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Anotace 

Tato práce je věnována studiu vlivu odporového svařování na strukturu a 

vlastnosti vybraného bainitického materiálu. V teoretické části se zabývá danou 

technologií svařování, mechanizmy moţných strukturních změn a metodami jejich 

hodnocení. Experimentální části práce obsahuje hodnocení tepelně ovlivněné oblasti a 

vliv dodatečného teplotního zpracování na jakost svarového spoje. Pevnostní vlivy byly 

hodnoceny měřením tvrdosti jednotlivých pásem tepelně ovlivněné oblasti, doplněným 

o fraktografické hodnocení lomových ploch po mechanických zkouškách svarových 

spojů.   
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This work is dedicated to study of influence resistance welding on structure and 
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structural changes and methods their evaluation are described in the theoretical part. 

The experimental part of the work contains reviews of heat-affected zone and the 

influence of additional heat treatment on the quality of the weld. Stress effects were 

evaluated by measuring the hardness of the heat affected zones, complemented by 

fractographic evaluation of fracture surfaces after mechanical tests of welded joints. 
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Úvod 

Zvyšující se nároky na komfort, výkon a bezpečnost v automobilové technice 

v současnosti někdy kolidují s poţadavky na ekologii vozidla.  

V dnešní době konstruktéři řeší otázku sníţení emisí dvěma způsoby. A to 

zvýšením efektivity výkonu motoru, nebo sníţením váhy karosérie. Druhý způsob je 

dosahován kupř. i stavbou prostorové samonosné karosérie pomocí odporového 

svařování.  

Tato práce se zabývá svařováním, při zaměření na odporové svařování 

a problémy s tím spojené, jako je například vliv tepla a tlaku na materiál v okolí spoje.  

Strukturní a s tím související pevnostní změny v okolí svarového spoje 

představují často limitující efekt při volbě materiálu nebo technologie svařování. 

Optimalizace obou vstupů vyţaduje komplexní poznání probíhajících standardních 

procesů, ale i degradačních mechanizmů. V této souvislosti byly v práci analyzovány 

konkrétní vlivy výchozí jakosti svařovaného polotovaru, dále problematické vlivy 

pouţité technologie svařování. Defektní lomové chování svarů, zjištěné 

u normalizovaných pevnostních zkoušek spojů, bylo studováno pomocí standardních 

metod hodnocení struktury a tvrdosti svarových spojů a ovlivněných pásem.    
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1  Stykové odporové svařování  

Svařování je nerozebíratelné spojení dvou a více kusů kovových materiálů. Při 

svařování dochází k natavení základního materiálu nad hranici likvidu a tlakovému 

spojení, nebo se do nataveného základního materiálu přidává svarový kov, který se také 

taví a vzniká svarový spoj. Při samotném svařování jsou nejdůleţitější tři veličiny a to 

teplo, tlak a čas. 

Rozlišujeme tři druhy technologií svařování: 

- Svařování tavné: 

Při tomto druhu svařování se vhodným způsobem nataví základní 

materiál a přídavný materiál na teplotu tavení a vzájemně se spojí. 

Tento způsob svařování se pouţívá například u kyslíkoacetylenového 

svařování, obloukového svařování, plazmatického svařování, Laserového 

svařování, apod. 

- Svařování za působení tlaku:  

Při svařování není dodáváno ţádné teplo a svár je vytvořen pouze 

působením tlaku. 

Pouţívá se pří výbuchovém svařování, svařování ultrazvukem a tlakem a 

studena 

- Svařování za působení tepla a tlaku:  

V tomto způsobu svařování se vyuţívá různé kombinace teploty, tlaku a 

času pro různé druhy svařování (např. na tvrdo, kde se vyuţívá vysokého 

proudu, malé přítlačné síly a krátkého času průchodu proudu) 

1.1  Techniky svařování: 

Svařování plamenem: 

Tento způsob svařování patří do tavného svařování a tavná lázeň vzniká hořením 

směsi hořlavého plynu a vzduchu. Nejvyšší teploty plamene dosáhneme při 

svařování s kyslíkoacetylenovou směsí přibliţně 3100˚C 

Svařování elektrickým obloukem 

 Zde vzniká teplo hořením obloku mezi elektrodou a základním materiálem 

 Druhy: Ruční svařování obalenou elektrodou 

  Automatické svařování pod tavidlem  
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  Svařování v ochranné atmosféře 

Elektrostruskové svařování 

Slouţí pro svařování materiálů s velkým průměrem nebo tloušťkou stěn 

(např. kolejnice)  

Tlakové odporové svařování 

Tato technologie svařování patří do svařování tlakového. Svarový spoj se tvoří 

v místě ohřátém na tavící teplotu od procházejícího proudu a při působení tlaku. 

Další způsoby svařování: svařování plazmatem, svařování elektronovým paprskem, 

svařování laserem, svařování třením, svařování ultrazvukem, difuzní svařování, 

výbuchové svařování, svařování tlakem za studena. 

1.2  Odporové svařování 

Tato technologie svařování se vyuţívá v automobilovém, leteckém průmyslu, 

pro výrobu nástrojů a ve stavebnictví. Odporové svařování je moţno pouţívat v kusové 

i sériové výrobě. Jeho velkou výhodou je moţná mechanizace a automatizace. Při 

odporovém svařování není zdrojem tepla hořící oblouk, jako je tomu u např. svařování 

s obalenou elektrodou. Zde je zdrojem tepla přechodový odpor v místě styku dvou 

materiálů.  

Teplo potřebné k natavení materiálu v oblasti spoje dostáváme průchodem 

proudu velmi vysoké intenzity (aţ 10
6
 A) a nízkého napětí (okolo 10÷15 V). Mnoţství 

tepla vzniklého průchodem v oblasti spoje je dáno Joulovým-Lenzovým zákonem. 

 

 

 

Q Mnoţství vzniklého tepla [J] 

RC Celkový odpor soustavy [Ω] 

I Intenzita svařovacího proudu [A] 

τ Doba průchodu proudu [s] 

 

Při odporovém svařování mají největší význam: svařovací proud, přítlačná síla a 

svařovací čas. 

Ze vzorce vyplývá, ţe potřebné teplo můţe být dodáno dvojím způsobem. Při 

vysokém svařovacím proudu a krátkém svařovacím čase nazýváme tento způsob tvrdým 

reţimem. Při opačných hodnotách se nazývá měkký reţim. Výhodou tvrdého reţimu je 
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menší čas působení svařovací teploty, vznik minimálních deformací a napětí a niţší 

spotřeba elektrické energie. Výhoda měkkého reţimu je, ţe nevyţaduje pouţití strojů 

s velkým příkonem elektrické energie.   

Části soustavy odporového svařování jsou: dvě elektrody (nebo upínací čelisti), 

svařovaný materiál a svařovací transformátor. Celkový odpor soustavy se skládá 

z odporu elektrod, přechodového odporu elektroda – svařovaný materiál, odpor 

svařovaného materiálu a z přechodového odporu ve stykové ploše svařovaných 

materiálů. 

1.2.1 Stykové svařování tlakem:  

Při tomto svařování se svařované součásti (tyče, trubky, profily apod.) přitisknou 

k sobě a pak se jimi nechá procházet svařovací proud. Na styku povrchů obou součástí 

dochází vlivem přechodového odporu k ohřevu, a jakmile se dosáhne potřebné 

svařovací teploty, materiál se dostane do plastického stavu a oba díly se působením 

tlaku spojí, přičemţ se vlivem poměrně širokého pásma ovlivněného teplotou materiál 

napěchuje. Při tomto způsobu svařování je nutno čelní plochy spojovaných materiálů 

čistě opracovat, aby byly paralelní a kolmé k ose upnutí. Viz obr. č. 1.1 pozice A.[1]   

1.2.2  Stykové svařování odtavením:  

Při tomto svařování se teplo vyvíjí jednak vlivem elektrického odporu materiálu, 

ale hlavně obloukovými proudovými můstky, které se během svařování tvoří na čelních 

plochách obou svařovaných dílů (vlivem nízkého napětí nemůţe v mezeře vzniknout 

oblouk), čímţ se ohřeje a roztaví základní materiál postupně v celém průřezu v poměrně 

úzkém pásmu. Proces ohřevu nastává při přiblíţení čelních ploch k sobě a při dotyku 

některých částí povrchu, bez působení tlaku. V těchto dotykových místech je velký 

přechodový odpor, dojde zde také ke koncentraci proudu, vytvoří se proudový můstek, 

materiál se intenzivně ohřeje, roztaví, část se i odpaří a roztavený kov vystřikuje ze 

svarového spoje. Tím se vytvoří na povrchu krátery, jejichţ dno je pokryto tenkou 

vrstvou roztaveného kovu. Vznikem kráteru se mezi čelními plochami vytvoří mezera, 

dílce se ale dále přibliţují, vzniká řada dalších dotyků, proudových můstků, které stále 

vznikají a zanikají, čímţ se zvyšuje teplota ohřevu a čelní plochy se pokrývají souvislou 

vrstvou roztaveného kovu. Roztavený kov vystřikuje ve formě jisker z míst styku obou 

součástí, páry odpařeného kovu zabraňují přístupu k roztavenému kovu na čelních 
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plochách. Po odtavení určité délky se materiály k sobě stlačí a spěchují, čímţ se část 

kovu vytlačí a vytvoří se výronek. Viz obr. č. 1.1 pozice B. [1]. 

 

Obr. č. 1.1 - Stykové svařování tlakem a odtavením [1] 

A, Stykové svařování tlakem  

B, Stykové svařování odtavením 

2  Strukturní změny vlivem odporového svařování    

2.1  Tepelně ovlivněná oblast  

Teplo vzniklé odporovým svařováním nejen roztaví určitý objem svařovaného 

základního materiálu, ale zároveň se ohřeje základní materiál v bezprostřední blízkosti 

hranice ztavení. Tzn., ţe dochází k natavení i určité oblasti základního materiálu. Se 

vzrůstající vzdáleností od hranice ztavení teplota klesá aţ na původní teplotu základního 

materiálu před svařováním. Pokud byl materiál před samotným svařováním předehřán, 

pak teplota v TOO se vzdáleností klesá aţ na teplotu předehřevu. Krátkodobý ohřev 

základního materiálu v širokém teplotním rozmezí (teplota okolí nebo předehřevu aţ 

teplota tavení materiálu) způsobuje, ţe v různých místech na různé teploty ohřátém 

materiálu budou i různé rychlosti ochlazování, které se mění na vzdálenosti od osy 

svaru při daných technologických podmínkách svařování. Poté vznikne po obou 

stranách od osy svaru plynule se měnící pásmo teplot.[4]  

Při svařování ocelí uhlíkových a legovaných, které v teplotním cyklu prodělávají 

změnu α → γ → α lze TOO rozdělit na několik dílčích pásem: 
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Pásmo částečného natavení: (viz pozice 2. na obr. č. 2.1) 

Je to vrstva, která odděluje svarový kov od TOO. V této vrstvě dochází 

k intenzivním difúzním procesům, které mají v závislosti na pouţité technologii 

a materiálu vliv především na lokální obsah uhlíku, dusíku a případně procesy 

spojené s absorpcí plynů.  

 

Oblast přehřátí: (viz pozice 3. na obr. č. 2.1) 

Tato oblast je navázána na přechodovou oblast. Rozsah této oblasti je mezi 

AC3+150⁰C aţ TSOL. Toto pásmo přehřátí se vyznačuje výrazným hrubnutím 

zrna. Na výslednou strukturu po ukončení svařování bude mít vliv tvar křivky 

teplotního cyklu, přesněji rychlost ochlazování. Např. při pomalé rychlosti 

ochlazování u podeutektoidních ocelí můţe vzniknout feriticko-perlitická 

struktura. Proeutektoidní ferit se nejčastěji vylučuje na hranicích primárních zrn, 

toto nastává nejčastěji při svařování nízkouhlíkových ocelí.  

U vysoce přehřátého kovu je moţnost difuze vodíku, coţ má negativní vliv na 

moţnost vzniku trhlin za studena.  

 

Oblast normalizace: (viz pozice 4. na obr. č. 2.1) 

Niţší teplota a krátký čas setrvání nad teplotou A3 způsobí, ţe austenitické zrno 

nestihne zhrubnout a spolu se značnou rychlostí ochlazování umoţní po 

ochlazení pásma pod teploty přeměn získat jemnozrnnou strukturu. Mechanické 

vlastnosti pásma jsou velmi dobré. 

 

Oblast částečné překrystalizace: (viz pozice 5. na obr. č. 2.1) 

Tato oblast se nachází v oblasti teplot A3 – A1 je charakteristická svou 

„chomáčkovitou“ strukturou. Tato oblast u nízkouhlíkových ocelí je 

charakterizována transformovaným perlitem, který vzniká ochlazováním 

austenitického perlitu. 

 

Tepelně neovlivněná oblast základního materiálu: (viz pozice 6. na obr. č. 2.1) 

Rozhraní pásma je od teploty A1 aţ po teplotu prostředí, případně teplotu 

předehřevu. Podle dosaţené teploty v něm mohou nastávat precipitační procesy 

včetně stárnutí. [8] 
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Obr. č. 2.1 - Tepelně ovlivněná oblast [1] 

 

2.2  Fázové změny při ochlazování  

Klesne-li teplota oceli pod teplotu A3, Am, A1, dochází k přeměnám austenitu. 

Základní je změna ţeleza γ na ţelezo α, kde zároveň dochází k značné změně 

rozpustnosti uhlíku v tuhém roztoku. V teplotním intervalu A1 aţ 450 aţ 500˚C je 

dostatečná difuze uhlíku a toto odpovídá perlitické přeměně. V teplotním rozmezí 500 

aţ 200˚C je difuze uhlíku dostatečná, ale difuze ţeleza je jiţ prakticky nulová. Při 

teplotách pod 200˚C není difuze ani ţeleza a ani uhlíku.  

Oblast výskytu přeměn austenitu je zobrazena na obrázku 2.2. Kde čára 

přesycení austenitu feritem (GS) a cementitu (SE) je prodlouţeny pod teplotu A1. 

Křivka t0 odpovídá rovnováţnému stavu mezi tuhým roztokem γ a tuhým roztokem α 

téhoţ sloţení.  

Proeutektoidní přeměna nastává po přesycení austenitu vzhledem k jedné 

z perlitických fází, tj. po překročení křivky GS nebo ES (pole I – proeutektoidní ferid, 

pole II – proeutektoidní cementit). Perlitická přeměna probíhá v oblasti leţící pod 

křivkami GS i ES, tzn. v poli III. [3] 
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Obr. č.  2.2 - Část rovnováţného diagramu s oblastmi jednotlivých přeměn austenitu [3] 

2.2.1  Perlitická přeměna:  

Perlitická přeměna je jedním z produktů eutektoidních rozpadů. Austenit 

uhlíkové oceli o eutektoidním sloţení se rozpadá na perlit, tj. eutektoidní směs feritu a 

cementitu. 

Perlitická přeměna začíná heterogenní nukleací vedoucí fáze zpravidla na 

hranicích austenitických zrn, s menší četností pak na fázových rozhraních austenitu. 

Vedoucí fází muţe být jak ferit tak cementit. Pravděpodobnost vzniku feritického či 

cementického zárodku je určena přesycením austenitu vzhledem k těmto fázím. 

Přesycení je dáno vzhledem k prodlouţení křivek ES a GS. V případě přiblíţení ke 

křivce ES je pravděpodobnější vznik feritického zárodku, při přiblíţení k prodlouţení 

křivky GS je pravděpodobný vznik cementitického zárodku. [3] 

2.2.2 Bainitická přeměna: 

Při této přeměně se transformace austenitu na ferit uskutečňuje smykem, vznik a 

růst bainitického feritu doprovází popř. předchází difuze uhlíku a následná precipitace 

cementitu nebo méně stabilního karbidu. Bainit je nejčastěji definován jako struktura 

nebo nelamelární feriticko-karbidická směs vzniklá rozpadem austenitu mezi teplotami 

asi 500˚C a teplotou počátku martenzitické transformace.  

Morfologie bainitické struktury dané oceli výrazně závisí na teplotě přeměny 

nebo na rychlosti ochlazování přes bainitickou oblast. [3] 
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Mechanismus vzniku bainitu: 

Horní bainit:  

V nízkouhlíkových ocelích nejdříve vznikají feritické „laťky“, které nukleují 

buď na hranicích austenitu, nebo méně často uvnitř zrn austenitu. Austenit, který 

zůstává mezi jednotlivými laťkami feritu, se obohacuje uhlíkem, aţ do té míry, neţ se 

začne vylučovat cementit na mezifázovém rozhraní ferit-austenit.  

Dolní bainit: 

Prvním stádiem je opět nukleace feritu zpravidla ve formě velmi tenkých desek, 

přičemţ tento počáteční ferit je přesycen uhlíkem. V zóně přesyceného austenitu na 

rozhraní ferit-austenit nukleuje cementit, a to na povrchu desek feritu na průsečících se 

střihovými rovinami. [3] 

2.2.3 Martenzitická přeměna 

Martenzitická přeměna je technicky nejzávaţnějším příkladem bezdifuzní 

přeměny. Je-li austenit přechlazen aţ do oblasti tak nízkých teplot, ţe jiţ není moţná 

účinná difuze jak substitučních tak intersticiálních prvků, mění se bezdifuzní přeměnou 

v martenzit, tj. nerovnováţný přesycený tuhý roztok uhlíku v ţeleze α. 

Aby vznikla tato nerovnováţná fáze, je nutné ochladit austenitizovanou ocel pod 

teplotu MS v čase kratším, neţ je doba potřebná pro zahájení perlitické nebo bainitické 

přeměny. Minimální teplota, při které jsou potlačeny tyto přeměny austenitu se označuje 

jako kritická rychlost kalení. [3] 

2.2.4 Diagram anizotropního rozpadu austenitu: 

Diagram anizotropního rozpadu austenitu (ARA) udává rovněţ v souřadnicích 

teplota-čas počátky a konce jednotlivých přeměn austenitu, které byly získány 

jednotlivými rychlostmi ochlazování zobrazenými v ARA diagramu. [3] 

Na obrázku 2.3 je patrné, ţe při pomalém ochlazování eutektoidní oceli (1,2) se 

uskutečňuje perlitická přeměna. S větší rychlostí ochlazování se zkracuje počáteční a 

konečný čas přeměny a sniţuje se i teplota přeměny. Při rychlejším ochlazování (3) 

vznikne perlitická struktura, ale tento typ fázové změny se nedokončí a ze zbylého 

austenitu vznikne bainit, poté je to struktura tvořena perlitem a bainitem. Pro rychlosti 

ochlazování větší neţ odpovídá křivce 4 se z austenitu stává přímo bainit a pod teplotou 

MS pokračuje martenzitickou přeměnou. Se zvyšující se rychlostí ochlazování (větší neţ 
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odpovídá křivce 5) vzniká přímo z austenitu martenzit. Rychlost vK je nejmenší moţná 

rychlost ochlazování, při níţ z austenitu vzniká přímo martenzitická struktura a určitým 

podílem zbytkového austenitu. Při vyšších rychlostech ochlazování neţ je rychlost vK je 

teplota MS konstantní.   

 

 

Obr. č.  2.3 - Diagram anizotropního rozpadu austenitu [3] 

 

Tento případ křivek ochlazování platí pro eutektoidní oceli. V našem případě se 

nejedná o eutektoidní ocel a tudíţ samotný ARA diagram se díky jinému chemickému 

sloţení pozmění.  

3 Metody studia strukturních a pevnostních změn 

svarového spoje  

3.1 Světelná mikroskopie 

Většina pouţívaných metalografických mikroskopů je převráceného typu, tzn. 

umístění objektivu je pod vzorkem a pohyb stolu se vzorkem je ve svislém směru. Toto 

uspořádání je výhodně z důvodu dosaţení kolmosti k optické ose objektivu. 

Světlo ze zdroje prochází objektivem a dopadá kolmo na zkoumaný vzorek. Část 

světla se odráţí a pokračuje do okuláru, zbytek světla se přes zrcadlový kondenzátor 

vrací zpět do zdroje světla. Odraţené světlo, které jde do okuláru je odraţené od 

rovných ploch, a proto se v okuláru jeví jako světlé místo, naopak světlo od prohlubní 

po naleptání či nerovností se neodráţí do okuláru a jeví se jako tmavá místa. Obraz je 
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moţno sledovat v okuláru, nebo na jakémkoliv zobrazovacím zařízení tomu 

uzpůsobeném. 

Zvětšení mikroskopu lze měnit a celkové zvětšení je součinem zvětšení okuláru 

a objektivu. Běţné optické mikroskopy dokáţí zvětšení aţ 1500:1. [7] 

 

Obr. č.  3.1 - Optická soustava světelného mikroskopu [7] 
 

3.2 Elektronová mikroskopie  

U světelné mikroskopie jsme omezeni hloubkou ostrosti na vlnové délce světla a 

číselné apertuře objektivu. Pro šíření elektronových paprsků platí zákony obdobné 

zákonům geometrické optiky. Elektronové paprsky při průchodu elektrostatickým nebo 

magnetickým polem mění svůj směr a rychlost. Lze tedy pomocí cívek 

s elektrostatickým nebo magnetickým polem, kterými paprsek elektronů prochází měnit 

jejich dráhu. Tyto cívky se chovají jako čočky v geometrické optice. Zdrojem paprsků 

je elektronové dělo. Elektrony vystupují z děla a jsou urychlovány potenciálním spádem 

k anodě. Vzhledem ke své hybnosti se pohybují do tubusu mikroskopu, kde se jejich 

dráha upravuje pomocí elektronových čoček.  

Primární svazek elektronů emitovaných katodou a fokusovaných 

elektromagnetickými čočkami dopadá na povrch vzorku, kterým část elektronů projde. 

V takto ozářeném objemu vzorku vyvolávají primární elektrony děje iniciované jejich 

pruţným a nepruţným rozptylem. 

Při pruţném rozptylu elektrony téměř neztrácejí svojí energii, mění pouze směr 

svého pohybu. Tyto elektrony opouští vzorek s malou energetickou ztrátou vůči energii 
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dopadající. Tato část interakčního spektra je označována jako zpětně rozptýlené 

elektrony. 

Při nepruţném rozptylu předávají primární elektrony svou energii volným 

elektronům a elektronům vázaným v obalech atomů ozářené látky. Vznikají tak jevy, 

které poskytují signály pouţitelné pro tvorbu obrazu v elektronovém mikroskopu a pro 

mikroanalýzu s vyuţitím charakteristického rentgenového záření. [2] 

 

Obr. č.  3.2 - Odraz paprsku u elektronového mikroskopu [2] 

3.2.1 Rastrovací elektronová mikroskopie 

Touto metodou se dosahuje vysoké rozlišovací schopnosti, velkého zvětšení a 

velké hloubky ostrosti. Vzorky mohou být relativně velkých rozměrů a nemusí se 

preparovat, pokud jsou elektricky vodivé. Nevodivé vzorky, i nevodivé fáze v kovech, 

je nutno upravit, např. napařením kovu nebo uhlíku. Zařízení dokáţe s pomocí doplňků 

zjišťovat i chemické sloţení v  objemech řádově mikrometrů. 

Soustava rastrovacího elektronového mikroskopu je téměř stejná jako u 

mikroskopů transmisních. Kondenzovaný tenký svazek elektronů je ostře fokusovaný 

na povrch vzorku. Vychylovací cívka umoţňuje, aby tento svazek „řádkoval“ a bod po 

bodu registroval údaje s povrchu vzorku. Metoda rastrovací elektronové mikroskopie 

vyuţívá pro vytvoření obrazu struktury: 

 - Sekundárních elektronů emitovaných z poměrně slabé povrchové vrstvy 

 - Primárních zpětně rozptýlených elektronů [2] 
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3.3 Příprava metalografických preparátů 

Při odběru vzorek nesmí být zahřát na teplotu, kdy dochází v materiálu ke změně 

struktury (dochází k rekrystalizaci) a zároveň vzorek nesmí být plasticky deformován. 

Velikost odebraného vzorku pro přípravu na výbrus je dána způsoben přípravy (ruční, 

poloautomatické, automatické) a také technickou moţností pouţitého mikroskopu, 

obvykle se volí 1 aţ 2 cm
2
. V případě nutnosti pouţít nedestruktivní zkoušku, je moţno 

pouţít speciální přístroj pro přípravu výbrusu přímo na výrobku velkých rozměru, jedná 

se o techniku in situ.  

Pro odebrání vzorku z měkkého materiálu je moţno pouţít řezání nebo 

odfrézování, při odběru vzorku z tvrdého, těţce obrobitelného materiálu je moţno 

pouţít rozlomení vzorku a následné rozbrušování nebo elektrojiskrové řezačky.  

V případě malých rozměrů vzorku je moţnost zalití, nebo nalisování do 

pryskyřice. 

Po odběru vzorku na vhodný rozměr následuje broušení vzorku od nejhrubších 

brusných papírů po jemnější brusné papíry. Brusivo můţe být karbid křemíku, karbid 

bóru a přírodní korund. Nejčastěji se pouţívá karbid křemíku. 

V průběhu broušení musíme zajistit, aby se broušený vzorek menších rozměrů 

nevyhřál na vyšší teplotu a neovlivnila se jeho struktura. K docílení tohoto poţadavku 

jsou vzorky broušeny za mokra. Tento způsob je rychlejší, neovlivňuje se jím struktura 

a obroušený materiál se z brusné plochy odplavuje vodou.     

Při správném broušení by měla být po celém vzorku rovnoměrná drsnost 

s minimální povrchovou nerovností. Při přechodech z hrubšího na jemnější brusný papír 

se vzorek otáčí o 90˚ a brousí se v tomto směru do té doby, neţ nezmizí stopy 

z předešlého broušení.  

Při samotném broušení vzniká na povrchu výbrusu tenká zdeformovaná vrstva 

nazývána Beilbyova vrstva. 

Při leštění se dosahuje zrcadlového povrchu a zmizí rýhy z posledního broušení. 

Při samotném leštění se jiţ neodebírá materiál, jak tomu bylo u broušení. U leštění se 

pouze zahlazují nerovnosti při účinku leštící pasty. Samotné leštění velmi často bývá 

konečnou operací úpravy vzorku před leptáním.  

Při leptáni leptadlem dochází na povrchu vzorku ke vzniku reliéfu. Volba 

leptadla závisí na chemickém sloţení materiálu a konkrétním poţadavku zviditelnění 
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fázového rozdílu. Pro naše potřeby naleptání byl pouţit 4 % Nital. Vznik reliéfu na 

povrchu vzorku je zapříčiněn rozdílnou rozpustností jednotlivých části struktury.  

3.4 Fraktografie  

Původní fraktografie byla omezena na pozorování lomových ploch pouhým 

okem nebo pomocí lupy. I těmito metodami bylo moţno posuzovat charakter lomu, 

případně mechanismus jeho vzniku. Mikrofraktografie mohla vzniknout aţ po vzniku 

rastrové mikroskopie, která má při reliéfu povrchu větší hloubku ostrosti.  

Podle mechanismu porušování můţeme lomy rozdělit na štěpné lomy a tvárné 

lomy. V obou případech se lom můţe šířit transkrystalicky (lomová plocha prochází 

jednotlivými zrny) nebo interkrystalicky (lomová plocha prochází po hranici zrn).[2] 

 

Štěpné lomy: 

Štěpení je postupné, plošně lokalizované, asynchronní porušení 

mezimolekulárních vazeb pod účinkem tahového napětí. 

Transkrystalický štěpný lom: 

Lomová plocha tohoto lomu probíhá skrz zrna. Zárodečná trhlina můţe být 

vnesena do materiálu jiţ ve stádiu výroby, nebo při lokální plastické deformaci a 

interakci dislokací s hranicemi zrn. Při malém zvětšení má štěpný lom rovinný vzhled. 

Při mikrofraktografii nacházíme na lomové ploše „fazety“ oddělené „stupni“ štěpení. 

Interkrystalický štěpný lom: 

Štěpné plochy se zde nacházejí na hranicích zrn pouze v případě, ţe dojde 

k oslabení meziatomárních vazeb. Jedná se o hromadění poruch krystalické mříţky na 

hranici zrn, hromadění povrchově aktivních prvků a hromadění dislokací. 

 

Tvárný lom: 

Tvárný lom vzniká postupnou asynchronní ztrátou meziatomárních vazeb pod 

účinkem smykových napětí. Realizuje se skluzový pohyb dislokací, a je konečným 

stádiem plastické deformace. [2] 
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3.5  Zkoušky tvrdosti 

Zkouška tvrdosti je rychlou a levnou zkouškou, která slouţí k odhadu 

mechanických vlastností materiálu. Tvrdost je definována vtlačováním určitého tělíska 

do předmětu určitou silou.  

První způsob je pouţívaný u kovů a keramiky, kdy je indentor zamáčknut do 

materiálu tak, aby došlo k plastické deformaci materiálu. Tyto metody označujeme jako 

metody vnikací. Druhý způsob měření tvrdosti je zaloţen na principu elastické interakce 

povrchu materiálu a zkušebního tělíska a v současné době se pouţívá většinou pro 

hodnocení pryţí a plastů. [2] 

 

Zkouška tvrdosti podle Rockwella: ČSN 42 0373 

U této zkoušky se měří hloubka vtisku. Zkušební tělísko s diamantovým 

kuţelem nebo ocelovou kalenou kuličkou se vtlačuje ve dvou etapách do povrchu 

zkoušeného materiálu. V první fázi se kulička vtlačuje do materiálu pod určitým tlakem 

daný normou. V této poloze se na stupnici nastaví nula a na předmět se nechá působit 

maximální zátěţná síla daná normou. Po uplynutí určitého času se odlehčí vtlačovaná 

kulička a ze stupnice se odečte naměřená hodnota.   

4 Hodnocení kvality svarového spoje  

Ve skutečnosti není ţádný kovový materiál zhotoven běţnými technickými 

postupy bez vad. V kaţdém materiálu je jiţ od výroby mnoho mikroskopických vad, 

které zcela zásadně ovlivňují vlastnosti kaţdého kovového materiálu.[9]  

4.1  Typy a příčiny vzniku vad 

Vadou výrobku se obecně rozumí kaţdá odchylka od vlastností předepsaných 

technickými normami, technickými podmínkami případně od vlastností smluvního 

vzorku. Vady výrobku mohou být zjevné, které lze zjistit při prohlídce výrobku pouhým 

okem nebo jednoduchými pomůckami nebo skryté, které obvykle zjistíme pomocí 

přístrojů nebo laboratorními zkouškami. Podle ustanovení příslušných předpisů, mohou 

být vady přípustné nebo nepřípustné. Vady přípustné jsou takové, které normy, 

technické podmínky nebo smluvní vzorek dovolují a jejich odstranění není nutné. Vady 
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nepřípustné jsou takové, které neodpovídají povoleným hodnotám. Tyto vady mohou 

být buď opravitelné, nebo neopravitelné.  

Problémy vznikající u všech procesů svařování se převáţně týkají necelistvostí. 

Defekty vyskytující se ve svarových spojích a návarech můţeme rozdělit do dvou 

hlavních skupin. Jsou to vady plošné a objemové. Do první skupiny zařazujeme vady 

typu trhlin, neprůvarů a studených spojů, do druhé potom především vady typu pórů, 

bublin, kovových i nekovových vměstků, ale také zápaly vruby, nedodrţení rozměrů a 

nepravidelnost povrchu svarů.[9] 

Trhliny se dělí podle okamţiku vzniku na trhliny za tepla, trhliny za studena, 

ţíhací trhliny a lamelární trhliny. Trhliny za tepla, vznikají při tuhnutí a ochlazování 

tavné lázně při teplotách 1280 - 800˚C a závisí především na metalurgické čistotě 

materiálu. Trhliny za studena vznikají po skončení svařování při teplotách pod 300 - 

200˚C a po transformaci austenitu na rozpadové struktury při současném působení 

vodíku a tahového napětí ve svaru. Lamelární trhliny mohou vznikat jak v základním 

materiálu, tak v místech tepelně ovlivněné oblasti, kdyţ je tato oblast při svařování 

namáhána ve směru tloušťky plechu. Vznik těchto trhlin je především za vysokých 

teplot, ale mohou vznikat i při nízkých teplotách. Ţíhací trhliny vznikají při ţíhání 

svárů, nebo u vícevrstvých svarů. 

Dutiny, například póry, bubliny jsou objemové vady kulového nebo protáhlého 

tvaru, vyplněné plynem. Vznikají při nedostatečné ochraně tavné lázně před vlhkostí ve 

vzduchu, při nedostatečně očištěných svarových plochách, pouţitím nevysušených 

bazických elektrod apod. 

Vměstky neboli inkluze mohou být různého typu. Například struskové vznikají 

při svařování obalenou elektrodoupři nedokonalém odstranění strusky mezi 

jednotlivými svařovanými vrstvami. Oxidické vměstky vznikají především v důsledku 

nedokonalého čištění povrchu.[9] 

4.2 Hodnocení vad 

Pro hodnocení určité vady se rozhoduje o přípustnosti dané vady pro daný účel. 

Toto se týká nejvíce závaţných vad, jako jsou trhliny. Hodnocení přípustnosti vad ve 

svaru vychází z geometrie svařované konstrukce a z ní vyplývajícího stavu napjatosti.  
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Klasifikace vad obecně se vyskytujících ve svarových spojích při tavném 

svařování uvádí norma ČSN ISO 6520 a dále pak norma ČSN EN 25817, kde jsou 

předepsány tolerované velikosti vad při určité předepsané jakosti.[9]  

Mnoţství vad ve svaru je stanoveno druhem, velikosti a četností výskytu ve 

sváru v závislosti na druhu namáhání svaru, a je stanovena konstruktérem při samotném 

návrhu. Pracovník po svaření nedestruktivním způsobem zjistí, zdali svar stanoveným 

kritériím vyhovuje. Pracovník, který provádí nedestruktivní zkoušku, musí být 

kvalifikován podle normy ČSN EN 473. 

Samotná kontrola svarů můţe být destruktivní nebo nedestruktivní. Mezi 

nedestruktivní zkoušku svaru patří například vizuální, penetrační, magnetická prášková, 

prozářením nebo ultrazvukem atd. A mezi destruktivní zkoušky patří například zkouška 

tahem, lámavosti, rázem v ohybu, rozlomením, mikro a makro struktury, tvrdosti. [9] 

4.2.1 Zkouška rozlomením 

Zkouška rozlomením se řídí normou ČSN EN 1320. Tato norma stanovuje 

rozměry zkušební tyče a postup provádění zkoušky rozlomením pro zjištění typu, 

rozměrů a rozmístění vnitřních vad. Tato norma platí pro výrobky všech tvarů 

z kovových materiálů vyrobených obloukovým svařováním s tloušťkou rovnou nebo 

větší neţ 2 mm. 

Podstata zkoušky spočívá v rozlomení spoje ve svarovém kovu tak, aby bylo 

moţno pozorovat lomovou plochu. Lom můţe být vyvolán statickým nebo dynamickým 

ohybem anebo krutem. Mimoto můţe být iniciace lomu ovlivněna tvarem vrubu a 

teplotou. 

Zkušební kusy musí mít rozměry dle normy, pokud to není v normách výrobku 

nebo ve smlouvě poţadováno jinak.  

Vyhodnocení zkoušky: 

Povrh lomu musí být kontrolován vizuálně podle normy EN 970. Pro jasné 

určení a identifikaci vad můţe být pouţita zvětšovací lupa.  

Musí být zaprotokolován celkový popis vzhledu lomové plochy a typu a 

umístění všech zjištěných vad. [6] 
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5 Hodnocení strukturních změn odporového svarového 

spoje bainitické oceli  

K dispozici byly referenční vzorky materiálu po odporovém svařování, v daném 

případě se jednalo o vzorky svařovaných řetězů. U daného spoje po svařování následuje 

odstřiţení výronku, a dále následuje tepelné zpracování. Jakost spoje je testovány 

zkouškou rozlomením podle uvedeného postupu a v souladu s normou ČSN EN 1320. 

Dle údajů výrobce se jedná o ocel 23MnNiMoCr5,  chemické sloţení je uvedeno 

v tab. 5.1.  Český ekvivalent takto ocel přímo nemá, ale chemickým sloţením jí je 

nejblíţe ocel 16310.  

Tab. č.  5.1 - Chemické sloţení hodnoceného materiálu 
C Si Mn P S Cr Ni Mo Al Cu N Sn 

0,21 0,15 1,25 max 

0,020 

max 

0,012 

0,50 1,00 0,50 0,020 max 

0,25 

max 

0,012 

max 

0,020 0,24 0,25 1,40 0,60 1,10 0,60 0,050 

5.1 Příprava vzorků a metodika hodnocení  

Celý rozbor byl prováděn na dvou kusech materiálu. Jeden kus byl po svaření, 

ale bez tepelného svařování (vzorek č. 1) a druhý byl po destruktivní zkoušce 

rozlomením a po tepelném zpracování (vzorek č. 2). Vzorky pro hodnocení byly 

vybrány na základě výsledků zkoušky rozlomením; hodnoceny byly vzorky, u kterých 

byla zjištěna sníţená pevnost spoje. Při hodnocení spoje byly sledovány moţné vlivy na 

tento pokles pevnosti. 

Hodnocení bylo provedeno na podélných metalografických výbrusech. 

Samostatně byly vyhotoveny výbrusy pro makro a mikroskopické hodnocení. Broušení 

bylo prováděno pod vodou brusným papírem o hrubost 80, následně se pokračovalo 

120, 400 a 1000. Leštění bylo provedeno ve dvou stupních diamantovou brusnou pastou 

nejprve při hrubosti 3 μm a následně při hrubosti 0,7μm. Pro moţnost zjišťování 

struktury pod mikroskopem byl vzorek naleptán Nitalem. 

Na referenčních vzorcích bylo provedeno vyhodnocení strukturních změn 

vlivem svařování a následného tepelného zpracování.  
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Provedeny byly základní analýzy pro vyhodnocení: 

- jakosti svarového spoje  

- strukturních změn vlivem svařování a následného tepelného zpracování 

- lokálních pevnostních změn měřením tvrdosti. 

- změn lomového chování v závislosti na jakosti svaru 

 

 Seznam pouţitých přístrojů: 

rastrovací elektronový mikroskop TESCAN 5130SB 

světelný metalografický mikroskop Neophot 21 

tvrdoměr Testor WHU-330 

5.2 Makroskopický rozbor  

Při hloubkovém naleptání na makroskopický rozbor byl zřetelně vidět dosah 

tepelně ovlivněné oblasti ve vzorku, coţ v našem případě bylo 30 mm na kaţdou stranu 

od svarového kovu – viz obr. 5.1. Z obrázku je patrná plastická deformace materiálu u 

svarového kovu. Toto vyosení „vláken“ materiálu je zapříčiněno stlačením materiálu při 

odporovém svařování odtavením a vytlačení výronku a vznik tzv. „difuzního svarového 

spojení“. U daného odporového svaru linie svarového kovu není kolmá na osu vzorku, 

ale je mírně odkloněná, coţ souvisí s typem výrobku.   

 

 

Obr. č.  5.1 – Makrostruktura svarového spoje, vzorek č.1 
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5.3 Mikrostrukturní rozbor 

Nejprve po naleptání výbrusu bylo prováděno hodnocení světelnou mikroskopií, 

z této mikroskopie bylo usouzeno, ţe se jedná o strukturu bainitickou. Pro bliţší 

rozlišení substruktury bainitu bylo dále zapotřebí pouţiti elektronového mikroskopu. 

Oba obrázky 5.2 a 5.3 prezentují strukturu oceli u hranice ztavení v rozlišení 

optického mikroskopu. Na obrázku 5.2 je materiál před tepelným zpracováním. 

Hodnoceny byly strukturní rozdíly v rámci TOO, která je velice dobře vidět v předešlé 

kapitole na makroskopickém obrázku. Ve všech subvrstvách tepelně ovlivněné oblasti 

byla pozorována bainitická struktura; v rozlišení světelného mikroskopu nebylo moţno 

identifikovat další strukturní rozdíly.  

 

Obr. č.  5.2 - Materiál bez tepelného zpracování u hranice ztavení; zv. 250x 

 

Vzorek na obrázku 5.3 prezentuje strukturu materiálu po tepelném zpracování. 

Na obrázku je moţno vidět usměrnění sulfidů a heterogenit v oblasti svarového spoje. 

Toto natočení vzniklo stlačením nataveného materiálu při odporovém svařování 

odtavením. V případě, ţe by se sulfidy a heterogenity usměrnily rovnoběţně s rovinou 

svaru, hrozilo by, ţe by došlo k výraznému odpevnění materiálu a k případnému 

porušení spoje. Pokles pevnosti spoje v souvislosti s výskytem usměrněných sulfidů 

podél linie ztavení by byl intenzivní především při vysokých teplotách. Tento proces 

můţe mít tedy degradační vliv především v souvislosti s postupem odstraňování 

výronků.   
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Obr. č.  5.3 - Materiál po tepelném zpracování u lomové plochy; zv. 100x 

 

Na obrázku 5.4 je velmi zřetelné pásmové odmíšení uhlíku. Vzorek je před 

tepelným zpracováním. Mnoţství odmíšeného uhlíku není moţno měřit pouţitou 

metodou chemických analýz, z rozdílů mikrostruktury lze vyvodit zvýšený podíl 

strukturně volného feritu.  

 

Obr. č.  5.4 - Materiál ve stavu bez tepelného zpracování s viditelným pásmovým 

odmíšením; zv. 100x 
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Jelikoţ světelnou mikroskopií nebyla dosaţená dostatečná zvětšení, musela být 

pouţita elektronová mikroskopie. Při zkoumání neleptaného vzorku v oblasti lomové 

plochy bylo zjištěno velké mnoţství sekundárních trhlin na celém řezu lomovou 

plochou. Tyto sekundární trhliny byly způsobeny způsobem namáhání při zkoušce 

rozlomením. Tyto trhliny je moţno pozorovat na obrázku 5.5. Dále bylo patrné, ţe 

mimo defektní lom nastal štěpný transkrystalický lom materiálu.  

 

Obr. č. 5.5 - Sekundární trhliny na lomové ploše; zv. 1000x; vzorek č. 2 

 

Při kontrole struktury v oblasti defektního lomu, ale i mimo ní, nebyly zjištěny 

ţádné vady svarového spoje, tj. ţádné necelistvosti nebo neţádoucí strukturní změny.  

Rovněţ materiál v bezprostředním okolí spoje byl bez vnitřních vad. Na obrázku 5.6 je 

moţno vidět jednu ze sekundárních trhlin, která se nepohybovala po hranicích 

původního austenitického zrna a ani po feritických laťkách. Trhlina se šířila materiálem 

bez strukturní závislosti, to napovídá o tom, ţe materiál je z hlediska výchozí jakosti 

v pořádku.  
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Obr. č.  5.6 - Sekundární trhlina bez strukturní závislosti na lomové ploše; zv. 6000x; 

vzorek č. 2 

 

Na obrázku 5.7 je moţno vidět pod pozicí 1 původní hranici austenitického zrna, 

na jehoţ hranicích se při ochlazování vylučovali karbidy. Při delší prodlevě ochlazování 

se karbidy lokálně usazovali na hranicích těchto původních austenitických zrn, nebo na 

hranicích feritických latěk. V případě velmi pomalého ochlazování by hrozilo 

přednostní vyloučení karbidů na hranicích původního austenitického zrna, coţ by mělo 

za následek sníţení houţevnatosti bainitu a moţnost tvorby interkrystalického lomu. 

Toto však nebylo zjištěno. Většina karbidů je uvnitř feritických útvarů, z čehoţ můţeme 

usuzovat, ţe se jedná o dolní bainit. Tato struktura je evidentní na obrázku pod pozicí 2.  
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Obr. č.  5.7 – Detail morfologie bainitické struktury materiálu; zv. 6000x; vzorek č. 2 

 

Posouzení reţimu ochlazování podle rozpadového diagramu austenitu   

Pro orientační vyhodnocení byla provedena simulace rozpadu austenitu dle 

anizotropního rozpadu austenitu podle určitého chemického sloţení. Simulace 

provedena pomocí, volně dostupného software. 5  

Z výsledků jiţ zjištěných se jedná o dolní bainit. Celý proces rozpadu austenitu 

se děl podle anizotermický rozpadu austenitu. Na obrázku 5.8 je znázorněn 

anizotermický (ARA) i izotermický (IRA) diagram pro daný typ materiálu. 

Diagram byl vygenerován pro střední hodnoty obsahu jednotlivých prvků. 

Rozsah rychlosti ochlazování byl stanoven na základě výsledků strukturních analýz, tj. 

zjištěné morfologie bainitické struktury. Rychlost ochlazování po svařování byla 

uvaţována pro celý rozsah bainitické transformace.  
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Obr. č.  5.8 - ARA diagram podle daného chemického sloţení 

 

Z uvedeného obrázku je moţno vidět, ţe rychlost ochlazování z teploty 

1153 K na teplotu přibliţně 750 K musela být v intervalu 8 aţ 160 sekund. 

6 Hodnocení tvrdosti 

Při samotném měření tvrdosti byla dodrţována norma ČSN 42 0373. Oba vzorky 

byly podrobeny zkoušce ve stavu makrovýbrusu, tj. po broušení a leštění. Při samotném 

leštění se vytváří na povrchu tenká zhutněná vrstva, která by mohla ovlivnit měření, ale 

tato vrstva je natolik malá, ţe na měření pouţitou metodou nemá vliv. Při měření byla 

pouţita metoda dle Rockwella a to za pouţití ocelové kalené kuličky o průměru 

1.58mm. Zatěţující síla byla 1000N .  

Před samotným měřením tvrdosti byl na zkušební vzorek vyznačen rastr 

s odstupem 5 mm, kvůli neovlivňování jednotlivých měření. 

Při měření tvrdosti prvního vzorku bez tepelného zpracování bylo zjištěno, ţe 

tvrdost se od svarového spoje v podélném směru zvyšuje aţ do konce tepelně ovlivněné 

oblasti. Je to zapříčiněno tím, ţe v oblasti blízko svarového spoje došlo ke zhrubnutí 

struktury, tím klesá i pevnost materiálu. Nejniţší hodnota je přímo na hranici ztavení, to 

je zapříčiněno zbytkovým svarovým kovem. Ve větší vzdálenosti od svarového kovu 
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začíná být struktura jemnozrnná, tudíţ i pevnost materiálu se zvyšuje. Při měření byla 

zjištěna souměrnost naměřených tvrdostí jak v podélném tak v příčném směru. 

Z vyhodnocení souměrnosti tvrdostí je evidentní souvislost s dosahem tepelně 

ovlivněné zóny. Na obrázku 6.1 je moţno vidět samotné rozloţení tvrdostí 

 

 

 

Obr. č.  6.1 - Naměřené tvrdosti na vzorku č. 1, Průběh tvrdosti v tepelně ovlivněné 

oblasti 

 

Na druhém vzorku po tepelném zpracování a po rozlomení byl téţ pouţit rastr 

pro měření stejnou metodikou. Z naměřených výsledků je patrné, ţe tvrdost je téměř po 

celém vzorku shodná. Zjemnění zrna pomocí tepelného zpracování bylo provedeno 

úspěšně, ale pouze u svarové linie je stále pevnost niţší, a to díky zbytku svarového 

kovu. Dále z hodnocení tvrdosti materiálu po tepelném zpracování bylo zjištěno, ţe na 

jednom ohraji, byla naměřená tvrdost enormně vysoká, toto je moţná způsobeno 

nerovnoměrným ochlazováním. Podélné změny tvrdostí je moţno vidět na obrázku 6.2, 

na obrázku 6.3 je moţno vidět plošné zmapování rozdílů tvrdosti pomocí barevného 

rozlišení.  
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Obr. č.  6.2 - Naměřené tvrdosti na vzorku č. 2; průběh tvrdosti po tepelném zpracování 
 

 

Obr. č.  6.3 - Barevná mapa rozloţení tvrdostí 

7 Fraktografické hodnocení  

Při vizuálním hodnocení lomové plochy bylo moţno rozlišit části lomové plochy 

tzv. „defektní“, a části lomu vyhovující. Fraktografickým hodnocením bylo zjištěno, ţe 

převaţující část lomové plochy je tvořena štěpným lomem transkrystalickým. Tento lom 

převaţoval na obou hodnocených vzorcích. Oproti tomu bylo zjištěno, ţe v defektní 

části lomů se trhlina šířila tvárným lomem. Tento mechanizmus lomu na „defektní“ 

ploše lomu byl zapříčiněn extrémním výskytem oxidů na lomové ploše, coţ se zjistilo 

chemickou analýzou lomové plochy. Jednalo se o oxidy vzniklé při svařování, tyto 

oxidy nebyly vytlačeny při přitlačení obou kusů při odporovém svařování odtavením. 
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To mělo za následek, ţe propojení materiálu bylo jiţ po svaření minimální a tím se 

podstatně sníţila lomová odolnost spoje. 

Na obrázku 7.1 je moţno vidět lom ve vyhovující části lomu  -  jedná se o štěpný 

lom transkrystalický, kdy tento lom prochází skrz původní austenitická zrna. Tento lom 

byl v převáţné části lomové plochy.  

 

 

Obr. č.  7.1 - Transkrystalický štěpný lom; zv. 1000x 

 

 

Na obrázku 7.2 je moţno vidět lom v „defektní“ části lomu. Zde se jedná o 

tvárný lom, který je ale omezen na minimální objemy materiálu, které nebyly izolovány 

výskytem extrémního mnoţství oxidické fáze.  
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Obr. č.  7.2 - Štěpný lom; zv. 1000x 

 

 

 

Na lomové ploše byla provedena chemická analýza částic, které evidentně 

souvisely se sníţenou pevností spoje. Hodnocení bylo provedeno energiovou 

chemickou mikroanalýzou; identifikovány byly komplexní oxidy (hliníku, Ca, Si) – viz 

obr. 7.3. Bylo zjištěno extrémní mnoţství oxidů na lomové ploše, to mělo za následek 

předčasný lom materiálu.  

Na rozdíl od zbývající lomové plochy, kde byl zjištěn transkrystalický štěpný 

lom, zde v důsledku právě zvýšeného obsahu oxidů, došlo ke změně mechanizmu lomu 

na tvárný lom, který ale v daném případě představuje defektní lom. Je to způsobeno tím, 

ţe rozměrné oxidy tvořily značné výchozí nespojitosti. Zbývající malé objemy 

materiálu s jistou kohezní pevnosti tvořily střihové můstky, ale při minimální pevnosti.  

A 
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Graf č. 7.1 - Chemická analýza 
 

El AN  Series  unn. C norm. C Atom. C Error 

[wt.%]  [wt.%]  [at.%]   [%] 

------------------------------------------- 

O  8  K-series   3,05    2,82    8,60   0,8 

Al 13 K-series   5,63    5,21    9,41   0,3 

Si 14 K-series   1,94    1,79    3,11   0,1 

Ca 20 K-series   0,34    0,31    0,38   0,0 

Cr 24 K-series   0,64    0,59    0,56   0,1 

Mn 25 K-series   3,82    3,53    3,13   0,2 

Fe 26 K-series  92,75   85,74   74,81   2,4 

------------------------------------------- 

Total: 108,18  100,00  100,00 

 

 

Obr. č.  7.3 – Výsledky chemické mikroanalýzy částic na lomové ploše (pozice A viz 

obr. č. 7.2) 
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8 Závěr 

Práce byla věnována studiu vlivů odporového svařování na pevnost materiálu. 

V rámci práce byly provedeny analýzy vzorků, které prezentovaly odporově svařený 

spoj z bainitické oceli typu Cr-Ni-Mo. Jedná se o typ materiálu vyšší pevnosti, který je 

v automobilovém průmyslu pouţíván pro svařované, dynamicky zatěţované součásti. 

Hodnocené vzorky byly v různém stavu tepelného zatěţování po odporovém svařování, 

dále po destruktivní zkoušce rozlomením. Na hodnocených vzorcích byla provedena 

analýza struktury a tvrdosti. 

V rámci strukturních analýz byla zjištěna struktura dolního bainitu ve všech 

vrstvách tepelného ovlivnění po svařování i následném tepelném zpracování. 

Hodnocením mikrostruktury bylo dále zjištěno značné pásmová odmíšení, které zde 

souvisí s výchozí jakosti materiálu. Toto pásmové odmíšení se v oblasti svarové linie 

orientovalo lokálně do roviny propojení. Ve spojení s působením vyskytujících se 

nečistot, tj. především sulfidů, tento proces lokálně vedl k poklesu pevnosti svarového 

spoje při zkoušce rozlomením.  

Jako druhý, rozhodující degradační vliv na pevnost spoje, byly zjištěny procesy 

související výlučně s technologií svařování.  V oblastech defektního lomu bylo zjištěno 

velké mnoţství oxidů, které zde vznikly při svařování a nebyly během svařování 

odstraněny spolu s výronkem.  

Další hodnocení jakosti materiálu v dosahu svarového vlivu vycházelo z měření 

tvrdosti. Zjištěno bylo značné odpevnění v oblasti svarové linie a naopak zpevnění na 

přechodu tepelně ovlivněné oblasti do základního materiálu. Z přiřazení výsledků 

hodnocení tvrdosti a výsledků strukturních analýzy byly odvozeny zdroje zjištěných 

rozdílů pevnosti:   

 odpevnění v souvislosti se zbytky svarového kovu v rovině spoje,  

 navýšení pevnosti vlivem zjemnění struktury v pásmu normalizace. 

U svarového spoje po tepelném zpracování bylo zjištěno, ţe pevnost 

ovlivněných vrstev je takřka v celém materiálu stejná, tudíţ tepelné zpracování bylo 

úspěšné. V oblasti svarové linie se niţší pevnost zachovává, toto je zapříčiněno 

uvedeným zbytkem svarového kovu. 

Práce tedy podává přehled základních procesů v materiálu daného typu 

v souvislosti se svařováním a tepelným zpracováním. V souvislosti s poklesem pevnosti 

při zkouškách rozlomením zároveň přináší konkrétní výsledky hodnocení některých 
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degradačních mechanizmů. Pro moţnost dalšího zlepšení jakosti svaru, ale i pro poznání 

limitujících faktorů svařitelnosti oceli daného typu, by bylo v navazujícím studiu 

přínosné např. podrobnější studium výchozí heterogenity materiálu, které bylo v daném 

rozsahu práce zjištěno pouze optickou mikroskopií.   
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