
 

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra materiálového inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013                      Milan Buriánek 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Tímto bych chtěl poděkovat všem pracovníkům Fakulty metalurgie a materiálového 

inženýrství, VŠB-TU Ostrava za cenné rady a připomínky během experimentálního řešení 

diplomové práce, zvláště pak svému vedoucímu diplomové práce Ing. Petru Jonštovi, Ph.D. 

Rovněž bych chtěl poděkovat společnosti HANAKOV spol. s r.o., která mi umožnila tuto 

diplomovou práci realizovat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstrakt: 

 Tato diplomová práce se zabývá hodnocením kvality heterogenních svarových spojů 

 u kostry statoru elektromotoru. V teoretické části jsou popsány možnosti svařitelnosti různých 

druhů ocelí a blíže popsána metoda svařování MAG, která se pro výrobu výše uvedené 

součásti nejčastěji používá. Pozornost je také věnována kontrole pro dosažení požadované 

jakosti při svařování. Experimentální část diplomové práce je zaměřena na samotné provedení 

heterogenního  svarového  spoje  a  metody  jeho  zkoušení.  Na  základě  výsledků  získaných  

z provedeného experimentu je posouzena kvalita a vhodnost použití heterogenního svarového 

spoje pro danou součást. 

 

Abstract: 

 This diploma thesis deals with evaluation of the quality of heterogeneous welded 

Joints of electric motor stator frame. The theoretical part describes the options weldability of 

different types of steel and described in detail MAG welding method, which is for the 

production of the above components most often used. Attention is also paid to the control to 

achieve the desired quality of welding. The experimental part of the diploma thesis is focused 

on the implementation of heterogeneous welded joint and methods of testing. Based on the 

results obtained from the experiment is assessing the quality and suitability of heterogeneous 

weld joint for a given component. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

Symbol / Zkratka  Název 

α    Ferit 

γ    Austenit 

T    Tavenina 

Ce    Ekvivalentní obsah uhlíku 

Crekv    Chromový ekvivalent 

Niekv    Niklový ekvivalent 

HV0,1    Tvrdost podle Vickerse při zatížení 100g 

APT    Automatické svařování pod tavidlem (SAW) 

IIW    Mezinárodní institut svařování 

IWT    Mezinárodní svářečský technolog 

MAG    Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu 

MIG    Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu 

ROS    Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou (MMA) 

SK    Svarový kov 

TMZ    Termomechanické zpracování 

TOO    Tepelně ovlivněná oblast 

WIG    Obloukové svařování netavící se elektrodou v inertním plynu 

WPS    Specifikace postupu svařování 

ZM    Základní materiál 
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1. Úvod a cíl práce 

 Každé svařované zařízení musí být konstrukčně navrženo tak, aby byla zajištěna jeho 

bezpečnost, spolehlivost a životnost při požadované době provozu. Při samotném návrhu 

zařízení je nutné brát v úvahu mj. požadavky na jakost výrobku, které jsou uváděny v 

projektové dokumentaci. Pro splnění těchto požadavků je nutné provedení kontroly a 

hodnocení dosažené kvality svarového spoje.  

 Pro vypracování diplomové práce je zvolena konkrétní součást, kterou je elektromotor 

znázorněný na obrázku č. 1 [1]. Jedná se o zařízení, které nachází uplatnění jako pohon tam, 

kde je zdrojem elektrický proud. Elektromotor přeměňuje elektrickou energii na mechanickou 

a skládá se ze tří hlavních částí, z nichž jedna je mechanická konstrukce, tvořená mj. kostrou 

statoru. Ta zajišťuje pevnost a tuhost motoru a rovněž zabraňuje vniknutí nežádoucích částí 

do stroje. Elektromotory se používají například u papírenských strojů, kolejových vozidel a 

lodních pohonů. 

 Cílem diplomové práce je provést kontrolu a hodnocení kvality heterogenního 

svarového spoje u kostry statoru elektromotoru. Kontrola je provedena za účelem ověření, že 

použité materiály a technologie výroby splňují ve všech ohledech požadavky na specifikaci 

výrobku. Kvalita heterogenního svarového spoje je označena za vyhovující pouze v případě, 

kdy jsou splněny a doloženy odpovídající úrovně všech požadovaných kritérií. 

 

 

Obrázek č. 1 – Synchronní elektromotor s permanentními magnety [1] 
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2. Teoretická část 

2.1 Systém jakosti při procesu svařování [2], [3], [4], [5], [6] 

 Proces svařování je v systémech zabezpečení jakosti veden jako zvláštní proces, u 

kterého se nedá požadované jakosti dosáhnout pouze kontrolou a zkouškami hotového 

výrobku. Je to způsobeno tím, že na pouhém základě těchto činností se nedá s konečnou 

platností potvrdit,  zda byly při svařování výrobku dodrženy všechny požadavky, které mohou 

mít vliv na jakost. Z tohoto důvodu se zařazují do systému jakosti všechny činnosti, které 

mohou ovlivnit jakost svařování od samého počátku. Výrobce i dodavatel musí činnosti 

související se svařováním a dodržením jakosti dát do souladu s požadavky příslušných norem. 

 Základní požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů jsou uváděny 

v normách ČSN EN ISO 3834 - 1 až ČSN EN ISO 3834 - 4. Předmětem těchto norem jsou 

směrnice pro stanovení kvalitativních požadavků na svářečskou výrobu v průběhu její 

konstrukční přípravy, při práci v dílně i na montáži a poskytující návod k určení způsobilosti 

výrobce vyrábět svařované konstrukce v předepsané kvalitě. Požadavky na jakost se při 

svařování volí takové, aby zcela odpovídaly sjednaným podmínkám výrobkové normy. 

 Z důvodů uvedených výše je nutné, aby výrobce i dodavatel naplánovali požadavky na 

jakost v potřebném předstihu a formou vhodných opatření tak, aby byla postupně zajištěna 

požadovaná konečná jakost výrobku. Tyto požadavky musí být ve shodě s používaným 

systémem jakosti a rovněž musí splňovat požadavky na provozní bezpečnost výrobku. Při 

plnění specifických požadavků na výrobky se berou v úvahu požadavky na plánování a 

provedení následujících činností:   

 –  vypracování plánu jakosti a vyjasnění kritérií pro všechny vlastnosti a požadavky

 –  stanovení a zajištění všech nástrojů pro řízení procesu a vybavení, které budou 

     potřebné pro požadovanou jakost       

 –  zajištění provázanosti výrobního procesu se směrnicemi, instrukcemi, kontrolními 

     a zkušebními postupy na danou činnost      

 –  aktualizace metod řízení jakosti, kontroly a zkoušení dle zadaných požadavků 

 –  stanovení všech požadavků na měření, které přesahují známý stav tak, aby byla včas 

     dosažena potřebná způsobilost       

 –  stanovení postupu ověřování funkce a jakosti v průběhu jednotlivých etap výroby

 –  stanovení a vypracování potřebných záznamů o jakosti 
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2.2 Materiály a jejich svařitelnost [3], [7], [8], [9] 

 Svařitelnost oceli je považována za komplexní charakteristiku, která vyjadřuje 

vhodnost oceli vytvořit svarový spoj o požadovaných chemických, technologických, 

fyzikálních a mechanických vlastnostech, při určitých konstrukčních, technologických a 

metalurgických možnostech. Za splněný cíl se považuje dosažení požadované životnosti, 

spolehlivosti a jakosti. Faktory, které mají vliv na svařitelnost jsou patrné z obrázku č. 2 [8]. 

 

Obrázek č. 2 – Faktory ovlivňující svařitelnost [8] 

 

Technologická svařitelnost [8], [9]  

 Technologická svařitelnost vyjadřuje vliv použité metody a technologie svařování na 

vlastnosti svarového spoje a zabezpečuje se následujícími základními faktory:  
            

 –  metodou svařování         

 –  přídavným materiálem        

 –  parametry svařování        

 –  postupem kladení jednotlivých vrstev svaru     

 –  tepelným režimem svařování       

 –  tepelným zpracováním svarového spoje 
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Konstrukční svařitelnost [3], [9]  

 Konstrukční svařitelnost vyjadřuje vliv konstrukčního řešení svarového spoje pro dané 

provozní podmínky. Zabezpečuje se následujícími základními faktory:    

            

 –  velikostí, tvarem, uspořádáním a počtem spojů     

 –  tloušťkou materiálu        

 –  rozložením svarů v závislosti na namáhání a také vyloučením konstrukčních vrubů

 –  tuhostí spoje ve svařenci 

 

Materiálová svařitelnost [7], [8]  

 Materiálová svařitelnost vyjadřuje vhodnost kovu ke svařování. Charakterizuje změnu 

jeho vlastností v tepelně ovlivněné oblasti v důsledku působení teplotního cyklu svařování. 

Vhodnost kovu ke svařování je zabezpečena zejména těmito faktory: 

            

 –  tepelným zpracováním        

 –  chemickým složením        

 –  metalurgickým způsobem výroby materiálu, způsobem lití a tváření 

 

Hodnocení svařitelnosti [3], [8]  

 Hodnocením svařitelnosti se určuje vhodnost materiálu ke svařování při určitých 

technologických, případně konstrukčních podmínkách nebo technologické podmínky 

svařování určitého materiálu pro docílení funkčně vyhovujícího spoje. Údaje o vhodnosti 

kovů ke svařování jsou uvedeny v jejich materiálových listech. Hodnocení svařitelnosti 

vychází z normy ČSN 05 1309 a vychází ze dvou skupin ukazatelů: 

            

 –  ukazatele celistvosti svarových spojů, které charakterizují odolnost proti vzniku 

     trhlin a jiných nepřípustných vad       

 –  ukazatele mechanických vlastností svarových spojů, které charakterizují změny 

     jednotlivých vlastností v oblasti spoje v důsledku svařování 
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2.2.1 Svařitelnost uhlíkových ocelí [3], [7], [8], [10], [11] 

 Podle normy ČSN se do této skupiny řadí oceli třídy 10, 11, 12 a oceli na odlitky. 

Základní vlastnosti těchto ocelí definuje obsah uhlíku, který se pohybuje v rozmezí od velmi 

nízkého obsahu až do obsahu 1,7 hm. %. Uhlíkové oceli se vyznačují nízkou odolností v 

oxidačním a korozním prostředí a také nízkou pevností při vyšší teplotě. Při svařování uhlík 

způsobuje v tepelně ovlivněné oblasti zvýšení tvrdosti a snížení plasticity, což může vést ke 

vzniku trhlin. Oceli s obsahem uhlíku menším než 0,25 hm. % nevyžadují zvláštní podmínky 

při svařování, zatímco u oceli s obsahem uhlíku vyšším než 0,25 hm. % musí být zajištěn 

předehřev. Teplota předehřevu se volí dle typu svarového spoje, tloušťky stěny a obsahu uhlíku. 

Orientační hodnoty teploty předehřevu v závislosti na obsahu uhlíku uvádí tabulka č. 1 [7]. 

 

Tabulka č. 1 – Orientační hodnoty teploty předehřevu [7] 

Obsah uhlíku [hm. %] Teplota předehřevu [°C] 

0,20 – 0,30 100 – 150 

0,30 – 0,45 150 – 275 

0,45 – 0,80 275 – 425 
 

 Uhlíkové ocele se mohou svařovat všemi známými technologiemi svařování. 

Problémy mohou nastat pouze při svařování neuklidněných ocelí, kdy dochází k natavení 

segregovaných oblastí, což může způsobit vznik trhlin a pórů. Při svařování uhlíkových ocelí 

se volí přídavné materiály především podle mechanických vlastností svarového kovu. V 

případě použití ocelí u nízkoteplotních aplikací se volí přídavné materiály legované niklem. 

Svarové spoje uhlíkových ocelí se obvykle tepelně nezpracovávají. Výjimku tvoří materiály 

velkých tloušťek a tuhých svařenců, které je nutno žíhat ke snížení vnitřních pnutí.  

 

Vliv jednotlivých prvků na svařitelnost [7], [8], [10] 

 Prvořadý vliv na svařitelnost uhlíkových ocelí má chemické složení základního 

materiálu a obsažené nečistoty. Každý prvek je charakterizován jiným přínosem pro dosažení 

výsledných vlastností uhlíkové ocele. Doprovodné prvky se v závislosti na jakosti použitých 

surovin při hutní výrobě materiálu rozdělují na prvky:      
            

 –  prospěšné (mangan, křemík, hliník)      

 –  škodlivé (síra, fosfor, kyslík, dusík, vodík)      

 –  speciální (bór, zirkon) 
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 Doplnění různých prvků do svarového kovu lze provádět pomocí základního a 

přídavného materiálu, obalu elektrod, tavidel apod. Tímto způsobem se mohou ovlivnit 

metalurgické pochody při svařování jako jsou dezoxidace (odstranění kyslíku) a rafinace 

(odstranění síry a fosforu). Legováním se zajišťují potřebné vlastnosti svarového kovu. 

   

a) Mangan           

 –  patří do skupiny austenitotvorných prvků      

 –  jeho množství se pohybuje obvykle pod hranicí 1,8 hm. %   

 –  u svarového kovu zvyšuje jeho pevnost a v případě oceli s nízkým obsahem uhlíku 

     také vrubovou houževnatost       

 –  působí jako dezoxidační činidlo a společně s křemíkem se používá pro výrobu 

     uklidněných ocelí 

b) Křemík           

 –  patří do skupiny silně feritotvorných prvků     

 –  u svarového kovu v množství do 1 hm. % zvyšuje jeho pevnost a tvrdost, ale naopak 

     snižuje plastické vlastnosti        

 –  v případě přebytku zvyšuje náchylnost oceli k praskavosti za tepla a projevuje se 

     především za přítomnosti vyššího množství niklu  

c) Síra            

 –  patří do skupiny velmi škodlivých prvků      

 –  má sklon k odměšování a způsobuje lámavost a vznik trhlin za tepla  

 –  v množství nad 0,03 hm. %  jsou navíc oceli velmi obtížně svařitelné   

d) Fosfor           

 –  patří do skupiny velmi škodlivých prvků      

 –  tvoří ve svarovém kovu nečistoty, které za přítomnosti síry zvyšují praskavost 

 –  v množství nad 0,05 hm. %  způsobuje lámavost za studena   

     

 Posouzení komplexní charakteristiky ocelí vzhledem k použitelnosti pro konkrétní 

součást určuje tzv. ekvivalentní obsah uhlíku Ce. Vztahuje se na nelegované, nízkolegované a 

středně legované oceli a rovněž na oceli na odlitky. U všech těchto ocelí je kromě uhlíku 

důležitý i vliv přísad, jako jsou mangan, chrom, nikl a další.  
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Pro oceli s obsahem uhlíku ≤ 0,22 hm. % se uhlíkový ekvivalent Ce určí dle vztahu: 

     
  

 
 

  

 
 

  

  
 

  

 
 

  

  
 

 

 
                                   

kde t je tloušťka plechu (mm) 

Tento vztah je platný pro oceli o maximálním obsahu prvků: C = 0,22 hm. %, Mn = 1,6 hm. %, 

Cr = 1 hm. %, Ni = 3 hm. %, V = 0,14 hm. % a Cu = 0,3 hm. %. 

 

Pro oceli s obsahem uhlíku > 0,18 hm. % navrhl Mezinárodní svářečský institut vzorec pro 

výpočet uhlíkového ekvivalentu Ce: 

     
  

 
 

       

 
 

     

  
                          

  

 Jak je patrné z uvedeného, tak vyšší obsah uhlíku způsobuje u těchto ocelí zvýšení 

tvrdosti, což je nejvíce zřejmé v tepelně ovlivněné oblasti, kde dochází k rychlému ochlazení. 

K tomuto zvýšení tvrdosti dochází především při svařování uhlíkových ocelí při vyšším 

obsahu uhlíku než 0,25 hm. %, kde vznikají nežádoucí struktury, především martenzit. 

Tvrdost neovlivňuje pouze množství uhlíku, ale také množství martenzitu ve výsledné 

struktuře, což je zřejmé z obrázku č. 3 [7]. 

 

Obrázek č. 3 – Závislost tvrdosti oceli na obsahu uhlíku způsobená přítomností martenzitu [7] 
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2.2.2 Svařitelnost nízkolegovaných ocelí [2], [7] 

 O vhodnosti této skupiny ocelí ke svařování rozhoduje především obsah uhlíku a 

legujících přísad. Jako legující přísada se používá chrom, vanad, molybden a nikl. Oceli s 

uhlíkovým ekvivalentem Ce ≤ 0,45 hm. % se považují za zaručeně svařitelné. V případě 

dosažení hodnoty Ce > 0,45 hm. % je nutný předehřev oceli. Celkový obsah legujících prvků 

většinou nepřesahuje hodnotu 5 hm. %. Mechanické vlastnosti nízkolegovaných ocelí, 

především mez pevnosti a kluzu za zvýšených i normálních teplot jsou vyšší, než v případě 

nízkouhlíkových ocelí. Tyto pozitivní vlastnosti jsou způsobeny především substitučním a 

precipitačním zpevněním. Po vytvoření svarových spojů u nízkolegovaných a středně 

legovaných ocelí je nutné volit tepelné zpracování k dosažení změny struktury tepelně 

ovlivněné oblasti, zabezpečení dobrých creepových vlastností a ke snížení vnitřních napětí. 

Jako způsob tepelného zpracování se používá žíhání s překrystalizací a následné popouštění. 

 

2.2.3 Svařitelnost jemnozrnných ocelí [7], [8] 

 Tato skupina ocelí je charakteristická vyšší mezí kluzu a mezí pevnosti při zachování 

jejich dobré houževnatosti. Tyto mechanické vlastnosti jsou dosaženy především díky 

substitučnímu zpevnění s intersticiálním mechanizmem. Další možností pro dosažení těchto 

vlastností je dolegování materiálu malými obsahy prvků jako jsou hliník, vanad, titan a niob, 

které rovněž umožňují vznik jemnozrnné struktury. Tyto oceli jsou někdy označovány jako 

mikrolegované jemnozrnné oceli. Je to z toho důvodu, že se nejčastěji vyrábí řízeným 

válcováním v kombinaci tepelného zpracování, což zvýrazňuje vliv mikrolegur na vlastnosti 

materiálu. Mikrolegující prvky jsou zde zastoupeny o obsahu prvků: Al = min. 0,015 hm. %, 

Ti = max. 0,15 hm. %, V = max. 0,1 hm. % a Nb = max. 0,04 hm. %. Tyto prvky tvoří s 

dusíkem a uhlíkem nitridy, karbidy a karbonitridy. 

 Při svařování jemnozrnných mikrolegovaných ocelí dochází k růstu zrn v tepelně 

ovlivněné oblasti svarového spoje. Tímto dochází k poklesu plastických vlastností v této 

oblasti. Z toho důvodu se svařuje pokud možno bez předehřevu a omezuje se tepelný příkon 

při svařování. Z důvodu nebezpečí vzniku sulfidů legujících prvků, které zvyšují náchylnost 

ke vzniku teplých likvačních trhlin, je nutné snížit obsah síry na hodnotu Si = max. 0,02 hm. %. 

V případě vzniku tuhých svarových spojů, je nutné jemnozrnné mikrolegované oceli pouze 

žíhat na snížení vnitřních pnutí. 
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2.2.4 Svařitelnost vysokopevných ocelí [7], [12] 

 Skupina vysokopevných ocelí se od mikrolegovaných jemnozrnných ocelí liší 

dosažením vyšší hodnoty meze kluzu, která se pohybuje nad 500 MPa. Chemické složení 

obou skupin ocelí je v zásadě velmi obdobné. Dosažení vyšších hodnot pevnosti je způsobeno 

mechanismy intersticiálního, precipitačního a substitučního zpevnění a taktéž dislokačním 

zpevněním. K těmto mechanismům dochází při termomechanickém zpracování, což je řízená 

kombinace tváření materiálu s jeho fázovými a strukturními přeměnami. 

Základní způsoby termomechanického zpracování (TMZ):     

            

  –  TMZ metodou řízeného válcování      

  –  TMZ deformací před transformací (vysokoteplotní, nízkoteplotní) 

  –  deformace během transformace      

  –  deformace po transformaci 

 

2.2.5 Svařitelnost ocelí do nízkých teplot [3], [7] 

 Oceli určené do nízkých teplot musí mimo určitých pevnostních vlastností dosahovat 

především vysoké úrovně vrubové houževnatosti při daných pracovních teplotách. Jelikož se 

jedná o zařízení vystavené náročným požadavkům, jeví se nejvhodněji plošně centrované 

kovy, jako měď, nikl a hliník. Z ocelí se jeví nejlépe austenitické, které dosahují pozvolného 

poklesu odolnosti proti  křehkému porušení se snižující se teplotou. 

Základní rozdělení ocelí pro práci za snížených teplot:     

            

 –  nízkouhlíkové legované manganem (až do - 50 °C)    

 –  feritické legované niklem (až do - 150 °C)     

 –  austenitické (až do - 200 °C) 

 

Konečné vlastnosti ocelí do nízkých teplot jsou nejvíce ovlivňovány jejich technologickým 

zpracováním. Pro dosažení vysoké odolnosti proti křehkému porušení je nutné věnovat velkou 

pozornost také výběru vhodných přídavných materiálů. Volí se takové materiály, které 

garantují vysokou metalurgickou čistotu svarového spoje. Nezbytnou součástí je rovněž 

žíhání pro snížení obsahu difuzního uhlíku. V případě austenitických ocelí se doporučuje 

rozpouštěcí žíhání se zrychleným ochlazováním. 
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2.2.6 Svařitelnost žárupevných ocelí [2], [7] 

 Žárupevné oceli představují řadu komponent a strojních součástí, které nacházejí 

uplatnění především v oblasti energetiky a chemického průmyslu. Je to z toho důvodu, že tato 

skupina ocelí je vhodná pro práci za zvýšených teplot, tedy v oblasti creepového namáhání, 

kdy si i za těchto složitých podmínek udržuje své mechanické vlastnosti.  

Základní rozdělení žárupevných ocelí:       

            

 –  nízkouhlíkové (až do 500 °C)       

 –  nízkolegované (až do 600 °C)       

 –  feritické chromové (až do 650 °C)       

 –  austenitické (až do 750 °C) 

 

Svařování ocelí zařazených do této skupiny přináší značná úskalí. Pro dosažení minimálního 

snížení žárupevnosti svarového spoje je nutné volit správné parametry svařování a rovněž 

použít přídavné materiály založené na podobné bázi jako materiál základní. Svařování 

nízkouhlíkových ocelí je poměrně nenáročné a tyto oceli jsou označovány jako dobře 

svařitelné. Nízkolegované oceli jsou však svařitelné jen za dodržení určitých podmínek jako 

je například vhodná rychlost ochlazování, předehřev, dohřev, následující tepelné zpracování a 

jiné. Zvláštní pozornost je však věnována správné volbě popouštěcích teplot. Obtížněji 

svařitelné jsou pak feritické chromové oceli. U těch je nezbytné použití tepelného zpracování, 

ať už vhodným popouštěním nebo zušlechtěním svarových spojů normalizací a popouštěním. 

U austenitických žárupevných ocelí se v oblasti svarových spojů vyskytují vysoká tepelná 

pnutí, která jsou způsobena velkou tepelnou roztažností a malou tepelnou vodivostí. Tepelné 

zpracování zde obsahuje rozpouštěcí žíhání s následným kalením do vody. 

 

2.2.7 Svařitelnost vysokolegovaných korozivzdorných ocelí [7], [10] 

 Tato skupina ocelí je charakteristická svým obsahem legující prvků, který musí mít 

hodnotu vyšší než 10 hm. % z celkového obsahu legur.  

Nejdůležitější legující prvky:         

 –  austenitotvorné (uhlík, mangan, nikl, dusík, měď)    

 –  feritotvorné (chrom, křemík, molybden, wolfram, hliník, vanad, titan, niob)  
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Základní rozdělení vysokolegovaných ocelí:      

            

 –  feritické chromové         

 –  martenzitické chromové         

 –  austenitické           

 –  austeniticko - feritické  

 

 Feritické chromové oceli jsou, z důvodu precipitace nitridů a karbidů na hranicích zrn, 

křehké a málo houževnaté. Svařují se obvykle s předehřevem a po ukončení procesu se 

tepelně zpracují. Provádí se zde žíhání ke snížení pnutí.  

 U martenzitické chromové oceli se obsah chromu pohybuje maximálně v hodnotě 18 

hm. %. Problémem při svařování těchto ocelí je jejich prokalitelnost a náchylnost ke vzniku 

studených trhlin. Z těchto důvodů se používá při svařování předehřev a rovněž se aplikuje 

dohřev svarového spoje. Tyto oceli se svařují v popouštěném nebo zušlechtěném stavu. 

Svařují se přídavnými materiály stejného chemického složení jako materiály základní, s 

nízkým obsahem difuzního vodíku a menšího průměru, aby došlo vytvořením následující 

vrstvy svarového kovu k vyžíhání co největšího objemu vrstvy předchozí. 

 Austenitické oceli se v porovnání s feritickou ocelí vyznačují nižší tepelnou vodivostí 

asi o 30 % a větší tepelnou roztažností asi o 50 %. Tento rozdíl se při svařování austenitické 

oceli projeví především vznikem vyšších napětí a deformací. Svařitelnost těchto ocelí 

ovlivňují především tři faktory:        

 –  náchylnost ke tvorbě teplých trhlin      

 –  zkřehnutí vznikem σ - fáze        

 –  precipitace karbidů chromu → mezikrystalová koroze 

Austenitické oceli se svařují bez předehřevu, jelikož je nejde zakalit a nejsou tedy náchylné ke 

vzniku studených trhlin. Tyto oceli se obvykle po svaření tepelně nezpracovávají. Avšak 

rozpouštěcím žíháním se může dosáhnout lepší korozní odolnosti svarového spoje. 

 Do skupiny austeniticko - feritických ocelí patří i tzv. duplexní oceli s mikrostrukturou 

tvořenou až ze 70 hm. % feritem. Obvykle obsahují až 27 hm. % chromu a 6 hm. % niklu. 

Tyto oceli se svařují většinou bez předehřevu a po svaření se tepelně nezpracovávají. Jen ve 

výjimečných případech se může použít rozpouštěcí žíhání s následných rychlým ochlazením. 

Přídavný materiál obsahuje zvýšený obsah niklu za účelem snížení obsahu feritu ve svaru.  



- 15 - 
 

2.2.8 Svařitelnost různorodých ocelí [2], [3], [11] 

 Při svařování dvou různorodých ocelí vzniká svarový spoj, který se označuje jako 

heterogenní. Použité materiály pro vznik tohoto spoje jsou charakteristické především různým 

chemickým složením a mikrostrukturou. Důsledkem těchto dvou aspektů je stav vedoucí vždy 

k degradaci jednoho nebo obou materiálů. Je to zapříčiněno vznikem natavené fúzní zóny v 

přechodu základního materiálu do svarového kovu. Tato natavená zóna má odlišné chemické 

složení a proto dochází ke snižování fyzikálních, chemických a mechanických vlastností. Při 

dlouhodobém použití v provozech pracujících za vysokých teplot a rovněž při tepelném 

zpracování probíhají mezi základním materiálem a svarovým kovem difuzní pochody. Tyto 

pochody mají za následek vznik oduhličených a  nauhličených pásem, které vedou k poklesu 

mechanických vlastností a z toho plynoucí spolehlivosti, životnosti a bezpečnosti 

heterogenního svarového spoje. 

 Pro bližší určení strukturních stavů mezi základním materiálem a svarovým kovem se 

používá Schaefflerův diagram znázorněný na obrázku č. 4 [11]. Z diagramu je patrné, že v 

přechodu mezi feritickou ocelí a austenitickým svarovým kovem dochází ke vzniku směsi 

struktur, které mohou podle obsahu uhlíku ztížit postup svařování.   
  

 

Obrázek č. 4 – Schaefflerův diagram [11] 
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2.3 Svařování metodou MAG 

 Pro výrobu kostry statoru elektromotoru se používá metoda svařování MAG. Tato 

metoda je dle normy ČSN EN ISO 4063 označována pod číslem 135. Jedná se o obloukové 

svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu. Tato metoda se řadí mezi světově 

nejrozšířenější metody svařování a postupně nahrazuje ruční svařování obalenou elektrodou. 

Metoda MAG se využívá především při spojování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí [13]. 

 

2.3.1 Princip metody [3], [13], [14], [15] 

 Pro svařování metodou MAG zajišťuje požadovaný tepelný příkon elektrický oblouk. 

Tento elektrický oblouk hoří mezi tavící se elektrodou ve formě drátu a základním materiálem 

v ochranné atmosféře aktivního plynu. Aktivní plyn se volí dle druhu svařovaného materiálu a 

v závislosti na charakteru použitého plynu se bude měnit chemické složení svarového kovu, 

zejména obsah uhlíku, křemíku, manganu a tím i jeho mechanické vlastnosti. Nejširší 

uplatnění má v současnosti použití směsného plynu argonu s oxidem uhličitým. Princip 

svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu je uveden na obrázku č. 5 [13].  
    

 

         1 - svařovaný materiál 

         2 - elektrický oblouk  

         3 - svarový spoj  

         4 - plynová hubice  

         5 - ochranný plyn  

         6 - kontaktní průvlak  

         7 - přídavný drát  

         8 - podávací kladky  

         9 - zdroj proudu  

          

  

Obrázek č. 5 – Princip svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu - MAG [13] 
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2.3.2 Zařízení pro svařování [9], [13] 

 V současné době se v praxi používá velmi široký sortiment zařízení pro svařování 

metodou MAG. Tato zařízení mohou sloužit pouze pro metodu MIG a MAG, ale také v 

případě multifunkčního zařízení i pro metodu WIG a ruční svařování obalenou elektrodou. 

Základní  vybavení jednotlivých komponent pro svařování metodou MIG a MAG uvádí 

obrázek č. 6 [9]. Při vysokých požadavcích na výrobu mohou být moderní zařízení vybaveny 

dalšími doplňky jako jsou dálková ovládání svařovacích parametrů, chladící zařízení hořáku a 

kabelu, pojízdné vozíky a další komponenty.  

 

 

      

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6 – Základní schéma svařovacího zařízení MAG [9] 

 

1 - elektrický oblouk  2 - drátová elektroda    3 - zásobník drátu  

4 - podávací kladky   5 - rychloupínací spojka  6 - hořákový kabel  

7 - svařovací hořák   8 - zdroj svařovacího proudu  9 - svařovací průvlak   

10 - ochranný plyn   11 - plynová tryska    12 - svarová lázeň  
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2.3.3 Přídavné materiály [2], [3], [16] 

 Pro metodu svařování MAG se přídavné materiály používají ve formě drátové nebo 

trubičkové elektrody. Dodávají se ve formě navinutých cívek. Každá cívka musí být opatřena 

štítkem od výrobce. Pro splnění všech požadovaných funkcí musí mít vhodné chemické 

složení, vysokou čistotu, přiměřenou tvrdost a vhodný průřez. Drátové elektrody obsahují 

vyšší množství manganu a křemíku. Je to z důvodu většího propalu a silnějšího dezoxidačního 

účinku svarové lázně. Drátové elektrody mohu být rovněž pokryty tenkou vrstvou mědi, která 

zabrání jejich korozi při následné logistické činnosti po výrobě. Přídavné materiály plní při 

svařování následující funkce:   

            

 –  doplňují objem svarové lázně       

 –  nahrazují prvky, které při svařování snížily svoji koncentraci ve svaru  

 –  jsou vodičem elektrického proudu ve svařovacím obvodu   

 –  dodávají vhodné legovací a dezoxidační přísady do svaru pro zlepšení užitných 

     vlastností 

 

2.3.4 Ochranné plyny [2], [13], [14] 

 Velmi důležitou součástí metody svařování tavící se elektrodou v ochranných plynech 

je právě volba samotného plynu. Jeho základním úkolem je ochrana tavné lázně před vlivy 

okolní atmosféry. Přítomnost vzduchu totiž nepříznivě ovlivňuje svarový kov a způsobuje 

oxidaci a nitridaci. Tyto aspekty výrazně zhoršují mechanické vlastnosti svarového spoje. 

Výhodou ochranného plynu je také jeho ionizační schopnost, která umožňuje stabilní hoření 

elektrického oblouku a přispívá tak k přenosu tepelné energie do svaru. Použitý ochranný 

plyn má vliv na:           

            

 –  tvar svaru          

 –  rychlost svařování         

 –  rozstřik          

 –  kvalitu a vlastnosti svarového spoje 

V současnosti se nejvíce používají směsné plyny Ar + CO2 s množstvím Ar = 82 %. Tato 

směs plynů se vyznačuje velmi dobrými svařovacími vlastnostmi a stabilním elektrickým 

obloukem. V tabulce č. 2 [2] je pro ukázku uveden vliv ochranných plynů při svařování MAG 

nízkouhlíkových nelegovaných ocelí.  
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Tabulka č. 2 – Vliv ochranných plynů při svařování MAG nízkouhlíkových nelegovaných ocelí [2] 

 

Vlastnosti 
Použitý ochranný plyn 

Ar + CO2 Ar + O2 CO2 

Formování svaru (poloha PA) Dobré Dobré Dobré 

Tepelné zatažení hořáku Malé Velké Malé 

 

Oxidační stupeň 

Roste s 

rostoucím 

obsahem CO2 

  

Vysoký nad  

8 % O2 

 

Vysoký 

 

Pórovitost svaru 

Roste s 

rostoucím 

obsahem CO2 

 

Malá 

 

Značná 

 

Rozstřik 

Roste s 

rostoucím 

obsahem CO2 

 

Malý 

Roste se 

zvyšujícím se 

výkonem oblouku 

 

Vliv šířky mezery 

Roste s 

rostoucím 

obsahem CO2 

 

Malý 

 

Značný 

 

Tepelný výkon oblouku 

Roste s 

rostoucím 

obsahem CO2 

 

Malý 

 

Velký 

 

Rychlost ochlazování spoje 

Snižuje se s 

rostoucím 

obsahem CO2 

 

Velká 

 

Malá 

Náchylnost svaru na praskání Střední Velká Malá 

Doporučený přenos Všechny typy Všechny typy Všechny typy 

 

2.3.5 Výhody metody [3], [13] 

 Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu má společně s 

obloukovým svařováním tavící se elektrodou v inertním plynu před ostatními metodami 

obloukové svařování celou řadu předností:        

 –  vysoká produktivita a hospodárnost prováděných spojů    

 –  svařování ve všech polohách od tloušťky materiály 0,8 mm   

 –  vhodnost pro ruční, mechanizované a robotizované svařování   

 –  nízké investiční náklady na realizaci metody v klasickém provedení  

 –  přímá vizuální kontrola oblouku a svarové lázně     

 –  malá tepelně ovlivněná oblast především u vysokých rychlostí svařování 

 –  snadný start oblouku bez nárazu svařovacího drátu do svarového spoje  

 –  uplatnění u širokého sortimentu konstrukčních materiálů   

 –  velmi dobrý profil svaru a hluboký závar      

 –  příznivé podmínky pro uplatnění v praxi       
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2.4 Metalurgické děje při svařování 

2.4.1 Teplotní cyklus svařování [3], [7] 

 Při procesu svařování dochází ke krátkodobému intenzivnímu ohřevu materiálu na 

vysoké teploty, což je způsobeno působením soustředěného zdroje tepla. Tímto teplem se 

natavuje malý objem kovu a v důsledku tepelné vodivosti dochází k ohřívání i okolních 

oblastí základního materiálu. Vysoké teploty a jejich změny v základním materiálu způsobují: 
            

 –  fázové přeměny (tavení základního a přídavného materiálu, jeho tuhnutí a změny v 

     tuhém stavu)         

 –  fyzikálně chemické reakce        

 –  změny struktury v oblasti svarového spoje     

 –  změny objemu, které ve svarovém spoji způsobují vnitřní napětí a deformace 

Míra a rozsah uvedených změn závisí zejména na svařovaném základním materiálu (chemické 

složení, fyzikální vlastnosti, geometrické rozměry), množství tepla vneseném do svarového 

spoje na jednotku jeho délky a na technologii svařování (metoda, parametry, postup). 

 Teplotní cyklus svařování udává změnu teploty v čase v daném bodě svarového spoje, 

především v tepelně ovlivněné oblasti. Důsledkem působení teplotního cyklu na materiál je 

změna jeho struktury a vlastností. Charakter a velikost změn se hodnotí na základě 

charakteristik teplotního cyklu:        

            

 –  čas ohřevu na maximální teplotu [°C/s]      

 –  maximální teplota cyklu Tmax       

 –  doba výdrže na dané teplotě       

 –  rychlost ochlazování [°C/s] 

 

2.4.2 Vznik svarového kovu [7], [10] 

 Svarový kov vzniká natavením základního a přídavného materiálu. Podíl nataveného 

základního materiálu ve svarovém kovu se nazývá promísení. Toto promísení je při svařování 

kořenové části spoje vyšší než při svařování výplňové části. Pro jednotlivé metody svařování 

se stupeň promísení liší. Pro ruční obloukové svařování se stupeň promísení pohybuje v 

rozmezí 10 až 40%.  
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 Krystalizace svaru začíná při poklesu teploty svarového kovu pod teplotu likvidu. 

Během tuhnutí probíhají segregační a likvační procesy. Svarový kov krystalizuje především v 

důsledku heterogenní nukleace na svarových plochách. V závislosti na rychlosti svařování a 

chemickém složení svarového kovu krystalizuje svarový kov celulárně nebo dendriticky. 

Celulární krystalizace nastává při menším podchlazení a nemá přednostní krystalografickou 

orientaci. Naopak dendritická krystalizace probíhá při větším podchlazení a přednostně v 

jednom směru krystalizace. U většiny svarových spojů začíná krystalizace růstem dendritů a v 

určitém stádiu se mění na celulární. Vhodnou volbou parametrů svařování  a pulzací 

svarového proudu je možné dosáhnout zvýšení objemu celulární krystalizace. 

 

2.4.3 Vlastnosti svarového kovu [7], [17] 

 Svarové kovy většinou nedosahují takové houževnatosti, jako je tomu u základních 

materiálů. Hodnota poměru meze kluzu Re k mezi pevnosti Rm je většinou vyšší než u 

příslušných základních materiálů. Vlastnosti svarových kovů výrazným způsobem ovlivňuje 

typ mikrostruktury, velikost zrn, precipitační procesy a stárnutí. Žárupevné vlastnosti jsou s 

ohledem na nižší obsah uhlíku ve svarových kovech v porovnání se základním materiálem 

horší. Únavové vlastnosti svarových kovů jsou rovněž horší, než u odpovídajících základních 

materiálů. Tyto vlastnosti ovlivňuje zejména licí struktura svaru, počet inkluzí, čistota 

svarového kovu a povrchové defekty. Schéma na obrázku č. 7 [17] uvádí vlivy působící na 

mechanické vlastnosti v hrubozrnné tepelně ovlivněné oblasti.     
  

 

Obrázek č. 7 – Vlivy působící na mechanické vlastnosti tepelně ovlivněné oblasti [17] 

Mechanické 
vlastnosti 

Doba 
ochlazování 

Způsob 
svařování 

Parametry 
svařování 

Teplota 
předehřevu 

Tvar svaru 

Chemické 
složení 
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2.4.4 Procesy v tepelně ovlivněné oblasti [7], [9], [10], [17] 

 Oblast svarového spoje, kde dochází ke změnám mikrostruktury působením tepla od 

svařování se nazývá tepelně ovlivněná oblast. V případě svařování kovů a slitin s polymorfní 

přeměnou dochází v tepelně ovlivněné oblasti k výrazným strukturním změnám, které mají 

vliv na vlastnosti svarových spojů. V případě svařování nelegovaných i legovaných ocelí, kde 

dochází k polymorfní přeměně ferit → austenit → ferit, můžeme tepelně ovlivněnou oblast 

rozdělit na pásma uvedená na obrázku č. 8 [9]. 

 

 

 

Obrázek č. 8 – Vliv teplotního účinku svařování na strukturu svarového spoje [9] 

 

a) Oblast částečného natavení        

 –  tvoří přechod mezi tepelně ovlivněnou oblastí a svarovým kovem  

 –  u většiny ocelí se tato oblast redukuje na linii, protože rozdíl mezi teplotou solidu a 

     likvidu je minimální         
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b) Oblast přehřátí          

 –  oblast s teplotami nad A3, překračující teplotu intenzivního růstu primárních zrn

 –  pro nelegované oceli teplota kolem 1050°C     

 –  pro mikrolegované oceli teplota vyšší, asi kolem 1250 až 1300°C 

 

c) Oblast jemnozrnná          

 –  oblast vyhřátá nad teplotu A3 s úplnou transformací α → γ → α    

 

d) Oblast s neúplnou polymorfní přeměnou       

 –  oblast ležící mezi teplotou A1 až A3    

 

e) Oblast tepelně neovlivněná        

 –  oblast ležící pod teplotou A1       

 –  nenastávají zde již strukturní změny      

 –  v oblasti teplot 150 až 300°C je nutné sledovat substrukturní změny, jelikož zde 

     může dojít ke stárnutí oceli 

 

Pro různé metody svařování je šířka jednotlivých tepelně ovlivněných oblastí rozdílná a ve 

velké míře závisí na svařovacích parametrech. Například pro ruční obloukové svařování tavící 

se elektrodou v aktivním plynu se celková šířka tepelně ovlivněné oblasti pohybuje v rozmezí 

3 až 8 mm a z toho je šířka přehřáté oblasti okolo 0,2 mm. Pro porovnání s ostatními 

technologiemi svařování je v tabulce č. 3 [7]  uvedena orientační šířka jednotlivých pásem 

tepelně ovlivněné oblasti pro různé metody svařování.  

 

Tabulka č. 3 – Orientační šířky jednotlivých pásem tepelně ovlivněné oblasti [7] 

 

Technologie svařování 
Šířka tepelně ovlivněné oblasti [mm] 

nad A1 nad A3 přehřátá oblast 

ROS 3 – 8 0,3 – 1 0,1 – 0,3 

MAG 3 – 8 0,3 – 1 0,1 – 0,3 

APT 3 – 15 0,3 – 2 0,1 – 0,5 

Elektrostruskové svařování 5 – 50 1 – 10 0,5 – 5 

Svař. elektronovým paprskem 0,3 – 1 0,1 – 0,3 0 – 0,1 

Svařování plazmou 0,3 – 1 0,1 – 0,3 0 – 0,1 
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2.5 Svarové spoje a kontrola jejich kvality 

2.5.1 Vady svarových spojů [6], [18], [19] 

 Kovové materiály zhotovené běžnými technologickými postupy nejsou ve skutečnosti 

bez vad. V každém takovém materiálu se nachází velké množství submikroskopických vad, 

které zcela zásadním způsobem ovlivňují vlastnosti každého kovového materiálu. Tyto vady 

obsahují takřka všechny technicky vyrobené materiály. Z těchto důvodů se jim mnohdy 

nevěnuje velká pozornost a naopak se zaměřuje většinou na vady makroskopické, které jsou 

snadněji zjistitelné a pochopitelnější. Makroskopické vady určují tu část užitných vlastností, 

kterou lze technicky ovlivnit, jako například správnou technologií svařování.  

 Vadou výrobku se obvykle rozumí každá odchylka od vlastností předepsaných 

technickými normami, technickými podmínkami případně smluvním vzorkem. Vady výrobku 

lze rozdělit na zjevné, které lze zjistit při prohlídce výrobku pouhým okem a skryté, které se 

obvykle zjišťují pomocí přístrojů nebo laboratorními zkouškami. Podle ustanovení 

příslušných předpisů se vady rozdělují na přípustné nebo nepřípustné. Jako vady přípustné se 

označují takové vady, které normy, technické podmínky nebo smluvní vzorek dovolují a 

jejich odstranění není nutné. Naopak vady nepřípustné jsou takové, které neodpovídají 

povoleným hodnotám a dále se rozdělují na opravitelné nebo neopravitelné.  

 Problémy které převážně vznikají u všech procesů svařování se týkají necelistvostí. 

Defekty vyskytující se ve svarových spojích a návarech se rozdělují do dvou hlavních skupin 

a to na vady plošné a objemové. Do první skupiny se řadí vady typu neprůvary, trhliny a 

studené spoje. Druhá skupina vad je především typu bubliny, póry, kovové a nekovové 

vměstky, ale také vruby, zápaly, nedodržené rozměry a nepravidelný povrch svarových spojů. 

 

2.5.2 Klasifikace vad [3], [4], [19] 

 Klasifikaci vad, které se mohou obecně ve svarových spojích vyskytovat, uvádí norma 

ČSN EN ISO 6520 - 1, podle které lze vady svarů zařadit do šesti skupin. V přiložené tabulce 

č. 4 [4] je uveden základní přehled vad a jejich označování podle citované normy v porovnání 

s označováním vad svarů podle sbírky referenčních radiogramů IIW.  
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Tabulka č. 4 – Tabulka klasifikace vad - základní přehled [4] 

 

Sk. 

 

Název vady 

Označování vad  

Charakteristika vady ISO 

6520 

IIW 

 

 

 

1 

Trhliny 100 E  

Mikrotrhlina 1001   

Podélná trhlina 101 Ea Směr trhliny rovnoběžný s osou svaru 

Příčná trhlina 102 Eb Směr trhliny kolmý na osu svaru 

Radiální trhlina 103 E Trhliny vycházejí ze společného bodu 

Kráterová trhlina 104 Ec Tvoří se v kráteru svaru 

Rozvětvené trhliny 106 E Skupina pospojovaných trhlin 

 

 

 

 

 

2 

Dutiny 200 E  

Plynová dutina 201 A Dutina vyplněná plynem 

Bublina 2011 Aa Plynová dutina kulového tvaru 

Shluk dutin 2013 Ad Skupina plynových dutin 

Řádka dutin 2014 Ac Plynové dutiny rozmístěné 

paralelně s osou svaru 

Pór 2015 Ab Protažená dutina rovnoběžně se svarem 

Červovitá dutina 2016 Ab  

Staženina 202 K Dutina způsobená při tuhnutí kovu 

Mezidendritická 

staženina 

2021  Prodloužená staženina vznikající při 

ochlazování mezi dendrity 

 

 

3 

Vměstky 300 B Tuhá cizí tělesa ve svarovém kovu 

Struskový vměstek 301 Ba Struska uzavřená ve svarovém kovu 

Tavidlový vměstek 302 G Tavidlo uzavřené ve svarovém kovu 

Oxidický vměstek 303 J Kovový oxid ve svarovém kovu 

Kovový vměstek 304 H Částice cizího kovu ve svarovém kovu 

 

 

4 

Vady odtavování a 

závaru 

400   

Studený spoj 401 C Vada ve spojení mezi svarovým kovem 

a základním kovem nebo housenkami 

Neprovařený kořen 402 Db 

Dc 

Vada ve spojení základního materiálu  

nedostatkem svarového kovu v kořeni 

 

 

5 

Vady tvaru 500  Chybný tvar vnějšího povrchu svaru 

nebo nedokonalá geometrie spoje 

Zápal 5011 

5012 

F Drážka na povrchu nebo v kořeni svaru 

vzniklá při svařování 

Propadlý kořen 5012  Mělká drážka po obou okrajích kořene 

Krápník 5041  Nadměrné propadnutí kořene 

 

6 

Různé vady 600  Všechny vady nezařazené do sk. 1 až 5 

Dotek elektrodou 601   

Rozstřik 602   
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2.5.3 Příčiny vzniku vad [17], [19] 

 Vady ve svarovém spoji mohou mít různé příčiny. Jako příklad je možno uvést 

svařování obloukové, které je v technické praxi nejvíce rozšířeno. Nejčastější příčiny vad při 

obloukovém svařování jsou v rozdělení podle druhu vad tyto:  

 

Plynové dutiny          

 –  povrchové nečistoty na svarových plochách     

 –  příliš velký obsah C, S, P a jejich segregace     

 –  příliš dlouhý oblouk 

Struskové vměstky          

 –  příliš malý svařovací proud       

 –  nedostatečné očištění předchozích housenek při vícevrstvém svaru  

 –  předbíhání housenky         

Studené spoje           

 –  předbíhání svarové lázně        

 –  nesprávně zvolený druh elektrody        

Neprovařený kořen          

 –  nesprávně zvolený úhel rozevření       

 –  příliš malý svařovací proud       

 –  příliš malá svarová mezera         

Studené spoje           

 –  příliš velká svarová mezera       

 –  příliš velký svařovací proud  

Trhliny           

 –  nevhodný základní materiál       

 –  nesprávně zvolený druh elektrod       

 –  příliš velký svařovací proud       

 –  nedostatečný předehřev        

 –  nedostatečně vysušené elektrody        
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Nepravidelný povrch svaru         

 –  příliš velká rychlost svařování       

 –  příliš krátký oblouk        

 –  nerovnoměrné vedení elektrody        

 

2.5.4 Hodnocení vad [3], [4], [19] 

 Přípustnost vad ve výrobcích je obecně stanovena druhem, velikostí a četností 

vyskytujících se vad v závislosti na typu výrobku nebo svaru, konstrukci a namáhání. 

Hodnocení přípustnosti některých dalších druhů vad ve svarech vychází z možné interakce 

následujících faktorů:          

  

 –  geometrie svařované konstrukce       

 –  stavu napjatosti (rozložení napěťových špiček a stav zbytkových napětí) 

 –  typu, orientace a velikosti vady       

 –  mechanických vlastností svarového spoje (mez kluzu, vrubová houževnatost,  

     únavové, korozní a jiné vlastnosti)      

 –  pracovní prostředí svařované konstrukce (charakter namáhání, teplota, pracovní 

     prostředí)  

  

 Pro hodnocení přípustnosti určitého typu vady se vychází z přístupu „vhodnosti pro 

daný účel“, tj. principu přípustné vady, kdy se vychází ze zkušenosti, že vada ovlivňuje 

nejvíce porušování křehkým lomem a únavové porušení. To se týká především 

nejnebezpečnějších vad, tj. trhlin. Jejich hodnocení přípustnosti vychází z teorie lomové 

mechaniky, jako základního nástroje posouzení vlivu těchto vad na životnost svařovaných 

konstrukcí na základě předpokládaného provozního namáhání. Přípustnost vad stanovuje 

konstruktér a ovlivňuje technolog, který navrhuje a zajišťuje výrobu. Přípustné meze velikosti 

vad pro tři stupně jakosti (B, C a D) odpovídající jakosti ve výrobě jsou předmětem normy 

ČSN EN ISO 5817. Zda výrobek stanoveným kriteriím jakosti a spolehlivosti vyhovuje, 

ověřuje za použití příslušných kontrolních metod pracovník nedestruktivní kontroly.  
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2.5.5 Kontrola svarových spojů [6], [17], [20] 

 Vzhledem k tomu, že svařování je zvláštní proces, nelze provádět pouze kontrolu 

hotových svarových spojů, ale je třeba, aby IWT prováděl kontrolu ještě před svařováním, v 

průběhu a po svařování.  

       

a) Před zahájením svařování se kontroluje       

 –  použití předepsaných základních materiálů     

 –  použití předepsaných přídavných materiálů včetně sušení elektrod a tavidel 

 –  správné sestavení svarku, jeho geometrie, tvary a rozměry svarových ploch, čistota 

     svarových ploch a přilehlého okolí, kvalita stehování    

 –  bezvadný stav svařovacích zařízení a přípravků     

 –  nasazení svářečů a operátorů s požadovanou kvalifikací    

 –  vytvoření předpokladů pro dodržení zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

b) Během svařování se kontrolují        

 –  parametry svařování dle WPS       

 –  průměry elektrod a drátů, pořadí a způsob nanášení svarových housenek 

 –  dodržování předepsaného předehřevu a dohřevu     

 –  dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci   

   

c) Po svařování se provádí         

 –  nedestruktivní zkoušky         

 –  destruktivní zkoušky  
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3. Experimentální část  

 V experimentální části diplomové práce jsem se zabýval zkoumáním heterogenního 

svarového spoje vytvořeného metodou obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním 

plynu. Jako základní materiál byla použita Cr-Ni austenitická korozivzdorná ocel X5CrNi18-10 

a nelegovaná konstrukční ocel obvyklých jakostí S235JR. První část experimentu proběhla ve 

společnosti HANAKOV s.r.o., kde byly zkušební plechy svařeny metodou MAG. Následně se 

zde provedla vizuální zkouška svarového spoje a penetrační zkouška. Poté byly mechanickým 

způsobem na požadované rozměry připraveny vzorky určené pro další experimentální 

hodnocení, které proběhlo v laboratořích Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, 

VŠB-TU Ostrava. Byla provedena metalografická analýza, destruktivní zkoušky a analýza 

chemického složení. 

 

3.1 Svařování zkušebních kusů 

3.1.1 Použitý základní materiál [21] 

X5CrNi18-10 (dle ČSN 17 240) 

 Austenitická, svařitelná, nestabilizovaná, korozivzdorná ocel vhodná pro chemické 

zařízení včetně tlakových nádob. Vhodná pro prostředí oxidační povahy, pro silné anorganické 

kyseliny jen při velmi nízkých koncentracích a v oblasti normálních teplot. Lze ji použít též 

pro prostředí vyžadující vysokou čistotu produktu (farmaceutický a potravinářský průmysl). 

Chemické složení, mechanické a fyzikální vlastnosti jsou uvedeny v tabulce č. 5, 6, 7 [21]. 

 

S235JR (dle ČSN 11 375) 

 Nelegovaná konstrukční ocel obvyklých jakostí vhodná ke svařování ocelových 

konstrukcí. Použití nachází u strojů tavně svařovaných, namáhaných staticky i dynamicky. 

Vhodná i pro součásti vyráběné z plechů, podélně svařovaných dutých profilů a součástí 

kovaných pro tepelná energetická zařízení a tlakové nádoby pracující s omezeným přetlakem 

a teplotou do 300 °C. Dále pro vtokové objekty vodních turbín, spirální skříně vodních turbín, 

vrata plavidlových komor, uzávěrové klapky a svařované kulové uzávěry. Chemické složení, 

mechanické a fyzikální vlastnosti jsou uvedeny v tabulce č. 5, 6, 7 [21]. 
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Tabulka č. 5 – Chemické složení základních materiálů ve hm. % dle materiálových listů [21] 

 

Materiál 
 

C 
 

Mn 
 

Si 
 

Cr 
 

Ni 
 

P 
 

S 
 

N 
 

X5CrNi18-10 
 

≤ 0,07 
 

≤ 2,0 
 

≤ 1,0 
 

17,0 - 19,5 
 

8,0 - 10,5 
 

≤ 0,045 
 

≤ 0,03 
 

≤ 0,11 
 

S235JR 
 

≤ 0,21 
 

≤ 1,4 
 

– 
 

– 
 

– 
 

≤ 0,055 
 

≤ 0,055 
 

≤ 0,011 

 

Tabulka č. 6 – Mechanické vlastnosti základních materiálů dle materiálových listů [21] 

 

Materiál 
 

Mez kluzu 

[MPa] 

 

Mez pevnosti 

Rm [MPa] 

 

Tažnost 

A5 [%] 

 

Modul pružnosti 

E [GPa] 
 

X5CrNi18-10 
 

RP0,2 min = 186 
 

490 - 686 
 

37 
 

199 
 

S235JR 
 

Re min = 235 
 

340 - 470 
 

26 
 

206 

 

Tabulka č. 7 – Fyzikální vlastnosti základních materiálů dle materiálových listů [21] 

 

Materiál 
 

Hustota     

ρ [kg·m
-3

] 

 

Teplotní součinitel 

roztažnosti α [K
-1

] 

 

Tepel. vodivost  

λt [W·m
-1

·K
-1

] 

 

Tepel. kapacita 

cp [J·kg
-1

·K
-1

] 
 

X5CrNi18-10 
 

7 900 
 

16·10
-6

 
 

15 
 

500 
 

S235JR 
 

7 850 
 

11,1·10
-6

 
 

54,5 
 

– 

 

3.1.2 Příprava základních materiálů 

 Tvar a rozměry připravených základních materiálů ke svařování vycházejí z normy 

ČSN EN ISO 9692 - 1. Plechy pro náš experiment byly připraveny pro tupý V svar s úhlem 

otevření 60°. Přesné rozměry připravených svarových ploch jsou uvedeny na obrázku č. 9. 

Před samotným svařováním bylo provedeno očištění úkosů ocelovým kartáčem a odmaštění. 

Samotné svařování bylo zahájeno stehováním jednotlivých plechů. To se provádí za účelem 

zajištění stálé kořenové mezery, dostatečné tuhosti a zabránění přesazení jednotlivých plechů. 

 

Obrázek č. 9 – Rozměry připravených svarových ploch 
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3.1.3 Svařovací zařízení 

 Ke svařování zkušebních plechů bylo použito svařovací zařízení Vario Star 457 

společnosti Fronius. Toto zařízení je určeno pro svařování metodou MIG a MAG. Používá se 

například při zpracování plechů, technologických zařízení, ke stavbě těžkých ocelových 

konstrukcí a využití nachází i v opravárenství. Toto zařízení umožňuje nastavení až 20-ti 

svářecích programů pro svařování různých druhů ocelí a slitin hliníku. Základní technické 

parametry zařízení uvádí tabulka č. 8. 

Tabulka č. 8 – Technické parametry svařovacího zařízení Vario Star 457 

 

Parametr 
 

Hodnota 

Síťové napětí 3 x 400 V 

Primární trvalý proud 15,9 A (400 V) 

Účinnost 80 % (200 A) 

Rozsah svařovacího proudu 35 – 500 A 

Pracovní napětí 15,8 – 39,0 V 

Rozměr d x š x v 895 x 465 x 860 mm 

Hmotnost 160 kg 
 

 

3.1.4 Ochranný plyn 

 Pro svařování byl použit ochranný plyn STARGON C-18 od společnosti SIAD Czech 

spol. s r.o.. Tento plyn byl zvolen dle normy ČSN EN ISO 14175, kde nese označení M21. 

Ochranný plyn je složen ze směsi 82% Ar + 18% CO2 a patří do řady plynů vyvinutých pro 

zajištění zvýšené výkonnosti a produktivity, při zlepšené kvalitě svařovacího procesu pro 

ruční obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu. 

 

3.1.5 Přídavný materiál 

 Jako přídavný materiál byl použit od společnosti LINCOLN ELECTRIC nerezový drát 

o průměru 1 mm s označením Lincoln MIG 309LSi. Tento drát má nízký obsah uhlíku a je 

určen pro svařování nerezových nebo různorodých ocelí. V tabulce č. 9 je uvedeno chemické 

složení tohoto přídavného materiálu.  

Tabulka č. 9 – Chemické složení přídavného materiálu Lincoln MIG 309LSi 

 

Prvek 
 

C 
 

Mn 
 

Si 
 

Cr 
 

Ni 
 

Mo 
 

Množství [hm. %] 
 

0,02 
 

1,8 
 

0,8 
 

23,3 
 

13,8 
 

0,14 
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3.2 Analýza chemického složení 

 Analýza chemického složení byla provedena na řádkovacím elektronovém mikroskopu 

JEOL JSM ‒ 6490LV, který je vybaven energiově disperzním analyzátorem Oxford Inca. Ke 

zjištění koncentrací jednotlivých prvků byla použita metoda plošné analýzy. 

 

Plošná analýza koncentrací 

Tato metoda spočívá v přejíždění elektronového svazku řádkovacím způsobem přes oblast 

vybranou pomocí elektronového obrazu. Analyzátor je nastaven na určitý chemický prvek a 

cílem analýzy je vyhledat oblast, kde je daný prvek koncentrován. Chemické složení 

svarového kovu je uvedeno v tabulce č. 10. Do této analýzy nebyl zahrnut uhlík. Spektrum 

rozložení chemických prvků je na obrázku č. 10.  

 

Tabulka č. 10 – Chemické složení svarového kovu 

 

Prvek 
 

Si 
 

Cr 
 

Mn 
 

Fe 
 

Ni 
 

Množství [hm. %] 
 

0,75 
 

17,18 
 

1,52 
 

70,99 
 

9,56 

 

 

 

Obrázek č. 10 – Spektrum rozložení chemických prvků 
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3.3 Metalografická analýza svarových spojů 

 Cílem metalografické analýzy je stanovení makroskopického a mikroskopického 

charakteru heterogenního svarového spoje. Pozorování se provedlo na vzorcích, odebraných 

příčně k ose svaru. Rozměry vzorků byly zvoleny tak, aby zde mohl být sledován svarový 

kov, tepelně ovlivněná oblast a základní materiál na obou stranách svarového spoje.  

 

3.3.1 Metalografická příprava vzorků 

 Samotná příprava zkušebních vzorků se skládá z vhodného odběru, následného 

zalisování, broušení, leštění a případně leptání. Odběr vzorků se provedl metalografickou 

rozbrušovací pilou Struers za neustálého chlazení, aby při odběru vzorků nedocházelo k 

tepelnému ovlivnění struktury. Pro lepší manipulaci při dalším ručním zpracování byl vzorek 

fixován zaléváním za studena. Pro zalévání byla použita hmota na bázi akrylátové pryskyřice.  

 Následující operací bylo broušení, které se uskutečnilo na metalografické brusce 

METASINEX za neustálého přívodu vody. Pro dosažení kvalitního metalografického výbrusu 

se vzorek vyleštil, což je poslední operace, při které ještě dochází k drobnému úběru 

materiálu. Leštění probíhalo na metalografické rotační leštičce MONTASUPAL 201. 

Vyvolání struktury se dosáhlo chemickým a elektrolytickým leptáním. V případě chemického 

leptání byl vyleštěný vzorek ponořen do leptacího činidla, kterým byl Nital o koncentraci 4%. 

Elektrolytické leptání se provedlo na automatickém zařízení LectroPol-5 a jako elektrolyt byla 

použita  kyselina šťavelová o koncentraci 8%. 

 

3.3.2 Makroskopická kontrola 

 Snímky makrostruktury svarového spoje byly pořízeny fotoaparátem OLYMPUS a 

jsou uvedeny na obrázku č. 11 a č. 12. Při pozorování byl zjištěn typický obraz svarového 

spoje, ve kterém nebyly identifikovány žádné viditelné vady jako trhliny nebo póry.  
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Obrázek č. 11 – Makrostruktura heterogenního svarového spoje - leptáno chemicky 

 

 

Obrázek č. 12 – Makrostruktura heterogenního svarového spoje - leptáno elektrolyticky 

 

Pomocí software AutoCad Mechanical 2011 byla změřena šířka svaru a tepelně ovlivněných 

oblastí. Naměřené hodnoty uvádí tabulka č. 11. 

 
Tabulka č. 11 – Naměřené hodnoty tepelně ovlivněných oblastí a šířky svaru 

 

Materiál 
 

Hodnocení 
 

Šířka TOO v ZM 

[mm] 

 

Šířka svaru 

[mm] 
 

X5CrNi18-10 
 

bez vad 

 

2,9 
 

13,1  

S235JR 
 

3,1 
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3.3.3 Mikroskopická kontrola 

 Pozorování mikrostruktury a následné pořízení snímků bylo provedeno na optickém 

mikroskopu OLYMPUS IX70. Tento mikroskop je propojen s počítačem, na kterém je 

nainstalován software  Micro-Image, který umožňuje podrobnější rozbor zkoumaného vzorku. 

K předběžnému odhadu struktury svarového kovu byl použit Schaefflerův diagram. Pro jeho 

úspěšné sestavení byl nejprve vypočítán niklový a chromový ekvivalent. Pomocí vypočítaných 

hodnot pak byla zakreslena do diagramu oblast, která určuje přibližnou strukturu svarového 

kovu.         

                                        

                                  

 

                                  

                                  

 

 

Obrázek č. 13 – Odhad struktury v Schaefflerově diagramu 
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 Na heterogenním svarovém spoji byla pozorována mikrostruktura základních 

materiálů, tepelně ovlivněných oblastí a svarového kovu. Mikrostruktura jednotlivých oblastí 

se v poloze lícní a kořenové lišila pouze nepatrně.  

 Mikrostruktura základního materiálu S235JR je uvedena na obrázku č. 14 a 15. Na 

obrázku č. 16 a 17 je pohled na mikrostrukturu základního materiálu X5CrNi18-10. 

Mikrostruktura základního materiálu S235JR je feriticko-perlitická a základní materiál 

X5CrNi18-10 odpovídá struktuře austenitické. Mikrostruktura tepelně ovlivněné oblasti a 

svarového kovu je uvedena na obrázku č. 18, 19, 20, 21 a 22. Ve svarovém kovu se nachází 

austenitická struktura s menším podíle δ feritu, což je ve shodě s Schaefflerovým diagramem 

uvedeným na obrázku č. 13. 

 

 

Obrázek č. 14 – Mikrostruktura základního materiálu S235JR 
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Obrázek č. 15 – Mikrostruktura základního materiálu S235JR - detail 

 

 

Obrázek č. 16 – Mikrostruktura základního materiálu X5CrNi18-10 

 



- 38 - 
 

 

Obrázek č. 17 – Mikrostruktura základního materiálu X5CrNi18-10 - detail 

 

 

Obrázek č. 18 – Mikrostruktura svarového kovu v lícní části svaru 
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Obrázek č. 19 – Mikrostruktura svarového kovu v kořenové části svaru 

 

 

Obrázek č. 20 – Mikrostruktura tepelně ovlivněné oblasti u  materiálu S235JR 
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Obrázek č. 21 – Mikrostruktura tepelně ovlivněné oblasti u  materiálu X5CrNi18-10 

 

 

Obrázek č. 22 – Mikrostruktura přechodu mezi tepelně ovlivněnou oblastí a základním materiálem S235JR 
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3.4 Zkoušky svarových spojů 

3.4.1 Nedestruktivní zkoušky [3], [18], [22] 

 Nedestruktivní zkoušky svarových spojů patří do skupiny zkoušek, po jejichž 

dokončení může být daný výrobek bez potíží využíván. Představují důležitý článek při 

zajišťování jakosti ve všech etapách výroby a provozní spolehlivosti. Význam nedestruktivní 

kontroly spočívá v zajištění kvality výrobku, jeho technické způsobilosti a funkční 

bezpečnosti. Základní nedestruktivní metody používané pro kontrolu jakosti svarů se dělí 

podle toho, zda se zjišťují vady na povrchu svaru nebo uvnitř. Ke zjišťování povrchových vad 

se používají metody vizuální, kapilární, magnetická prášková a naopak pro zjištění vnitřních 

vad se používá metoda prozářením nebo ultrazvukem. 

 

Vizuální zkouška 

 Nejpoužívanější a zároveň nejlevnější zkouškou pro posouzení kvality svarových 

spojů je vizuální zkouška. V našem případě byla provedena přímá vizuální kontrola pouhým 

okem. U svarových spojů nebyla zjištěna žádná zjevná povrchová vada a svarové spoje 

mohou být označeny jako vyhovující. 

 

Kapilární zkouška 

 Kapilární zkouškou se zjišťují vady, které souvisí s povrchem a jsou tedy otevřené, 

aby do nich mohla vniknout detekční kapalina. Pro kapilární zkoušku byly použity barevné 

penetranty NORD-TEST od firmy HELLING. Pro úspěšné provedení se zkoušený povrch 

nejprve dokonale očistil pomocí čističe Reiniger U 87 a následně na něj byl nanesen penetrant 

Kontrastrot U 88. Po 15-ti minutách působení se jeho přebytky odstranili umytím a povrch se 

nechal osušit. Pro vyvolání barevné indikace se na povrch aplikovala vývojka Entwickler      

U 89. Při závěrečné vizuální prohlídce zkoušeného povrchu nebyla zaznamenána žádná 

povrchová vada a svarové spoje mohou být tedy z hlediska kapilární zkoušky označeny jako 

vyhovující. 
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3.4.2 Destruktivní zkoušky [2], [7] 

 Užitné vlastnosti základních materiálů a jejich svarových spojů určují bezpečnost a 

spolehlivost strojních součástí i celých zařízení. Ověření a deklarace těchto vlastností 

představuje zajištění odolnosti vůči vnějším vlivům jako je např. zatížení a teplota. Z těchto 

důvodů dochází ke standardizaci řady testů zajišťujících přesnost výsledků za daných 

podmínek zkoušení. Mezi základní destruktivní zkoušky svarových spojů patří zkouška 

tahem, tvrdosti, vrubové houževnatosti, únavové pevnosti a zkouška v ohybu. 

 

Zkouška tahem 

 Princip zkoušky tahem spočívá v plynulém zatěžování zkušební tyče odebrané napříč 

svarovým spojem. Pro přípravu zkušebních vzorků je nutné, aby osa svaru byla ve středu 

rovnoběžné délky zkušební tyče. Zkoušky byly provedeny na univerzálním 

servohydraulickém zkušebním stroji série LFV 100kN, kde byly vzorky upnuty do čelistí 

stroje. Základní technické parametry stroje uvádí tabulka č. 12. Tento stroj je propojen s 

počítačem, na kterém je nainstalován software  DION umožňující vyhodnotit a graficky 

zpracovat naměřené výsledky. 

 

Tabulka č. 12 – Technické parametry univerzálního zkušebního stroje série LFV 100kN 

 

Parametr 
 

Hodnota 

Síťové napětí 400 V / 50 Hz 

Stupeň přesnosti 0,5 

Zkušební zatížení 100 kN 

Zdvih pístu ± 50 mm 

Vzdálenost mezi úchyty 100 mm 

Vzdálenost mezi sloupy 650 mm 

Průměr sloupů 100 mm 

Pracovní výška 800 mm 

Rozměr d x š x v 600 x 900 x 2 790 mm 

Hmotnost 1500 kg 

 

 Na všech třech vzorcích došlo k porušení mimo oblast svarového spoje v oblasti 

základního materiálu s nižší pevností. Naměřené hodnoty tedy odpovídají vlastnostem tohoto 

materiálu. Svarový spoj může být tedy označen za vyhovující. 
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Zkouška ohybem 

 Princip zkoušky spočívá v tříbodovém ohybu, kdy se plynule zatěžuje zkušební tyč 

okolo trnu v ose svaru. Zkouška je ukončena, jakmile je dosaženo požadovaného úhlu ohybu 

bez porušení svarového spoje. Zkouška ohybem byla provedena na stejném stroji, jako v 

případě zkoušky tahem. Geometrie ohýbacího zařízení nebyla zcela přesně dodržena dle 

příslušné normy ČSN EN ISO 5173 a pro náš případ je uvedena na obrázku č. 23. Schéma 

vzorků včetně jejich rozměrů je uvedeno na obrázku č. 24. 

  

 

Obrázek č. 23 – Schéma geometrie ohýbacího zařízení 

 

 

Obrázek č. 24 – Schéma zkušebních vzorků pro zkoušku ohybem 
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 Zkušební tyče byly zatěžovány rychlostí 1 mm/min, vždy dvě ze strany kořene a dvě 

ze strany líce svarového spoje. Na žádném vzorku nedošlo při daných podmínkách zkoušení k 

porušení v oblasti svarového spoje. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 13. 

 

Tabulka č. 13 – Naměřené hodnoty při zkoušce ohybem 

 

Vzorek 
 

Zatížení 

ze strany 

 

Tloušťka 

t [mm] 

 

Šířka     

b [mm] 

 

Úhel ohybu 

α [°] 

 

Maximální síla 

Fmax [kN] 

 

Hodnocení 

 

M 1 
 

kořene 
 

8 
 

33,8 
 

69 
 

15,27 
 

bez vad 
 

M 2 
 

kořene 
 

8 
 

34,0 
 

68 
 

15,79 
 

bez vad 
 

M 3 
 

líce 
 

8 
 

34,1 
 

62 
 

14,01 
 

bez vad 
 

M 4 
 

líce 
 

8 
 

33,9 
 

64 
 

15,12 
 

bez vad 
 

 

Zkouška mikrotvrdosti 

 Pro hodnocení strukturní stability heterogenního svarového spoje je velmi důležitá 

zkouška mikrotvrdosti na rozhraní svarového spoje. Zkouška byla provedena metodou podle 

Vickerse na mikrotvrdoměru LECO LM-100. Metoda spočívá ve vtlačování diamantového  

tělesa ve tvaru pravidelného čtyřbokého jehlanu se čtvercovou základnou a vrcholovým úhlem 

136º do povrchu vzorku. Následně je po odlehčení zkušebního zatížení na základě naměřených 

úhlopříček vtisku vyhodnocena výsledná tvrdost HV pomocí software  Hardtest.  

 

 

Obrázek č. 25 – Schéma označení řady vtisků pro měření mikrotvrdosti 
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Tabulka č. 14 – Naměřené hodnoty mikrotvrdosti v lícní části svarového spoje 

 

Poloha 

[mm] 

 

Tvrdost  

[HV 0,1] 

 

Poloha 

[mm] 

 

Tvrdost  

[HV 0,1] 

 

Poloha 

[mm] 

 

Tvrdost  

[HV 0,1] 

 

Poloha 

[mm] 

 

Tvrdost  

[HV 0,1] 

-17 131 -9,5 134 -1 187 9 211 

-16 125 -9 131 0 181 9,5 218 

-15 120 -8,5 132 1 188 10 214 

-14,5 124 -8 127 2 188 10,5 203 

-14 135 -7,5 122 3 184 11 207 

-13,5 132 -7 121 4 185 11,5 218 

-13 136 -6,5 122 5 188 12 210 

-12,5 134 -6 129 6 183 12,5 206 

-12 131 -5,5 134 6,5 186 13 201 

-11,5 130 -5 164 7 189 14 211 

-11 135 -4 171 7,5 199 15 191 

-10,5 138 -3 179 8 208 16 196 

-10 128 -2 187 8,5 210 17 195 

 

 

 

Obrázek č. 26 – Průběh mikrotvrdosti v lícní části svarového spoje 
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Tabulka č. 15 – Naměřené hodnoty mikrotvrdosti v kořenové části svarového spoje 

 

Poloha 

[mm] 

 

Tvrdost  

[HV 0,1] 

 

Poloha 

[mm] 

 

Tvrdost  

[HV 0,1] 

 

Poloha 

[mm] 

 

Tvrdost  

[HV 0,1] 

 

Poloha 

[mm] 

 

Tvrdost  

[HV 0,1] 

-13 133 -6,5 133 1 197 7 196 

-12 138 -6 131 1,5 201 7,5 196 

-11,5 144 -5,5 129 2 227 8 196 

-11 146 -5 128 2,5 215 8,5 197 

-10,5 135 -4,5 130 3 218 9 195 

-10 128 -4 124 3,5 211 9,5 204 

-9,5 131 -3,5 131 4 226 10 207 

-9 131 -3 124 4,5 207 10,5 186 

-8,5 145 -2,5 127 5 194 11 198 

-8 139 -2 130 5,5 210 12 193 

-7,5 127 -1 184 6 193 13 191 

-7 136 0 192 6,5 191 14 200 

 

 

 

Obrázek č. 27 – Průběh mikrotvrdosti v kořenové části svarového spoje 
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Tabulka č. 16 – Naměřené hodnoty mikrotvrdosti ve středu svarového kovu 

 

Poloha 

[mm] 

 

Tvrdost  

[HV 0,1] 

 

Poloha 

[mm] 

 

Tvrdost  

[HV 0,1] 

 

Poloha 

[mm] 

 

Tvrdost  

[HV 0,1] 

 

Poloha 

[mm] 

 

Tvrdost  

[HV 0,1] 

0,5 226 3,5 190 6,5 175 9,5 189 

1,5 175 4,5 178 7,5 175 10,5 172 

2,5 193 5,5 180 8,5 192 11,5 195 

 

 

 

Obrázek č. 28 – Průběh mikrotvrdosti ve středu svarového kovu 

 

 Zkouška mikrotvrdosti byla provedena v lícní a kořenové části svarové spoje a přímo 

ve středu svarového kovu dle schéma uvedeného na obrázku č. 25. Zatížení bylo zvoleno 

100g po dobu 13 sekund, což odpovídá zatěžující síle o hodnotě 0,9807N. Naměřené hodnoty 

jsou uvedeny v tabulkách č. 14, 15, 16 a graficky zpracovány na obrázku č. 26, 27, 28. Do 

grafického zpracování jsou čárkovaně zakresleny přímky, které rozdělují svarový spoj na 

jednotlivé oblasti. 
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4. Diskuze dosažených výsledků 

Metalografická analýza 

 Při metalografických zkouškách byla hodnocena makrostruktura a mikrostruktura 

svarového spoje. U makroskopické kontroly nebyla při pozorování zjištěna žádná vada. 

Rovněž byla změřena šířka tepelně ovlivněné oblasti, která není podél celého rozhraní 

konstantní a pohybuje se okolo 3 mm. Mikrostruktura základního materiálu S235JR je 

tvořena feriticko-perlitickou strukturou a u materiálu X5CrNi18-10 strukturou austenitickou. 

Svarový kov vykazuje austenitickou strukturu s menším podílem δ feritu, což je v souladu se 

Schaefflerovým diagramem. 

 

Zkoušky svarových spojů 

 Svařené zkušební plechy byly podrobeny vizuální a kapilární zkoušce. U obou 

zkoušek nebyla zjištěna ve svarových spojích žádná povrchová vada a svarové spoje můžeme 

tedy označit za vyhovující. Při příčné zkoušce tahem nedošlo k porušení v tepelně ovlivněné 

oblasti ani ve svarovém kovu. Z výsledků zkoušek je patrné, že došlo k porušení u základního 

materiálu s nižší mezí pevnosti, tedy u oceli S235JR, což poukazuje na vyhovující kvalitu 

svarového spoje. Geometrie zatěžování při zkoušce ohybem dovolovala dosáhnout úhlu ohybu 

maximálně v rozmezí 60° až 70°. U všech vzorků bylo tohoto úhlu dosaženo a na žádném 

nedošlo k porušení. Měření mikrotvrdosti bylo provedeno napříč svarovým spojem na dvou 

liniích a to ve vzdálenosti 2 a 6 mm pod povrchem. Jedna linie byla rovněž vedena ve svislém 

směru středem svarového kovu. Naměřené hodnoty tvrdostí se u základního materiálu S235JR 

pohybují  v  rozmezí  120 – 146 HV0,1  a  u  svarového  kovu  v  rozmezí  164 – 201 HV0,1. 

U základního materiálu X5CrNi18-10 se hodnoty pohybují v rozmezí 186 – 218 HV0,1. Na 

hranici tepelně ovlivněné oblasti základního materiálu S235JR a svarového kovu dochází ke 

skokovému nárůstu tvrdosti, což je způsobeno redistribucí uhlíku mezi feriticko-perlitickou a 

austenitickou ocelí. 
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5. Závěr 

 Diplomová práce se zabývala kontrolou a hodnocením kvality heterogenního 

svarového spoje u kostry statoru elektromotoru. V teoretické části byla popsána svařitelnost 

různých druhů ocelí a metoda svařování MAG, která se pro výrobu výše uvedené součásti 

používá. Velká pozornost byla rovněž věnována kontrole pro dosažení požadované kvality. 

 První část experimentu spočívala ve svařování zkušebních plechů a jejich následné 

nedestruktivní kontrole. Tato kontrola zahrnovala vizuální a kapilární zkoušku, při kterých 

nebyla zjištěna žádná povrchová vada ve svarovém spoji a proto zkušební vzorky vyhověly 

dle příslušné normy požadovanému stupni jakosti B, který odpovídá nejvyššímu požadavku 

na jakost. Rovněž byla provedena analýza chemického složení svarového kovu na řádkovacím 

elektronovém mikroskopu. Užitné vlastnosti základních materiálů a jejich svarových spojů 

určují bezpečnost a spolehlivost strojních součástí i celých zařízení. Pro ověření a deklaraci 

těchto vlastností byly provedeny metalografické a destruktivní zkoušky svarového spoje. 

Mikrostruktura základního materiálu, tepelně ovlivněné oblasti a svarového kovu byla 

pozorována a zdokumentována pomocí optického mikroskopu. Dále byla provedena zkouška 

mikrotvrdosti, zkouška ohybem a příčná zkouška tahem. Naměřené hodnoty mikrotvrdosti 

napříč svarovým spojem neprokázaly přítomnost nežádoucích struktur a jejich průběh 

odpovídal pozorovaným strukturám.  

 S ohledem na použití elektromotoru v těžebním průmyslu na vrtných plošinách byl 

stanoven rozsah potřebných kontrol, které jsou nezbytné pro ověření kvality heterogenního 

svarového spoje. Výsledky z předepsaných zkoušek a kontroly heterogenního svarového spoje 

byly shledány jako vyhovující a proto byl svarový spoj označen jako vhodný pro zadanou 

součást.  
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