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ANOTACE 
 

Téma diplomové práce: 

 

Ovlivnění vlastností materiálu pro výrobu kolejových vozidel  

svařovacím procesem 

 

Předložená diplomová práce zkoumá závislost strukturních změn a 

mechanických vlastností na teplotě předehřevu v procesu svařování u oceli S500MC ze 

slabých plechů. Obsahuje výsledky tahové zkoušky, metalografické analýzy a měření 

tvrdosti.  

 

Klíčová slova: VLASTNOSTI, MATERIÁL, KOLEJOVÁ VOZIDLA, SVAŘOVACÍ 

PROCES    

 

 

 

ANNOTATION 
 

The thesis subject: 

 

Material properties affection for rail vehicles production by 

welding process 

 

The submitted thesis investigates the dependence of structure changes and 

mechanical properties of steel S500MC from thin plates on thermal action while the 

welding process. It includes the results of tensile test, metallographic analysis and 

hardness measuring. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
1) BT CZ – Bombardier Transportation Czech Republic, a.s. Česká Lípa 

2) DB – Deutsche Bahn – státní Německé dráhy 

3) SNCF – Société Nationale des Chemins de Fer Français (zkracováno téměř vždy 

jako SNCF) je národní železniční dopravce ve Francii.  

4) Cekv – uhlíkový ekvivalent [%] 

5) RATP – Régie Autonome des Transports Parisiens (většinou se zkracuje jen jako 

RATP) je dopravní podnik, provozující síť metra, tramvají, autobusů v Paříži 

6) STA – Spécification Technique Approvisionnement – Technická specifikace 

dodavatele (zásobování) 

7) PPA – Painting Protection Aplication – aplikace ochranného nátěru 

8) NF – Norme Francise – Francouzská norma 

9) METP – Method Procedure – technologický postup (interní v BT CZ) 

10) Wo – potenciální energie nutná pro změnu polohy iontu uvnitř krystalu [J] 

11) Wp – vliv povrchu krystalu na velikost potenciální energie (energie nutná pro 

změnu polohy iontu) [J] 

12) Wr – potenciální energie na rozhraní  fází [J] 

13) TOO – tepelně ovlivněná oblast  

14) SK – svarový kov 

15) ZM – základní materiál 

16) MAG – Metal Activ Gas – svařování tavící se kovovou elektrodou v aktivním  

plynu (např. CO2, směsné plyny) 

17) MIG – Metal Inert Gas – svařování tavící se kovovou elektrodou v inertním plynu 

18) WIG – Wolfram Inert Gas – svařování netavící se wolframovou elektrodou 

v inertním  plynu (Argon, Helium nebo směsné plyny).  V anglicky mluvících 

zemích je tato metoda označená zkratkou TIG – Tungsten Inert Gass 

19) PCM – parametr náchylnosti oceli k trhlinám za studena. Jedná se o parametr 

materiálu (obdoba Cekv) [%] 

20) TMZ – termomechanicky zpracované (oceli) 

21) ROS = MMA - Manual Metal Arc – ruční svařování obalenou elektrodou 

22) APT – dříve používané označení pro svařování pod tavidlem (SAW(USA)),  

 SAW - Submerged arc welding with one wire electrode 

23)   – ideální pevnost [MPa] 
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24) HV – tvrdost dle Vickerse  

25) dxf – Drawing Exchange Format - výkresový CAD formát vyvinutý f. Autodesk 

26) CAD –  Computer Aided Design - počítačová podpora konstrukce (kreslení) 

27) Tpř. – teplota předehřevu zkušebních tyčí [°C] 

28) NC frézka – Numerical Control - číslicově řízená frézka 

29) L0 –  počáteční měřená délka zkušební tyče tj. měřená délka před zatížením [mm] 

30) Lu –  konečná měřená délka tj. měřená délka po lomu zkušební tyče [mm] 

31) Nital –  roztok kyseliny dusičné v methanolu 

32) G – číslo velikosti zrna (v diplomové práci použito s indexy např. GZM, GAust. aj.) 

33) M – číslo nejvíce se blížícího normovaného velikosti zrn, když g není 100 

34) g  – lineární zvětšení mikroskopického  zobrazení 

 

 

 



1. Úvod 

Bezpečnost svařovaných dílců závisí velkou měrou na bezchybně provedených 

svarech, použití optimálních materiálů, svařovacích podmínek a předehřevů. Z toho 

důvodu firma Bombardier Transportation Czech Republic, a.s. Česká Lípa (dále jen BT 

CZ) navrhla téma této diplomové práce.  

 

Firma BT CZ je dceřinou společností kanadského koncernu Bombardier Inc., má 

dlouholetou tradici sahající až do roku 1918, kdy v České Lípě byla založena firma 

„Severočeská vozovka a strojírna“ a patří do skupiny Bombardier Transportation, která 

konstruuje, vyrábí a dodává na trh vyspělé výrobky v oblasti železniční dopravy – 

kolejové osobní a nákladní vozy, lokomotivy, vlaky pro příměstskou a regionální 

dopravu, tramvaje a další.  

V rámci specializace výrobních závodů Bombardier stojí BT CZ ve výrobním 

řetězci hned na začátku. BT CZ vyrábí a dodává svařované podskupiny jako jsou 

spodky, rámy podvozků, bočnice, kabiny řidiče atd. pro výše uvedené výrobky. 

Zákazníky jsou partnerské závody skupiny Bombardier v Evropě, Německé dráhy (DB), 

francouzský dopravce SNCF a další. /1/  

 

Cílem této diplomové práce je stanovit závislost strukturních změn a 

mechanických vlastností oceli S500MC u slabých plechů na teplotě předehřevu v 

procesu svařování.  

 

Teoretická část předložené diplomové práce se zabývá analýzou svařovacích 

metod a jejich vlivem na vlastnosti svařovaného materiálu. Dále pak navrhuje vhodné 

zkoušky a analýzy za účelem splnění cíle této diplomové práce. 

 

V experimentální části jsou uvedeny výsledky a zjištění těchto zkoušek a analýz. 
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2. Vstupní údaje a informace 

2.1. Základní materiály používané ke stavbě kolejových vozidel ve 

firmě Bombardier Transportation Czech Republic, a.s. Česká Lípa 

 Mezi základní materiály používané ke stavbě kolejových vozidel ve firmě BT 

CZ patří oceli: S355J2, S500MC, H360LA (hlubokotažná ocel) a nerez oceli: 

X5CrNi18-10 a X2CrNi12. 

Tyto oceli jsou dodávány jako válcované plechy. Nejběžnějšími a nejvíce 

používanými plechy jsou plechy o tloušťkách 3 mm a 4 mm. Materiály jsou 

nakupovány od schválených dodavatelů. Typičtí výrobci ocelí jsou uvedeni u každého 

typu oceli. Obvyklá ochranná povrchová úprava (nátěr) je uvedena rovněž u každého 

typu oceli.  

2.1.1. Materiál S355J2  

Ocel s označením S355J2 se používá v BT CZ na německých projektech 

(výrobky určené pro německého zákazníka). Mechanické vlastnosti a chemické složení 

oceli S355J2 jsou dány a posuzovány v BT CZ dle normy ČSN EN 10025 – 2. Značky 

ocelí uvedené v tomto dokumentu se klasifikují podle evropské normy EN 10020 jako 

nelegované jakostní oceli. /2/ 

Tato ocel je vhodná ke svařování všemi obvykle používanými způsoby 

svařování. Svařitelnost oceli S355J2 je zaručená. Při posuzování svařitelnosti 

uhlíkových ocelí je nutné znát tzv. uhlíkový ekvivalent Cekv, jenž se vypočítá dle vztahu 

uvedeného v normě ČSN EN 1011 - 2. Více o tomto uhlíkovém ekvivalentu a jeho vlivu 

na svařitelnost v bodě 3.1.2.. 

Typickým výrobcem, od kterého je tento materiál odebírán, je firma 

ThyssenKrupp Steel AG. Oceli jsou obvykle dodávány bez povrchové úpravy 

(ochranného nátěru). 

Tabulky chemického složení a mechanických vlastností oceli S355J2 jsou 

uvedeny v příloze č.1.  

2.1.2. Materiál S500MC 

Ocel s označením S500MC se používá v BT CZ na všech francouzských 

projektech (výrobky určené pro francouzského zákazníka). Tato ocel bude vybrána pro 

analýzu v experimentální části. 
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Mechanické vlastnosti a chemické složení této oceli jsou dány normou ČSN EN 

10149 - 2. Ocel S500MC je konstrukční, jemnozrnná, mikrolegovaná, jakostní, řízeně 

válcovaná ocel s převážně feritickou strukturou. /3/   

Svařitelnost této oceli je zaručená. Je vhodná ke svařování všemi obvykle 

používanými způsoby svařování. Za normálních podmínek není nutný předehřev. /4/ 

Pro BT CZ, jakožto i pro všechny výrobní a dodavatelské závody Bombardier 

dodávající své výrobky francouzskému zákazníkovy SNCF popř. RATP, je pro 

posuzování mechanických vlastností a chemického složení směrodatný francouzský 

dokument STA No. 00030710, jenž vychází z evropské normy EN 10149, jen některé 

přípustné hodnoty mechanických vlastností jsou pozměněny. Titulní list dokumentu 

STA No. 00030710 je přílohou č.2. 

Typickým výrobcem, od kterého je tento materiál odebírán, je firma Arcelor 

Mittal France. Oceli jsou obvykle dodávány s ochranným antikorozním červeným 

nátěrem ARTEWASH 12 PPA, jenž je schválen společností SNCF podle francouzské 

normy NF F 19-219. Jedná se o tzv. základní nátěrovou hmotu (základní dílenský 

nátěr), která umožňuje ruční nebo automatické elektrické svařování. 

Dle interní technické výrobní specifikace č. METP 020 je tento nátěr aplikován 

na všech francouzských projektech. 

Tabulky chemického složení a mechanických vlastností oceli S500MC jsou 

uvedeny v příloze č.3. 

Pozn.: Jemnozrnné konstrukční oceli jsou takové, které při zkoušce podle normy ČSN 

EN ISO 643 vykazují velikost feritického zrna 6 a vyšší. U oceli S500MC ověříme tuto 

skutečnost v experimentální části diplomové práce. Obecně jsou jemnozrnné oceli 

takové, které jsou uvedeny v normě ČSN EN 10025 - 3. /5/ 

2.1.3. Materiál H360LA  

Ocel s označením H360LA se používá v BT CZ na francouzských projektech. 

Mechanické vlastnosti a chemické složení oceli H360LA jsou dány normou ČSN EN 

10268. Pro BT CZ je však opět závazný francouzský dokument STA No. 00030710.  

Typickým výrobcem této oceli je taktéž firma Arcelor Mittal France. Oceli jsou 

obvykle dodávány s ochranným antikorozním šedivým zinkovým nátěrem ARTEZINK 

EP 556 SA. Aplikace tohoto nátěru a jeho použití je dáno rovněž interní technickou 

výrobní specifikací č. METP 020. Tento nátěr je aplikován na všech francouzských 

projektech.  
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Tabulky chemického složení a mechanických vlastností oceli H360LA jsou 

uvedeny v příloze č.4. 

2.1.4. Materiály X5CrNi18-10 a X2CrNi12 

V případě ocelí s výše uvedeným označením X5CrNi18-10 a X2CrNi12 se jedná 

o korozivzdorné oceli. Tyto oceli se používají v BT CZ téměř na všech projektech.  

Mechanické vlastnosti a chemické složení ocelí  X5CrNi18-10 a X2CrNi12 jsou 

dány a posuzovány v BT CZ dle normy ČSN EN 10088 – 2.  

Podle této normy se jedná v případě oceli X5CrNi18-10 o austenitickou 

korozivzdornou ocel. V případě oceli X2CrNi12 se jedná o feritickou korozivzdornou 

ocel. /6/ 

Z označení těchto ocelí vyplývá, že ocel X5CrNi18-10 obsahuje cca 18 % Cr a 

cca 10 % Ni a ocel X2CrNi12 obsahuje cca 12 % Cr. Přesná chemická složení 

jednotlivých ocelí i s jejich mechanickými vlastnostmi jsou uvedena v příloze č.5. 

 

2.2. Svařovací metody používané v BT CZ 

 V BT CZ se používají z široké škály existujících svařovacích metod pouze dvě 

metody. Jsou to metody MAG a WIG (TIG). Tyto metody budou v dalších bodech 

podrobněji popsány. Ve firmě BT CZ se svařuje převážně  ručně, avšak používají se i 

dva svařovací roboty a jeden svařovací automat.  

První robotizované svařovací pracoviště se skládá z robota typu ROMAT 310 se 

svařovacím zdrojem GLC Quinto Profi. Výrobcem robotu i svařovacího zdroje je f. Carl 

Cloos Schweißtechnik GmbH. Toto robotizované pracoviště je využíváno pro silné 

materiály, naprogramované složitější tvary jako jsou např. příčníky apod..  

Druhým robotizovaným svařovacím pracovištěm je robot typu ROMAT 76 

s jedním svařovacím zdrojem. Robot i svařovací zdroj jsou značky Cloos 

Schweißtechnik GmbH. Tento robot je používán pro svařovaní příčníků pro Central Part 

(jedná se o střední část spodku vozu) pro francouzský projekt AGC. 

Svařovací automat je typu PORT2 od firmy BOKI  robotizované systémy s.r.o. 

se dvěma svařovacími zdroji Transsynergic 4000 od firmy Fronius. Tento svařovací 

automat je používán pro přímé dlouhé svary (podélníky).  

Dle normy ČSN ISO 857 obě výše uvedené metody používané v BT CZ spadají 

mezi tavné svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře. Mezi hlavní výhody 

a přednosti těchto metod patří:  
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 svařování ve všech polohách od tloušťky materiálu 0,8 mm, 

 minimální tvorba strusky, 

 přímá vizuální kontrola oblouku a svarové lázně, 

 velmi dobrý profil svaru a hluboký závar, 

 malá tepelně ovlivněná oblast především u vysokých rychlostí svařování, 

 nízká pórovitost, 

 malý nebo žádný rozstřik kovu elektrody, 

 snadná aplikace metody u robotizovaných a mechanizovaných systémů 

svařování aj. /7/ 

 

3. Teoretická část 

3.1. Analýza svařovacích metod a jejich vliv na vlastnosti materiálu 

3.1.1. Teorie svařování  

Svařování kovů a jejich slitin je definováno jako vytváření nerozebíratelných 

spojení s využitím tepelné, mechanické nebo radiační energie. Spojení nastane 

působením meziatomových sil a adhezních vazeb na teplem nebo tlakem aktivovaných 

kontaktních plochách.  

Rozdělení metod svařování je uvedeno v normě ČSN EN 34063. Toto rozdělení 

je ekvivalentní rozdělení dle ČSN ISO 857. Existuje celá řada metod svařování, které se 

liší a dělí podle použité technologie. Všechny běžné metody svařování lze rozdělit na 

dvě velké skupiny: tavné svařování a  tlakové svařování. U tavného svařování je 

vytvoření spoje dosaženo přívodem tepelné energie do oblasti svaru, kdy  dochází 

k natavení základního, případně přídavného materiálu. Tekutá fáze je vázána na povrch 

tuhé fáze adhezními silami a při tuhnutí taveniny se slabé adhezní síly mění na 

chemickou vazbu ve formě krystalové mřížky. Rostou nová zrna a původní rozhraní 

zaniká. Při tavném svařování může nebo nemusí být použitý přídavný materiál s tavící 

teplotou stejnou nebo blízkou teplotě tavení základních materiálů.  

Tlakové metody svařování jsou založeny na působení mechanické energie. 

Aktivaci povrchových atomů a  makro nebo mikrodeformací se  přiblíží spojované 

povrchy na vzdálenost působení meziatomových sil, přičemž  vznikne vlastní spoj. U 

obou způsobů svařování je třeba překonat energetickou hladinu potenciální energie na 

rozhraní spojovaných ploch (Obr.1). /7/ 
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Obr.1 Energetické bariéry potenciální energie /7/ 

Wo – potenciální energie nutná pro změnu polohy iontu uvnitř krystalu 

Wp – vliv povrchu krystalu na velikost potenciální energie (energie nutná pro změnu  

polohy iontu) 

Wr – potenciální energie na rozhraní  fází 

U tavných metod svařování je kolem roztavené části (svarový kov) pásmo, kde 

dosáhla teplota hodnoty překrystalizačních pochodů. Toto pásmo se nazývá tepelně 

ovlivněná oblast (TOO). 

 

Obr.2 Struktura svarového spoje /7/ 
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3.1.1.1. Svařování metodou MAG 

Jedná se o tavné svařování v ochranné atmosféře aktivního plynu. Svařování 

metodou MAG je založeno na hoření oblouku mezi tavící se elektrodou ve formě drátu 

a základním materiálem v ochranné atmosféře aktivního plynu. Napájení drátu 

elektrickým proudem je zajištěno třecím kontaktem  v ústí hořáku tak, aby  elektricky 

zatížená délka drátu byla co nejkratší. Drát je podáván podávacími kladkami 

umístěnými v podavači, vlastním hořáku, nebo kombinací obou systémů z cívky o 

běžné hmotnosti 15 kg. 

   Díky vysokým proudům se svařovací rychlosti blíží hranici 150 cm.min-1 a 

rychlost kapek přenášených obloukem přesahuje 130 m.s-1. Ochranná atmosféra se volí 

podle druhu svařovaného materiálu, ovlivňuje však také přenos kapek v oblouku, 

rozstřik, rozsah chemických  reakcí a teplotní poměry v oblouku. /7/ 

 
Obr.3 Princip svařování tavící se elektrodou v inertním nebo aktivním plynu – 

svařovací metody MIG/MAG /7/ 

1-svařovaný materiál, 2-elektrický oblouk, 3-svar, 4-plynová hubice, 5-ochranný plyn, 

6-kontaktní průvlak, 7-přídavný drát, 8-podávací kladky, 9-zdroj proudu 

 

Pozn.: V BT CZ je tato metoda převažující. Jako ochranný plyn se používá směs plynu 

o složení 82 % Ar + 18 % CO2 pro klasické oceli (S355J2, S500MC) a směs plynu o 

složení 97,5 % Ar + 2,5 % CO2 pro nerez oceli. Tato metoda bude použita 

v experimentální části pro svaření zkušebních tyčí. 
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Svařování metodou MIG je principielně stejné s výše uvedenou metodou MAG 

jen s tím rozdílem, že jako ochranný plyn je použit inertní plyn. V BT CZ se tato 

vařovacího zdroje pro metody MIG/MAG 

značky

eriálem ve formě drátu 

metoda nepoužívá. Fotografie moderního s

 Fronius je v příloze č.6.  

3.1.1.2. Svařování metodou WIG (TIG) 

Při tavném svařování metodou WIG hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a 

základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před okolní atmosférou zajišťuje 

netečný (inertní) plyn o vysoké čistotě minimálně 99,995 %. Používá se argonu, helia 

nebo jejich směsí. Svařování lze realizovat s přídavným mat

ručním způsobem, nebo se používá automatické svařování s podavačem drátu s 

proměnnou  rychlostí jeho podávání dle postupu svařování. /7/ 

Pozn: V BT CZ je tato metoda používána minimálně. Např. pro určité nerezové 

podskupiny na francouzském projektu AGC, pro opravy svarů, dále pak pro 

rozžehlování“ svarů – tj. přetavení přechodu svarový kov – základní materiál. 

 o čistotě 99,998 %. 

 

ými zkouškami. Výpočtové ukazatele se 

zjišťují z chemického složení oceli podle vzorců ekvivalentu uhlíku Cekv a parametru 

náchylnosti oceli k trhlinám za studena PCM : 

„

Ochranným plynem používaným v BT CZ pro tuto metodu je argon

3.1.2. Svařitelnost termomechanicky zpracovaných ocelí  

Svařitelnost je technologická vlastnost materiálu. Vyjadřuje způsobilost 

materiálu vytvořit za jistých podmínek svařování spoje požadovaných vlastností. 

Rozdělení svařitelnosti je uvedeno v normě ČSN 05 1310. Svařitelnost ocelí závisí na 

materiálových vlastnostech, daných chemickým složením a metalurgií výroby oceli. Je 

hodnocena výpočtem popř. přímými i nepřím

 %
1556

NiCuVMoCrMn
CCekv







BCPCM 5
10156020202030

 %  

Limitní hodnoty Cekv a PCM jsou uváděny v materiálových listech přísl

VMoNiCrCuMnSi  

ušné oceli. /8/ 

vařitelnost termomechanicky zpracovaných (TMZ) ocelí (např. oceli S500MC) 

je podobná jako svařitelnost konvenčně tepelně zpracovaných ocelí. /9/ 

 

S
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3.1.3

ku 

Obr.4. Pro svaření zkušebních tyčí v experimentální části bude zvolena poloha PA.   

. Polohy svařování 

Polohy svařování se označují podle ČSN EN ISO 6947, jak je uvedeno na obráz

 
Obr.4 Polohy svařování a jejich značení  /7/ 

3.1.4. Vliv teploty na mechanické vlastnosti nízkouhlíkové oceli 

 

Obr.5 Vliv teploty na mechanické vlastnosti nízkouhlíkové oceli /10/ 
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3.1.5. Vliv tepelného účinku svařovacího procesu na strukturu svarového 

kovu (svaru) 

Při procesu svařování, působením soustředěného zdroje tepla, dochází 

krátkodobě k intenzivnímu místnímu ohřevu materiálu na vysoké teploty. Vneseným 

teplem se natavuje malý objem kovu, ale v důsledku tepelné vodivosti se ohřívá i okolní 

oblast základního materiálu. Během krátké doby se teplota kovu v místě svařování mění 

ve velmi širokém rozsahu: od teploty prostředí až do teploty tavení, za zdrojem ohřevu 

se kov ochlazuje. Vysoké teploty a jejich rychlé změny v základním materiálu při 

svařování způsobují: 

 

1) Fázové přeměny – tavení základního a přídavného materiálu, jeho tuhnutí a 

změny modifikace v tuhém stavu 

2) Fyzikálně chemické reakce, které probíhají ve svarové lázni 

3) Změny struktury v oblasti svarového spoje 

4) Změny objemu, které ve svarovém spoji způsobí značné vnitřní napětí a 

deformace, jež mohou být příčinou porušení svarového spoje 

 

Míra a rozsah uvedených změn bude především záviset na: 

 

 druhu základního materiálu (chemické složení, fyzikální vlastnosti, 

geometrické rozměry) 

 technologii svařování (způsoby, parametry, postup, metalurgie svařování) 

 

Tyto faktory zároveň určují v celém svarovém spoji rozložení teplot tzn. teplotní 

pole, které je právě pro metalurgii svařování velmi důležité. Proto je nutné se zabývat 

při svařování zejména výpočtem množství vneseného tepla od svařovacího zdroje a 

teplotními cykly při svařování. Snahou je minimalizovat množství vneseného tepla s co 

nejužší TOO při dosažení požadovaných parametrů svarového spoje v závislosti na 

použité technologii svařování.  

Vlastnosti svarového spoje, a to nejen jeho celistvost, jsou závislé ve většině 

případů na vlastnostech podhousenkové oblasti. Pro ni je typické, že má oproti 

základnímu materiálu podstatně hrubší primární zrna a že má i rozdílnou 

mikrostrukturu.  
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Kritickými místy svarového spoje jsou tedy: svarový kov, ovlivněný 

metalurgickými reakcemi, pásmo částečného natavení, pásmo přehřátí základního 

materiálu a oblast kolem nebo pod A1, kde dochází ke zvýšení hustoty dislokací, 

přesycení intersticiemi, což vede ke stárnutí, které je charakteristické pro nelegované 

oceli s nízkým obsahem uhlíku (změna mechanických vlastností materiálů v závislosti 

na čase). /8/  

 

Obr.6 Vliv tepelného účinku svařování na strukturu svarového spoje /9/ 

3.1.6. Vliv svařovacích metod na šíři TOO 

Šíře jednotlivých úseků TOO základního materiálu závisí na použitých 

technologiích tj. metodách svařování, parametrech svařování, velikosti předehřevu, 

tloušťce svařované oceli a typu spoje. /8/ 

Šířka TOO [mm] Technologie svařování 
nad A1 nad A3 přehřátá oblast 

ROS 3 až 8 0.3 až 1 0.1 až 0.3 
MAG 3 až 8 0.3 až 1 0.1 až 0.3 
APT 3 až 15 0.3 až 2 0.1 až 0.5 

Elektrostruskové 
svařování 

5 až 50 1 až 10 0.5 až 5 

Svař.elektron.paprskem 0.3 až 1 0.1 až 0.3 0 až 0.1 
Svařování plazmou 0.3 až 1 0.1 až 0.3 0 až 0.1 

Tab.1 Orientační šířky jednotlivých pásem TOO pro vybrané technologie svařování /9/ 
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3.1.7. Základní chování feritických ocelí při svařování 

Chování feritických ocelí při svařování popisuje norma ČSN EN 1011 - 2 takto: 

Svařováním feritických ocelí vzniká oblast, ve které je původní mikrostruktura změněna 

vlivem tepla potřebného pro vytvoření svaru. V závislosti na mikrostruktuře se mění 

také houževnatost a tvrdost. Změna mikrostruktury v TOO závisí hlavně na chemickém 

složení základního materiálu a na teplotních/časových cyklech vyskytujících se při 

svařování.  

Nízkolegované feritické oceli, např. normalizačně žíhané a popouštěné 

žárupevné oceli a oceli pro nízké teploty, stejně jako oceli legované Ni, budou reagovat 

podle jejich chemického složení a nelze u nich očekávat žádné všeobecné chování. /11/ 

3.1.8. Růst velikosti zrna při zvyšující se teplotě při svařování 

Pro pozdější experiment s ohřevem materiálu před svařováním je vhodné 

odhadnout,  jaký vliv toto vnesení tepla předehřevem bude mít na základní strukturu 

oceli resp. na velikost jejích zrn. Dle následujících diagramů v obrázku č.7 je možno 

určit, k jakému nárůstu velikosti zrn asi dojde.  

 

Obr.7 Růst zrn s časem a teplotou a pohyb hranice rostoucího zrna /12/ 
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Z obrázku vyplývá, že při plánované maximální teplotě předehřevu 700 °C by 

zrna základního materiálu neměla nějak dramaticky narůst. Tento předpoklad bude 

potvrzen či vyvrácen při hodnocení struktury metalografického vzorku odebraného ze 

zkušební tyče předehřáté na 700 °C.  

U mikrolegovaných C-Mn ocelí lze vhodně zvolenou kombinací prvků 

schopných vytvářet karbidy a nitridy, které jsou stabilní při zvýšených teplotách, omezit 

růst austenitického zrna a podpořit při transformaci austenitu nukleaci intergranulárního 

feritu. Omezení růstu austenitického zrna závisí na typu a množství karbidotvorných a 

nitridotvorných prvků. Takové oceli jsou pak méně citlivé na zhoršení houževnatosti v 

TOO. /11/ 

 

3.2. Návrh vhodné metody zkoušení materiálu 

3.2.1. Zkouška tahem 

Tuto zkoušku definuje a popisuje norma ČSN EN 10002-1. Zkouška tahem 

(trhací zkouška) je nejrozšířenější statickou zkouškou. Je nutná téměř u všech 

technických materiálů k získání některých základních hodnot potřebných pro 

navrhování konstrukčních součástí z vhodného materiálu. Zkoušky tahem se dělají na 

zkušebních tyčích, jejichž tvary a rozměry jsou normalizovány. Obrázek s tabulkami 

doporučených hodnot rozměrů a úchylek rozměrů pro ploché zkušební tyče 

v tloušťkách od 0,1 mm do 3mm jsou uvedeny v příloze č.7. /13/ 

 
 

Obr.8 Tzv. smluvní pracovní diagram bez výrazné meze kluzu - ke stanovení smluvní 

meze kluzu Rp /14/ 
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3.2.1.1. Výpočty mechanických vlastností z tahové zkoušky 

1) Poměrné prodloužení: 
0L

L
 , kde prodloužení ∆L je známé (změří se) a L0 

označuje počáteční zkušební délku. 

2) Skutečné napětí: 
S

F
  - podíl síly a skutečné plochy průřezu v kterémkoli stadiu 

zkoušky, běžně se však používá smluvní  napětí R: 

3) Smluvní napětí: 
0S

F
R   - podíl síly a původního průřezu S0. Neuvažuje se zde 

změna průřezu tyče. 

4) Mez pevnosti v tahu: 
0

max

S

F
Rm   

5) Mez kluzu Re,  napětí do kterého platí Hookeův zákon:    E        

6)  Smluvní mez kluzu Rp0,2: 
0

2,0 S

F
R p

p  , kde Fp je síla způsobící prodloužení vzorku o 

0,2% původní délky. 

7) Tažnost A:  %100.
0

0

L

LL
A u


  je trvalé prodloužení měřené délky po lomu      

(Lu – L0), vyjádřené v procentech počáteční měřené délky (L0). /15/ 

8) Kontrakce Z:  %100.
0

0

S

SS
Z u
  , kde plocha průřezu v místě lomu Su  se při výše 

uvedených rozměrech zjistí z empirického vztahu: ))((25,0 2121 bbaaSu   /16/ 

 

Obr.9 Měřené rozměry při zjišťování kontrakce /16/ 
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3.2.1.2. Vliv tahového napětí na materiál 

Tahová zkouška je tváření materiálu za studena. Během této zkoušky dochází 

k řadě pochodů uvnitř materiálu. V průběhu tváření kovů dochází k plastické deformaci, 

při níž probíhají dva základní pochody: 

 

1) Zpevňování – projevuje se vzrůstajícím odporem kovů s rostoucím přetvořením. 

Probíhá při tváření za studena, kde teplota T ≤ 0,3Tt [K]. 

2) Odpevnění – je částečné nebo úplné odstranění příčin zpevnění. Dle průběhu jej 

můžeme rozdělit na:  

a) současné – se zpevňováním, s určitým časovým zpoždění 

b) následné – realizací ohřevu po tváření 

K odpevnění dochází těmito základními procesy: 

1) Statické odpevnění:  

a) zotavení s polygonizací 

b) primární rekrystalizace 

c) sekundární růst zrn 

2) Dynamické odpevnění – odpevňovací pochod se uskutečňuje během deformace. 

Záleží na teplotě a rychlosti deformace, který z pochodů bude dominantní. /17/ 

 

Teoretická, ideální pevnost oceli, kterou lze určit jako podíl 
8

E
  tj. cca 

2,6.104 MPa není v praxi dosažitelná. Skutečná pevnost materiálu zjištěná tahovou 

zkouškou je nižší. Důvodem jsou vady uvnitř materiálu jako jsou: 

a) bodové poruchy – vakance, substituce, intersticie 

b) čárové poruchy – dislokace – šroubové, hranové, smíšené 

c) plošné poruchy – vrstevné chyby, hranice zrn a jejich vzájemná interakce  

 

Vnějším projevem tahového napětí ve zkušební tyči je tvorba krčku. Tento krček 

se začíná tvořit až po překročení meze pevnosti v tahu. /18/ 
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Obr.10 Diagram „skutečné napětí – skutečná deformace“ s tvorbou krčku /18/ 

 

Obr.11 Tvorba krčku v důsledku smykových napětí v materiálu /18/ 

 
3.2.2. Metalografická analýza 

Metalografie je nauka, která pojednává o vnitřní stavbě kovů a slitin. Jejím cílem 

je zviditelnění struktury materiálu a následné studium pomocí optického či 

elektronového mikroskopu.  
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Metalografie umožňuje: 

a) zjišťovat souvislosti mezi strukturou materiálu a jeho vlastnostmi,  

b) sledovat a kontrolovat vlastnosti materiálu při jeho výrobě a zpracování 

(průběžná či mezioperační kontrola),  

c) hledat příčiny vad materiálu nevyhovujících výrobků nebo vysvětlit důvody 

selhání nějakého zařízení. 

Pro pozorování struktury kovu je nutné připravit tzv. metalografický výbrus. 

Postup přípravy vzorku pro pozorování se skládá z několika na sebe navazujících kroků: 

1) Odběr vzorku  

2) Preparace vzorku (pouze u některých vzorků)  

3) Broušení  

4) Leštění  

5) Leptání 

     Jednoduché schéma postupu je na Obr.12. Každý z uvedených kroků velmi 

výrazně ovlivňuje kvalitu výsledného metalografického výbrusu, a proto se jeho 

preciznost provedení projeví v budoucích možnostech pozorování vzorku. /19/ 

 

Obr.12 Schéma přípravy metalografického výbrusu /19/ 

Metalografická analýza byla zvolena pro stanovení závislosti strukturních změn 

oceli S500MC ze slabých plechů na teplotě předehřevu v procesu svařování. 

3.2.2.1. Určení velikosti austenitického zrna 

Velikost austenitického zrna výrazně ovlivňuje mechanické vlastnosti materiálu 

v TOO při svařování. Velikost austenitického zrna dané oceli závisí na stavu výchozí 

struktury, podmínkách překrystalizace a na teplotě a době austenitizace. /20, 21/  
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Austenitické zrno výrazně určuje vlastnosti následných struktur, které z tohoto 

austenitu vznikly. Velikost zrna závisí na: 

 austenitizační teplotě 

 způsobu zpracování a legování oceli při její výrobě /21/ 

Doporučenou metodou k určení velikosti austenitického zrna je metoda řízené 

oxidace dle „Kohna“. Provádí se standardní postup výroby metalografického výbrusu 

včetně leštění. Dále je vzorek žíhán vysoko nad teplotou Ac3 po dobu cca 0,5 - 2 hodin 

s následným kalením do vody. Po přebroušení jemným metalografickým papírem je 

vzorek připraven pro pozorování pod mikroskopem. Velikost původního austenitického 

zrna je indikována oxidickým síťovím. Postup je popsán v normě ČSN EN ISO 643. 

 

3.2.3. Zkoušky tvrdosti      

3.2.3.1. Definice tvrdosti 

Tvrdost lze definovat jako odolnost materiálu (povrchu materiálu v měřené 

lokalitě) proti místní deformaci, vyvozené konkrétním zatěžovacím tělesem (vnikajícím 

tělesem) - indentorem přesného geometrického tvaru působením přesně definovaného 

zatížení.  

Tvrdost není možné charakterizovat jako jednoznačně definovanou fyzikální 

veličinu, protože výsledek měření tvrdosti závisí na celé řadě vlivů, např. na chemickém 

složení materiálu, na jeho mechanických vlastnostech (Rm, Re), na velikosti zrna, na 

teplotě a dalších. /22/ 

3.2.3.2. Zkouška tvrdosti dle Vickerse 

Zkouška tvrdosti dle Vickerse a její princip jsou popsány evropskou normou 

ČSN EN ISO 6507 - 1. Tato metoda se řadí mezi statické zkoušky tvrdosti. 

Výhodou této zkoušky je, že výsledky nezávisí na velikosti zatěžující síly, 

protože různě veliké vtisky jsou si geometricky podobné. Zatěžující síla se volí dle 

předpokládané hodnoty tvrdosti, dle velikosti a materiálu vzorku. Přesnost výsledků 

závisí především na přesnosti použitého přístroje, kvalitě povrchu zkoušené součásti, 

homogenitě vlastností a struktuře materiálu. /23/ 

3.2.3.3. Označování tvrdosti  

Tvrdost dle Vickerse se označuje symbolem HV, za nímž následuje číslice 

charakterizující velikost zkušebního zatížení historicky psaná v kp (v kilopondech). /24/ 

Př.: 220 HV 1 = tvrdost dle Vickerse 220 stanovená při zkušebním zatížení 9,80665 N.  
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4. Experimentální část 

4.1. Příprava vzorku pro tahovou zkoušku 

4.1.1. Výběr materiálu 

Pro diplomovou práci byl vybrán materiál S500MC z důvodu potřeby firmy BT 

CZ určit závislost a citlivost tohoto materiálu na teplotním působení od svařovacího 

zdroje, resp. určit změnu jeho struktury a mechanických vlastností v závislosti na 

teplotě předehřevu a teplotě rovnání v procesu svařování.   

Pro potřeby diplomové práce byl použit plech z oceli S500MC tavby materiálu 

č.730 826169 s nátěrem ARTEWASH 12 PPA o velikosti 2500x 1350x3 [mm]. Atest 

této šarže materiálu od dodavatele je přílohou č.8.  Mechanické vlastnosti a chemické 

složení oceli S500MC byly již popsány v bodě 2.1.2.. 

4.1.2. Výroba zkušebních tyčí pro tahovou zkoušku  

Rozměry zkušebních tyčí pro tahovou zkoušku byly vzaty z normy ČSN EN 

10002 - 1 (viz. příloha č.7). Zkušební tyče byly opatřeny náběhovou a výběhovou 

destičkou, jenž umožnila zahájit a ukončit svar mimo zkušební délku (Obr.13). 

 

Obr.13 Konečný tvar zkušební tyče před ohřevem a následným svařováním 

 

Zkušební tyče byly vyrobeny dle následujícího postupu: 

1) Nakreslení tvaru v AutoCadu s následným předáním ve formátu .dxf do útvaru 

technologie. 

2) Vytvoření programu pro laserové řezání v softwaru ToPs100 od f.TRUMPF. 
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3) Vyříznutí zkušebních tyčí na laserovém stroji typu Trumatic TC L 4030 od firmy 

TRUMPF (Obr.14). K řezání byl použit dusík o vysoké čistotě 99,999 %. 

 

Obr.14 Průmyslový laserový stroj Trumatic TC L 4030 od firmy TRUMPF 

4) Dočasné číselné označení vyříznutých zkušebních tyčí bílým popisovačem. 

Pro zkušební tyče, které nebyly svařovány, bylo zvoleno označení S1 až S6 (S jako 

standard). Pro zkušební tyče určené k provedení svaru a ohřevu bylo zvoleno číselné 

značení od 1 do 30: 

Číslo zkušební 
tyče 

Následný proces Teplota ohřevu 
[ oC] 

Tolerance dosažené 
teploty 

S1 - S6 Bez ohřevu a beze svaru - - 
1 - 6 Svařování 20 ± 3 °C 
7 - 12 Ohřev + svařování 100 ± 10 °C 
13 - 18 Ohřev + svařování 300 ± 15 °C 
19 - 24 Ohřev + svařování 500 ± 25 °C 
25 - 30 Ohřev + svařování 700 ± 35 °C 

Tab.2 Přehled zkušebních tyčí s následnými operacemi 

Pozn.: Tolerance dosažené a změřené teploty před svařováním byla dána přesností 

elektrické pece a použitého teploměru.  

5) Odstranění barvy (červený nátěr ARTEWASH 12 PPA) pomocí brusného papíru u 

všech zkušebních tyčí určených k provedení svaru (zkušební tyče č.1 - 30). 

6) Vyfoukání svarové mezery tlakovým vzduchem za účelem odstranění částeček 

brusiva ze svarové mezery.  
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4.1.3. Ohřev a svařování zkušebních tyčí 

Ohřev byl proveden v laboratorní elektrické pícce MP4 s maximální 

dosažitelnou teplotou 1200 °C, výrobního č. 018034. Regulátor teploty byl typu GR -

MT 825 od firmy HTH8, s.r.o.. Přesnost měření teploty v prostoru pece byla ± 5 °C. 

Kontrola správnosti funkce regulátoru byla naposledy provedena v 4/2008. Pícka byla 

zapůjčena z katedry materiálů v Liberci.  

Teploty předehřevu byly stanoveny v souladu s interními technologickými 

postupy firmy BT CZ tak, aby byly pokryty teploty předehřevů a rovnání slabých 

plechů z oceli S500MC v procesu svařování. 

Pro jednotlivé teploty byly vypočteny doby ohřevů. Časy byly stanoveny dle 

literatury /25/ s přihlédnutím na tloušťku prohřívaného materiálu, na počet zkušebních 

tyčí v pícce a na počet, resp. umístění topných těles elektrické pícky. Tato elektrická 

pícka má topné vinutí po celém svém obvodu, což bylo zohledněno při výpočtu časů 

ohřevů. Výsledné časy dob výdrží na dané teplotě předehřevu: 

 

Tpř. [°C] t [min] 
100 108 
300 60,8 
500 30,4 
700 24 

 

Postup ohřevu a svařování zkušebních tyčí: 

1) Před vložením zkušebních tyčí do pícky byla pomocí spároměrky o síle 1,5 mm 

zkontrolována „konstantní“ svarová mezera. 

2) Vložení zkušebních tyčí do pícky. Bylo vloženo 6 kusů pro danou teplotu + 2 tyče 

navíc pro odzkoušení  svařovacích parametrů (proud, napětí atd.). 

 

Pozn.: Tyče byly proloženy mezi sebou svařovacím drátem o průměru 2,5 mm tak, 

aby došlo k rovnoměrnému a rychlejšímu prohřevu tyčí.  
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Obr.15 Ukázka uložení zkušebních tyčí uvnitř pícky 

3) Nastavení dané teploty předehřevu na regulátoru (100, 300, 500 a 700 °C). 

4) Zvýšení teploty na regulátoru po dosažení předepsaného času o 20 °C pro 100 °C, 

pro 300 °C o 30 °C a pro teploty 500 °C a 700 °C o 50 °C za účelem udržení dané 

teploty v pícce během svařování (z důvodu otvírání pícky). 

5) Krátce před svařováním byla ohřáta pomocí plamene (acetylen+kyslík) šamotová 

cihla a ocelová pomocná konstrukce určená k uzemnění svařované zkušební tyče za 

účelem ochrany zkušebních tyčí sálavým teplem proti prudkému ochlazení. 

6) Svařování 2 „tréninkových“ zkušebních tyčí k odzkoušení svařovacích parametrů. 

7) Svařování zbývajících „ostrých“ tyčí v poloze PA: 

a) vyjmutí z pícky a položení na ocelovou kostru 

b) změření teploty digitálním pyrometrem s připojenou externí dotykovou sondou 

(termočlánkem do 900 °C) 

Pozn.: Celá tato procedura trvala maximálně  6 až 8 sekund 

c) svařování zkušební tyče 

d) odložení svařené tyče k volnému chladnutí na vzduchu 

8) Vyražení čísel pomocí razidla na krajích obou konců zkušebních tyčí tj. trvalé 

označení svařených zkušebních tyčí.  
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Obr.16 Volné chladnutí vzorků na vzduchu 

Ohřev a svařování bylo provedeno na pracovišti svářecí školy v BT CZ za okolní 

teploty (20 ± 3) °C. K svařování byla použita metoda MAG se svařovacím zdrojem typu 

TPS 450 a s podavačem drátu typu VR152. Výrobcem obou částí je firma Fronius. 

Ochranným plynem byla směs 82 % Ar + 18 % CO2. 

 

Svařovací parametry Čísla zkušebních 
tyčí 

Teplota svařování 
[°C] 

Proud I [A] Napětí U [V] 
1 – 6 20 122 18,4 

5 – 12 100 122 18,4 

13 – 18 300 120 18,2 

19 – 24 500 118 18 

25 – 30 700 118 18 

Tab.3 Svařovací parametry (proud a napětí) pro dané teploty 

 

Svařovací parametry a podmínky jsou dány svařovacím postupem (WPS)          

č. 081114/01, který je přílohou č.9.  

Dle této WPS jsou dány hodnoty pro proud (130 ± 20) A a pro napětí (17  2) V. 

Jako svařovací drát byl použit drát s označením OK ARISTOROD 13.29 o průměru      

1 mm. Atest tohoto svařovacího drátu je přílohou č.10. 
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4.1.4. Obrobení zkušebních tyčí 

Obrobení zkušebních tyčí bylo provedeno frézováním při respektování 

doporučení týkajících se rozměrů a úchylek rozměrů zkušebních tyčí uvedených 

v normě ČSN EN 10002 - 1 dle následujícího postupu: 

 

Operace Stroj Obráběný rozměr Otáčky Posuv Nástroj 

1 NC frézka 

FSRA80NC 

(TOS Kuřim) 

(20±0,105) mm 

ve zkoušené délce 

Lc=121,5 mm; 

R25 

1250 

[min-1] 

120 

[mm/min] 

Čelní válcová 

fréza  

Ø10 mm 

2 vertikální 

frézka 

FGSV50  

(TOS Kuřim) 

převýšení svaru a 

kořen svaru 

900 

[min-1] 

450 

[mm/min] 

Šneková 

fréza  

Ø63 mm 

 

 

 

Obr.17 Obráběné rozměry na zkušební tyči 
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4.2. Tahová zkouška 

4.2.1. Příprava před tahovou zkouškou 

Před vlastní tahovou zkouškou byly všechny zkušební tyče orýsovány rýsovací 

jehlou ve vzdálenosti cca 55 mm od osy svaru za účelem zadání počáteční měřené délky 

L0 do SW LabTest v.3  a k pozdějšímu změření  délky Lu. Takto označené zkušební 

tyče byly postupně počínaje zkušební tyčí S1 vkládány do trhacího stroje ke zjištění 

mechanických vlastností daného materiálu v závislosti na teplotě předehřevu v procesu 

svařování, a to: meze pevnosti v tahu Rm, smluvní meze kluzu Rp0,2, tažnosti A a 

kontrakce Z. Kontrakce Z bude později určena výpočtem. 

4.2.2. Tahová zkouška 

Tahová zkouška byla provedena na trhacím stroji typu FP100-LabTest II ve 

zkušebně katedry materiálů na Technické univerzitě v Liberci pomocí SW LabTest v.3 

za podmínek daných normou ČSN EN 10002. 

Po každém přetržení dané zkušební tyče byly obě její části k sobě pečlivě 

přiloženy a digitální posuvkou byla změřena délka Lu. Tato délka byla zadána do SW za 

účelem stanovení tažnosti A. 

Pozn.: Bylo ověřeno, že chyba v odečítání o ± (0,1÷0,3) mm způsobí max. rozdíl 

v tažnosti o 0,5 %. 

4.2.3. Vyhodnocení tahové zkoušky 

Vyhodnocení tahové zkoušky bylo provedeno v SW LabTest v.3. Pro každou 

zkušební tyč byl vytisknut protokol o zkoušce. Naměřené hodnoty mechanických 

vlastností všech zkušebních tyčí byly statisticky vyhodnoceny a dány do tabulek č.4 - 5  

a grafu č.1. 
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Zkouška 
č. 

Označení  

zkuš. tyče 
Fmax [N] 

Rm 
[MPa] 

Rp0.2 

[MPa] 
A [%] 

Teploty předehřevu 
před svařováním 

1 S1 34127,00 583,78 501,26 20,16 

2 S2 34319,40 585,29 503,74 19,67 

3 S3 34062,80 587,29 511,54 18,61 

4 S4 34454,80 601,46 522,66 19,33 

5 S5 34034,30 597,09 515,64 18,85 

6 S6 34223,20 598,91 514,98 19,29 

 Standard - bez 
předehřevu, bez 

svaru 

 

7 1 33535,50 593,12 522,04 9,78 

8 2 33528,40 592,99 527,20 9,21 

9 3 33482,10 590,08 514,48 8,74 

10 4 33332,40 593,96 525,45 10,05 

11 5 33720,80 586,90 515,83 9,67 

12 6 33474,90 586,99 519,57 9,46 

Bez předehřevu, 
svaření zkušebních 

tyčí za okolní 
teploty  

Tokolí = (20±3) °C 

13 7 33695,80 589,97 527,90 10,48 

14 8 33375,20 587,59 526,49 10,24 

15 9 33952,40 601,09 538,51 10,30 

16 10 33784,90 591,24 529,82 9,55 

17 11 33891,80 590,17 527,19 11,04 

18 12 33239,80 578,51 510,11 9,05 

Předehřev před 
svařováním na  

Tpř. = 100 °C 

19 13 33065,20 582,15 507,25 7,74 

20 14 33115,10 582,14 505,66 8,34 

21 15 33296,80 596,08 527,25 9,08 

22 16 33218,40 588,68 517,27 9,20 

23 17 33132,90 580,41 517,24 8,20 

24 18 33250,50 591,35 519,43 8,88 

Předehřev před 
svařováním na  
Tpř. = 300 °C 

25 19 32235,00 564,96 482,90 8,72 

26 20 32712,40 561,75 493,34 8,82 

27 21 32445,20 565,25 500,50 9,03 

28 22 32751,60 573,46 504,15 9,22 

29 23 32352,60 562,51 494,86 8,45 

30 24 32227,90 562,02 482,86 8,33 

Předehřev před 
svařováním na  
Tpř. = 500 °C 

31 25 32887,00 579,58 421,46 8,29 

32 26 32612,70 569,30 403,35 9,69 

33 27 32224,30 571,96 416,32 9,21 

34 28 32812,20 566,58 407,78 10,91 

35 29 33300,30 582,17 417,29 9,31 

36 30 32452,30 569,34 414,19 9,34 

Předehřev před 
svařováním na 

 Tpř. = 700 °C 

Tab.4 Výsledky mechanických vlastností zkušebních tyčí z tahové zkoušky 
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Měřená veličina Rm [MPa] Rp0,2 [MPa] A [%] Teplota [°C] 
Střední hodnota 592,3 511,6 19,3 
Směrodatná odchylka 7,7 8,0 0,6 
Rozptyl 49,6 53,1 0,3 

Standard, 

 ~20 

Střední hodnota 590,7 520,8 9,5 
Směrodatná odchylka 3,2 5,1 0,5 
Rozptyl 8,4 21,7 0,2 

20 

Střední hodnota 589,8 526,7 10,1 
Směrodatná odchylka 7,2 9,2 0,7 
Rozptyl 43,7 71,0 0,4 

100 

Střední hodnota 586,8 515,7 8,6 
Směrodatná odchylka 6,2 8,1 0,6 
Rozptyl 32,4 54,1 0,3 

300 

Střední hodnota 565,0 493,1 8,8 
Směrodatná odchylka 4,4 8,8 0,3 
Rozptyl 16,2 64,8 0,1 

500 

Střední hodnota 573,2 413,4 9,5 
Směrodatná odchylka 6,3 6,7 0,9 
Rozptyl 32,8 37,0 0,6 

700 

Tab.5 Střední hodnoty mechanických vlastností (Rm, Rp0,2 a A) a jejich statistické 

vyhodnocení 
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Graf č.1 Závislost mechanických vlastností na teplotě předehřevu při svařování. 

Hodnoty použity z Tab.5 

 

Pozn.: Do přílohy č.11 jsou vloženy výsledky tahových zkoušek. Pro každou teplotu 

byla vybrána,  jako její představitelka, první zkušební tyč. 
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4.2.4. Měření kontrakce  

Výpočet kontrakce byl již uveden v bodě 3.2.1.1.. Při určení kontrakce bylo 

postupováno následovně: 

1) Bylo stanoveno, že ta část přetržené zkušební tyče se svarem, bude označena jako 

část a) a část bez svaru bude označena jako část b) 

2) Rozměry byly změřeny digitální posuvkou Mitutoyo dle obrázku: 

 

Obr.18 Měřené rozměry při zjišťování kontrakce 

Pozn.: Rozměry s indexem 0 byly změřeny v dostatečné vzdálenosti od lomu, a to v 

úrovni rysek pro měření tažnosti, kde nebyly vizuálně patrné žádné plastické deformace 

(zúžení). Posuvné měřítko má měřící plošky silné 0,4 mm, díky čemuž není možné 

přesně změřit rozměry a1 a b1. Chyba v odečítání o ± (0,1÷0,3) mm způsobí max.rozdíl 

v kontrakci o 1÷3 %. Přesnost měření vyhověla požadavkům. 

3) Zadání naměřených hodnot do tabulky se vzorci v Excelu 

4) Automatický výpočet kontrakce v Excelu s výsledky uvedenými v tabulce: 

Zkušební tyč č. S1 S2 S3 S4 S5 S6 
Střední 
hodnota 

Teplota 
[°C] 

Kontrakce [%] 60,2 57,1 56,9 58,4 59,3 56,2 58,01 Standard
Zkušební tyč č. 1 2 3 4 5 6 
Kontrakce [%] 51,4 54,4 52,7 48,3 50,1 56,6 

52,25 20 

Zkušební tyč č. 7 8 9 10 11 12 
Kontrakce [%] 50,7 51,7 52,3 52,6 52,9 54,9 

52,52 100 

Zkušební tyč č. 13 14 15 16 17 18 
Kontrakce [%] 53,8 52,5 55,5 55,4 52,2 53,1 

53,75 300 

Zkušební tyč č. 19 20 21 22 23 24 
Kontrakce [%] 53,6 54,4 54,4 53,4 53,4 54,2 

53,90 500 

Zkušební tyč č. 25 26 27 28 29 30 
Kontrakce [%] 54,9 55,9 54,0 55,2 51,8 55,6 

54,57 700 

Tab.6 Vypočtené hodnoty kontrakcí všech zkušebních tyčí pro danou teplotu  
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Závislost kontrakce na teplotě předehřevu
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Graf č.2 Závislost kontrakce na teplotě předehřevu při svařování. Jako hodnoty 

vzaty střední hodnoty z Tab.6 

 

4.2.5. Vyhodnocení vzhledu a tvaru lomové plochy 

Hodnocení bylo provedeno vizuálně a zdokumentováno pomocí digitálního 

fotoaparátu. Vzhled lomových ploch všech zkušebních tyčí byl téměř stejný nezávisle 

na teplotě předehřevu před svařováním. Jednalo se o matný, vizuálně houževnatý lom. 

 

Obr.19 Vzhled lomové plochy 
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Obr.20 Tvar lomové plochy zkušebních tyčí č.1 - 3  (bez předehřevu, Tokolí) 

 

Obr.21 Tvar lomové plochy zkušebních tyčí č.7 - 10 (Tpř. = 100 °C) 

 

Obr.22 Tvar lomové plochy zkušebních tyčí č.13 - 17 (Tpř. = 300 °C) 

 

Obr.23 Tvar lomové plochy zkušebních tyčí č.19 - 22 (Tpř. = 500 °C) 
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Obr.24 Tvar lomové plochy zkušebních tyčí č.25 a č.28 - 30 (Tpř. = 700 °C) 

 Lomové plochy se lišily pouze svým tvarem. Do teploty 500 °C byl tvar lomové 

plochy více méně konstantní a odpovídal konvexno - konkávnímu tvaru. Až u teploty 

předehřevu 700 °C došlo ke změně tvaru lomové plochy a to na nepravidelný tvar.  

 

4.3. Metalografická analýza  

4.3.1. Příprava vzorků pro metalografickou analýzu 

Pro studium strukturních změn v základním materiálu byly z obou částí 

přetržené zkušební tyče vyjmuty části a) a b). Toto označení bude použito pro měření 

tvrdostí na  vzorcích. Umístění vyřízlých částí je uvedeno v Obr.25.  

 

Obr.25 Sled řezů a označení vyřízlých částí určených pro metalografickou analýzu 

 

Sled operací přípravy vzorků pro metalografickou analýzu: 

1) Vyříznutí části a) a části b)  bylo provedeno rozbrušováním na zařízení 

RATHENOW - Metasecar pomocí rozbrušovacího kotouče 250x1,8x32 mm - 

A80MB HH-95-B2202-010. Dělení materiálu probíhalo za kývavého pohybu. 

Postup rozbrušování je uveden na Obr.25. Sled jednotlivých řezů označují čísla 1 - 

4. Aby bylo zabráněno tepelnému ovlivnění oddělovaného materiálu, byla použita 

chladící emulze GRINDEX 10 o koncentraci 1,6 až 3 %. 
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2) Vložení odbroušených částí a) i b) do vyrobené plastové formičky na slabou 

skleněnou desku.  

3) Opatrné zalití obou částí směsí VARIDUR 20 tak, aby nedošlo k jejich pohybu. 

Pozn.: Vytvrzení této směsi trvalo cca 9 minut.  

4) Broušení zalitých vzorků bylo provedeno brusnými papíry BUEHLER SiC o 

průměru 230 mm se zrnitostí 180, 240, 400, 800 a 1200. 

5) Označení zalitých vzorků ve shodě s čísly zkušebních tyčí. 

6) Elektrolytické leštění za účelem dosažení požadovaného povrchu pro pozorování 

struktury v mikroskopu. Leštění zalitých a vybroušených vzorků bylo provedeno 

pomocí elektrolytické leštičky VÚZ-2EL. Elektrolytem byl roztok kyseliny octové 

C2H4O2 99% a kyseliny chloristé HNO4 70% v poměru 16:1. Leštěný vzorek byl 

pomocí magnetu vodivě spojen s rotující anodou a částečně ponořen do elektrolytu 

ve vaničce z austenitické oceli zapojené jako katoda. Bylo použito stejnosměrného 

pulzujícího napětí 21 V po dobu jedné minuty. 

Pozn.: Tato metoda je rychlá a splňuje požadavky kladené na výslednou jakost 

povrchu. 

7) Opláchnutí vzorků destilovanou vodou a jejich vysušení ofukem vzduchu. 

8) Leptání vzorků v 2 % roztoku Nitalu po dobu přibližně 10 sekund v Petriho 

miskách, po kterém byly opět vzorky opláchnuty destilovanou vodou a vysušeny 

pomocí ofuku vzduchem. Takto připravené vzorky byly dále zkoumány.  

 

Obr.26 Zalité části zkušební tyče s označením S2 

Pozn.: Celá příprava vzorků proběhla na pracovišti kalírna ve firmě Protool, s.r.o.. 

Veškerá metalografická pozorování a vyhodnocení (struktury i následné měření 

tvrdosti) byla provedena v metalografické laboratoři téže firmy. 
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4.3.2. Struktura a velikost zrna základního materiálu  

 

Obr.27 Struktura základního materiálu vzorku S4           Nital 2 % 

 

Pro určení velikosti zrna základního materiálu byla použita norma ČSN EN ISO 643.  

Postup zjištění velikosti zrna: 

 

1) Na fotografii (Obr.27) byla odhadnuta velikost zrna podle normy. 

2) Byl použit vzorec 
100

log64,6
g

MG   , kde    (1) 

G je číslo velikosti zrna, 

M je nejbližší číslo normovaného zobrazení velikosti zrn, když g není 100, 

g je lineární zvětšení mikroskopického  zobrazení. /26/ 

  

Z měřítka vloženého do obrázku bylo vypočteno zvětšení obrázku jenž je 825x. 

Z obrazové stupnice normy byla odhadnuta velikost zrna M = 7. Po dosazení do vzorce 

(1) vyšla velikost zrna základního materiálu GZM = 13, což je zrno o středním průměru        

d = 0,0039 mm. Tím se potvrdilo, že se skutečně jedná o jemnozrnnou ocel. 
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4.3.3. Vyhodnocení struktury ZM a přechodu TOO/SK v závislosti na 

teplotě 

K vyhodnocení struktury ZM a přechodu tepelně ovlivněné oblasti do svarového 

kovu (TOO/SK) oceli S500MC byl použit mikrotvrdoměr AMH 2000 Leco se 

softwarem Hard Test nainstalovaným na PC. Snímky byly pořízeny přímo digitální 

kamerou mikrotvrdoměru. Velikosti zrn byly stanoveny dle vztahu (1). 

Vzorek č. 
Střední 

hodnota G 
Teplota 

[°C] 
Oblast 

1 2 3 4 5 6   
ZM 13 12 12 13 12 13 12,5 

TOO/SK 10 10 10 10 9 10 9,8 
20 

Vzorek č.   
Oblast 7 8 9 10 11 12  

ZM 14 13 13 13 13 13 13,2 
TOO/SK 10 10 10 10 10 10 10,0 

100 

Vzorek č.   
Oblast 13 14 15 16 17 18  

ZM 13 13 12 13 13 13 12,8 
TOO/SK 10 9 10 10 10 10 9,8 

300 

Vzorek č.   
Oblast 19 20 21 22 23 24  

ZM 13 13 13 13 12 13 12,8 
TOO/SK 10 10 9 9 10 9 9,5 

500 

Vzorek č.   
Oblast 25 26 27 28 29 30  

ZM 12 13 12 12 13 12 12,3 
TOO/SK 8 9 8 9 9 8 8,5 

700 

Tab.7 Vypočtené velikosti zrn  

Pozn.: V příloze č.12 jsou zobrazeny fotografie z těchto oblastí pro jednoho zástupce od 

každé teploty. 

4.3.4. Určení velikosti austenitického zrna 

K určení velikosti zrna byla zvolena oxidační metoda dle „Kohna“. Ze 

základního materiálu byl odebrán vzorek 10x10x3 pro přípravu metalografického 

výbrusu. Po obvyklém metalografickém vybroušení a vyleštění diamantovou pastou 

(zrnitosti D2) plochy o velikosti 10x10 mm, byl předmětný metalografický výbrus 

podroben oxidačnímu žíhání v pícce PK 25-12 dle postupu: 

1) Ohřev na 960°C/30 minut/voda 

2) Přebroušení na metalografickém brusném papíru BUEHLER SiC - 2500  
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3) Vyhodnocení velikosti původního austenitického zrna detekovaného oxidy po 

jeho hranicích. Hodnocení bylo provedeno dle normy ČSN EN ISO 643. 

Z měřítka vloženého do obrázku bylo vypočteno zvětšení obrázku jenž je 85x. 

Z obrazové stupnice normy byla odhadnuta velikost zrna M = 1. Po dosazení do 

vzorce (1) vyšla skutečná velikost původního austenitického zrna GAust. = 1. 

 

 

Obr.28 Oxidické síťoví po hranicích původních austenitických zrn Neleptáno 

 

4.3.5. Hodnocení místa lomu 

Bylo provedeno na základě metalografického výbrusu jednotlivých vzorků. Bylo 

zjištěno, že k lomu dochází v základním materiálu nezávisle na teplotě předehřevu při 

svařování. Tvorba krčku nastává na hranici SK/TOO. Výrazněji však na přechodu TOO 

do základního materiálu. Fotografie konce krčků u zvolených  představitelů dané 

teploty předehřevu jsou uvedeny taktéž v příloze č.12. 
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U všech vzorků byla změřena vzdálenost lomu od osy svaru pomocí digitálního 

posuvného měřítka Mitutoyo. Výsledky jsou uvedeny v tabulce: 

 

Hodnoty vzdáleností lomu pro vzorky č.: 

1 2 3 4 5 6 

Střední hodnota 
vzdálenosti [mm] 

Teplota 
[°C] 

7,3 7,9 7,5 7,7 7,6 8,2 7,70 20 
Hodnoty vzdáleností lomu pro vzorky č.: 

7 8 9 10 11 12 
6,8 7,4 7,0 7,3 6,8 8,2 

7,25 100 

Hodnoty vzdáleností lomu pro vzorky č.: 
13 14 15 16 17 18 
8,4 7,9 6,9 7,7 8,0 7,8 

7,78 300 

Hodnoty vzdáleností lomu pro vzorky č.: 
19 20 21 22 23 24 

10,0 9,1 8,9 8,5 9,3 9,2 

9,17 500 

Hodnoty vzdáleností lomu pro vzorky č.: 
25 26 27 28 29 30 
8,9 8,4 8,2 10,1 10,3 9,8 

9,28 700 

Tab.8  Vypočtené vzdálenosti lomu od osy svaru  

Výsledná střední hodnota vzdálenosti lomu od osy svaru pro všechny vzorky: 8,24 mm. 

 

4.3.6. Vyhodnocení šíře TOO 

Šíře TOO bylo určena na metalografických výbrusech jednotlivých vzorků. 

K měření byl opět použit mikrotvrdoměr AMH 2000 Leco s ovládacím programem 

(SW) Hard Test. Měření šíře TOO bylo provedeno uprostřed tloušťky každého vzorku. 

Na monitoru PC bylo sledováno místo při pojezdu motorizovaným stolkem. V místech 

přechodů ZM/TOO a TOO/SK byly odečteny souřadnice ve směru X. Jejich rozdíl byla 

šíře TOO. 

 

 

Obr.29 Šíře TOO na metalografickém výbrusu vzorku č.5a      Nital 2 % 
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Hodnoty šířek TOO pro vzorky č.: 

1 2 3 4 5 6 

Střední hodnota 
šíře TOO[mm] 

Teplota 
[°C] 

3,5 3,4 3,8 3,7 3,5 3,1 3,50 20 
Hodnoty šířek TOO pro vzorky č.: 

7 8 9 10 11 12 
3,4 3,0 3,2 3,1 2,8 3,5 

3,17 100 

Hodnoty šířek TOO pro vzorky č.: 
13 14 15 16 17 18 
3,5 3,3 3,2 3,2 3,3 3,6 

3,35 300 

Hodnoty šířek TOO pro vzorky č.: 
19 20 21 22 23 24 
3,6 3,8 3,4 3,5 3,8 3,3 

3,57 500 

Hodnoty šířek TOO pro vzorky č.: 
25 26 27 28 29 30 
3,4 3,6 3,0 3,9 3,3 3,8 

3,50 700 

Tab.9 Naměřené šířky TOO 

Výsledná střední hodnota šíře TOO pro všechny vzorky: 3,42 mm. 

 

4.4. Měření tvrdosti  

4.4.1. Použitá metoda a zařízení k měření tvrdosti 

Pro měření tvrdosti byla zvolena zkouška tvrdosti dle Vickerse při nízkém 

zatížení se symbolem tvrdosti HV 1 tj. při použitém zatížení  F = 9,80665 N. K měření 

byl opět použit mikrotvrdoměr AMH 2000 Leco. Vyhodnocení proběhlo v programu 

Hard Test.  

4.4.2. Definování míst měření tvrdosti 

Tvrdost u zkušebních tyčí bez svaru, tj. zkušebních tyčí označených jako S1 až 

S6, byla měřena ve směru od lomové plochy a v úrovni poloviny tloušťky zkušební tyče 

(1,5 mm od povrchu). Tvrdost byla měřena pouze na jedné, delší části z přetržené 

zkušební tyče. Ukázka protokolu z měření tvrdosti zkušebních tyčí je přílohou č.13.  

Místa měření v TOO a v základním materiálu zkušebních tyčí se svarem byla 

rozdělena do třech úrovní takto: základní úroveň ležela uprostřed tloušťky materiálu 

(tj.cca 1,5 mm od povrchu), další dvě úrovně byly paralelní k této úrovni a ležely od ní 

ve vzdálenosti 1 mm (tzn., že byly vzdáleny cca 0,5 mm od povrchu).  

Za tímto účelem byl v SW Hard Test vytvořen program. Vzorek byl upnut na 

motorizovaný stolek tvrdoměru. Místa vpichů byla na dané přímce vybrána podle 

naleptané mikrostruktury. Následně byly automaticky vytvořeny všechny vpichy dle 

programu.  
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Obr.30 Místa měření tvrdosti ve vzorcích (v části a) a v části b) ) 

Pozn.: Pro přehlednost a čitelnost čísel nebyl obrázek šrafován, i když je to řez. 

4.4.3. Výsledky měření tvrdosti  

4.4.3.1. Měření nominální tvrdosti oceli S500MC 

Měření  bylo provedeno na odebrané části ze zbytku původního plechu. Pro 

měření tvrdosti byl připraven standardním postupem metalografický výbrus. Naměřené 

hodnoty tvrdosti základního materiálu oceli S500MC jsou uvedeny v tabulce: 

Měření č.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Tvrdost HV 1 193 188 187 190 186 186 186 186 192 181 

Střední hodnota tvrdosti  = 187,5 HV 1 

Tab.10 Nominální tvrdost oceli S500MC 

4.4.3.2. Měření tvrdosti u zkušebních tyčí bez svaru 

Naměřené hodnoty tvrdosti HV 1 standardů byly dány do Tab.11 a grafu č.3: 

Naměřené hodnoty tvrdosti HV 1 pro vzorky: 

Vpich č. 

Vzdálenost 
od lomu 

[mm] 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 

Střední 
hodnota 
tvrdosti 
HV 1  

1 0,200  281 291 291 278 298 292 288,5 
2 0,700  274 283 283 271 284 284 279,8 
3 1,200  268 266 272 259 270 272 267,8 
4 1,700  254 257 260 255 260 262 258,0 
5 2,200  241 254 250 252 258 250 250,8 
6 7,200  228 237 243 237 247 241 238,8 
7 12,200  222 238 239 236 236 236 234,5 
8 17,200  222 236 236 226 242 234 232,7 
9 22,200  222 239 243 230 233 232 233,2 
10 27,200  226 236 236 233 239 232 233,7 

Tab.11 Naměřené hodnoty tvrdosti vzorků č. S1- S6 
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Průběh tvrdosti zkušebních tyčí bez svaru
(standardů)
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Graf č.3 Průběh tvrdosti v závislosti na vzdálenosti od lomu u zkušebních tyčí bez 

svaru 

 

4.4.3.3. Měření tvrdosti u zkušebních tyčí se svarem 

Naměřené hodnoty tvrdostí společně se statistickými údaji jsou uvedeny 

v tabulkách v příloze č.14. V následujících grafech jsou zobrazeny jejich výsledky. 

Za okolní teploty: 

Průběh tvrdosti za Tokolí = (20±3) °C
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Graf č.4 Průběh tvrdosti vzorků č.1 až č.6 včetně pole pravděpodobných hodnot  
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Pro teplotu předehřevu 100 °C: 

Průběh tvrdosti pro Tpř. = 100 °C
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Graf č.5 Průběh tvrdosti vzorků č.7 až č.12 včetně pole pravděpodobných hodnot  

 

Pro teplotu předehřevu 300 °C: 

Průběh tvrdosti pro Tpř. = 300 °C

190

200

210

220

230

240

250

260

270

ZM
 č

ás
t a

)
ZM

 č
ás

t a
)

ZM
 č

ás
t a

)
hr

an
ic

e 
TO

O

TO
O

hr
an

ic
e 

TO
O

S
K 

vl
ev

o
S

K 
st
ře

d
S

K 
vp

ra
vo

hr
an

ic
e 

TO
O

TO
O

hr
an

ic
e 

TO
O

lo
m

 č
ás

t b
)

ZM
 č

ás
t b

)
ZM

 č
ás

t b
)

ZM
 č

ás
t b

)

místo tvrdosti

T
v

rd
o

s
t 

H
V

 1

Střední hodnota tvrdosti
Dolní mezní odchylka
Horní mezní odchylka

 

Graf č.6 Průběh tvrdosti vzorků č.13 až č.18 včetně pole pravděpodobných hodnot 
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Pro teplotu předehřevu 500 °C: 

Průběh tvrdosti pro Tpř .= 500 °C
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Graf č.7 Průběh tvrdosti vzorků č.19 až č.24 včetně pole pravděpodobných hodnot 

 

Pro teplotu předehřevu 700°C: 
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Graf č.8 Průběh tvrdosti vzorků č.25 až č.30 včetně pole pravděpodobných hodnot 
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Výsledný graf pro všechny teploty předehřevu: 

Průběh tvrdosti v závislosti na teplotě předehřevu
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Graf č.9 Průběh tvrdosti v závislosti na teplotě předehřevu 

 

4.5. Poznámky k experimentální části 

4.5.1. Poznámky k výrobě vzorku pro tahovou zkoušku 

Protože bylo nutné zabezpečit, aby svar v místě hotové zkušební tyče byl bez 

vad a pokud možno co nejvíce rovnoměrný ve své šířce, byla zkušební tyč opatřena na 

obou stranách náběhovou a výběhovou „destičkou“. Tyto destičky, které byly součástí 

zkušební tyče, umožnily svářeči zažehnout elektrický oblouk, rozjet se (tj. nastavit 

„konstantní“ rychlost svařování) a plynule vyjet a ukončit svar mimo zkušební délku 

svaru. Finálnímu tvaru zkušební tyče předcházely dvě verze: 

1) Byly vyrobeny pouze poloviny zkušebních tyčí. Ty byly sestehovány. Ačkoliv se tato 

varianta nejvíce blíží reálným podmínkám ve výrobě, nevyhověla z hlediska požadavku 

na „konstantní“ svarovou mezeru a především rovinnost obou polovin. Tyto dva 

předpoklady byly nutné pro co nejlepší výsledky tahové zkoušky, pro jejich 

porovnatelnost a následnou statistiku. 

2) V druhé verzi tvaru zkušebních tyčí byly již obě poloviny po krajích spojeny můstky 

v šíři 1cm. Tyto můstky nebyly při svařování provařeny, a tak nedovolily svarovému 

kovu při chladnutí volně dilatovat. Následkem toho došlo k tvorbě trhlin ve svaru. Tyto 

trhliny byly objeveny při kontrole prvních svařených zkušebních tyčí na NDT pracovišti 

ve firmě BT CZ pomocí RTG snímků. 
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Obr.31 Vlevo: RTG snímek zavařené zkušební tyče č.11 s koncovým kráterem a 

trhlinou ve svaru; vpravo: makro snímek trhliny ve svarovém kovu (nafoceno na 

matelografickém mikroskopu Neophot 2, přímým focením z okuláru 

mikroskopu(makro-objektiv 1,25 x 8) 

 

Finální tvar zkušební tyče byl proveden z důvodu tvorby trhlin tak, aby na jedné 

straně zůstala svarová mezera otevřená a na druhé straně zkušební tyče byl ponechán 

můstek v šíři 2,5 mm, který zaručoval rovinnost obou polovin a zároveň téměř 

konstantní svarovou mezeru, přičemž dovoloval po svém provaření volnou dilataci obou 

polovin zkušební tyče. Zkušební tyče byly vyříznuty na laserovém stroji typu Trumatic 

TC L 4030 od firmy TRUMPF. 

 

Řezání může být provedeno za působení kyslíku či dusíku. V našem případě byl 

použit dusík o vysoké čistotě 99,999 %. Během řezání nedochází k oxidaci řezaného 

materiálu a nemusí být použit „předpal“ k odstranění barvy. Vliv na chemické složení, 

resp. tloušťku ovlivněné vrstvy byl prověřen pomocí metalografického výbrusu 

s následujícím výsledkem: 
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Obr.32 Ovlivněná vrstva od laserového řezání za působení dusíku      Nital 2 %  

Laserem natavené pásmo bylo v šíři cca 0,01÷0,02 mm, difúze dusíku proběhla 

do hloubky cca 0,05÷0,06 mm od povrchu a celkové ovlivněné pásmo po laserovém 

řezání bylo do hloubky cca 0,17 mm.  

4.5.2. Poznámky k přípravě vzorku před svařováním 

V bodě 4.1.2. bylo uvedeno, že ze všech zkušebních tyčí určených k provedení 

svaru byla ze svarových ploch odstraněna barva (červený nátěr ARTEWASH 12 PPA) 

brusným papírem a svarová mezera byla tlakovým vzduchem vyfoukána tak, aby zrna 

z brusného papíru nezůstala ve svarové mezeře.  

Nátěr je dle atestu při doporučené tloušťce nátěru (8 ± 2) µm  svařitelným 

nátěrem (tzn., že by při ohřevu na vyšší teploty a při svařování  mělo dojít k jeho 

vypálení). Avšak při svařování bylo zjištěno, že způsobuje zvýšený rozstřik, horší 

regulaci konstantních nastavených svařovacích parametrů a zejména pak má za následek 

zhoršenou kvalitu svaru, ve kterém se následně mohou vyskytovat vady, jako jsou např. 

póry. Titulní list atestu nátěrové hmoty ARTEWASH 12 PPA je uveden v příloze č.15. 
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4.6. Shrnutí výsledků a vyhodnocení experimentální části 

Materiál S500MC vykazuje velmi jemnozrnnou strukturu. Díky svému 

příznivému chemickému složení, které zabraňuje výraznému nárůstu velikostí zrn je 

vhodný pro svařování. Zvolený program zkoušek a experimentů je vyhovující. 

Výsledky tahové zkoušky jsou uvedeny v bodě 4.2.3.. Z grafu č.10 je patrno, že 

zvyšování teploty předehřevu při svařování nemělo výrazný vliv na změnu 

mechanických hodnot Rm a Rp0,2. K poklesu tažnosti o cca 10% došlo již při provedení 

svaru na zkušebních tyčí zavařených při teplotě 20 °C. Dále byly hodnoty tažnosti téměř 

konstantní (max. rozdíl činil 1,5 %) až po teplotu předehřevu 700 °C. Velmi podobné 

bylo tomu i v případě kontrakce: 
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Graf č.10 Závislost mechanických vlastností na teplotě předehřevu při svařování 

 

Příprava vzorků pro metalografickou analýzu a měření tvrdosti byla provedena 

standardním postupem popsaným v bodech 3.2.2. a 4.3.1.. Výsledný vzhled struktury 

byl dostatečný pro pozorování strukturních změn v materiálu na mikrotvrdoměru AMH 

2000 Leco.  

Výsledky metalografické analýzy struktury základního materiálu a přechodové 

oblasti TOO/SK oceli S500MC jsou uvedeny v bodě 4.3.3. v Tab.7. Vyplývá z nich, že 

základní materiál oceli S500MC je velmi jemnozrnný s velikostí zrna GZM = 13. Při jeho 

ohřevu do 700 °C nedochází takřka k nárůstu velikosti zrn. Minimální velikost zrna 

základního materiálu byla GZMmin = 12. K největšímu zhrubnutí zrn docházelo 
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v přechodové oblasti TOO/SK. Zjištěná minimální hodnota byla zde G = 8. Tato 

hodnota představuje stále jemnozrnnou ocel (G ≥ 6). V příloze č.12 jsou zobrazeny 

fotografie z oblasti ZM, krčku, přechodových oblastí TOO/SK a SK/TOO pro jednoho 

zástupce od každé teploty. 

Velikost austenitického zrna byla zjištěna oxidační metodou. Postup je uveden 

v bodě 4.3.4.. Zjištěná velikost původního austenitického zrna byla GAust. = 1. 

Vzhled lomové plochy byl vizuálně houževnatý. K lomu docházelo v základním 

materiálu nezávisle na teplotě předehřevu při svařování. Vzdálenosti lomů od osy svaru 

jsou uvedeny v bodě 4.3.5. v Tab.8. Střední hodnota vzdálenosti lomu od osy svaru pro 

všechny vzorky byla 8,24 mm. 

Šíře TOO byla hodnocena na metalografickém výbrusu u všech vzorků. 

Výsledné šíře TOO jsou uvedeny v Tab.9. Vyplývá z nich, že se zvyšující se teplotou 

předehřevu nedocházelo k výraznému nárůstu šíře TOO. Střední hodnota šíře TOO 

všech vzorků byla 3,42 mm.  

Měření tvrdosti proběhlo na výše uvedeném přístroji. Výsledky tvrdostí jsou 

uvedeny v bodě 4.4.3.. Nominální hodnota tvrdosti základního materiálu, jenž nebyl 

tvářen za studena, byla 187,5 HV 1.  

Naměřené hodnoty tvrdosti zkušebních tyčí bez svaru jsou uvedeny v Tab.11. 

Pro přehlednost dány do grafu č.3. 

Hodnoty tvrdosti pro zkušební tyče se svarem tj. č.1 - 30 pro teploty předehřevu 

20, 100, 300, 500 a 700 °C jsou uvedeny v příloze č.14. Jejich střední hodnoty jsou 

společně s polem pravděpodobných hodnot vyobrazeny v grafech č.4 - 8.  

Obecně: v celé zkušební tyči došlo v důsledku tahového napětí k 

zpevnění materiálu tvářením za studena. K největšímu zpevnění došlo v blízkosti lomu, 

kde se nachází maximum tvrdosti. 

Proto jsou hodnoty tvrdosti v základním materiálu všech zkušebních tyčí vyšší, 

než-li je nominální hodnota tvrdosti materiálu (187,5 HV 1). 

Z grafů je patrno, že ke zvýšení tvrdosti dochází ve svarovém kovu, který je 

v důsledku přídavného materiálu vhodně legován a má vyšší pevnost, než-li základní 

materiál.  
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5. Závěr  

Diplomová práce byla zadána s cílem stanovit závislost strukturních změn a 

mechanických vlastností oceli S500MC u slabých plechů na teplotním působení v 

procesu svařování. Ocel S500MC je řízeně válcovaná ocel s vyšší mezí kluzu. 

Vzhledem k bezpečnosti vlakových souprav resp. svarových spojů je nezbytně nutné 

zaručit, aby technologicko-výrobní operace neovlivnili její mechanické vlastnosti. 

Pakliže ano, zjistit do jaké míry. 

Tato diplomová práce analyzuje vliv teploty předehřevu a rovnání (max. 700°C) 

v procesu svařování na výše uvedeném materiálu. Teploty byly zvoleny v souladu 

s interními technologickými postupy firmy BT CZ. 

Úvodní část této diplomové práce je věnována materiálům a svařovacím 

metodám, jenž jsou používány ve firmě BT CZ ke stavbě kolejových vozidel. Dále pak 

popisuje vliv svařovacích metod na vlastnosti materiálu. 

V teoretické části je popsán vliv svařovacích metod na vlastnosti materiálu. Dále 

jsou navrženy vhodné zkoušky a analýzy pro dosažení cíle diplomové práce. Pro 

stanovení závislosti mechanických vlastností byla vybrána tahová zkouška z důvodu 

dostupnosti a potřeby určit především hodnoty Rm, Re (Rp0,2) a A. K určení změn 

tvrdosti v základním materiálu (ZM) i v tepelně ovlivněné oblasti (TOO) byla navržena 

zkouška dle Vickerse. Metalografická analýza byla zvolena pro studium strukturních 

změn v daném materiálu. 

Experimentální část se věnuje vlastním zkouškám a analýzám. Jsou zde popsány 

postupy, podmínky, výsledky  a zjištění těchto zkoušek a analýz. 

 Ze všech provedených zkoušek a analýz vyplývá, že mechanické vlastnosti a 

struktura oceli nebyly výrazně ovlivněny. Tj. teploty předehřevů a teploty rovnání byly 

pro slabé plechy z oceli S500MC vhodně navrženy. Není tak zapotřebí technologické 

postupy a operace ve výrobě měnit. Cíl diplomové práce byl tímto splněn. 

 Vzhledem k zjištění v bodě 4.5.2. doporučuji hlubší analýzu nátěru 

ARTEWASH 12 PPA a jeho vliv na jakost svarů. 

Pro silnější plechy a jiné podmínky při svařování by bylo dosaženo podobných 

výsledků. Bylo by však účelné tento závěr pro tyto jiné podmínky experimentálně 

ověřit.  
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Pro tuto diplomovou práci byly využity výrobní kapacity firmy BT CZ. Protože 

firma BT CZ nedisponuje potřebným technickým vybavením pro tuto analýzu, bylo mi 

umožněno uskutečnit potřebné zkoušky na externích pracovištích. 

Tahová zkouška byla provedena ve zkušebně katedry materiálů na Technické 

univerzitě v Liberci. Příprava vzorků, metalografické vyhodnocení struktury materiálu a 

měření tvrdosti bylo provedeno v metalografické laboratoři ve firmě Protool, s.r.o.. 

Příprava za účelem stanovení velikosti austenitického zrna byla provedena na pracovišti 

kalírny téže firmy. 
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