vlivu tepelného zatížení termomechanicky zpracovaných 

ocelí z hlediska mechanických vlastností 

 

2.6.1 Tepelně ovlivněná oblast svarových spojů 
 

Tepelně ovlivněná oblast je ta část svarového spoje, jejíž struktura je ovlivněná 

teplem při zhotovování svarového spoje [8]. Jestliže při svařování kovů a slitin bez 

polymorfní přeměny (Cu, Ni, Al) zůstává mikrostruktura materiálu v tepelně ovlivněné 

oblasti zachovaná, v kovech a slitinách s polymorfní přeměnou dochází v tepelně 

ovlivněné oblasti k výrazným strukturním změnám, které mají vliv na vlastnosti svarových 

spojů [15]. 

Tepelně ovlivněná oblast se dělí na oblasti s charakteristickými teplotami. 

V případě konstrukčních ocelí to jsou: 

 

 oblast zahřátí pod teplotu Ac1 

 oblast zahřátí na teploty Ac1 - Ac3, pásmo částečné překrystalizace 

 oblast zahřátí na teploty nad Ac3 - Tpř, pásmo normalizace 

 podhousenková oblast, t.j. ta část předcházející oblasti, která je zahřátá nad kritické 

teploty růstu zrn, Tpř - Ts,  pásmo přehřátí 

 přechodová oblast do svarového kovu 

 

Mikrostrukturní změny v TOO závisí na chemickém složení oceli a často                 

i na výchozí mikrostruktuře dané tepelným zpracováním, velikostí vneseného tepla          

při svařování a rychlosti ochlazování [9]. 

Mikrostrukturní změny u nízkouhlíkové konstrukční oceli s výchozí feriticko-

perlitickou strukturou lze charakterizovat takto: v oblasti zahřáté nad teplotou Ac1 se 

začíná rozpouštět perlit. Při eutektoidní teplotě by se měl transformovat na austenit 

eutektoidní koncentrace. V prvních okamžicích zůstává okolní ferit zachován. Z austenitu 

eutektoidní koncentrace difunduje potom uhlík do okolního feritu přednostně po hranicích 

zrn. Postupující difuzí dochází následně k postupné přeměně α → γ a při teplotě Ac3 se 

tento proces ukončuje. Pokud je rychlost ochlazování větší, uhlík nestihne difundovat zpět 

do bývalého perlitického zrna. Toto má za následek vznik zákalné martenzitické struktury 

eutektoidní koncentrace nebo přechodných struktur. Mezi těmito přechodovými 

strukturami se mohou vyskytovat struktury bainitické nebo smíšené. Charakter struktury 

této oblasti bude určen diagramem rozpadu austenitu v podmínkách svařování “ in- situ”. 

Tento diagram se může lišit od diagramu kontinualního rozpadu austenitu především proto, 

že strukturní přeměny v oblasti svarových spojů jsou charakterizované přítomností 

teplotních gradientů [8]. 
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Obrázek 2.14  Vliv teplotního cyklu svařování na strukturu svarového spoje [9] 

 

 

2.6.2 Rozbor metalografických struktur a jejich vlastností 

 
 Ferit – Ferit je intersticiální tuhý roztok uhlíku v Feα. Rozpustnost uhlíku v Feα je 

velmi malá (max. 0,02% při 727 °C) a s klesající teplotou dále klesá [14]. 

 V kubické prostorově centrované mřížce může intersticiální atom obsadit 

tetraedrickou polohu nebo oktaedrickou polohu. Tetraedrická poloha není symetrická 

vzhledem k okolním atomům mřížky, proto ve skutečnosti dochází k obsazování 

energeticky výhodnějších poloh. Intersticiální atom v oktaedrické poloze vyvolává 

deformace (distorze) mřížky, tím znemožňuje obsazení okolních intersticiálních míst, takže 

rozpustnost pak není dána celkovým počtem intersticiálních míst, ale velikostí oblastí, 

které nemohou být intersticiálním atomem obsazeny. Struktura feritu je tvořena 

polyedrickými zrny méně hranatými, než jsou zrna austenitu [38] . 

 Rovnovážný ferit je plasticky neformovatelný, deformace se projeví kluznými 

čarami na povrchu zrna. Podle způsobu a stupně deformace se mění tvar jednotlivých zrn 

ve směru působící síly. Schopnost změnit tvar klesá s rostoucím stupněm deformace. 

Deformací byl porušen rovnovážný stav krystalů. Původního zrna dosáhneme žíháním       

v intervalu teplot 400 - 600°C [5]. 

 

 Perlit – Perlit je eutektoid, tj. výsledek rozpadu austenitu a představuje heterogenní 

směs dvou fází: feritu, obsahujícího 0,02% a cementitu. Takto vzniklý perlit je lamelární, 

ve struktuře se střídají tenké rovnoběžné vrstvy, z nichž první je chudá na uhlík, druhá 

bohatá uhlíkem. Teplota a různé rychlosti ochlazování jsou příčinou vzniku hrubého nebo 

jemného perlitu. Čím je podchlazení větší, tím jemnější perlit vzniká [22] . 

 Lamely nepředstavují ještě konečný rovnovážný stav mezi feritem a cementitem. 

Při velmi pomalém ochlazování nebo několikahodinovém žíhání na teplotě 700°C se 

vlivem povrchového napětí lamely rozpadnou na kulovité částice. Takový perlit potom 
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nazýváme globulární a jeho mechanické vlastnosti jsou příznivější hlavně z důvodu snížení 

tvrdosti materiálu [38]. 

 

 Austenit – Vzniká peritektickou reakcí nebo primární krystalizací z taveniny. Je to 

intersticiální tuhý roztok uhlíku v Feγ, kde atom uhlíku se může zachytit ve středu kubické 

plošně centrované mřížky (oktaedrická poloha). Každé intersticiální místo sousedí se šesti 

místy obsazenými atomy železa [38]. 

 Austenit tvoří hranatá polyedrická zrna. Transformace austenitu závisí především 

na rychlosti ochlazování a na stupni podchlazení. Podle mechanismu vzniku nové struktury 

jde o tři způsoby transformace, a to na perlit, bainit nebo martenzit [47]. 

 

 

2.6.3 Rozbor fázových přeměn při chladnutí taveniny 

 
 Transformace austenitu – Jestliže při ochlazování austenitické struktury 

nedodržíme podmínky odpovídající rovnovážnému diagramu, nemusí austenit 

transformovat na perlit, ale vznikají nové struktury označované jako martenzit a bainit 

[14]. Způsob přeměny přechlazeného austenitu se nedá vyčíst z rovnovážného diagramu. 

Diagramy popisující časový průběh transformace při konstantní teplotě, t.j. pro různé 

podchlazení, jsou diagramy IRA (diagram izotermického rozpadu austenitu). Austenitický 

vzorek je v tomto případě rychle ochlazen na požadovanou teplotu, je na ní udržován a 

sleduje se postup rozpadu austenitu (obr. 2.16). Druhý typ diagramu zachycuje přeměnu 

austenitu při kontinuálním ochlazování, t.j. závislost rozpadu austenitu na různých 

rychlostech ochlazování (obr. 2.17). Jde o tzv. ARA diagram (anizotermický rozpad 

austenitu) (kapitola 2.6.4) [19]. 

 

 Transformace austenit – perlit (tab.2.4)- Probíhá při pomalém ochlazování slitiny 

a při vysokých teplotách (blízkých teplotě eutektoidní reakce) [3]. Dochází při ní               

k přerozdělování uhlíku, vytváří se oblasti chudé na uhlík (ferit) a bohaté uhlíkem 

(cementit), a ke změně krystalické struktury, protože ferit i cementit mají jinou mřížku než 

austenit. Řídícím faktorem je zde difúze atomů uhlíku. Rychlost difúze, závisející            

na teplotě, určuje rychlost změny struktury. 

 U ocelí jiného než eutektoidního složení dochází nejprve ke vzniku  

tzv. proeutektoidního feritu (u podeutektoidních ocelí), případně proeutektoidního 

cementitu (u ocelí nadeutektoidních). Množství těchto fází ve struktuře klesá s teplotou 

[20]. 

 

 Transformace austenit – martenzit (tab.2.4) - Je druhý krajní případ transformace 

austenitu. Martenzit má tetragonální prostorově centrovanou mřížku, což je vlastně 

deformovaná kubická prostorově centrovaná mřížka. Míra deformace je dána obsahem 

uhlíku ve slitině. Jedná se tedy o přesycený tuhý roztok uhlíku vFeα, obsah uhlíku je stejný 

jako u výchozího austenitu [5,15]. 

 Transformace spočívá ve změně mřížky doprovázené deformací, difúze je 

potlačena, přeměna je řízena smykovým mechanismem. Deformace se projeví také změnou 

objemu a vyvolá napětí, které je příčinou tvrdosti a křehkosti martenzitu. Určitá část 

austenitu se na martenzit nepřemění. Tento austenit označujeme jako zbytkový,           

jehož množství je tím větší, čím více uhlíku slitina obsahuje, transformace probíhá teprve 

až při dalším podchlazení, obvykle pod bod mrazu [14]. 
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 Transformace austenit – bainit (tab.2.4) – Bainitická přeměna je považována za 

reakci smíšené povahy, za přechod mezi difúzní perlitickou a bezdifúzní martenzitickou 

transformací. Probíhá při větším přechlazení austenitu, když jeho přeměna probíhá          

při teplotách nižších (500 až 250°C). Předpokládá se, že po ochlazení austenitu na teploty, 

při kterých už není možná perlitická přeměna, neboť substituční difúze atomů Fe je téměř 

nemožná, ještě není možná martenzitická transformace, protože danému chemickému 

složení austenitu odpovídá nižší teplota Ms [5,19]. 

 V přechlazeném austenitu nastává difúze uhlíku a vznikají oblasti obohacené 

uhlíkem a místa o uhlík ochuzená, případně, že část uhlíku precipituje ve formě cementitu. 

Je-li snížení obsahu uhlíku v ochuzených oblastech dostatečně velké, zvýší se teplota Ms  

až nad okamžitou teplotu soustavy a austenit může transformovat na martenzit. Ten je však 

stále ještě silně přesycen uhlíkem, a protože je teplota přeměny stále dostatečně vysoká   

pro intersticiální difúzi uhlíku, precipitují ze vzniklého martenzitu karbidy [20]. 

 

 Podle transformační teploty rozlišujeme (obr. 2.15): 

 

 Horní bainit vzniká při teplotách 350 až 500°C, jeho strukturu tvoří svazky 

hrubších jehlic bainitického feritu s podélně uspořádanými částicemi 

cementitu, které jsou vyloučeny hlavně na povrchu jehlic [5]. 

 Dolní bainit vzniká při teplotách nižších a je tvořen tenkými deskami 

bainitického feritu více přesyceného uhlíkem, takže k precipitaci karbidů 

dochází převážně uvnitř desek. Je jemnější než horní bainit a vlastnosti se 

blíží vlastnostem martenzitu [5]. 

 

 

 
Obrázek 2.15 Struktura horního a dolního bainitu [23] 

 

 

2.6.4 Diagramy rozpadu austenitu 

 
 Přeměna austenitu na jednotlivé struktury probíhá dvěma rozdílnými způsoby 

ochlazování: 

 

Izotermický rozpad austenitu - Ochlazení austenitu na danou teplotu proběhne 

časově velice rychle. Rozpad austenitu probíhá v určitém časovém intervalu při konstantní 
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teplotě (izotermicky). Takovýto způsob ochlazování odpovídá ochlazování malých nebo 

tenkých předmětů a nazývá se izotermické. Zobrazuje se v diagramech izotermického 

rozpadu austenitu (obr. 2.16) [16]. 

Křivky perlitické a bainitické přeměny se u uhlíkové oceli v určité oblasti 

překrývají (na obrázku čárkovaně), diagram je však v této části nahrazen společnou 

křivkou počátku a konce izotermické přeměny austenitu (perlitické a bainitické).        

Vlevo od počátku přeměny austenitu (Ps, Bs) je struktura austenitická, vpravo od křivky 

přeměny austenitu (Pf, Bf) je struktura tvořena produkty přeměny [9]. 

 

 
Obrázek 2.16 Diagram izotermického rozpadu austenitu (IRA) [9] 

 

 Anizotermický rozpad austenitu – Ochlazování austenitu bude probíhat různými 

rychlostmi plynule až na teplotu okolí. Rozpad austenitu probíhá opět v určitém časovém 

intervalu, ale při plynule klesající teplotě (anizotermicky). Takovýto způsob ochlazování 

odpovídá ochlazování hmotnějších předmětů a nazývá se anizotermické [16]. 

 

 Diagramy ARA udávají počátky a konce jednotlivým přeměn, které byly získány 

při plynulém ochlazování (obr. 2.17). Při ochlazování uhlíkových ocelí podél křivek 1 a 2 

vzniká při určitém přechlazení austenitu perlit, který je vyhovující v oblasti svaru. Při vyšší 

rychlosti ochlazování nestačí všechen austenit transformovat v perlitické oblasti a jeho část 

se zachová až do teplot, kdy již probíhá přeměna bainitická. Ve struktuře se v tomto 

případě objevuje perlit s bainitem (popř. martenzit v malém množství). Při rychlosti 

ochlazování podle křivky 4 probíhá rozpad austenitu přímo na bainit a pod Ms pokračuje 

martenzitickou přeměnou. Od určité rychlosti ochlazování, křivka 5, austenit přímo 

transformuje na martenzit. Křivka ochlazování označená vk znázorňuje kritickou rychlost 

martenzitické přeměny, kdy výsledná struktura je tvořena přímo martenzitem [9]. 

 Nejvýznamnější ochlazovací rychlostí je kritická rychlost ochlazování. Rychlost 

ochlazování větší než je rychlost kritická (tzv. rychlosti nadkritické), nemají na vlastnosti 

vysledné martenzitické struktury prakticky žádný vliv kromě vzniku vyšších pnutí. 

 Budou-li rychlosti ochlazování menší než je rychlost kritická (tzv. rychlosti 

podkritické), křivka 4 v obrázku (obr. 2.17), rozpadne se část austenitu na perlit, část na 

bainit a na martenzit, pokud křivka protne izotermu Ms [38]. 
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 Z hlediska svařování je diagram ARA velice důležitý, protože nám podává 

informace o možných komplikacích s danou ocelí. Přesnější stanovení struktur ve 

svarových spojích je možné určit ze speciálních ARA diagramů označených “ In situ”, 

které jsou konstruovány pro podmínky ochlazování při svařování elektrickým obloukem 

[16]. 

 

 
Obrázek 2.17 Diagram anizotermického rozpadu austenitu (ARA) [9] 

 

 

2.6.5 Mechanické vlastnosti vzniklých struktur 

 
 Lze konstatovat, že čím je teplota transformace nižší, tím větší tvrdost bude mít 

nově vzniklá struktura. Pokud srovnáme mechanické vlastnosti jednotlivých struktur,     

pak se perlit bude vyznačovat velkou houževnatostí, malou tvárností a poměrně nízkou 

mezí kluzu. Bainitická struktura je více stejnorodá a vykazuje vyšší pevnost. Martenzit je 

tvrdý a křehký, v případě ocelí do betonářských výztuží představuje problém, neboť jeho 

tvrdost přesahuje hranici, která je normou udávaná jako přípustná. 

 Martenzitická struktura, která vznikne přeměnou podchlazeného austenitu, není      

v termodynamické rovnováze. Tato nerovnováha je částečně odstranitelná popouštěním, 

které je založeno na opětovném ohřevu na teplotu nad bodem Ac1 a výdrží na této teplotě a 

následném ochlazování vhodně zvolenou rychlostí [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VŠB – Technická univerzita Ostrava Disertační práce 

 

29 

 

Tabulka 2.4  Změny struktury u nelegované eutektoidní oceli [14] 

Výchozí 

struktura 
Ochlazení Struktura po ochlazení 

Struktura po 

popouštění 

austenit 

velmi rychlé 
martenzit a zbytkový 

austenit 

ferit a zrnitý 

cementit 

rychlé 
jemný perlit a martenzit a 

zbytkový austenit 

středně rychlé velmi jemný perlit 

pomalé jemný perlit 

velmi pomalé hrubý perlit 

    

 

 

2.7 Vady montážních svarů betonářské výztuže 

 

Vady ve svarech je nutné považovat jako nebezpečné koncentrátory napětí, které 

nepříznivě snižují mechanické vlastnosti svarového spoje. Vady se mohou za určitých 

podmínek stát iniciátory lomu a způsobit tak vyřazení konstrukce z provozu. Ve svarových 

spojích jsou přípustné vady pouze ty, o kterých víme, že při známém provozním zatížení 

neohrozí bezpečnost svařovaných konstrukcí [6]. 

 

2.7.1 Druhy a rozdělení vad a jejich příčiny 

 

Příčiny vzniku vad jsou závislé na druhu svařovaného materiálu a metodě 

svařování. Klasifikaci vad ve svarových spojích při tavném svařování uvádějí normy    

ČSN EN ISO 6520-1,2 a ČSN EN ISO 5817. 

 

Rozdělení podle tvaru : 

 

 Bodové – mikropóry, malé sférické vměstky 

 Plošné – trhliny, mikrotrhliny, studené spoje, neprůvary 

 Prostorové – plynové dutiny, vměstky (struskové, tavidlové, oxidické, kovové), 

staženiny 

 

Rozdělení podle polohy : 

 

 Vnitřní – plynové dutiny, staženiny, vměstky, studený spoj, neprůvary, póry 

 Povrchové (vnější) – trhliny, mikrotrhliny, studené spoje, neprůvary, póry 

 

Vady jsou řazeny do šesti skupin [31]: 

  

 Skupina 1. Trhliny 

 

 Mikrotrhlina 

 Podélná trhlina 
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 Příčná trhlina 

 Radiální trhlina 

 Kráterová trhlina 

 Rozvětvené trhliny 

 

 Mohou být makroskopické (viditelné okem nebo lupou) a mikroskopické (jemné 

trhlinky viditelné jen pod mikroskopem). Příčinou vzniku trhlin je velké vnitřní pnutí v 

chladnoucím svarovém kovu, nevhodný tvar spoje, jednostranný ohřev. Nebo vyčerpání 

plasticity u tuhých svařovaných částí . 

 

Skupina 2. Dutiny 

 

 Plynová dutina 

 Bublina 

 Shluk dutin – Při větším počtu dutin nebo bublin blízko sebe, je nebezpečí jejich 

propojení lomovou plochou. 

 Řádka dutin 

 Pór – I bublina jsou plynné vměstky, které uvízly v tuhnoucím svarovém kovu.  

Pór je charakteristický protáhlým tvarem, zatímco bubliny jsou kulovité. Tyto vady 

můžou vzniknout při svařování špatně očištěného materiálu od rzi, mastnot a barev. 

Dalšími iniciátory vzniku je také špatná polarita svarového proudu, dlouhý 

elektrický oblouk, vlhké elektrody s bazickým obalem, nedostatečný průtok 

ochranného plynu, narušení toku ochranného plynu (průvanem, větrem, 

odsáváním). 

 Červovitá dutina 

 Staženina 

 Mezidendritická staženina 

 

Skupina 3. Vměstky 

 

 Struskový vměstek – Jsou způsobeny foukáním oblouku, špatným očištěním 

předchozí housenky, zalitím strusky svarovým kovem. Dále malou intenzitou 

svařovacího proudu, excentrickým obalem elektrody, velká délka oblouku, špatně 

zvolená rychlost svařování [24]. 

 Tavidlový vměstek 

 Oxidický vměstek 

 Kovový vměstek 

 

Skupina 4. Vady odtavování a závaru: 

 

 Studený spoj – Je to plošná vada vzniklá nenatavením svarové plochy. Způsobuje ji 

nedostatečná intenzita proudu, příliš velká svařovací rychlost, foukání oblouku, 

špatné vedení hubice, malý průměr elektrody a předbíhání tavné lázně. 

 Neprovařený kořen – Způsobuje ho nesprávná úprava svarových ploch, nesprávný 

sklon elektrody. Řadí se mezi závažné vady, protože má silný vrubový účinek. 

Výrazně snižuje mechanické vlastnosti svarového spoje . 
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Skupina 5. Vady tvaru: 

 

 Zápal – Nadměrné odtavení hrany nebo základního materiálu v místě svařování. 

Snižují odolnost svařované konstrukce proti dynamickému namáhání . 

 Propadlý přechod v kořeni 

 Krápník – Obvykle způsobený velkou kořenovou mezerou, velkou intenzitou 

svařovacího proudu a malou svařovací rychlostí . 

 

Skupina 6. Různé vady: 

 

 Dotek elektrodou – Může způsobit zápal. V místě doteku dojde k odtavení 

přídavného materiálu. 

 Rozstřik – Nadměrné rozstřikování přídavného materiálu, nejčastěji kuliček, po 

základním materiálu. Vzniká při nevhodně nastavených parametrech elektrického 

oblouku ( vysoký proud) . 

 

2.7.2 Rozdělení trhlin z hlediska mechanismu jejich vzniku a teploty 

 
 Trhliny ve svarových spojích se rozlišují podle místa výskytu (vyskytuje-li se 

trhlina ve svarovém kovu nebo TOO), teplotní oblasti jejich vzniku (teplé trhliny, 

studené trhliny, žíhací trhliny, lamelární trhliny). 

 

 Trhliny ve svarovém kovu: 

 

 Vznik trhlin úzce souvisí s jakostí přídavného materiálu a podmínek svařování. 

Pokud svarový kov obsahuje mikrotrhliny, tak vlivem teplotních cyklů a fázových změn 

dochází k namáhání, které odstartuje další šíření a zvětšování původní mikrotrhliny. Tyto 

trhliny vznikají za vysokých teplot během tuhnutí. [6] 

Mezi obecné příčiny vzniku trhlin ve svarovém kovu patří také špatně zvolený 

přídavný materiál, nevhodné podmínky svařování, přítomnost dusíku a přítomnost činitelů 

podporujících šíření mikrotrhlin (shluky bublin, vměstky, sulfidy) (kapitola 2.5). 

K metalurgickým příčinám lze přiřadit podmínky ochlazování z tekutého stavu, strukturní 

změny ve svarovém kovu a vlastnosti ocelí za tepla (kapitola 2.6) [3]. 

 

Trhliny v základním materiálu 

 

I v základním materiálu mohou vznikat trhliny. K obecným příčinám patří pnutí 

vzniklá válcováním, mechanická únava, mezikrystalová koroze. 

Trhliny vzniklé metalurgickými příčinami jsou závislé na chemickém složení 

základního materiálu, přítomnosti vodíku. Typ, velikost a rozložení karbidů má také vliv 

na tvoření trhlin. Oceli s hrubými karbidy, jejichž rozpouštění v austenitu je pomalé, jsou 

méně náchylné k tvoření trhlin než oceli s jemnými karbidy [3]. 

 

 Horké trhliny 

 
Mohou se vyskytovat jak ve svarovém kovu, tak v TOO. Hlavní příčinou jejich 

vzniku je ztráta deformační schopnosti, nebo pokles pevnosti kritických oblastí ve 

svarovém spoji. Chladnutí svarového kovu nebo TOO způsobí smrštění, která vyvolají 
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tahová napětí (tahovou deformaci). Pokud se vyčerpá zásoba plasticity, vzniknou horké 

trhliny. Horké trhliny vznikají v čase, kdy je tuhnoucí systém ve dvoufázovém stavu, to 

znamená ještě s přítomností taveniny na hranicích krystalů. Pravděpodobnost, že v tomto 

stádiu vzniknou trhliny závisí také na rychlosti deformace. Ta podmiňuje možnost zalití 

vznikajících trhlin taveninou. Může dojít k zacelení trhlin, bude-li trhlina vyplněna 

kovovou fází. Horké trhliny bývají zpravidla krátké a členité [9]. 

 

Horké trhliny se také rozlišují na: 

 

Horké trhliny ve svarovém kovu: 

 

Krystalizační – Vznikají v průběhu krystalizace ( tuhnutí). Mohou být způsobeny 

škodlivými prvky tzv. doprovodnými prvky ( fosfor, síra, kyslík, oxidy). Těmto trhlinám se 

říká extrinsické. Trhliny, které vznikají při reakci prvků úmyslně přidávaných                  

do svarového kovu ( niob, chrom, molybden, bór), tedy prvků slitinových, přítomných            

v legovaných ocelích se označují jako intrinsické. U obou není nutné, aby segregující 

prvky byly roztavené. Tyto prvky také mohou tvořit tenké filmy pevné fáze, která snižuje 

pevnost hranic zrn. Podle Prochorova krystalizační trhliny vznikají při tuhnutí v určitém 

intervalu teplot, okolo teploty solidu, ve kterém se plasticita snižuje na minimum. Tento 

interval je označován jako “teplotní interval křehkosti” (TIK). Odpor proti krystalizačním 

trhlinám se označuje termínem “technologická pevnost materiálu”. Krystalizační a 

polygonizační trhliny mají interkrystalický charakter (probíhají podél hranic zrn).           

Pro minimalizaci nebezpečí vzniku krystalizačních trhlin se doporučuje používat přídavné 

materiály s nízkým obsahem C, P, S a zvýšeným obsahem manganu [6]. 

Místa výskytu: Krystalizační trhliny obvykle vznikají v ose svaru, nejčastěji se 

vyskytují v kořenových housenkách. Mohou vystupovat na povrch svaru, ale také být i pod 

povrchem svaru. Při svařování obalenou elektrodou jsou méně časté [30]. 

 

Likvační ( platí i pro TOO) – Vznikají ve vrstvách svarového kovu, které byly 

tepelně ovlivněny následující vrstvou svarové housenky. Mechanismus jejich vzniku je 

shodný se vznikem teplých trhlin v TOO. Příčinou jejich vzniku je přítomnost škodlivých, 

případně slitinových prvků. Fáze, které mohou tento typ trhlin ovlivnit, jsou vměstky         

s nízkým bodem tání, intermetalické fáze, karbidy NbC, M6C, Zr(C,N), TiC, M23C6 a 

borido-karbidy. Mezi škodlivé prvky patří sulfidy, jejichž teplota tavení je pod Ts (teplotou 

solidu) oceli.V průběhu svařování se rozpouští část sulfidů i v TOO a vzniklý film 

taveniny migruje do oblasti hranic primárních zrn. Současně vlivem vysoké teploty 

dochází k růstu primárních zrn. Film taveniny sníží kohézní pevnost hranic zrn, které se 

působením napětí (vznikající při smršťování) oddělí a vznikne tak síťoví mikrotrhlin.        

K likvaci u mikrolegovaných ocelí dochází na hranicích zrn při teplotách 1300 – 1135°C. 

Pro snížení náchylnosti svarového kovu na vznik horkých trhlin je nutné řídit metalurgické 

reakce a zvláště desoxidaci a desulfuraci (nejúčinnějším prvkem k vázaní síry je mangan) 

[3]. 

Podle Itamary se náchylnost svarového kovu na vznik trhlin posuzuje číslem H.C.S. 

Ocel je náchylná k trhlinam za horka, když je H.C.S. > 4 (nelegované oceli),                       

u nízkolegovaných ocelí když je H.C.S. > 1,6 [6]. 
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Opatření k zamezení vzniku horkých trhlin 

 

 Pro snížení rizika vzniku teplých trhlin je možné použít následující opatření: 

 

 Snížit tepelný příkon svařování (sníží se množství natavené fáze, stupeň segregace, 

růst zrna). 

 Nepoužívat housenky s velkým tvarovým koeficientem svaru a malým průřezem, 

zejména v kořenové oblasti. 

 Používání přídavných materiálů vysoké čistoty. 

 Omezit deformace a napětí použitím vhodných technik svařování, tvaru svarového 

spoje [9]. 

 

Studené trhliny 

 
 Tyto trhliny vznikají při teplotách kolem 200°C, někdy i pod teplotou 20°C,         

ale nejčastěji v konečné fázi austenitické transformace. Studené trhliny mohou vznikat i po 

24 hodinách nebo delší době po ukončení svařování. Patří k nim trhliny indukované 

vodíkem a zbrzděné lomy. Studené trhliny jsou transkrystalického charakteru, povrch je 

lesklý a nezoxidovaný. Na rozdíl od teplých trhlin, jsou méně členité a méně rozevřené.           

Podle orientace mohou být podélné nebo příčné, přes všechny oblasti svarového spoje. 

Tyto trhliny nemusejí vycházet na povrch. Nejčastěji se vyskytují ve svarových spojích 

legovaných ocelí nebo vysokopevných ocelí [3]. 

 

Hlavní příčinou vzniku studených trhlin je vzájemné působení tří předpokladů: 

 

 Přítomnost určitého množství vodíku 

 Struktura TOO a SK citlivá na účinek vodíku (spodní bainit, martenzit) 

 Přítomnost tahových napětí 

 

Zdrojem vodíku je především atmosférická vlhkost, koroze, vlhkost z obalu 

elektrod a tavidel, svařovací dráty po povrchové úpravě. Vodík difunduje v souladu s 

deformačními procesy ve svaru a s přeměnou γ → α do TOO (kapitola 2.5). 

Trhliny v TOO mohou vznikat, pokud svarový kov má nižší obsah legur než 

základní materiál. Zárodky trhlin vznikají na hranici ztavení a šíří se do TOO [5]. 

Dalším iniciátorem je napětí. Nerovnoměrný ohřev a ochlazování svarového kovu  

v průběhu svařovacího procesu vedou k nevratným přechodům a vzniku vnitřních pnutí. 

Opatření proti výskytu studených trhlin je správnou volbou technologie, konstrukce a 

vhodného materiálu [9]. 

 

Technologickými postupy lze upravit rychlost ochlazování kritických oblastí 

svarového spoje s cílem omezit transformační zkřehnutí (struktury martenzitu a spodního 

bainitu) a snížit obsah difuzního vodíku. Technologické postupy zahrnují metodu 

svařování, měrný tepelný příkon, předehřev, teplotu pro kladení svarových housenek, 

dohřev, mezioperační žíhání, tepelné zpracování, přípravu a úpravu svařovaných ploch, 

správná manipulace s přídavným materiálem (skladování a sušení), měřící a kontrolní 

technika [6]. 

 

Do konstrukčních vlivů se zahrnuje tloušťka materiálu v místě svaru, druh 

svarového spoje, jeho umístění, jeho délka a plocha na konstrukci, tvar svarových ploch a 

tuhost konstrukce. 
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U volby materiálu se musí brát ohled na použitou ocel, její svařitelnost a její stav 

před svařováním (zda-li je nebo není tepelně zpracován), mechanické vlastnosti (pevnost, 

plastické vlastnosti), odolnost proti plastickému porušení, vhodný výběr přídavného 

materiálu [3]. 

 

Žíhací trhliny 
 

Vznikají ve svarových spojích při tepelném zpracování (obvykle se jedná o žíhání na 

snížení vnitřního pnutí, tedy žíhání v oblasti teplot pod A1). Tyto trhliny mohou vznikat i v 

průběhu svařování, v případě, kdy došlo k tepelnému ovlivnění předchozích vrstev 

svarového kovu nebo TOO následující housenkou [30]. 

 

Z hlediska mechanismu vzniku se rozlišují: 

 

 Nízkoteplotní, (oblasti teplot 200 - 300°C) – Vznikají v počáteční fázi žíhání,        

při rychlém ohřevu na žíhací teploty. Tento efekt způsobí napětí mezi povrchem a 

jádrem svaru. Jsou to napětí termální, tyto napětí spolupůsobí s napětími 

strukturními, které vznikají při rozpadu přesycených tuhých roztoků (martenzit, 

dolní bainit). Rozpad těchto struktur nastává právě v počátečních stádiích žíhání 

[4]. 

 Vysokoteplotní, (oblasti teplot 600 – 650°C) – Vznikají převážně v přehřáté oblasti 

TOO, pokud obsahuje rozpadové fáze martenzitu nebo bainitu se zbytkovým 

austenitem. Náchylné jsou nízkolegované oceli, protože legury Cr, Mo, V mají     

za těchto teplot rozpuštěnou větší část karbidů. Při ohřevu a v prvních stádiích 

výdrže na žíhací teplotě dochází k precipitačním procesům. Precipitující částice 

výrazně zpevňují primární zrna. Pokud jsou částice malé a s vysokým stupněm 

disperze, způsobují precipitační zpevnění. Náchylnost ocelí k trhlinám zvyšují 

povrchově aktivní prvky ( Sn, Sb, As) [9]. 

 Podnávarové trhliny – Vyskytují se při plátování nízkolegovaných ocelí 

navařováním pásovou elektrodou pod tavidlem. 

 

Opatření k zamezení vzniku žíhacích trhlin 

 

Největšího efektu lze dosáhnout úpravou a kontrolou žíhacích programů. Pro omezení 

výskytu žíhacích trhlin je vhodné snížit rychlost ohřevu do teplotní oblasti 400°C. Rychlost 

ohřevu by měla být v rozsahu 15 až 30°C. U materiálů, které jsou náchylné na vznik trhlin 

při teplotách 580 – 650°C je vhodné použít dvojstupňové žíhání [9]. 
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3 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Na základě zhodnocení současného stavu a dané problematiky byly stanoveny 

následující cíle disertační práce: 

 

 Studium metalurgických procesů a fázových přeměn na rozhraní svarový kov – 

základní materiál termomechanicky zpracovaných ocelí používaných pro výrobu 

betonářské výztuže; 

 Studium změn lokálního chemického složení vybraných míst svarových spojů 

s ohledem na vnesené teplo a možnosti vzniku vad svarových spojů; 

 Studium změn tvrdostí a mikrotvrdostí v oblastech svarových spojů termomechanicky 

zpracovaných ocelí v závislosti na vneseném teple; 

 Výzkum vlivu technologických parametrů svařování na vznik nežádoucích struktur ve 

svaru a v TOO, a s tím spojený vznik trhlin ve svaru při svařování a po svařování; 

 Návrh a ověření navržené metody svařování s použitím vhodných přídavných materiálů 

s cílem dosažení požadovaných mechanických vlastností materiálu TMZ ocelí 

používaných pro výrobu betonářské výztuže. 

 

 

4 POSTUP ŘEŠENÍ DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Na základě získaných teoretických poznatků a studia současného stavu problematiky 

(kapitola 2) lze stanovit postup řešení disertační práce následovně:  

 

 Studium vlastností jednotlivých typů TMZ ocelí používaných pro výrobu betonářské 

výztuže; 

 Svařování vybraných TMZ ocelí navrženou metodou svařování, zvolenými přídavnými 

materiály; 

 Provedení zkoušek svarových spojů z hlediska jejich mechanických vlastností; 

 Metalografické posouzení a hodnocení tvrdostí svarů a TOO; 

 Studium vlivu změn mikrotvrdostí a lokálního chemického složení z hlediska 

vneseného tepla při svařování a možnosti vzniku vad; 

 Stanovení optimálních parametrů svařování pro provádění svarových spojů TMZ ocelí 

používaných pro výrobu betonářské výztuže; 

 Návrh technologických postupů (WPS) pro svařování konkrétních typů svarových 

spojů betonářské výztuže; 
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 Definování přínosů práce pro rozvoj vědního oboru strojírenská technologie; 

 Definování přínosů práce pro praktickou realizaci výsledků řešení. 

 

 

5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST PRÁCE 

 

5.1 Základní materiál 
  

 Pro vlastní experiment byla použita ocel B500B podle normy EN 10027-1. Ocel 

vyrábí Třinecké železárny a.s. (obr. 5.1). Tato ocel je válcovaná za tepla, řízeně 

ochlazovaná z doválcovací teploty. Chemické složení a mechanické vlastnosti jsou 

uvedeny v tabulkách 5.1 a 5.2. 

  

Tabulka 5.1 Chemického složení oceli B500B 

 max. C 
 

[hm.%] 

max. S 
 

[hm.%] 

max. P 
 

[hm.%] 

max. N 
 

[hm.%] 

 

CEV 

chem.složení-tavby 0,22 0,050 0,050 0,012 0,50 

 

 

   Tabulka 5.2 Mechanické vlastnosti oceli B500B 

 Re 
 

[MPa] 
 

min 

Rm 
 

[MPa] 
 

min 

A10 
 

[%] 
 

min 

Agt 
 

[%] 
 

min 

 

Rm/Re 
 

min 

Použité 
 

průměry 
 

[mm] 

 
 

Stav 

 

 
B500B 

 

 
500 

 

 
550 

 

 
10 

 

 
5 

 

 
1,08 

Ø10, 12, 
 

14, 18, 30, 

32 

Válcováno za tepla, ve 
 

stavu řízeně 
 

ochlazovaném 
 

z doválcovací teploty 

 
 

 Základní materiál je vyhovující pro svařování tyčí betonářské výztuže dle  

ČSN EN ISO 17 660-1. Atest materiálu je uveden v příloze P5.1. 

 

 

5.2 Volba přídavných materiálů a svařovacích parametrů 

 

Přídavný materiál pro svařování spojů termomechanicky zpracovaných ocelí byl 

vybrán s ohledem na chemické složení a mechanické vlastnosti základního materiálu 

Hodnoty mechanických vlastností přídavného materiálu by měly být minimálně stejné jako 

hodnoty základního materiálu. Doporučuje se použití elektrod s bazickým obalem 
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z důvodu vyšších hodnot nárazové práce a menší náchylnosti na vznik trhlin ve svarovém 

kovu. Množství difúzního vodíku nesmí překročit hranici 15ml/ 100g svarového kovu. 

 Tento materiál je v souladu s platnou normou ČSN EN ISO 17660-1 a Technickými 

podmínkami staveb pozemních komunikací TP 193 [1]. 

Ocel B500B má mez kluzu 500 MPa, tudíž je vhodné použít přídavný materiál E-B 

127. Níže uvedený přídavný materiál byl dle pokynu výrobce před svařováním přesušen. 

Teplota sušení přibližně 100°C/1h + 300 – 350°C po dobu 2 hodin. 

 

 

 

 

 

   Tabulka 5.3 Charakteristika přídavného materiálu 
 

Typ 
Označení 

 

výrobce 

 

Výrobce 
Norma: 

 

Klasifikace 

 

Režim sušení 

 

Elektroda 
 

E–B127 
ESAB 

 

Vamberk s.r.o. 

EN499-E50AB 
 

42H10 

100°C/1h+300- 
 

350°C/2h 

Chemické složení 

C[hm.%] Si [hm.%] Mn [hm.%] 

0,06 0,50 2,0 

Mechanické vlastnosti 

Rm 
 

[MPa] 

 

Re [MPa] 
 

A5 [%] 
 

KV+20[J/°C] 
Teplota zkoušení 

 

[°C] 

660 580 23 130 +20 

 

 

5.3 Úprava svarových ploch a návrh provedení svarových spojů 

 

Betonářské výztuže byly svařovány navrženou metodou ručního obloukového 

svařování obalenou elektrodou (111). 

Před vlastním svařováním byly svarové plochy očištěny, okartačovány a odmaštěny 

(obr. 5.2 a 5.3) 
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Obr 5.1: Dodané tyče betonářské výztuže Třineckých železáren a.s. 

 

 
 

Obr. 5.2: Příprava svarových ploch betonářských výztuží – X svary 
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Obr. 5.3: Příprava svarových ploch betonářských výztuží – V svary 

 

 

 

 
Obr. 5.4 Nosný křížový spoj oboustranný podle TP 193[1] 
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Obr. 5.5 Nosný křížový svarový spoj  

 

 
Obr. 5.6 Přeplátovaný nosný spoj s přesahem, jednostranný podle TP 193[1] 

 

 

 

 
Obr. 5.7 Přeplátované svarové spoje 
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Obr. 5.8 Nosný spoj s příložkami podle TP 193 [1] 

 

 

 
Obr. 5.9 Nosný svarový spoj s příložkami  

 

 
Obr. 5.10 Oboustranný tupý V-svar podle TP 193[1] 

 

 

 
Obr. 5.11 Jednostranný tupý V podle TP 193[1] 
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Obr. 5.12 Tupé svarové spoje 

 

 

Tupé svarové spoje, přeplátované spoje s přesahem jednostranné a spoje s přesahem 

se 2 příložkami byly svařovány v poloze PA, nosné křížové svarové spoje byly svařovány 

v poloze PB. Před vlastním svařováním nebyl aplikován předehřev. Byla sledována teplota 

interpass, max. 500°C (obr. 5.4 ÷ 5.12). Tepelné zpracování nebylo aplikováno. 

 

Základní parametry svařování jsou uvedeny v tabulce 5.4. Údaje k postupu 

svařování a doporučené svařovací parametry výrobcem jsou uvedeny v příloze č. P5.2. 

  

   Tabulka 5.4 Parametry svařování 
 
 

Housenka 

 

Metoda 

svařování 

Průměr 
 

elektrody 
 

[mm] 

 

Proud 
 

[A] 

 

Napětí 
 

[V] 

 
 

Polarita 

Tepelný 
 

příkon 
 

[kJ.mm
-1

] 

1.až3. 111 Ø2,5 85-97 22-27 DC/+ 1,4–1,9 

 

4.ažn 
 

111 
 

Ø3,2 
118- 

 

140 

 

22-28 
 

DC/+ 
 

1,5–1,9 

 

 

5.4 Zkušební vzorky 

 

Pro zkoušení tyčí betonářské výztuže bylo zhotoveno celkem 286 vzorků, z nichž 

byly vybráni zástupci pro (obr. 5.4 ÷ 5.12) : 

 nosný křížový spoj jednostranný a oboustranný, 

 přeplátovaný nosný spoj s přesahem jednostranný, 
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 spoj s přesahem jednostranný se 2 příložkami, 

 tupý svarový spoj ( V-svar, X-svar). 

 

 Tabulka 5.5 Kontrola a zkoušení zkušebních kusů dle normy ČSN EN ISO 17 660-1. 

Druh svarového 

spoje 

Zkouška tahem Zkouška ohybem Zkouška střihem 

Tupý spoj 3 3 - 

Spoj s přesahem 3 - - 

Spoj s příložkami 3 - - 

Křížový spoj 6 3 3 

 

Seznam a značení vzorků je uvedeno  v tabulce 5.6 

 

 Tabulka 5.6 Seznam a značení vzorků 

TYP 

SVAROVÉHO 

SPOJE 

ZNAČENÍ VZORKŮ 

PRŮMĚR 

TYČE Ø 

( mm) 

TYP ZKOUŠKY 

( počet vzorků) 

TUPÝ SVAROVÝ 

SPOJ – X SVAR 

( poloha PA) 

12TX/ 1-7 Tyč 12 Zk. tahem 3x / 1-3 

Zk. ohybem 3x / 4-6 

Makrostruktura 1x / 7 

20TX/ 1-7 Tyč 20 Zk. tahem 3x / 1-3 

Zk. ohybem 3x / 4-6 

Makrostruktura 1x / 7 

32TX/ 1-7 Tyč 32 Zk. tahem 3x / 1-3 

Zk. ohybem 3x / 4-6 

Makrostruktura 1x / 7 

TUPÝ SVAROVÝ 

SPOJ – V SVAR 

( poloha PA) 

12TV/ 1-7 Tyč 12 Zk. tahem 3x / 1-3 

Zk. ohybem 3x / 4-6 

Makrostruktura 1x / 7 

PŘEPLÁTOVANÝ 

SPOJ 

S PŘESAHEM- 

jednostranný 

( poloha PA) 

12PJ/ 1-4 Tyč 12 Zk. tahem 3x / 1-3 

Makrostruktura 1x / 4 

20PJ/ 1-4 Tyč 20 Zk. tahem 3x / 1-3 

Makrostruktura 1x / 4 

32PJ/ 1-4 Tyč 32 Zk. tahem 3x / 1-3 

Makrostruktura 1x / 4 

PŘEPLÁTOVANÝ 

SPOJ  

S PŘESAHEM- 

jednostranný, 

2 PŘÍLOŽKY 

( poloha PA) 

32-12PPJ/ 1-4 Tyč 32 

Příložka 12 

Zk. tahem 3x / 1-3 

Makrostruktura 1x / 4 

32-20PPJ/ 1-4 Tyč 32 

Příložka 20 

Zk. tahem 3x / 1-3 

Makrostruktura 1x / 4 

32-32PPJ/ 1-4 Tyč 32 

Příložka 32 

Zk. tahem 3x / 1-3 

Makrostruktura 1x / 4 

KŘÍŽOVÝ SVAR 

SPOJ 

jednostranný, 

oboustranný, 

( poloha PB) 

14-10KJ/ 1-13 

jednostranný 

Tyč 14 

Příčná výztuž 

10  

Zk. tahem 6x / 1-6 

Zk. ohybem 3x / 7-9 

Zk. střihem 3x / 10-12 

Makrostruktura 1x / 13 

14-10KJ/ 14-26 

jednostranný 

Tyč 14 

Příčná výztuž 

10 

Zk. tahem 6x / 14-19 

Zk. ohybem 3x / 20-22 

Zk. střihem 3x / 23-25 

Makrostruktura 1x / 26 
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KŘÍŽOVÝ SVAR 

SPOJ 

jednostranný, 

oboustranný, 

( poloha PB) 

16-10KJ/ 1-13 

jednostranný 

Tyč 16 

Příčná výztuž 

10 

Zk. tahem 6x / 1-6 

Zk. ohybem 3x / 7-9 

Zk. střihem 3x / 10-12 

Makrostruktura 1x / 13 

16-10KJ/ 14-26 

jednostranný 

Tyč 16 

Příčná výztuž 

10 

Zk. tahem 6x / 14-19 

Zk. ohybem 3x / 20-22 

Zk. střihem 3x / 23-25 

Makrostruktura 1x / 26 

20-12KO/ 1-13 

oboustranný 

Tyč 20 

Příčná výztuž 

12 

Zk. tahem 6x / 1-6 

Zk. ohybem 3x / 7-9 

Zk. střihem 3x / 10-12 

Makrostruktura 1x / 13 

20-20KO/ 1-13 

oboustranný 

Tyč 20 

Příčná výztuž 

20 

Zk. tahem 6x / 1-6 

Zk. ohybem 3x / 7-9 

Zk. střihem 3x / 10-12 

Makrostruktura 1x / 13 

30-12KO/ 1-13 

oboustranný 

Tyč 30 

Příčná výztuž 

12 

Zk. tahem 6x / 1-6 

Zk. ohybem 3x / 7-9 

Zk. střihem 3x / 10-12 

Makrostruktura 1x / 13 

30-18KO/ 1-13 

oboustranný 

Tyč 30 

Příčná výztuž 

18 

Zk. tahem 6x / 1-6 

Zk. ohybem 3x / 7-9 

Zk. střihem 3x / 10-12 

Makrostruktura 1x / 13 

30-18KO/ 14-26 

oboustranný 

Tyč 30 

Příčná výztuž 

18 

Zk. tahem 6x / 14-19 

Zk. ohybem 3x / 20-22 

Zk. střihem 3x / 23-25 

Makrostruktura 1x / 26 

32-10KO/ 1-13 

oboustranný 

Tyč 32 

Příčná výztuž 

10 

Zk. tahem 6x / 1-6 

Zk. ohybem 3x / 7-9 

Zk. střihem 3x / 10-12 

Makrostruktura 1x / 13 

32-10KJ/ 1-13 

jednostranný 

Tyč 32 

Příčná výztuž 

10 

Zk. tahem 6x / 1-6 

Zk. ohybem 3x / 7-9 

Zk. střihem 3x / 10-12 

Makrostruktura 1x / 13 

32-10KJ/ 14-26 

jednostranný 

Tyč 32 

Příčná výztuž 

10 

Zk. tahem 6x / 14-19 

Zk. ohybem 3x / 20-22 

Zk. střihem 3x / 23-25 

Makrostruktura 1x / 26 

32-12KO/ 1-13 

oboustranný 

Tyč 32 

Příčná výztuž 

12 

Zk. tahem 6x / 1-6 

Zk. ohybem 3x / 7-9 

Zk. střihem 3x / 10-12 

Makrostruktura 1x / 13 

32-12KO/ 14-26 

oboustranný 

Tyč 32 

Příčná výztuž 

12 

Zk. tahem 6x / 14-19 

Zk. ohybem 3x / 20-22 

Zk. střihem 3x / 23-25 

Makrostruktura 1x / 26 
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KŘÍŽOVÝ SVAR 

SPOJ 

jednostranný, 

oboustranný, 

( poloha PB) 

32-18KJ/ 1-13 

jednostranný 

Tyč 32 

Příčná výztuž 

18 

Zk. tahem 6x / 1-6 

Zk. ohybem 3x / 7-9 

Zk. střihem 3x / 10-12 

Makrostruktura 1x / 13 

32-18KJ/ 14-26 

jednostranný 

Tyč 32 

Příčná výztuž 

18 

Zk. tahem 6x / 14-19 

Zk. ohybem 3x / 20-22 

Zk. střihem 3x / 23-25 

Makrostruktura 1x / 26 

32-20KO/ 1-13 

oboustranný 

Tyč 32 

Příčná výztuž 

20 

Zk. tahem 6x / 1-6 

Zk. ohybem 3x / 7-9 

Zk. střihem 3x / 10-12 

Makrostruktura 1x / 13 

32-32KO/ 1-13 

oboustranný 

Tyč 32 

Příčná výztuž 

32 

Zk. tahem 6x / 1-6 

Zk. ohybem 3x / 7-9 

Zk. střihem 3x / 10-12 

Makrostruktura 1x / 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SVAROVÝCH SPOJŮ 

 
Norma ČSN EN ISO 17660-1 definuje zkoušky pro svařování betonářských 

výztuží. Navíc byly provedeny doplňkové zkoušky, které jsou součástí výzkumu a této 

vědecké práce. Norma ČSN EN ISO 17660-1 určuje níže uvedené destruktivní zkoušky 

pro svařování betonářské oceli (obr. 6.1 a 6.2). 

 

 

6.1 Příčná zkouška tahem 
 

Příčná zkouška tahem byla provedena podle normy ČSN EN 17660-1 a             

ČSN EN ISO 15630-1. Zkouška byla prováděna při teplotě okolí 20°C na vzorcích 

uvedených v tabulce 6.1. Minimální požadované hodnoty  Rm=550 MPa. Jestliže je aspoň 

jeden vzorek ze série zkoušených kusů nevyhovující, pak je celá zkouška vyhodnocena 

jako nevyhovující. 
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Tabulka 6.1 Výsledky uvedených vzorků zkoušky tahem 

OZNAČENÍ 

VZORKU 

MEZ PEVNOSTI 

V TAHU Rm 

( MPa) 

MÍSTO LOMU 

VYHODNOCENÍ 

ZKUŠEBNÍCH 

VZORKŮ 

12TX/ 1-3 438 

502 

515 

TOO 

TOO 

Mimo svar 
NEVYHOVUJÍCÍ 

20TX/ 1-3 553 

571 

582 

TOO 

Ve svaru 

TOO 
VYHOVUJÍCÍ 

32TX/ 1-3 557 

550 

573 

TOO 

Mimo svar 

TOO 
VYHOVUJÍCÍ 

12TV/ 1-3 553 

550 

572 

TOO 

TOO 

TOO 
VYHOVUJÍCÍ 

12PJ/ 1-3 515 

481 

502 

TOO 

TOO 

TOO 
NEVYHOVUJÍCÍ 

20PJ/ 1-3 603 

552 

552 

Mimo svar 

Mimo svar 

TOO 
VYHOVUJÍCÍ 

32PJ/ 1-3 567 

558 

571 

TOO 

TOO 

Mimo svar 
VYHOVUJÍCÍ 

32-12PPJ/ 1-3 552 

602 

575 

TOO 

Mimo svar 

TOO 
VYHOVUJÍCÍ 

32-20PPJ/ 1-3 562 

555 

549 

TOO 

Mimo svar 

TOO 
VYHOVUJÍCÍ 

32-32PPJ/ 1-3 610 

551 

556 

Mimo svar 

TOO 

TOO 
VYHOVUJÍCÍ 

20-12KO/ 1-6 

 

409 

427 

327 

412 

442 

403 

TOO 

Ve svaru 

TOO 

TOO 

TOO 

Svarový kov 

NEVYHOVUJÍCÍ 

32-12KO/ 14-19 426 

430 

582 

430 

462 

560 

TOO 

Ve svaru 

Mimo svar 

TOO 

Ve svaru 

TOO 

NEVYHOVUJÍCÍ 
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30-18KO/ 1-6 512 

431 

582 

412 

522 

460 

TOO 

Ve svaru 

TOO 

Ve svaru 

Mimo svar 

TOO 

NEVYHOVUJÍCÍ 

20-20KO/ 1-6 557 

565 

552 

570 

556 

575 

TOO 

TOO 

Mimo svar 

TOO 

TOO 

TOO 

VYHOVUJÍCÍ 

32-32KO/ 1-6 562 

490 

545 

561 

489 

545 

TOO 

Mimo svar 

Mimo svar 

TOO 

TOO 

TOO 

NEVYHOVUJÍCÍ 

 

 

Výše uvedené zkoušky tahem 20TX/1-3, 32TX/1-3, 12TV/1-3, 20PJ/1-3,        

32PJ/1-3, 32-12PPJ/1-3, 32-20PPJ/1-3, 32-32PPJ/1-3, 20-20KO/1-6 vyhověly, tudíž 

splňují minimální hodnoty Rm, požadované pro tuto jakost betonářské oceli dle          

ČSN EN 17660-1. 

 

 

 
Obr. 6.1 Zkušební svarové spoje po zkoušce tahem 
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Obr. 6.2 Zkušební svarové spoje s přesahem po zkoušce tahem 

 

6.2 Zkouška ohybem 

 

Zkouška ohybem byla provedena podle normy ČSN EN 17660-1 a                        

ČSN EN ISO 15630-1 (obr. 6.3). Zkouška byla prováděna při teplotě okolí 20°C na 

vzorcích uvedených v tabulce 6.2 Průměry ohýbacích trnů byly voleny dle normy          

ČSN EN ISO 17 660-1, a to v závislosti na průměru zkoušené tyče. Úhel ohybu vzorku je 

minimálně 60°. Zkouška je vyhovující, jestliže bez zvětšení nejsou na povrchu tyče v místě 

svaru žádné trhliny.  

 

   Tabulka 6.2 Výsledky zkoušky ohybem 

OZNAČENÍ 

VZORKŮ 

TEPLOTA 

(°C) 

PRŮMĚR 

OHÝBACÍHO 

TRNU 

VYHODNOCENÍ 

ZKUŠEBNÍCH 

VZORKŮ 

12TX/ 4-6 20°C 6d NEVYHOVUJÍCÍ 

20TX/ 4-6 20°C 8d VYHOVUJÍCÍ 

32TX/ 4-6 20°C 10d VYHOVUJÍCÍ 

12TV/ 4-6 20°C 6d VYHOVUJÍCÍ 

32-12KO/ 20-22 20°C 10d NEVYHOVUJÍCÍ 

30-18KO/ 7-9 20°C 10d NEVYHOVUJÍCÍ 

20-20KO/ 7-9 20°C 8d VYHOVUJÍCÍ 

32-32KO/ 7-9 20°C 10d VYHOVUJÍCÍ 

20-12KO/ 7-9 20°C 8d VYHOVUJÍCÍ 
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Obr. 6.3 Zkušební svarové spoje po zkoušce ohybem 

 

Výše uvedené zkoušky ohybem 20TX/4-6, 32TX/4-6, 12TV/4-6, 20-12KO/7-9,   

32-32KO/7-9, 20-20KO/7-9 vyhověly, na povrchu tyčí v místě svaru nebyly pozorovány 

žádné trhliny. 

 

6.3 Zkouška střihem 
 

Zkouška střihem byla provedena podle normy ČSN EN 17660-1 a ČSN EN ISO 

15630-2 pro křížové nosné svarové spoje. Smyková síla musí splňovat tuto podmínku    

Fs≥ Sf. As. Re  (N). 

 

Tabulka 6.3 Výsledky zkoušky střihem 

OZNAČENÍ 

VZORKŮ 

TEPLOTA 

(°C) 

ZKUŠEBNÍ 

ZATÍŽENÍ 

(kN) 

LOM 

VYHODNOCENÍ 

ZKUŠEBNÍCH 

VZORKŮ 

( SMYKOVÝ 

SOUČINITEL Sf%) 

32-12KO/ 23-

25 

20°C 56,2  

 63  

 61,2 

TOO 

TOO 

TOO 

NEVYHOVUJÍCÍ 

NEVYHOVUJÍCÍ 

NEVYHOVUJÍCÍ 

30-18KO/ 10-

12 

20°C 165  

169 

171 

Ve svaru 

Ve svaru 

Ve svaru 

≥40% 

≥40% 

≥40% 

20-20KO/ 10-

12 

20°C 120 

111 

117 

TOO 

Ve svaru 

Ve svaru 

≥70% 

≥70% 

≥70% 

32-32KO/ 10-

12 

20°C 213 

201 

210 

Ve svaru 

Ve svaru 

Ve svaru 

≥50% 

≥50% 

≥50% 

20-12KO/ 10-

12 

20°C 85,2 

87 

84 

Ve svaru 

Ve svaru 

Ve svaru 

≥50% 

≥50% 

≥50% 
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Stanovení smykového součinitele pro výpočet smykové pevnosti bylo provedeno 

podle ČSN EN ISO 17660-1. Hodnoty nižší než Sf30 a vyšší než Sf80 se pro zkoušené 

spoje nenavrhují. 

Výše uvedené zkoušky střihem 30-18KO/10-12, 20-20KO/10-12, 20-12KO/7-9,   

32-32KO/10-12, vyhověly, svarové spoje splňují podmínku rozsahu třídy smykového 

součinitele. Vzorek 32-12KO/23-25 je nevyhovující, při této kombinaci dvou různých 

průměrů nebyla dosažena hodnota Sf ≥ 30%. 

 

 

6.4 Zkouška tvrdosti 
  

 Zkoušení tvrdosti podle Vickerse bylo provedeno podle ČSN EN 1043-1. Měření 

proběhlo při teplotě okolí 20°C. Kritériem pro vyhodnocení zkoušek tvrdosti byla norma 

ČSN EN ISO 17660-1 a TP 193.  

 Tvrdosti byly měřeny v linii přes všechny oblasi, základní materiál, TOO, svarový 

kov. Naměřené hodnoty tvrdosti jsou uvedeny v tabulce, včetně maximální a minimální 

naměřené hodnoty tvrdosti. U každého vzorku je na obrázku znázorněn průběh tvrdostí  

HV10 jednotlivých vpichů. U každého vzorku je rovněž uvedeno číslování, včetně 

označení přílohy, která odpovídá makrostruktuře vzorku. 

Dle normy ČSN EN ISO 18265 [58] lze převést hodnoty tvrdosti HV10 na mez 

pevnosti v tahu. Převedené hodnoty byly srovnávány s minimální hodnotou meze pevnosti 

v tahu dané zkoušené oceli. Hodnota meze pevnosti 550 MPa v tahu odpovídá hodnotě 

tvrdosti 170HV10. Takto provedený převod tvrdostí nenahrazuje výsledky tahové zkoušky, 

je pouze přibližný. 

 

 Obr. 6.4, 6.6, 6.8, 6.10, 6.12 znázorňují umístění vpichů. Trendy tvrdostí a jejich 

naměřené hodnoty jsou znázorněny na obr. 6.5, 6.7, 6.9, 6.11 a 6.13.  
 
 

 
Obr. 6.4 Schéma umístění vpichů tupého svarového spoje 

 

 

 

 

VZOREK č. 32TX/7 

 

 

 

 
Základní 

materiál 
TOO Svarový kov TOO 

Základní 

materiál 
 

 

                  

               261 Max  

1 240 247 261 174 176 182 206 217 227 187 171 172 223 215 231   

               171 Min  

               249 Max  

2 228 235 249 180 182 189 210 208 213 176 173 170 229 224 220   

               170 Min  
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Obr. 6.5 Hodnoty tvrdostí HV10 jednotlivých vpichů svarového spoje č. 32TX/7 (P1.8) 

 

 

 
Obr. 6.6 Schéma umístění vpichů křížového oboustranného svarového spoje 

 

 

 

 

VZOREK č. 32-32KO/13 

 

 

 

 
Základní 

materiál 
TOO Svarový kov TOO 

Základní 

materiál 
 

 

                  

               207 Max  

1 168 177 190 154 158 206 169 180 207 188 159 155 176 176 174   

               154 Min  

               174 Max  

2 171 156 158 153 164 166 164 150 174 153 147 145 161 161 161   

               145 Min  

               216 Max  

3 158 175 163 151 162 177 171 182 193 216 178 171 187 174 181   

               151 Min  

               181 Max  

4 165 168 168 158 159 181 179 174 175 158 154 152 161 161 163   

               152 Min  

 

1 

2 

<
 2

 m
m

 

3 

4 
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Obr. 6.7 Hodnoty tvrdostí HV10 jednotlivých vpichů svar. spoje č. 32-32KO/13 (P1.33) 

 

 

Obr. 6.8 Schéma umístění vpichů přeplátovaného svarového spoje 

 

 

 

VZOREK č. 32PJ/4 

 

 

 

 
Základní 

materiál 
TOO Svarový kov TOO 

Základní 

materiál 
 

 

                  

               291 Max  

1 284 291 284 221 182 201 246 259 263 175 171 214 221 223 228   

               171 Min  

               245 Max  

2 183 204 216 178 177 170 245 245 237 201 171 198 191 181 187   

               170 Min  
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Obr. 6.9 Hodnoty tvrdostí HV10 jednotlivých vpichů svar. spoje č. 32PJ/4 (P1.12) 

 

 

Obr. 6.10 Schéma umístění vpichů křížového jednostranného svarového spoje 

 

 

 

VZOREK č. 32-18KJ/13 

 

 

 

 
Základní 

materiál 
TOO Svarový kov TOO 

Základní 

materiál 
 

 

                  

               281 Max  

1 281 278 268 205 165 176 231 239 209 162 174 165 252 258 256   

               162 Min  

               226 Max  

2 182 197 226 164 167 188 202 204 197 154 153 152 172 168 177   

               152 Min  
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Obr. 6.11 Hodnoty tvrdostí HV10 jednotlivých vpichů svar. spoje č. 32-18KJ/13 (P1.29) 

 

 

Obr. 6.12 Schéma umístění vpichů přeplátovaného svarového spoje s příložkami  

 

 

 

VZOREK č. 32-32PPJ/4 

 

 

 

 
Základní 

materiál 
TOO Svarový kov TOO 

Základní 

materiál 
 

 

                  

               236 Max  

1 220 236 218 160 172 168 223 225 234 178 165 169 233 228 221   

               168 Min  

               213 Max  

2 200 189 180 213 160 161 210 205 205 173 160 201 186 198 193   

               160 Min  

               233 Max  

3 233 228 221 160 147 166 201 192 199 172 170 191 206 209 228   

               147 Min  

               213 Max  

4 146 160 162 177 146 169 212 209 207 166 169 213 175 170 180   

               146 Min  
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Obr. 6.13 Hodnoty tvrdostí HV10 jednotlivých vpichů svar. spoje č. 32-32PPJ/4 (P1.15) 

Maximální limit tvrdosti v TOO pro tuto skupinu ocelí je 350HV10. Tato ocel 

patří do skupiny materiálů 2 dle TNI CEN ISO/TR 15608. Z tohoto hlediska byly 

všechny spoje vyhovující. Maximální naměřená hodnota tvrdosti v ZM je 291 HV10,     

ve SK 259 HV10 a v TOO 205 HV10. Naopak ke značnému snížení hodnot tvrdosti 

dochází zejména v oblasti TOO svarového spoje, kdy u vzorku 32-18KJ/13 hodnoty 

tvrdosti klesly na 152 HV10 a u vzorku 32-32PPJ/4 klesly hodnoty tvrdosti v TOO na 

146HV10. 

 

 

6.5 Měření mikrotvrdosti 

 

Pro posouzení mikrotvrdostí přechodových oblastí svarových spojů byly vzorky 

odebrány ze spojů  křížových oboustranně svařených a přeplátovaných s přesahem.  

Navařené vzorky křížových spojů byly upraveny na brusce STRUERS Discotom 50 

s kapalinovým chlazením. Úprava spočívala v odřezání přebytečného materiálu a rozpůlení 

křížového spoje. Nařezané vzorky se zalévaly do dentacrylu na zalévacím lisu Struers 

ProntoPress-20. Po nafocení mikrostruktur se vzorky leštily cca7 minut, poté se leptaly 

Nitalem ( 4%HNO3). Měření mikrotvrdosti se provádělo na automatickém mikrotvrdoměru 

AMH43 firmy Leco. 
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Měření se provádělo ve všech oblastech svarových spojů, ve svarovém kovu, TOO 

a základním materiálu, dle normy ČSN EN ISO 6507-3 se zkušebním zatížením 0,9807 

ozn. HV0,1. Vzdálenost jednotlivých vpichů byla 0,25 mm.  

 

Pouze pro potřebu této disertační práce, byly srovnávány hodnoty meze pevnosti 

z hodnot naměřených mikrotvrdostí HV0,1, z důvodu sledování lokálních oblastí TOO. 

Přepočet z naměřených hodnot mikrotvrdostí HV0,1 nelze srovnávat s přepočtem hodnot 

tvrdostí HV10 dle ČSN EN ISO 18265, tyto hodnoty jsou pouze informativní.  

 

 

Výsledky jednotlivých naměřených hodnot jsou v přílohách č. P3.1, P3.2, P3.3.     

U křížových spojů byla volena nulová hodnota ve středu svarového kovu. Kladné hodnoty 

jdou do středu svarového kovu k tyči většího průměru. Záporné hodnoty směřují k tyči 

menšího průměru. U přeplátovaného spoje se volila nulová hodnota v hranici ztavení. 

Záporné hodnoty jdou do svarového kovu. Kladné hodnoty jdou přes TOO do základního 

materiálu. 

 

 

 
Obr. 6.14 Vpich mikrotvrdosti na povrchu žebírka vzorku 32-10KO/13 (270 HV0,1), 

(1000x) 

 

 
Obr. 6.15 Vpich mikrotvrdosti na povrchu přežíhaného žebírka vzorku 32-10KO/13 (192 

HV0,1) (1000x) 

d2 

d1 
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Obr. 6.16 Vpich mikrotvrdosti ve svarovém kovu vzorku 12PJ/4 (236 HV0,1) (1000x) 

 
 

 
Obr. 6.17 Vpich mikrotvrdosti v zušlechtěné vrstvě žebírka vzorku 12PJ/4 (270 HV0,1) 

(1000x) 

 
 

 
Obr. 6.18 Vpich mikrotvrdosti na povrchu přežíhaného žebírka vzorku 12PJ/4 (190HV0,1) 

(1000x) 
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 Tabulka 6.4 Hodnoty mikrotvrdostí jednotlivých vpichů 

OZNAČENÍ 

VZORKŮ 
HV ZATÍŽENÍ ČAS[s] d1[mm] d2[mm] POPIS 

32-10KO/13 270 0,1 10 25 23 Povrch žebírka 

32-10KO/13 192 0,1 10 27 25 Povrch přežíhaného 

žebírka 

12PJ/4 236 0,1 10 26 25 Svarový kov 

12PJ/4 270 0,1 10 25 23 Povrch žebírka 

12PJ/4 190 0,1 10 27 25 Povrch přežíhaného 

žebírka 

 

Několikanásobné vzájemné přežíhání svarových housenek u vzorku 30-18KO/13 

snížilo hodnoty mikrotvrdosti v oblasti termomechanického zpracování tyče menšího 

průměru na hodnoty 159 HV0,1 až 160 HV0,1 (510 MPa).  V TOO většího průměru se 

hodnoty mikrotvrdostí pohybovaly na hodnotách kolem 150 – 180 HV0,1. Hodnoty 

mikrotvrdosti v TOO se vzhledem k základnímu materiálu snížily o 15 %. Vzorek 

z důvodů snížení hodnot mikrotvrdostí v TOO byl označen za nevyhovující. 

V místě trhliny, která je ve svarovém kovu u hranice ztavení, bylo provedeno 

měření mikrotvrdosti. Z naměřených hodnot se potvrdilo oduhličení materiálu v oblasti 

trhliny. Trhlina se při zatížení může dále rozvětvovat a šířit až do úplného porušení vzorku. 

Tato trhlina mohla vzniknout v důsledku vrubu, který je způsoben bainitickou strukturou 

žebírka na přechodu svarový kov a základní materiál.  Na obr. 6.19 je trhlina a vpichy 

mikrotvrdosti s hodnotami kolem 160 HV0,1. V blízkosti vměstku se hodnoty pohybovaly 

kolem 130 HV0,1. 

 

 
Obr. 6.19 Umístění vpichů mikrotvrdosti v oblasti trhliny vzorku 30-18KO/13 (100x) 

 

U vzorku 12PJ/4 vnesené teplo popustilo termomechanické zpracování povrchu 

tyče (hodnoty 250 – 270 HV0,1) na hodnoty houževnatého jádra základního materiálu  
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(170 HV0,1 – 180 HV0,1) se snížením v oblasti pásma částečné překrystalizace na 

hodnoty kolem 160 HV0,1 (520 MPa) a zvýšením v oblasti pásma přehřátí v důsledku 

hrubého zrna. Hodnoty v TOO jsou srovnatelné s hodnotami houževnatého středu 

základního materiálu.  

 

Hodnoty mikrotvrdostí termomechanicky zpracovaného povrchu tyčí u vzorku    

32-10KO/13 malého i velkého průměru se vlivem vneseného tepla snížily na hodnoty 

základního materiálu tyče menšího průměru (185 HV0,1 – 190 HV0,1). Hodnoty 

mikrotvrdostí v TOO se snížily ve srovnání se základním materiálem o 12%. Přežíháním 

žebírka se jeho tvrdost snižuje z 260 HV0,1 na 190 HV0,1.  

 

 

6.6 Kontrola makrostruktury 

  

 Zkoušené vzorky byly připraveny broušením a leptáním dle ČSN EN 1321. 

Broušení vzorků bylo provedeno brusnými papíry o zrnitosti (80, 160, 320, 500, 800).     

Po broušení a oplachu vodou byly vzorky naleptány. Makrostruktura dodaných vzorků 

byla kontrolována po naleptání 15% HNO3. Makrostruktura se fotila na digitálním 

fotoaparátu Olympus. 

 Výsledky zkoušek makrostruktury jsou uvedeny v tabulce 6.5.  

 

 Tabulka 6.5 Vyhodnocení vzorků dle ČSN EN ISO 5817 

OZNAČENÍ 

VZORKŮ 

BUBLINA 

(2011)/ 

PÓR 

(2017) 

NEPRŮVAR(4021)/ 

STUDENÝ 

SPOJ(401) 

VMĚSTEK/ 

TRHLINA(100) 

VYHODNOCENÍ 

ZKUŠEBNÍCH 

VZORKŮ 

12TX/ 7 
- / X   

NEVYHOVUJÍCÍ 

20TX/ 7 
   

VYHOVUJÍCÍ 

32TX/ 7 
   

VYHOVUJÍCÍ 

12TV/ 7 
   

VYHOVUJÍCÍ 

12PJ/ 4 
 X/-  

NEVYHOVUJÍCÍ 

20PJ/ 4 
   

VYHOVUJÍCÍ 

32PJ/ 4 
   

VYHOVUJÍCÍ 

32-12PPJ/ 4 
   

VYHOVUJÍCÍ 

32-20PPJ/4 
   

VYHOVUJÍCÍ 

32-32PPJ/ 4 
   

VYHOVUJÍCÍ 

14-10KJ/ 13 
X / X X / - X / - 

NEVYHOVUJÍCÍ 

14-10KJ/ 26 
X / - X / -  

NEVYHOVUJÍCÍ 
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16-10KJ/ 13 
 - / X  

NEVYHOVUJÍCÍ 

16-10KJ/ 26 
   

VYHOVUJÍCÍ 

20-12KO/ 13 
 X/- -/X 

NEVYHOVUJÍCÍ 

20-20KO/ 13 
X/-   

VYHOVUJÍCÍ 

30-12KO/ 13 
X/- X/- X/X 

NEVYHOVUJÍCÍ 

30-18KO/ 13 
X/X  X/X 

NEVYHOVUJÍCÍ 

30-18KO/ 26 
   

VYHOVUJÍCÍ 

32-10KO/ 13 
- / X X / X  

NEVYHOVUJÍCÍ 

32-10KJ/ 13 
   

VYHOVUJÍCÍ 

32-10KJ/ 26 
   

VYHOVUJÍCÍ 

32-12KO/ 13 
X/- X/- X/- 

NEVYHOVUJÍCÍ 

32-12KO/ 26 
X/- X/- X/X 

NEVYHOVUJÍCÍ 

32-18KJ/ 13    VYHOVUJÍCÍ 

32-18KJ/ 26    VYHOVUJÍCÍ 

32-20KO/13 
X/X   

NEVYHOVUJÍCÍ 

32-32KO/13 
X/- X/- X/X 

NEVYHOVUJÍCÍ 

 

 

 

Makrostruktura svarových spojů 20TX/ 7, 32TX/ 7, 12TV/ 7, 20PJ/4, 32PJ/4,   

32-12PPJ/ 4, 32-20PPJ/ 4, 32-12PPJ/ 4, 16-10KJ/ 26, 20-20KO/ 13, 30-18KO/ 26,        

32-10KJ/ 13, 32-10KJ/ 26, 32-18KJ/ 13, 32-18KJ/ 26 je vyhovující. Vady byly posuzovány 

v souladu s normou ČSN EN ISO 5817. 

Na obr. 6.14, 6.15, 6.16 - jsou makrostruktury vyhovujících svarových spojů      

pro tupý spoj, přeplátovaný spoj s přesahem a přeplátovaný spoj s přesahem – 2 příložky. 

Kompletní přehled fotodokumentace makrostruktury je v přílohách P1.6 – P1.33. 
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Obr. 6.14 Makrostruktura vzorku 20TX/7 (2,5x) 

 

 

 
Obr. 6.15 Makrostruktura vzorku 32PJ/4 (1,6x) 

 

 

 
Obr. 6.16 Makrostruktura vzorku 32-32PPJ/4 (1,3x) 
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6.7  Kontrola mikrostruktury 
  

 Zkoušené vzorky byly připraveny broušením, leštěním a leptáním dle  

ČSN EN 1321. Vzorky byly broušeny na brusce Tegrapol 35 na vodě-odolných brusných 

papírech o různé zrnitosti (800, 1200, 1500, 2500). Po broušení následuje leštění cca 7 

minut, poté se vzorky oplachovaly lihem a sušily fénem. Vzorky byly leptány Nitalem (4% 

HNO3). Z důvodu, aby se odstranila zpevněná vrstva po broušení, byly vzorky leštěny 

podruhé. Focení mikrostruktury se provádělo na mikroskopu Neophot 21. 

 

 Jednotlivé snímky jsou uvedeny v přílohách P2.1 – P2.76. U každého snímku 

mikrostruktury je pro přehlednost uvedeno: číslo vzorku, zvětšení a popis struktury. 

 

Výsledky mikroskopických kontrol základního materiálu, hranice ztavení a 

svarového kovu. 

 

Mikrostruktura základního materiálu ve středové části je feriticko – bainitická P2.3, 

P2.11, P2.19, P2.25, P2.47, P2.45, P2.61, P2.70. Mikrostruktura základního materiálu 

feriticko – perlitická P2.65, P2.72.  

Mikrostruktura povrchu žebírka je tvořena popuštěným martenzitem P2.5, P2.13, 

P2.21, P2.26. Místy se na povrchu vyskytují vady charakteru přeložek sahající do hloubky 

max. 20 m. Mikrostruktura v blízkosti kaleného povrchu je tvořena popuštěným 

martenzitem. 

Mikrostruktura hranice ztavení je tvořena následující mikrostrukturou: 

mikrostruktura feriticko-bainiticko-perlitická s náznakem řádkovitosti P2.2, P2.40, 

mikrostruktura licí, feriticko-perlitická P2.18, P2.28, P2.34, P2.66, P2.68, mikrostruktura 

feriticko-bainitická P2.71, mikrostruktura licí, feriticko-perlitická s Widmannstättenovým 

uspořádáním P2.10. Na následujících mikrostrukturách byly na hranici ztavení 

zaznamenány vady typu pór P2.30, P2.31, P2.69, dutina P2.73, P2.75, trhlina a vměstky 

P2.76. 

 

Mikrostruktura svarového kovu je licí, perlitická s hrubým feritickým síťovím 

P2.17, P2.35, P2.42, perliticko-feritická P2.29, P2.49, P2.56, bainitická P2.36. 

Mikrostruktura přechodu SK-TOO je feriticko-perlitická s Widmannstättenovým 

uspořádáním P2.43, P2.57. 

V mikrostruktuře se objevovaly vměstky a trhliny P2.32, P2.37, P2.38, P2.63, 

P2.67. V mikrostruktuře se vyskytovaly komplexní vměstky charakteru plastických silkátů 

dosahujících délky až 430 m. 

 

 

6.8 Analýzy vybraných míst svarových spojů elektronovou mikroskopií 

EDS 
 

 Na vybraných místech svarových spojů č. 32-32KO/13, 30-12KO/13, 32-12KO/26 

a 32-20KO/13 bylo provedeno lokální měření chemického složení. Nalezené složky 

v daných oblastech byly dokumentovány na snímcích. V nalezených složkách se objevily 

samostatné vměstky, řady vměstků bohatých na Ca, vady typu trhliny a dutiny. 

 

 Fotografie byly zhotoveny na rastrovacím elektronovém mikroskopu JEOL JSM-

6490LV v režimu zpětně odražených elektronů BEC semikvantitavní mikroanalýzou  
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na EDS analyzátoru INCA x-act. Všechny výsledky jsou přehledně uvedeny v příloze       

č. P4. Jednotlivé změřené hodnoty (viz tabulky níže), definují chemické složení 

jednotlivých oblastí. Prvky jsou dopočteny do 100hm.%. 

 

 

Vzorek č. 32-32KO/13: 

 

Tab. 6.6 Bodové chemické analýzy vybraných míst vzorku č. 32-32KO/13 [hm.%] 

Místo měření O Mg Al Si S K Ca Ti Mn Fe 

Oxid. v.  ve svarovém kovu 26,98 2,33 6,04 9,80 0,20 
 

6,07 0,88 7,20 40,51 

Hranice ztavení     
0,33 

    
0,98 98,69 

Vměstek 29,11 0,23 6,51 13,52 0,17 
 

9,62 0,30 4,44 36,11 

Trhlina na hranici ztavení 15,45 
 

0,25 6,92 
 

4,19 15,51 2,45 30,44 24,78 

 

 

 

Vzorek č. 30-12KO/13: 

 

Tab. 6.7 Bodové chemické analýzy vybraných míst vzorku č. 30-12KO/13 [hm.%] 

Místo měření N O F Na Mg Al Si S K Ca Ti Mn Fe 

Oxid. v. ve svarovém kovu  
10,46 

    
3,67 0,37 

  
1,09 7,76 76,65 

Hranice ztavení        
0,55 

    
1,32 98,13 

Řady vměstků v TOO 1 12,24 
     

0,34 3,85 
  

14,75 6,22 62,60 

Řady vměstků v TOO 2 1,49 
     

0,32 11,93 
  

3,27 17,31 65,68 

Vada  
23,82 27,71 0,7 0,43 0,23 9,83 

 
1,87 29,05 2,18 3,35 0,82 

 

 

 

Vzorek č. 32-12KO/26: 

 

Tab. 6.8 Bodové chemické analýzy vybraných míst vzorku č. 32-12KO/26 [hm.%] 

Místo měření O F Na Mg Al Si K Ca Ti Cr Mn Fe 

Trhlina HZ 1 39,21 3,90 
   

15,16 
  

0,45 
 

38,86 2,41 

Trhlina HZ 2 36,24 
    

10,58 
  

0,41 0,22 25,89 26,64 

Dutina na hranici ztavení 28,47 27,16 1,24 1,50 1,68 8,47 1,09 23,02 2,75 
 

1,78 2,85 

Oxid. v. ve svarovém kovu 41,86 3,46 
   

14,31 
  

0,37 
 

32,39 7,62 

 

 

 

 

Vzorek č. 32-20KO/13: 
 

Tab. 6.9 Bodové chemické analýzy vybraných míst vzorku č. 32-20KO/13 [hm.%] 

Místo měření O F Mg Al Si S K Ca Ti Mn Fe 

Hranice ztavení          
1,12 98,88 

Svarový kov     
0,56 

    
1,86 97,59 

TOO          
0,76 99,24 

vada v TOO  41,64 3,23 2,61 2,26 19,45 0,55 0,18 5,92 0,27 21,07 2,80 

 

 

 

 
 

 



VŠB – Technická univerzita Ostrava Disertační práce 

 

64 

 

7 DISKUSE A SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 

  

 V předložené disertační práci byla studována svařitelnost termomechanicky 

zpracovaných ocelí. 

 Pro svařování byla použita metoda 111. Tyče betonářských výztuží nevyžadují     

při svařování předehřev ani tepelné zpracování. Pro experiment byly použity kombinace 

různých průměru (10, 12, 14, 16, 18, 20, 30 a 32 mm) tyčí betonářských výztuží. Následně 

byly svarové spoje podrobeny destruktivnímu zkoušení, jehož rozsah byl navržen podle 

normy ČSN EN ISO 17660-1. Kromě normovaných zkoušek byl experiment rozšířen         

i o rozbor chemického složení pomocí elektronové mikroanalýzy a zkoušek mikrotvrdostí. 

 V diskusi výsledků je provedeno rozdělení jednotlivých posuzovaných oblastí. 

  

Z dosažených výsledků a jejich hodnocení je možno vyslovit následující závěry: 

 

1. Mechanické vlastnosti svarových spojů tyčí betonářských ocelí byly ověřovány příčnou 

zkouškou tahem (kapitola 6.1), zkouškou ohybem (kapitola 6.2), zkouškou střihem 

(kapitola 6.3) a měřením tvrdostí ve všech oblastech svarových spojů (kapitola 6.4). 

   

U příčných zkoušek tahem byla sledována pevnost v tahu a místo lomu. Této zkoušce 

byly podrobeny sady vzorků o různých průměrech. Pokud jeden vzorek ze série 

zkoušených kusů je nevyhovující, pak byla celá zkouška hodnocena jako nevyhovující. 

Minimální požadované hodnoty Rm = 550 MPa. Hodnoty pevnosti se pohybovaly cca  

0 - 30 MPa nad požadovanou minimální hodnotou dle normy ČSN EN 17660-1. 

Přídavný materiál je volen na základě požadovaných mechanických vlastností 

svarového spoje, jak je uvedeno v kapitole 5.2. 

Z celkového počtu 15 zkoušených vzorků, bylo 6 vzorků nevyhovujících, z toho byly    

4 křížové svarové spoje, přičemž nejnižší hodnoty vykazoval vzorek křížového 

svarového spoje 20-12KO/1-6 (nejnižší hodnota 327 MPa v TOO viz tabulka 6.1). 

 

9 provedených zkoušek tahem je vyhovujících. Jedná se o vzorky č. 20TX/1-3, 

32TX/1-3,12TV/1-3,20PJ/1-3,32PJ/1-3,32-12PPJ/1-3, 32-20PPJ/1-3, 32-32PPJ/1-3, 

20-20KO/1-6. 
 

Zkoušky ohybem byly provedeny pomocí ohýbacích trnů o průměrech tloušťka x 6, 8 a 

10d, v závislosti na průměru ohýbané tyče (tabulka 6.2). Z celkového počtu 9 

zkoušených vzorků, byly 3 vzorky nevyhovující, z toho byly 2 svarové spoje křížové. 

Tyto vzorky vykazovaly viditelné trhliny na povrchu. 

 

6 provedených zkoušek ohybem je vyhovujících. Jedná se o vzorky                               

č. 20TX/4-6,32TX/4-6,12TV/4-6, 20-12KO/7-9, 32-32KO/7-9, 20-20KO/7-9. 

 

Zkoušky střihem byly provedeny u 5 křížových svarových spojů. Stanovení smykového 

součinitele pro výpočet smykové pevnosti bylo provedeno dle ČSN EN ISO 17660-1. 

Hodnoty nižší než Sf30 a vyšší než Sf80 se pro návrh spoje nenavrhují. 

 

 Vzorek 32-12KO/23-25 je nevyhovující, při této kombinaci dvou různých průměrů 

nebyla dosažena hodnota Sf ≥ 30%. 4 provedené zkoušky střihem jsou vyhovující (tab. 

6.3), svarové spoje splňují podmínku rozsahu třídy smykového součinitele. Jedná se o 

vzorky č. 30-18KO/10-12, 20-20KO/10-12, 20-12KO/7-9, 32-32KO/10-12. 
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Měření tvrdosti HV10 bylo provedeno ve dvou řadách s maximální vzdáleností 2 mm 

od povrchu (obr. 6.4, 6.6, 6.8, 6.10, 6.12), ve všech oblastech svarového spoje.           

Pro každý typ spoje, byl vybrán vždy jeden vzorek. Jednalo se o tupý svarový spoj V-

svar, nosný křížový spoj jednostranný a oboustranný, přeplátovaný nosný spoj 

s přesahem jednostranný, spoj s přesahem jednostranný se 2 příložkami. 

Maximální limit tvrdosti v TOO pro tuto skupinu ocelí je 350HV10. Z tohoto hlediska 

bylo všech 5 spojů vyhovujících. Maximální naměřená hodnota tvrdosti v ZM je     

291 HV10, ve SK 259 HV10 a v TOO 205 HV10.  

 

Limitující oblastí provedených zkoušek z hlediska tvrdosti jeTOO. Je prokázán značný 

pokles hodnot v této oblasti, u vícevrstvých svarů dochází k přežíhání vrstvy vrstvou 

následující. Vlivem snížení tvrdosti v pásmech částečné rekrystalizace TOO má 

svarový spoj nižší mez pevnosti než základní termomechanicky zpracovaný povrch tyčí 

betonářské výztuže (viz  kapitola 2.3). Termomechanicky zpracovaná ocel patří  

do skupiny materiálů 2 dle TNI CEN ISO/TR 15608. Při schvalování svarových spojů 

dle 15614-1 se nepočítá s tím, že tato skupina ocelí bude tepelně zpracovaná. 

Ke značnému snížení tvrdosti dochází zejména v oblasti TOO svarového spoje,         

kdy u vzorku 32-18KJ/13 hodnoty tvrdosti v TOO klesly na 152 HV10. 

Jednou z možností snížení degradace TOO (popuštění zpevněné vrstvy tyčí 

betonářských výztuží) u termomechanicky zpracovaných ocelí je dodržování teploty 

interpass max. 500°C a minimalizace tepelného příkonu (viz kapitola 2.4.2). 

V případě požadavku na dosažení minimálních hodnot tvrdostí HV10 (po přepočtu 

hodnot meze pevnosti) v celém TOO spoje, musí být u tupých svarových spojů, tento 

spoj nahrazen spojem s přesahem nebo spojem s příložkami (viz.kapitola 5 a 6). 

 

 

2. Měření mikrotvrdosti HV0,1 bylo provedeno u 3 vzorků, jedná se o vzorky               

č. 32-10KO/13, 30-18KO/13,12PJ/4. Výsledky jednotlivých naměřených hodnot jsou 

v přílohách č. P3.1, P3.2, P3.3 a kapitole 6.5. 

 

U vzorku 30-18KO/13 došlo k několikanásobnému přežíhání svarových housenek,     

což má za následek snížení hodnot mikrotvrdosti v oblasti termomechanického 

zpracování tyče menšího průměru na hodnoty 159 HV0,1 až 160 HV0,1 (510 MPa). 

V TOO tyče většího průměru se hodnoty mikrotvrdostí pohybovaly na hodnotách kolem 

150 – 180 HV0,1.  

Hodnoty mikrotvrdostí v TOO se vzhledem k základnímu materiálu snížily o 15 %. 

Vzorek z důvodů snížení hodnot mikrotvrdostí v TOO byl označen za nevyhovující. 

 

V místě trhliny, která je ve svarovém kovu u hranice ztavení, bylo provedeno měření 

mikrotvrdosti. Bylo potvrzeno oduhličení materiálu v oblasti trhliny. Trhlina se           

při zatížení může dále rozvětvovat a šířit až do úplného porušení svarového spoje.         

Tato trhlina mohla vzniknout v důsledku vrubu, který je způsoben bainitickou 

strukturou žebírka na přechodu svarový kov a základní materiál. Hodnoty mikrotvrdostí 

se pohybovaly kolem 160 HV0,1. V blízkosti vměstku se hodnoty pohybovaly kolem     

130 HV0,1. Tato hodnota poukazuje na pravděpodobnost lokálního oduhličení. 

U vzorku 12PJ/4 vnesené teplo popustilo termomechanické zpracování povrchu tyče. 

Hodnoty mikrotvrdostí v zušlechtěné vrstvě dosahovaly 250 – 270 HV0,1, hodnoty 

houževnatého jádra základního materiálu se pohybují kolem 170 HV0,1 – 180 HV0,1, 

v oblasti pásma částečné překrystalizace dochází ke snížení hodnot na 160 HV0,1 
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(520 MPa). Hodnoty v TOO jsou srovnatelné s hodnotami houževnatého středu 

základního materiálu. 

 

Hodnoty mikrotvrdostí termomechanicky zpracovaného povrchu tyčí u vzorku           

32-10KO/13 malého i velkého průměru se vlivem vneseného tepla snížily na hodnoty 

základního materiálu tyče menšího průměru (185 HV0,1 – 190 HV0,1). Hodnoty 

mikrotvrdostí v TOO se snížily ve srovnání se základním materiálem o 12%. 

Přežíháním žebírka se jeho tvrdost snižuje z 260 HV0,1 na 190 HV0,1.  

 

Vlivem vneseného tepla u tyčí menších průměrů dochází vždy k popuštění zušlechtěné 

vrstvy přes celou její tloušťku směrem do středu tyče. Toto popuštění má za následek 

snížení hodnot mikrotvrdostí povrchové vrstvy na hodnoty houževnatého jádra. 

Velikost popuštění a snížení hodnot mikrotvrdostí pod minimální mez pevnosti u tyčí 

menšího průměru je závislé na počtu vrstev svaru, tedy velikosti vneseného tepla.       

U tyčí většího průměru dochází také k popuštění zušlechtěné vrstvy, ale hodnoty 

mikrotvrdosti nevykazují velké odchylky. U tyčí menšího průměru lze předpokládat při 

namáhání větší plastickou deformaci než u tyčí většího průměru. Limitujícím 

faktorem únosnosti svarového spoje betonářské oceli budou tyče menšího průměru. 

 

Poznámka: Pouze pro potřebu této disertační práce, byly srovnávány hodnoty meze 

pevnosti z hodnot naměřených mikrotvrdostí HV0,1, z důvodu sledování 

lokálních oblastí TOO. Přepočet z naměřených hodnot mikrotvrdostí 

HV0,1 nelze srovnávat s přepočtem hodnot tvrdostí HV10 dle             

ČSN EN ISO 18265, tyto hodnoty jsou pouze informativní (viz kapitola 

6.5).  

 

 

 

3.  Metalografické hodnocení svarových spojů bylo provedeno kontrolou makrostruktur a 

mikrostruktur 28 svarových spojů č. 12TX/7, 20TX/7, 32TX/7, 12TV/7, 12PJ/4, 20PJ/4, 

32PJ/4, 32-12PPJ/4, 32-20PPJ/4, 32-32PPJ/4, 20-12KO/13, 20-20KO/13, 30-12KO/13, 

32-10KO/13, 32-20KO/13, 32-32KO/13. Pro porovnání výsledků bylo svařeno 6 

kombinací tyčí křížových spojů ve dvou sadách, jedná se o vzorky č. 14-10KJ/13,      

14-10KJ/26, 16-10KJ/13, 16-10KJ/26, 30-18KO/13, 30-18KO/26, 32-10KJ/13,          

32-10KJ/26, 32-12KO/13, 32-12KO/26, 32-18KJ/13, 32-18KJ/26. Výsledky jsou 

uvedeny v kapitole 6.6 a 6.7 a fotodokumentace je uvedena v příloze č. P1 a P2. 

 

Hodnocení makrostruktury. V procentuálním vyčíslení bylo 46% vzorků 

nevyhovujících. Vzorky byly hodnoceny dle ČSN EN ISO 5817. Vzorky vykazovaly 

vady typu trhliny, vměstky, neprůvar, studený spoj, bubliny a póry. Mezi obecné příčiny 

vzniku trhlin ve svarovém kovu patří nevhodné podmínky svařování, přítomnost vodíku 

a přítomnost činitelů podporujících šíření mikrotrhlin ( shluky bublin, vměstky, sulfidy), 

jak je uvedeno v kapitole 2.6.2.  

U 9 vzorků byla zjištěna, více či méně vada typu neprovařený kořen, způsobuje ho 

nesprávná úprava svarových ploch, nesprávný sklon elektrody. Řadí se mezi závažné 

vady, protože má silný vrubový účinek. Výrazně snižuje mechanické vlastnosti 

svarového spoje. Neprovařený kořen je zapříčiněn křížením žebírek při svařování, 

kterému se nedá v praxi zcela vyhnout. Další problémovou oblastí při svařování 

betonářských výztuží je přechod svarového kovu přes žebírko. Díky vrubovému účinku 



VŠB – Technická univerzita Ostrava Disertační práce 

 

67 

 

a tahovým napětím ve svaru při chladnutí může docházet k vytržení žebírka z povrchu 

tyče.  

 

U sady vzorků 32-10KJ/13, 32-10KJ/26 a 32-18KJ/13, 32-18KJ/26 nebyly zjištěny 

žádné vady. Při kombinaci různých průměrů je zejména důležité limitovat velikost 

vneseného tepla, jak je uvedeno v kapitole 2.4.2. 

U sady vzorků 14-10KJ/13, 14-10KJ/26 byly zjištěny vady typu trhlina, neprůvar, 

studený spoj, bublina a pór u obou vzorků. U zbývajících 4 kombinací byl vždy jeden 

vzorek vyhovující.  

Výskyt trhlin u nevyhovujících vzorků byl ve většině případů způsoben nečistotami  

ve svarovém kovu. Nedokonalé čištění povrchů betonářských výztuží v mnoha 

případech napadnutých povrchovou bodovou korozí zapříčiňuje zvýšení nečistot a 

vměstků ve svarovém kovu s konečným důsledkem vzniku trhlin. 

 

 

Na snímcích makrostruktury je evidentní různorodost velikostí šířek TOO, kdy u tyčí 

menších průměrů 10, 12, 14, 16 dochází k prožíhání termomechanicky zpracované 

vrstvy a celého průměru základního materiálu. 

15 vzorků bylo vyhovujících. Jedná se o vzorky č. 20TX/7, 32TX/7, 12TV/7, 20PJ/4, 

32PJ/4, 32-12PPJ/4, 32-20PPJ/4, 32-32PPJ/4, 16-10KJ/26, 20-20KO/13, 30-18KO/26, 

32-10KJ/13, 32-10KJ/26, 32-18KJ/13, 32-18KJ/26. 

Šířka TOO jednoznačně vypovídá o aplikovaném vneseném teple při svařování. 

Jednotlivé oblasti TOO budou mít vliv na mechanické vlastnosti svarového spoje (viz 

kapitola 2.6). 

 

 

 

 

Kontrola mikrostruktury byla u všech vzorků zaměřena na oblast základního materiálu, 

hranici ztavení a svarový kov. Jednotlivé snímky jsou uvedeny v přílohách                

P2.1 – P2.76. 

 

Mikrostruktura základního materiálu ve středové části je převážně feriticko – bainitická 

a feriticko – perlitická. 

Mikrostruktura povrchu žebírka je tvořena popuštěným martenzitem. Místy se             

na povrchu vyskytují vady charakteru přeložek sahající do hloubky max. 20 m. 

Mikrostruktura v blízkosti kaleného povrchu je tvořena popuštěným martenzitem. 

Mikrostruktura hranice ztavení je tvořena následující mikrostrukturou: mikrostruktura 

feriticko-bainiticko-perlitická s náznakem řádkovitosti, mikrostruktura licí, feriticko-

perlitická, mikrostruktura feriticko-bainitická, mikrostruktura feriticko-perlitická 

s Widmannstättenovým uspořádáním. Na následujících mikrostrukturách byly             

na hranici ztavení zaznamenány vady typu pór, dutina, trhlina a vměstky. 

Mikrostruktura svarového kovu je licí, perlitická s hrubým feritickým síťovím, 

perliticko-feritická, bainitická. Mikrostruktura přechodu SK-TOO je feriticko-perlitická 

s Widmannstättenovým uspořádáním. 

V mikrostruktuře se objevovaly vměstky a trhliny. V mikrostruktuře se vyskytovaly 

komplexní vměstky charakteru plastických silkátů dosahujících délky až 430 m. 

 

Pokud srovnáme mechanické vlastnosti jednotlivých výše uvedených struktur 

(kapitola 2.6), pak se perlit bude vyznačovat velkou houževnatostí, malou tvárností a 
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poměrně nízkou mezí kluzu. Bainitická struktura je více stejnorodá a vykazuje vyšší 

pevnost. Martenzit je tvrdý a křehký, v případě ocelí do betonářských výztuží 

představuje problém, neboť jeho tvrdost přesahuje hranici, která je normou udávaná 

jako přípustná. U těchto typů ocelí se vyskytuje výjimečně, pouze za předpokladu,      

že obsah uhlíku v základním materiálu dosáhne maximální povolené hodnoty            

0,25 hm.%. Za těchto podmínek by mohlo dojít ke vzniku martenzitu (viz kapitola 

2.3). Tento martenzit (obr. P2.15 v přílohách) by byl nízkouhlíkový, i když by mohl 

překročit hodnoty povolených tvrdostí. 

 

 

 Vznik nepříznivých struktur (martenzitu a bainitu) ve svarovém kovu a TOO lze 

zamezit pomalejším ochlazováním místa svařování. Při standartních podmínkách 

svařování betonářské výztuže (pokud není uvedeno u příd. materiálu jinak) není 

nutné provádět žádná opatření a chladnutí může probíhat na vzduchu. 

Druhou možností vzniku nepříznivých struktur ve svarovém kovu je použití 

nevhodných přídavným materiálů, které vytvářejí bainitický (příp. martenzitický) 

svarový kov, který ve své podstatě má vysoké hodnoty meze kluzu a pevnosti, ale 

nízkou houževnatost (kapitola 2.6.5). V těchto případech dochází k porušení 

svarového spoje výhradně ve svarovém kovu. 

 

Samostatnou kapitolou, z hlediska makrostrukturního a mikrostrukturního 

hodnocení, jsou žebírka na betonářské výztuži, která mají zpravidla strukturu dolního 

bainitu (kapitola 2.6.3). Žebírka jsou nutnou součástí betonářské výztuže z důvodu 

vazby na beton. Z hlediska svařování však způsobují problém, neboť se jeví jako 

„bainitický vrub“. Pokud bude svarový spoj končit nebo začínat na žebírku, může 

dojít při chladnutí svarového spoje k jeho vytržení. Tato situace je částečně patrná    

na obr. P1.18 (v přílohách), kdy dále od vytrženého žebírka pokračuje trhlina po linii  

na rozhraní termomechanicky zpevněného povrchu a houževnatého perlitického 

jádra tyče. 

 

 

  

4. Měření bodového chemického složení ve vybraných oblastech svar. spojů                      

č. 32-32KO/13, 30-12KO/13, 32-12KO/36 a 32-20KO/13. Výsledky jsou uvedeny v 

kapitole 6.8 a v přílohách č. P4.1, P4.2, P4.3, P4.4. 

 

Lokální měření chemického složení bylo provedeno ve svarovém kovu, na hranici 

ztavení a v TOO. V nalezených složkách se objevily oxidy ve svarovém kovu, 

samostatné vměstky, řady vměstků bohatých na Ca, vady typu mikrotrhliny a dutiny. 

 

U 3 vzorků byly zaznamenány oxidy ve svarovém kovu. Jedná se o vzorky                    

č. 32-32KO/13, 32-12KO/13, 32-12KO/26. Ze srovnání analýz je patrný rozdíl 

v chemickém složení. U vzorku 32-12KO/26 je hm.% O (41,36 hm.%) 4x větší než 

hm.% O u vzorku 32-12KO/13. Jedná se o stejný typ svarového spoje a průměr tyčí.  

Tyto oxidy jsou pravděpodobně příčinou nedokonalého očištění svarových ploch, 

možné zbytky rzi a okují na svarové ploše nebo povrchu tyče (viz kaitola 2.7.1) 
 

U vzorku 32-12KO/13 je zaznamenán 10x větší hm.% Fe (76,65 hm.%) než u vzorku 

32-12KO/26 (7,62 hm.%), vzorek 32-32KO/13 obsahuje 40,51 hm.% Fe. Vzorek        
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32-12KO/26 vykazuje nejvyšší množství Si (14,31 hm.%) a Mn (32,39 hm.%) oproti 

zbývajícím dvěma vzorkům.  

Zvýšený obsah křemíku a manganu ve struktuře může být pravděpodobně zapříčiněn 

lokálním výskytem oxidických vměstků, příp. lokálním zvýšením obsahů prvků 

způsobené promísením základního a přídavného materiálu (kapitola 5.2) 

 

Na hranici ztavení u vzorků 32-20KO/13, 32-32KO/13 a 30-12KO/13 je obsah železa 

98 hm.%, obsahy prvků manganu a křemíku jsou zanedbatelné. 

 

U vzorku 32-32KO/13 byl zaznamenán vměstek v TOO a u vzorku 30-12KO/13 dvě 

řady vměstků v TOO. Vzorek 32-12KO/13 vykazuje 2x větší hm.% Fe (62,20 hm.%) 

než vzorek 32-32KO/13. V tomto vzorku je patrný zvýšený obsah dusíku (12,24 hm.%).  

Ze srovnání těchto dvou vzorků je patrný diametrální rozdíl v obsahu kyslíku. Vzorek 

32-32KO/13 obsahuje (29,11 hm.% O), (6,51hm.% Al) a (13,52 hm.% Si), vzorek      

30-12KO/13 tyto prvky neobsahuje nebo jen v minimálním množství. 

Tyto vměstky vznikly již při výrobě tyčí betonářské výztuže a nesouvisí se svařováním. 
 

U vzorků 32-12KO/13 a 32-12KO/26 byly zaznamenány dutiny na hranici ztavení, 

chemická analýza těchto míst prokázala zvýšené obsahy kyslíku, fosforu a vápníku, 

hodnoty se pohybovaly kolem (23 hm.% O), (27hm.% F) a (25 hm.% Ca). 

  

Na snímcích a v tabulkách (příloha č. P4 a kapitola č. 6.8) byly dokumentovány 

nalezené složky (místa) v daných oblastech bodové chemické analýzy, ke kterým patří 

např. oxidy ve svarovém kovu, samostatné vměstky, řady vměstků, trhliny apod.  

 

 

Z výše uvedené diskuse výsledků lze konstatovat: 

 

 Termomechanicky zpracované tyče betonářské výztuže lze svařovat                   

bez předehřevu, pokud není zpřísňujícím předpisem či normou stanoveno jinak;  

 

 Při svařování je vhodné svařovat s nižším tepelným příkonem a je nutné 

dodržovat mezihousenkovou teplotu (interpass) max. 500°C; 

 

 Po svařování se svarové spoje betonářské výztuže tepelně nezpracovávají; 

 

  Přídavný materiál je zvolen dle požadovaných mechanických vlastností 

základního materiálu; 

 

 Svařovaná betonářská výztuž nemá dle normy zaručené chemické složení, 

z čehož vyplývá, že kvalita těchto tyčí může být rozdílná a v konečném důsledku 

může mít i vliv na vlastnosti svarových spojů; 

 

 U svarových spojů betonářské výztuže lze pozorovat výskyt vad, jak u základního 

materiálu, tak u svarového kovu. Vady svarových spojů mohou být způsobeny 

technologickou nekázní svářečů, např. nevysušenými elektrodami dle výrobce 

(vlhký obal elektrod), korozí, znečištěnými povrchy tyčí, apod.; 
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 Možný vznik nepříznivých struktur ve svarových spojích betonářské oceli B500B, 

pouze v případě maximálního povoleného obsahu uhlíku;  

 

 Jedním z problémů z hlediska posouzení mikrostruktury a makrostruktury se jeví 

„bainitický vrub“ - žebírko na přechodu svarový kov – základní materiál. Tento 

vrub může být příčinou vzniku trhlin, které se ve vzorcích svarových spojů 

objevily; 

 

 Při měření mikrotvrdostí vybraných oblastí svarových spojů se prokázalo zásadní 

snížení hodnot tvrdostí (po informativním přepočtu - meze pevnosti v tahu) 

v oblastech TOO, které je závislé na velikosti vneseného tepla a průměru 

svařované betonářské tyče. U tyčí menšího průměru při větším vneseném teple je 

toto snížení pod minimální mezí pevnosti 550MPa; 

 

 Bodová chemická analýza vybraných míst prokázala náchylnost na vznik a 

výskyt trhlin v místě shluků vměstků při lokální změně chemického složení.  
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8 NOVÉ POZNATKY PRO ROZVOJ VĚDNÍHO OBORU 

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 

 

 

Předložená disertační práce přinesla řadu nových teoretických a praktických 

poznatků v oblasti metalurgické svařitelnosti termomechanicky zpracovaných ocelí. 

Termomechanicky zpracované betonářské výztuže mají svá specifika při svařování,      

která mají zásadní vliv na kvalitu svarových spojů. Tyto svarové spoje jsou používány na 

mostní konstrukce s plánovanou životností až 100 let. 

 

 

Za hlavní nové poznatky pro rozvoj vědního oboru strojírenská technologie lze označit: 

 

 studium a popis metalurgických procesů a fázových přeměn na rozhraní svarový kov – 

základní materiál termomechanicky zpracovaných ocelí používaných pro výrobu 

betonářských výztuží; 

 

 studium a charakteristika pásem TOO svarového spoje při použití navržených 

parametrů při svařování; 

 

 posouzení vlivu tvrdostí a mikrotvrdostí různých typů vyskytujících se struktur 

svarového spoje s ohledem na vnesené teplo při svařování a možný vznik vad; 

 

 provedení analýz bodového chemického složení a vyhodnocení vybraných míst 

svarových spojů elektronovou mikroskopií EDS s ohledem na výskyt trhlin; 

 

 návrh a ověření postupů svařování termomechanicky zpracovaných ocelí používaných 

pro výrobu betonářských výztuží za účelem dosažení vyhovujících mechanických 

vlastností svarových spojů. 
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9 VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ V PRAXI 

 

 

Uvedené teoretické poznatky (kapitola 8), které představují vědecký přínos  

pro rozvoj oboru svařování, je možné přímo použít v praxi. 

 

Výsledky práce umožňují v praxi:   

 

 na základě provedených zkoušek provést schválení postupu svařování (WPQR) tyčí 

betonářských výztuží, včetně stanovení postupu svařování (WPS)  

dle ČSN EN ISO 17660-1, příp. ČSN EN ISO 17660-2; 

 

 optimalizovat volbu přídavných materiálů a parametrů při svařování termomechanicky 

zpracovaných ocelí; 
 

 definovat nejkritičtější oblasti a vlivy, kterých se má svářeč při svařování 

betonářských ocelí vyvarovat; 

 

 eliminací uvedených vad v práci, zvýšit v praxi provozní spolehlivost, provozní 

bezpečnost a životnost konstrukcí; 

 

 snížit náklady při výrobě minimalizací vad při svařování betonářské výztuže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VŠB – Technická univerzita Ostrava Disertační práce 

 

73 

 

10 ZÁVĚR 

 

Předložená disertační práce se zabývá problematikou svařitelnosti 

termomechanicky zpracovaných ocelí, zaměřenou zejména na oblast betonářských výztuží. 

K hlavním přínosům práce patří studium metalurgických procesů a fázových přeměn 

svarového spoje, studium změn tvrdostí a mikrotvrdostí v závislosti na vneseném teple, 

studium vad svarových spojů v závislosti na lokální chemické analýze.  

V teoretické části je rozebrána problematika termomechanického zpracování ocelí a 

svařitelnost termomechanicky zpracované oceli používané pro výrobu betonářských 

výztuží. S ohledem na možnosti oprav a případných výměn starých konstrukcí, je v této 

části proveden rozbor historie výroby betonářských výztuží a jejich vlastností. Další oblastí 

je studium vlivu tepelného zatížení termomechanicky zpracovaných ocelí a vady 

svarových spojů betonářské oceli. 

Na základě teoretického rozboru práce byly stanoveny cíle disertační práce a postup 

řešení. 

Úvod praktické části řeší návrh provedení svarových spojů betonářské oceli B500B. 

Zde jsou uvedeny druhy použitých svarových spojů, přídavné materiály, parametry 

svařování, chemické složení a mechanické vlastnosti svařované oceli B500B. Dále je v této 

části uvedena příprava vzorků k metalografickému vyhodnocení a měření mikrotvrdostí. 

Praktická část práce pokračuje provedením svarových spojů a jejich zkoušením. 

K použitým zkouškám patří: zkoušky tahem, ohybem, střihem, zkoušky tvrdosti, posouzení 

makrostruktury a mikrostruktury. Tyto zkoušky jsou provedeny v souladu s normou      

ČSN EN ISO 17660-1. Jako doplňkové zkoušky byly zvoleny: zkouška mikrotvrdosti a 

bodová chemická analýza vybraných oblastí svarových spojů.  

Tento rozsáhlý soubor výsledků je přínosem pro využití výsledků v praktických 

aplikacích. Výsledky zkoušek prokázaly a definovaly vyhovující a nevyhovující svarové 

spoje, podle různých typů vad, např.: oxidické vměstky, trhliny, dutiny, póry, neprůvary, 

studené spoje. Uvedené vady jsou většinou příčinou technologické nekázně při svařování. 

Jedním z přínosů práce je definování vlivu vneseného tepla na oblasti TOO, jejichž 

výsledkem je snížení tvrdosti (meze pevnosti) pod hodnotu meze pevnosti danou normou. 

Tato situace, spolu s výskytem vad ve svarovém spoji, může mít za následek poškození 

železobetonové konstrukce.  

 Využití výsledků disertační práce v praxi lez rozdělit do tří oblastí. První oblastí je 

získání přehledu o typech betonářských výztuží vyráběných v obdobích před první 

světovou válkou až k současnosti z důvodu možných oprav a výměn betonářských výztuží  

na, v současné době stále provozovaných konstrukcích. Druhou oblastí je definování vlivu 

vneseného tepla na degradaci termomechanicky zpracovaných ocelích použitých  

pro výrobu betonářské výztuže. A k třetí oblasti patří definování a minimalizace vad 

svarových spojů z hlediska jejich vlivů na bezpečnost železobetonových konstrukcí, kde  

u konstrukcí mostních je plánovaná životnost 100 let. 
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11 CONCLUSION 

 

The presented thesis work deals with the problematic of the thermomechanically 

treated steel´s welding focused on the reinforcing steel bars. To the main benefits of this 

work belong the study of the metallurgical process, phase’s changes of the welded joints, 

the study of the hardness changes and microhardness in dependence on the heat input end 

chemical analysis.  

In the theoretical part the  problematic of the thermomechanically treated steels used 

for welding of reinforcing steel bars have been described regarding the possibility of the 

reconstruction or replacing of the old constructions. In this part the history of the 

reinforcing steel bar’s production is described as well as their qualities. Next area 

described in this part includes the influence of the heat input and the welded joint’s defects. 

On the basis of theoretical analysis the thesis work’s aims and methods were 

determined. 

The beginning of the practical part solves the proposal of the welded joints, the basic 

material, the filling material, the welding parametres, chemical composition and              

the mechanical qualities of the steel B500B. Further, in this part the preparation of the 

specimens for macrostructure and microhardness testing is described.  

The practical part continues with the testing include tensile, bend, shear tests,        

the meassurement of hardness. For some welded joints the testing was broaden.                   

The meassurement of the microhardness and local chemical composition of some parts of 

the welded joints have been made. This testing was made in accordance to the standard 

ČSN EN ISO 17660-1. 

This extensive summary of the results is the benefit for the utilisation in practical 

applications. The results of the testing have proved and defined satisfied and non-satisfied 

welded joints according to different types of the joints and defects: conclusions, cracks, 

cavities, pores, root fusion, shrinkage groove, undercut. This defects are caused mainly by 

the technological indiscipline of the welders. 

One of the work contribution is the defining of the heat input influence on the heat-

affected zone, this can cause the dicrease of the hardness (yield strenght) below the yield 

strength which is done by the standard. This situation together with the occurence of the 

defects can cause damage of the construction. 

The utilisation of the results in the practical application is possible to divide to 3 

parts. The first part is to obtain summary about the types of the reinforcing steel bars which 

were produced in the period before First World War till present time. In the second part the 

influence of the heat input on degradation of the thermomechanically treated steels is 

defined. In the third part the defining and minimalization of defects from the perspective of 

the defect’s influence on reinforcing concrete constructions is described. The constructions 

are suggested with the service life for 100 years.    
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Obr. P2.51 Mikrostruktura vzorku 20-20KO/13, přechod TOO – ZM (100x) 

Obr. P2.52 Mikrostruktura vzorku 20-20KO/13, ZM – kalený povrch (100x) 

Obr. P2.53 Mikrostruktura vzorku 20-20KO/13, detail P2.53 (500x) 
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Obr. P2.61 Mikrostruktura vzorku 32-32KO/13, ZM – středová oblast (100x) 
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Obr. P2.63 Mikrostruktura vzorku 32-32KO/13, trhlina (100x) 

Obr. P2.64 Mikrostruktura vzorku 32-32KO/13, detail P2.63 (500x) 

Obr. P2.65 Mikrostruktura vzorku 32-12KO/13, základní materiál (200x) 

Obr. P2.66 Mikrostruktura vzorku 32-12KO/13, hranice ztavení (200x) 
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na hranici ztavení 
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