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P L A i M A V E S V A Ř O V A C Í C H P R O C E S E C H

1 . Úvod.
Vznik plazmatu a jeho interakce s materiálem rozhodu-

jícím způsoben ovlivňuji technologické procesy, které probí-
hají při svařováni, řezáni, navařováni a termickém střikáni.
Na rozdíl od plynů má plazma velkou tepelnou kapacitu, je
elektricky vodivá a lze ji ovlivňovat mechanickým působením,
elektrickým a magnetickým polen. Tyto vlastnosti je možno
lechnoiogicky vhodným způsobem využit.
v technologických procesech se využívá převážně tzv."nízko-
teplotní plazma", tj. systém skládající se ze směsi neutrál-
ních částic s převládajícím počtem elektronů a kladných ion-
tů s teplotami řádu 10 až 10 K.I'M Nejčastějším zdrojem plaz-
matu jspu výboje mezi dvěma elektrodami při použiti stejno-
směrného nebo střídavého proudu, dále bezelektrodové vysoko-
frekvenční výboje. Plazma vzniká při interakci laserových
svazků s materiálem. Přechod plynu do stavu plazmatu je spo-
jen s různými procesy vzájemného působeni mezi částicemi. Ty-
to procesy probíhají při jejich vzájemných srážkách nebo při
jejich vzájemném působeni se zářením 12.1. Během generace
plazmatu probíhají v daném mediu procesy exitace, disociace
a ionizace. Plazmatem nemůže být nazván jakýkoliv ionizovaný
plyn. Každý plyn je vždy v jistém stupni ionizován. Plazma
je možno podle lit definovat: "Plazma je kvazineutrálni plyn
nabitých a neutrálních částic, který vykazuje kolektivní cho-
váni".

2. Elementárni procesy probíhající v plazmatu 12/
Exčitace_iatofu - je-li přivedena atomu energie nižší než

ionizační, může atom tuto energii absorbovat na účet zvýšeni
své vnitřní energie. V důsledku toho přejde jeden z elektronů
na vzdálenějš1>orbit od jádra a vzroste vnitřní energie atomu.
Atom může absorbovat jen určité násobky kvant energii. Stav
axcitace atomu je stavem přechodným a po době řádově 10* s se
atom vrací do stabilního stavu. Tento přechod je doprovázen
uvolněním energie.

Ee • h . S/»

kde h - Planckova konstanta/h=6,6256.10
3u- emitovaná frekvence přechodu

-34
71/

J ^ x - je-li energie absorbovaná molekulou dostateč-
ně veliká, mohou být rozrušeny vazby mezi atomy a molekula se
rozpadne na jednodušší částice. Tento pochod se nazývá disoeia*
d . Pro pochod je charakteristická velikost potřebné energie
tzv. "disociačni energie". Produkty disociace mohou být
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- er e rget i rKýir působením je možno z atomu oa-
i-icôo v=vS1 pu-:-;! elektronů /jednonásobné nebo

vícenásobná ioniii.ce/. Odtržením elektronu vzniknou dvě čás-
tice: elektron a zbytkový iont. Energie potřebná pro odtrženi
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rié í U ^ r o - c v é sf"ry, Nejnižší ionizační ener-
tr cpoj i v i vf\ i plyny např. páry cesia s ioni-
3, > eV. Velikosti ionizačních energii něk-
H /13,59eV/, He /24,59 eV/, 0/13,61 eV/,
Ar / I 5 , 7 ó e V / , K / 4 , 3 4 e V / # Ca / 6 , 1 1 e V / ,

a t o m.
z e e l&
g i i it Ó
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3. Plazreř-
ĵ i; j •; í by i. o Trčeno možno definovat plazma: "Plazma

je kva-irseutrálr.1 plyn nabitých a neutrálních částic vyka-
zující kcif.k iyrí chováni". Chováni plazmatu je podstatně
odliii''• p! c v ; tjt'i-íihu plynu např. vzduchu. Molekuly ve vzdu-
chu jsou lieut rá ln 1 a nepůsobí na ně žádná elektromagnetická
s l U , gravii vačni sila je zanedbatelná. Jsou-li vystaveny
silovému působeni je toto zprostředkováno dalším molekulám
ve srážkách. V plazmatu je situace podstatně odlišná. Pro-
tože plasma je složeno z nabitých částic, mohou tyto části-
ce při pohybu vytvářet lokální koncentrace pozitivního nebo
negativního náboje,_které vedou ke vzniku elektrických po-
li. Tato pole ovlivňuji pohyb jiných nabitých částic na
vzdáleném místě. "Kolektivním chováním " rozumíme tedy po-
hyby, které nezávisí pouze na lokálních podmínkách, ale
rovněž na stsvu plazmatu ve vzdálených oblastech lil.
Teplota plazmatu - v daném objemu plazmatu se pohybuji čás-
tice všech rychlosti a jako nejpravděpodobnější rozděleni
těchto rychlosti můžeme uvažovat Maxwellovo rozděleni. Pro
zjednodušeni budeme předpokládat pohyb částic v jednom smě-
ru /např. elektrony v silném magnetickém poli/. Potom pou-
žijeme vztah

f/u/ = A exp ( --£-mu 2/KT ) 121

kde f je počet částic v a s rychlosti mezi u+du

K je Boltzmannova konstanta,/K= 1,38.10" 2 3J,K" 1/

2 nu kinetická energie

Pro konstantu A uvažujeme vztah

A = n l 2JTKT



( l u s t o t u č á s t i c n dostaneme

ľ"n • J f/u/du
/ * /

Daliim řeienim dostaneme střední kinetickou energii
íástic pro dané rozdíleni Est. Šířka rozděleni je charak-
terizována konstantou T, kterou nazýváme teplota.

Est =

f(u)du

f(u)du

Střední kinetická energie pro jednorozměrný pohyb je
Est « 1/2 KT. Analogicky lze tento výsledek rozšířit
na třírozměrný pohyb Est * 3/2 KT.
Ve fyzice a odborné literatuře bývá zvykem udávat tep-
lotu v jednotkách energie. Abychom se vyhnuli nejistotě
o počtu dimenzí, užívá se.gnergie odpovídající KT.
Pro KT = 1 eV » 1,6 . 10"1 J dostidostaneme

10-19
' K 1,38. 10 "

Tedy pro 1 eV • 11600 K.
Plazma může nit několik teplot
tim, že etktrony a ionty mohou
rozděleni rychlosti.

11600

současné. Je to způsobeno
mít odliSné Maxwellovo

Kriteria pro plazma - aby bylo možno Ionizovaný plyn po-
važovat za plazma, rouši dále splňovat následující krite-
ria:

1. J\ 0 « L / Debyova délka^\fi musí mit mnohem menši
rozměr uvažovaného systému L/

2. N n » 1 / Plazmatický parametr N.- poěet částic
0 v 0b sféře /

3. co (T*> / Frekvence oscilaci plazmatu, střední
doba do srážky f/

"Kvazineutralitu plazmatu" lze vysvětlit tak, že dané
plazma je schopno odstínit jakoukoliv lokální koncen-
traci náboje ve vzdálenosti malé ve srovnáni s rozaérem
systému L. Debyaova délka potom charakterizuje stinici
vzdálenost daného plazmatu.

3. Elektrický oblouk /E0/
Elektrický oblouk je zatím nejužívanějším zdrojem

plaznatu pro technologické účely. E05může být aplikován
jako volné hořící tzn. hořici (p^10 Pa) za atmosférického
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H ní p l i z n a

j e prípad
NA ô a sva-

však 12 s
EO např.

H k »
j o h o p r o s t o r o v é fconf i g u r a c e , což

. i l . i j o c j y c h h o ř á c í c h . D é l e bude u v e -
l u v o l n ě h o ř í c í h o EO,

do t ě c h t o č á s t i :
- sloupec elektrického oblouku
- katodová oblast
- anodová oblast*

5lQ>2crr. ~~ ' .• *. vořt.i plazmatem, Mé tvar kužele, kte-
rý se Rii.-né ríiíírj-.e od katody k anodě. Elektrická v o d i -
vost sloupe? je ípúsooena přítomnosti elktrorvj a iontů,
které vznikají Trrtnickbu ionizaci a d i s o c i a d prostředí.
Pl»?n-.* EO je obvykl? ve stavu " kvazi neutra In1m", t j .
v /<inei. ukiw,..u p- tdpuk1..doauie stejný počet kladných i
y. á :•. r,- rr. -i ;>;i ;> ;. f. j'fsd t ti. P M interakci plazmatu EO
s eié k t ,-odou, základním materiálem i s okolím dochází k re-
konoinaci př; r. . ž se uvolňuje disociačni a ionizační ener-
gie.

Pro íáklňuni výpoíty EO se obvykle aplikuje válcový
EO /viz o b r . 1 / . li tohoto modelu se uvažuje rovnoněr-

roiděieni teploty i proudové hustoty. Poloměr aktivní
oblasti EO je označen r ,, a teplota T ,, střední proudová

modef lze při dosazeni vhodných okrajo-
hořici v ochranných a t m o s -

férách W I G / 3 / .
Při známém I (svařovací proud) a p (tlak okolního

prostředí) je nutno k popisu EO určit:
E (gradient napěti ve sloupci EO)
T (teplotu ve sloupci plazmatu E O )

oblasti EO je označen r ,, a
hustota j . Tento model lze
vých podmínek aplikovat na EO

ef (poloměr aktivní oblasti EO)

Válcový model EO lze popsat vztahy:

I E = 2 IF. ref

rovnice enrgetické rovnováhy pro jednotkovou Hétku EO

, -0 5 1 25 -5800.U*
oC * 0,18 p V 3 T 1 ' , a.exp T / 6 /

Sahova rovnice pro ionizaci,
d tile je možno použit Steenbeckovy "podmínky minima", pro
systém ve stacionárním stavu je přírůstek entropie • r o v e n Q,
tedy ďfi" = 0. Potom pro EO:

I E
To m



Řešením těchto vztahů dostaneme hledané parametry EO ve
'funkčních z á v i s l o s t e c h :

7 "í
10 -
11
.0,3

P0'.16 ,;-? 0,6

T0,3

T - T
f f

/k = 800,WIG/ /K/

ef

I.E

/m/ 710/

kde U. - ionizační napěti /K»4,3, Na=5,1, Fe=7,?,
1 Ar»15,7V/

tlak prostredí
teplota plazmatu
poměr statistických hmotnosti iontů a atomů
srážkový průřez atomů s„elktrony ,
S-B knnttttntrt S _A7 -Ifj""0 U.m£ . l i*

P
T

~ srážkový průřez atomů s„elktrony ,
- S-B konstanta 5,67 .10 W.m . K*
- průzračnost plazmatu.

"válcový model" EO. Reálné-
kolem 10X. Maximální teploty

okraji. Při svařováni

Uvedené vztahy platí pro
nu! E0 se přibližuji s chybou
jsou ve středu sloupce E0 a klesají
obalenými elektrodami
při svařováni pod tav
mosférách 6200 až 7800 "C

Příklady praktických aplikaci řízených E0, stabilizo-
vaných E0 roikroplazmových hořáků budou uvedeny během před-
nášky.

í se pohybuji v roznezi 4200 až 5700 < C,
Mdlém 6200 až 7600 C, v ochranných at-
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Obr.1 Válcový nodel E0 : 1 - katoda, 2 - ^
3 - sloupec EO, 4 - průběh j/r/, 6 - průběh T e f ,
7 - průběh J e f

1 1



Doc. Jtitf. huuoi.j. i'.t'Vr.: Yk, (šc.

újjfiúocvcXa universita, /.merická tř. 42, 3C6 14 Plzeň

HODNOCENÍ PLAZMATICKÝCH

PARNÍCH TURBÍN

URČENÍCH PRO LOPATKY

Lormtlty parních turbín muaí odolávat vysoké teplotě

páry a VHjAé'iu & i:af i ckemvi i dynamickému namáhání. Povrchy

lopatek navíc mu o i být odolné korozi, erozi a kavitaci.

V praxi se ochrana exponovaných částí lopatek někdy pro-

vád:' navařováním, K nejmodernějším metodám navařování

patří obloukové navařování v inertním plynu pomocí plaz-

matronu. Tento způsob navařování byl použit i v TÍTSSK

ČSAV v Plzni při navařování zkušebních vzorků otěruvzdor-

nými slitinami určenými pro lopatky parních turbín. Nava-

řené vzorky byly hodnoceny na katedře materiálu Západočes-

ké univerzity v rámci grantu č. 220 "Přínos metalografie

k optimalizaci procesu vytváření tenkých povrchových vrstev

fyzikálními metodami". Cílem prací v oblasti navařování

na katedře materiálu ZČU byl výběr materiálů pro substráty

a návary, hodnocení zkušebních návarů pro účely optimali-

zace parametrů depozice a hodnocení optimalizovaných zku-

šebních návarů. Průběh zkoušek a podrobné výsledky jsou

uvedeny ve výzkumné zprávě /1/ a /2/.

Použitá metoda navařování

Navařovalo se metodou EUTRONIC-GAP hořákem E 52 L.

Princip této metody je patrný z obr. 1. Ve srovnání s kla-

sickými způsoby navařování (obalená elektroda, WIG) je zde

oblouk tryskou hořáku velmi zúžen, čímž se dosáhne mnohem

vyšší hustota energie. Tato technická přednost metody

EUTRONIC-GAP zaručuje dokonalé metalurgické spojení mezi

navařovaným základním materiálem (substrátem) a práškovým

přídavným materiálem. Hlavní část tepelné energie oblouku

12



se využije k nataven.Ĺ prídavného materiálu, a proto se u
metody EUTRONIC-GAP dosálme velmi malé promíšení. Plaz-
matron je tvořen wolfram-thoriovou válcovou katodqu a
měděnou anodou. Plazma o teplotě až 12000 °C vzniká
z čistého argonu, který se vede do prostoru hořáku mezi
anodou a katodou. Prášek pro navařování se přivádí otvo-
ry v anodě a to ve směru proudění plazmy, jeho zrnitost
je 10 až 150 (U-m. Účinnost přenosu prášku plazmou je cel-
kově 95% jeho hmotnosti. Pro praktické využití metody
EUTRONIC-GAP jsou důležité následující poznatky /3/ :
Tvar návaru je plochý, hloubka závaru je konstantní a to
cca 0,3mm u hmotnějšího výrobku, šířka návaru (housenky)
bez kývání plazmatronu 6 až 15 mm, při jeho kývání 15 až
60 mm, výška návaru 2 až 6 mm v jedné vrstvě.

Zkušební materiály

Pro zkoušky navařování byly vybrány jako substráty
oceli 17321 a AK1TD. Rozměr vzorků byl 70 x 70 x 11 mm
a 20 x 20 x 200 mm. Ocel 17321 je nízkouhlíková marten-
zitická, ocel AK1TD je chromová antikorozní, odolná pro-
ti korozi a erozi kapkami vody. Chemické složení zkouše-
ných ocelí a jejich mechanické vlastnosti jsou v tab.1,2.
Prášek pro navařování byl typu stelitu (Co,W,Cr). Použily
se dva druhy prášků a to Mogul PC 06 a Castolin 16006,
chemické složení viz. tab. 3. Pomocí řádkovacího mikro-
skopu bylo zjištěno, že velikostí, tvarem a kvalitou po-
vrchu nejsou oba prášky totožné - typický povrch částice
prášku Mo^ul PC 06 je zachycen na obr. 2. Přehled hodnoce-
ných zkušebních vzorků s použitými kombinacemi substrátů
a navařovacích prášků je v tab. 4» Parametry navařování by-
ly pro všechny kombinace materiálů uvedených v tab. 4 stej-
né, blíže viz /2/. Předehřev byl 200 až 300 °C. Vzorky
skupiny A byly určeny pro ověření optimálních parametrů na-
vařování, vzorky skupiny B zejména pro zjištění vlivu poč-
tu housenek na celistvost návarového spoje a vzorky skupiny
C odpovídaly reálnému návaru, požadovanému na nábšžné hraně
lopatek parních turbín.
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_PoUi?|i t'» '•"':,

1. Vvpočet

•VVJ íi. jejich výsledky

nos v i. i: trhlinám byl proveden pomocí pa-

rametru H„O tS t C . d I'c-j,. Podle výpočtu je u substrá-

tu i návaru nebezpečí vzniku trhlin za horka, za stu-

dena i trhlin relaxačních.

2* Z-iistení struktury podle Schaeffferova diagramu ukáza-

lo, že u substrátů AKVJíB i 17321 je nutný předehřev

a tepelné zpracování po navaření. U návarů bude struk-

turi- čisté fcustenitická (vis obr. 3 ) , s nebezpečím

trhli.ii v kr^HlaLii řařiaí aendritické struktuře. Je nutno

provést její vybíháni ke snížení pnutí.

3. Měření geometrie a hodnocení vzhledu návarů potvrdilo

některé poznatky o metodě EUTEOJJIC-GAP, uvedené v lit.

/3/. Housenky mely pravidelnou kresbu a stejnou výšku

v příčném i podélném řezu. Strmost okrajů housenek by-

la podle jejich šířky a tlouščky 10 až 20°.

4. Měření deformace navařených vzorků potvrdilo, že

vzhledem k rozměrům vzorků dojde při jejich navařová-

ní k úhlovým deformacím. Úchylka přímosti po délce 180

mm byla v rozmezí 1,05 až 1,46mm. Technologický postup

navařování skutečných lopatek je proto nutno navrhnout

s ohledem na zjištěný charakter a velikost deformací.

5. Defektoskopicke zkoušení návarů vzorků skupiny C bylo

provedeno kapilární metodou barevných indikací na povr-

chu návarů, resp. na podélném řezu návarem, dále pak

prozařováním rtg. paprsky kolmo na návar a z boku ná-

varu a metodou vířivých proudů defektometrem fy Pors-

ter. Uvedenými defektoskopickými metodami nebyly zjiš-

těny žádné indikace typu trhlin, vměstků nebo pórů.

6. Tvrdost návarů a teplem ovlivněné oblasti byla měřena

ve stavu po žíhání metodou HV 10 a HV 5 a to v příč-

ných řezech přes návary vzorků skupiny A a C. Pro ilu-

straci je výsledek měření vzorků A uveden na obr. 4.

Naměřené hodnoty tvrdosti odpovídají tvrdosti zjišto-

vané u stelitových návarů.

14



7. Hodnocení makrostruktury návarového spoje bylo prove-

deno na podélných a příčných řezech návary vzorků sku-

piny A,B,C. Byla hodnocena celistvost spoje, velikost

teplem ovlivněné oblasti a vypočítáno promiaení.

U žádného vzorku nebyly zjištěny necelistvosti typu

trhlin nebo pórů. Vzhledem k malé hmotnosti vzorků

byla zjištěna relativně velká teplem ovlivněná oblast

o hloubce 3,5 až 7,5 mm v závislosti na Šířce housenky

a počtu housenek ve vrstvě. Pro výpočet pronášení byly

potřebné plochy návaru zjištěny planimetrem na čtyřná-

sobných zvětŠeninách makrostruktury spoje. U hodnoce-

ných vzorků se nepotvrdilo předpokládané malé promíše-

ní, bylo zjištěno až 36/í. U některých vzorků byl zjiš-

těn i nerovnoměrný průvar do substrátu. Vysvětlení těch-

to jevů může dát až další etapa zkoušek.

8.Hodnocení mikrostruktury návarového spoje bylo provede-

no pomocí světelné a řádkovací mikroskopie na vzorcích

odebraných z podélných řezů housenkami návaru. Hodnoce-

ny byly skupiny vzorků A,B,C. U všech studovaných vzor-

ků bylo zjištěno dokonalé metalurgické spojení substrá-

tu s návarem. U většiny vzorků byla na přechodu mezi

substrátem a návarem zjištěna cca 40^m široká "tmavá

mezivrstva". Vzhledem k chemickému složení substrátů

a návaru se zřejmě jedná o útvary karbidů, které vznik-

ly v důsledku difuzních procesů při vysokých teplotách

plazmového procesu navařování a při žíhání návaru.

Struktura návarů práškem Mogul PC06 se neliší od struk-

tury návaru práškem Castolin 16006, jde o dendritické

krystaly typické pro stelitové návary.

Závěr

Pro úspěšné navařování lopatek parních turbín je

nutno zvolit optimální kombinaci materiálu lopatky, ma-

teriálu návaru a vhodné parametry navařování a výsledné-

ho tepelného zpracování. Provedené experimentální práce

přispěly k řešení této problematiky. Výpočet náchylnosti



ÍC trhiiriym nsínavii., r. e T1:-"1 -" tové" návBry budou náchylné
k prs.s^ánít !•• chFiiij vkýho Mľ.n^e.x^ a ochlazovacích podmínek

;jpl;;vd, -he stdLuuvú wil.tî -y obecne mají po navarení
značná vnitrní pnutí, vyaokou pevnost a nízkou tažnost.
Trhlinám v návarovém spoji lze zabránit předehřevem,
dohřevem a žíháním návaru ke snížení pnutí. Rychlost o-
chla^ování musí Yýt řazená. Ukázalo se, 2e teplota přede-
hřevu 2óQ °C, op t iintxlizovaná technologie navařování a te-
pelné zpracování 630 °C/8h/pec do 150°C/vzduch zajistily

c náve.rového zkušebních vzorků.
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Tabu] iu: ; : Chemické složení substrátů /% hmot./

Subat rát

AK 1 TD

17321

C
0,13

0,05

Mn
0,45

0,60

Si
0,26

0,35

Cr
11,64

13,0

Ni
1,59
5,5

Mo
0,42

0,35

V
0,25

0,25
Nb

W
1,68

0,26
Cu

Tabulka 2 : Mechanické vlastnosti substrátů

Substrát

AK 1 TD

17321

Rp 0,2

/MPa/

667
980

R.m
/MPa/

834
1060

A

15
15

Z

V
Jl

 
V

Jl

o 
o

KCU 2

/J.cnT2/

69
60

Tabulka 3 : Chemické

Prásek

Mogul PCOfc

Castolin 16006

C

1,28

1,1

složeni použitých práskl!

Mn

0,03

Si

1.14

1.15

Cr

28,8

28,5

Ni

0,65

Mo

0,04

i /% hmot.

Co

62,4
64,7

W

4,9
4,5

/
Fe

0,72

Tabulka 4 : Přehled hodnocených zkušebních vzorků

Vzorky

skup.

A

B

C

ČÍ3lO

vzorku

1

2

1
2
3
4

1
2
3

Substrát

Ocel
tř.11

AK1TD

AK1TD
17321
AK1TD

Prásek

Mogul
PC06

Mogul
PCO6

Mogul
PC06
Castolin
16006

Počet

vrstev

1

1
1,2

1,2,3
1,2,3

1

Tepel.zprac.

po navaření

680°C/8h/pec

do 15O'c/vz

680°C/10H/pe(
do 150°C/vz

680°C/8h/pec
do 150°C/vz

3

11

7
: 7
20
8

20
25
20
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i'L-oť. xi\rc. Václav r i J . o v j , u r a c , Západočeská un iverz i ta
P l z e ň ,

ľ r o ľ . Ing . iCarel S t r á n s k ý , Ľ r S c , VXÍ 070, Brno,

i . v; .-. ;;.:... r L. ...i.ík, okoda, koncern, P l z e ň , a . 3 . ,
In,;;. Pav.;!] Hrénf>v. ŽUode, koncern, P lzeň, a . s .

ROZEGP. PRÍČIN VZNIKU TRHLIN M5ZI NXVARSM TJŕPU STELLIľ

A Ooľwií .-'. i?ři ;..'./2Cx* l/7.í>'w V.*

Téan^cí Joč?iac.ť plochy rychlouzavíracích ventilů
pan. Ĺ v; n .UÍUÍH, ^yiobených z oceli 15 128 a pracujících
za ujplol OKOIO >55 °C, jsou plazmově navařovány stelli-
tovim práškom- Při opracování čelní dosedací plochy ven-
tii„ vio-j •. o k e & jištění poruchy. Navar má tvar mezikruží
a k pjruíe Joálo oddelením návaru z čelní plochy venti-
lu. Nivtiť byl proveden přístrojem Interweld pro plazmové
navařování prážkem.

Pro navařovňní byl použit prášek stellit Mogul FC
06 na bázi kobaltu, chrómu a wolframu. Zrnitost prášku
je 30-130 jiE. Prášek byl vysoušen za teploty 150 °G po
dobu 2 h. bíŕka návaru je 20 mm a návar je buč jednovrst-
vový nebo ve většině případů dvouvratvový. Tloušíka náva-
ru před opracováním je 5 mm.

Pro plazmové navařování práškem je použit jako do-
pravní i plazmový plyn argon (99,939%). Nezávislý pilot-
ní oblouk pracuje s proudem 5O_A, s napětím okolo 15 V
a s množstvím plynu Ar 5 l.min . Plazmový oblouk je zá-
vislý a hoří při proudu okolo 180 A, napětí 37 V, s množ-
stvím ochranného plynu 10 l.min"i(Ar), dopravního plynu
3 l.min"1 s frekvencí kmitů 14 c.s~l. Navařovací rychlost
je 7 cm.min-1, množství navařovaného prášku je 33 g.min"!
Výška horáku nad základním materiálem je 10 mm.

Navařuje se s předehřevem oceli 15 128 a po navařo-
vání se navařený kus tepelně zpracuje popouštěním.

Rozbor příčin vzniku trhlin byl uskutečněn na funkč-
ním vzorku, u kterého došlo k poruše při opracování náva-
ru a tím, že návar se oddělil od oceli 15 128. Dále byl
proveden na modelovém vzorku z výřezu trubky z oceli
15 123 o tloušíce stěny 37 mm. Na čelní plochu trubky byl
po obvodě řezu jednovrstvové navařen návar práškem Mogul
PC 06 o výšce 5 mm a šířce 19 mm. Navařený vzorek nepro-
dělal žádné tepelné zpracování, byl však po navaření ochla-
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zen na mezioperační teplotu 150 °C po dobu 4 hodin a poté
ochlazen na teplotu okolí.

Účelem analýzy je přispět k objasnění příčin porušová-
ní návaru a k vypracování doporučení k volbě optimálních
podmínek navařovrlní i složení struktury fúzní zóny a vlast-
ního návaru vzhledem k oceli 15 128.

Výsledky zkoušek

Z rozboru odtrženého návaru při jeho opracování vyply-
nulo, že spodní odtržená lomová plocha je zvlněná a odráží
charakteristický pohyb hubice plazmového zařízení s tím, že
hlubší průvar je v oblasti úvratě pohybu hubice navařovací-
ho hořáku. Vizuální průzkum potvrdil, že lom proběhl pod
úrovní plochy, na kterou bylo navařováno, což svědčí o nata-
vení základního materiálu a vzniku fúzního pásma - pásma
stavení.

K rozboru byla použita metoda světelné mikroskopie,
elektronová rastrovací mikroskopie a energiově disperzní
rtg. spektrální mikroanalýza. Zkoušky byly uskutečněny jak
na vzorku z návaru, tak na vzorku z třísky odseknuté z povr-
chu základního materiálu v místě održení.

Mikroskopickým rozborem bylo zjištěno, že defektní lom
probíhá v návaru, přičemž vzdálenost lomové plochy od pře-
chodu do návaru je proměnná a pohybuje se od 0 do necelých
20 um (od tavného rozhraní návarového kovu typu stellit a
základního materiálu ČSN 41 5128.

Chemická koncentrace, změřená na povrchu lomu defekt-
ního návaru, je v případě dvojnásobné směrodatné odchylky
dána intervaly (hra.%):

0,64 - 1,30 Si 42,72 - 54,66 Fe
7,84 - 14,06 Cr 34,47 - 40,77 Co
0,28 - 0,92 lin 0,24 - 0,64 Ni

.0,29 - 1,17 W
V další analýze bylo koncentrační pásmo defektním ná-

varem vymezeno na povrchu lomu intervaly (hm.%):

0,54 - 1,48 Si 36,65 - 42,83 Fe
11,67 - 17,07 Cr 37,39 - 40,39 Co

1,76 - 2,88 tf

Z porovnání obou souborů dat plyne, že pásma koncentra-
cí se překrývají.

Z analýzy vyplývá, že k trhlinám dochází při vysokých
koncentracích železa, kobaltu a chrómu (součet okolo 95 hm.%)
a při obsahu uhlíku kolem 1 hm.%.
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Struktura kritické oblasti pásma stavení leží podle
izotermického řezu ternárním diagramem Fe - Co - Cr při
teplotě 1200 C /I/ na rozhraní (alfa-FeKadfa-Co) a
(gama -Fe)+(alfa-Ce).

Oblasti koncentrace slitiny spadající do pásma fází
(alfa-Fe)+(alfa-Co) transformují při ochlazení na teplotu
20 °C na ferit, zatímco oblasti koncentrace nacházející se
v pásmu (gama-Fe)+(alfa-Co) si mohou zachovat austenitic-
kou strukturu, tj. plošně centrovanou krychlovou mřížku.
Tyto úvahy je nutné rozšířit o spolupůsobení uhlíku, kte-
rý bude za vysokých teplot stabilizovat austenit a rovněž
tak bude tvořit karbidy Cr /2,3/.

Při prodlevě na toplotě 700 °C bude koncentrační
oblast tvorby trhlin v návaru v pásmu alfa kobaltu s ploš-
ně centrovanou krychlovou mřížkou a alfa železa s prostoro-
vě centrovanou krychlovou mřížkou. Obdobná situace zůsta-
ne zachována ve formě metastabilního stavu i při teplotě
600 C a též při ochlazení na teplotu 20 C, Přitom bude
stále tendence k transformaci původní fáze(alfa-Co), kte-
rá má plošně centrovanou mřížku na prostorově centrovanou
mřížku alfa železa, dále legovanou Co, Cr a uhlíkem, která
má větaí objem než mřížka,ze které vzniká. Potom transfor-
mace je doprovázena vysokými stavy napjatosti, ktaré napo-
máhají vzniku trhlin v přechodu pásma stavení do oceli '
15 128. Zároveň je možné usuzovat, že může dojít ke stavu,
kdy s klesající teplotou metastabilní fáze (alfa-Co) se
bude obohacovat kobaltem a ochuzovat o železo a chrom při
tvorbě (alfa-Fe) fáze, popřípadě velmi křehké fáze sigma
a též fáze (£, - Co).
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Strukturní a táloJt přechodu mezi ocelí 15 128 a stellito-
vým návarem.

Základní tendence tvorby fází v přechodové oblasti
budou v určité míře modifikovány přítomností uhlíku, kte-
rý bude .iiít při vysoké teplotě 1200 °C tendenci difundo-
vat ze 3tollitového ndvaru do oceli 15128 z důvodu, že v
náv-aru je struktura (gama-Fe)+(alfa-Co) a v oceli 15128
je rovněž struktura 'gama-Fe). Difúze tudíž probíhá ve •
smčru koncentračního apádu uhlíku, kde v přechodu • vy-
tvoří uhlík spolu s karbidotvornými prvky nauhličené pás-
mo. Za teploty 600 °C je tomu obráceně a uhlík difunduje
z oceli 15 128, která má strukturu (Alfa-Fe), do návaru
typu stellit.

tívaha o difizi uhlíku za teploty 1200 °C a 600 °C
byla zpracována výpočty strukturní stability návarů při •
teplotě 1200 °C (pod dobu 1 min - simulace navařovánf) a
teplotě 600 °C (po dobu 30 min - simulace popouštění náva-
ru) .

Z výpočtů termodynamické stability vyplynulo, že uh-
lík se při teplotě 1200 °C přerozděluje ze stellitového
návaru do oceli 15 128 (ve stavu strukturních fází auste-
nit - austenit), tj. ve směru koncentračního spádu. Na
rozhraní je koncentrační skok z 0,84 na 0,29 hmot.56 uhlíku.

Dále vyplynulo, že při teplotě 60Q °C uhlík difundu-
je obráceně, a to z oceli 15 128 do návaru typu stellit,
tj. proti koncentračnímu spádu.

Tendence difúze proti spádu zůstává zachována za tep-
loty 600 °C pro obě rozhraní ferit/austenit (15 128 / stel-
lit) i ferit/ferit (15 128 /stellit - zředěný stav).

Rozdíl spočívá v tom, že:

- přes rozhraní typu ferit/ferit se ve stejném ča3e pře-
rozdělí 3,6 krát větší množství uhlíku než přes rozhraní
typu ferit/austenit,

- na rozhraní typu ferit/ferit ve stellitovém návaru se usta-
vuje podstatně vyšší kvazirovnovážná koncentrace uhlíku
(5,54 hmot.&) než na rozhraní typu ferit/austenit (1,91
hmot.% - teplota 600 °C/0,5 h).

Pro fúzní spoj: 15 128 / stellit o složení (hm.%)

15 128 stellit

0,14 C, 0,30 Si, 0,60 Cr, 0,28 V 1,28 C, 0,63 Si,
26,37 Cr, 6O.34CÓ, 5.22W

jsou výpočtová data v žíhání 600 °C/0,5 h ):

23



z-i.
- O,

C - 0,140 hm.%

Cr(ekv) = 0,1417
gama C = 0,0127

C = 1,280

D C a = 8,O9.1O"7 cm 2.s" 1

i3Ceff= 3.16.1O"9 cm 2.s" 1

M c = 2.86.10"4 hm.% . cm.

K overení, 2da se na rozhraní návaru a základního ma-
tí.-).'.i silu uplatňují tendence nauhličení stellitového návaru,
byl b uskutečněna metalografická expertiza, ze které vyply-
nulo, že ae tvorí nauhličená zo'na o šířce 1 pm se zvýšenou
hi':'toto'i karbid i ckých částic a to na straně oceli 15 128
ř3 ŕeritickou bází.

Existence karbidické bariéry byla ověřena experimen-
tálně proměřením koncentrace uhlíku, kobaltu, chrómu a že-
leza přes rozhraní návaru a oceli 15 128. K měření bylo po-
užito bodové spektrální mikroanalýzy a analyzátoru KJBVEX
Delta V ve spojení s niikrosondou JXA-8600 Superprobe.
Výsledky ukázaly, že koncentrace uhlíku v lomu návaru stel-
lit kolísá v rozsahu 1,78 - 1,97 hm.íS, což znamená, že té-
měř l,3x převyšuje normální koncentraci 1,28 hm.% uhlíku
čistého stellitu. Podle výpočtu by se tato koncentrace mě-
la pohybovat mezi 1,67 F/A až 5,03 F/F (Bm.%), podle toho,
zda jde o plošně centrovanou či prostorově centrovanou mříž-
ku Co, který tvoří bázi stellitového návaru.

Jednoznačně bylo zjištěno, že defektní lomy se tvoří
ve stellitovém návaru v místech, kde je nejvyšší koncen-
trace uhlíku, tj, v místech kolem vrcholu koncentrační vl-
ny tohoto prvku. Trhlina probíhá místy vysokého gradientu
substitučních prvků Fe, Cr, Co a W a zároveň místy zvýšené
koncentrace uhlíku následkem difúze uhlíku z oceli 15 128
do stellitového návaru (teplota 600 C), nebo naopak (tep-
lota 1200 °C).

Stav zbytkové úrovně napjatosti ve stellitovém návaru.

Experimentální práce byly zaměřeny na porovnání náva-
rů zhotovených plazmovou technologií s návary navařenými
plamenem. Zbytková napětí byla porovnávána podle naměřených
hodnot napjatosti, která zůstávají v tělese i po žíhání.
Průběh zbytkových napětí byl zjišíován mechanickou metodou
/4/, založenou na průběžném snímání deformace vetknutého
nosníku při elektrolytickém odleptávání povrchových vrstev
části plochy mezikruhového návaru. Napětí bylo zjišťováno
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ve dvou na sobě kolmých směrech tj. ve směru tečny a ve
směru rovnoběžném k meaikruhovemu návaru.

Ze studie vyplynulo, že průběhy zbytkových napětí
závisí především na hloubce pod povrchem. Výsledky jsou
pozoruhodné, že po navařování plamenem j<3 pod povrchem
návaru v hloubce 10 pm tečná napjatost -1013 MPa, kdežto
po navarování plazmou +332 MPa.

Vý3ledky potvrdily, že při navařování plamenem jsou
v návaru velmi vysoká tahová pnutí (dosahující hodnoty
1013 MPa), což se projeví příčnými trhlinami v návaru.
V případě navařování plazmou je v návaru tlakový stav na-
pjatosti, což potvrzuje skutečnost, že v návaru se netvo-
ří příčné trhliny, jsou však podmínky pro jeho odtržení
od substrátu.

Opatření pro potlačení vzniku trhlin ve stellitovém návaru.

1. Omezit strukturní a transformační napětí (pnutí) vyšší
teplotou předehřevu 600 C za vzniku feriticko-karbi-
dické struktury v ovlivněné oblasti oceli 15 128.
Další možnost je navaŕovat s teplotou předehřevu 450 C,
za které je austenit oceli 15 128 stabilní po dobu 1 s
s tím, že transformuje na strukturu spodního bainitu.

2. Po navařování setrvat na teplotě předehrevu nejméně po
dobu 30 min z důvodu relaxace stavu napjatosti. Potom
následuje pomalé ochlazení na mezioperační teplotu 150 C

3. Z mezioperační teploty následuje ohřev na popouštěcí
teplotu oceli 15 128 (670 -730 °C), která má rovněž fun-
kci žíhání na snížení pnutí mezi návarem a ocelí 15 128.

4. Pro potlačení kumulace nepříznivého chemického složení
návaru na lokalitu 10 /um v pásmu stavení lze doporučit
zvýšit výkonové parametry navařování a snížit tak z hle-
diska vrubového účinku špičku koncentrace napjatosti.
Dále lze uvedeným způsobem snížit vysoký stav napjatos-
ti v přechodu mezi návarem a ocelí 15 128.

Literatura

1/ SHUBAT, G.J. et. al.: Uatals Handbook, Metallography,
Structures and Phase Diagrams, Vol 8» ASM, USA 1973.
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NUVc POSTUPY OCHRANY MATERIÁL0 S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO
NAVAhJVÁNÍ.

írendem poslední doby je využití plazmových technolo-
gii f.; /ývoji uúvých meteriálů požadovaných vlastností.
Základem tfjchto technologií je plazma označované jako
4. ;iKiipen.-.tví hmoty (kvazineutrální plyn nabitých a neutrál
ních částic vykazující kolektivní chování).

Technologie plazmového navařování PTA (PTA - plasma
transferred arc) se využívá ve světě již 20 let.Schema
viz obr.l. zobrazuje základní členění technologie /I/.

Ve srovnání s klasickými metodami má plazmové navařo-
vání tyto výhody :

1, minimální promíšení návaru se základním materiálem
minimální tepelně ovlivněná zóna
efektivní natavení přídavného prášku a základního
materiálu
vysoká depoziční rychlost
maximální eliminace chemických reakcí s okolní
atmosférou
vysoká spolehlivost a reprodukovatelnost
možnost navařování širokého sortimentu přídavných
materiálů
možnost mechanizace a automatizace procesu
pravidelné a rovnoměrné návary (snížení spotřeby
přídavných materiálů a nákladů na opracování

Systém základní materiál - navařená vrstva zachovává
požadované fyzikálně mechanické vlastnosti,především
strukturní stabilitu a mechanickou pevnost,které jsou
dány minimálním promíšením v interfaciální oblasti,viz
obr.2 /I/.

Princip metody je patrný ze schématu zařízení GAP
(Gas-Arc-Powder ...Obloukové svařování práškem v ochranné
atmosféře plynu) od firmy Casto-lin Eutectic viz ocr.3 12/.
3e založen na sloupci argonového plazmatu vytvořeného
a udržovaného el. obloukem mezi katodou a základním mate-
riálem.Tento sloupec je fokusován redukčním pláštěm argonu
se 7% vodíku,který současně chrání lázeň před oxidací.
To umožňuje použití přídavných práškových materiálů s vyso-
kou afinitou ke kyslíku.Hořák pracuje v kombinovaném zapoje-
ní.Oba oblouky napájí diodový křemíkový usměrňovač s insta-
lovaným příkonem 7,5 kVA.První napájí žhavící oblouk katody.
Má napětí 24 až 25 V při proudu 15 A a iniciuje vznik plaz-
matu.Po zapálení hlavního oblouku poklesne proud na 8 A.
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f
Proudové hodnoty hlavního oblouku jsou 50 až 300 A /3/.

Firma Caatol in-Eutéctic dodává k zařízeni GAP ucelenou
nabídku přídavných materiálů,která umožňuje pro danou
aplikaci nalézt odpovídající prášek .Soubor přídavných
materiálů je přehledně zpracován v tabulce č.l lil.

Mezi charakteristické aplikace plazmového navarování
patří návary:
-funkčních ploch RZ ventilů
-funkčních ploch ventiJů spalovacích motorů
-tažných razníků bezešvých trub
-hran výtlačných šneků na plasty
-hran zápustek
-střižných hran dělících nástrojů
-součástí pracujících v agresivním prostředí (kyseliny...)
-uložení vrtacích nožii (rafinérie ropy)
-součástí papírenských strojů apod.

Speciální aplikace plazmového navařování jsou řešeny
na pracovišti ÚTSSK ČSAV Plzeň ve spolupráci s KMM ZČU Plzeň.
Příkladem je řešení problematiky "Ochrana proti erozi
a abrazi turb. lopatek plazmovým navařováním"pro závod
Turbíny a.s.ŠKODA.Navař stelitu Castolin 16 006 na lopatkové
oceli AK1TD dokumentuje obr.4 /4/. Struktura návaru je den-
dritická bez pórů a trhlin.

Literatura:
/I/ I.Kvernes,E.Lugscheider:Powder Metallurgy International,

(24)1,1992 s.7.
/2/ Prospektová dokumentace Eutronic GAP.Castolin-Eutectic-

Institute, Švýcarsko 1989
11/ B.Vrána : Výhodné metody navařování náročných součástí

s plochými návary funkčních ploch.,Zváranie č.8 1978
/4/ R.Kovařík,F.Černý : GR 220-Přínos metalografie k opti-

malizaci procesu vytváření tenkých povrchových vrstev
fyzikálními metodami,ZČU Plzeň,listopad 1991.
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]áze

Fe

Ni

Co

členění

austenit.-
ferit.
martenzit.

Cr slitiny

složení
NiCrBSiC

složení
NÍCEMOC

složení
CoCr
nízký C

složení
CoCr
vysoký C

EUTROLOY č.:

16 304,16 620
16 683
16 606,16 315
16 604
16 570

16 424,16485
16 494,16495
16 496

16 262,16 800

16 025,16 008

16 006,16 012
16 002
16 001,16 019

ekvivalenty

SVÚM
300-307

SVÚM
400-406
ZVL Mokřaď
K 40,50,55
VÚZ SOK 16,
22,42,52

SVÚM
500-504

vlastnosti

korozivzdornost

-//- odolnost proti
kovovému tření
výtečná odolnost proti
otěru a tlaku

erozivní odolnost
tvrdost za zvýšené
teploty

oteruvzdornost
vysoká tvrdost

odolnost proti oxidaci
za vysokých teplot
odolnost proti kysel, i

výborná odol.proti ero-
zi a otěru,žárupevnost
odolné proti erozi
a otěru

oříklóidv aplikace

mezi vrstvy

hrany výtlačných šneků
nrany zápustek

ventily motorů,šneky
ucpávky,pouzdra

části strojů pro chem.
a papír.průmysl,tváře-
cí nástroje

mezivrstvy pod tvrdo-
návary,nástroje pro
tváření za tepla

díly armatur,ventily
sp.mot. ,lopatky
šnekové lisy,ventily
uložení vrt.nožů

Tabulka č.l. Přehled přídavných práškových materiálů 121.



I

Depozice pomocí
mikroplazmatic-r
kého přenese-
ného oblouku

PTA

Standardní depozice
pomocí plazmatického
přeneseného oblouku

Depozice pomocí
vysokovýkonného
plazmatického
přeneseného
oblouku

MPTA PTA HPTA J
Obr.l. Schematické rozdělení technologie plazmového

navařovánl/1/.
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Obr.2. Profil prvkového složení podél rozhraní systému
substrát - návar /!/.



Ubr.3. Princip metody EUTRONIC - GAP /2/.
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Zdroj proudu - diodový křemíkový usměrňovač.
Řídící centrum s ovládacím panelem.
Plazmový hořák.
Chladící centrum - uzavřený okruh.
Plazmový plyn - Argon.
Ochranný plyn - 93%Argonu se 7%vodíku.
Navařovaný substrát.
Přídavný materiál.
Zhotovený navař.
Wolfram thoriová katoda.
Plazma obloukového výboje.
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ir.Ľ. va.. t< ŕ : . . ! , . ' ' !* . -.. ,; u\u\. P e t r Klobáska

ČVUJ, , j a . c i J t d t,i.r«v jn t. T o o h n i c k a 4 , 166 07 Praha 6

APL1KAI.Ľ 1.A1JĽKU PŘ1 VÝROBĚ KOCHLEÁRNÍ NEUROPROTÉZY

1. Úvod

S pľobit.'/iiat LKOU nasazení laseru pfi výrobe kochlearnlch
neuľO[iroloz jsme tvy.L.i seznámeni ji2 v proběhu roku 1990.
V rámci úkolu byi;> provedena rozsáhlá reSerzni Činnost
a zkoušky s ci lem dosažení kvalitních spoja a návrhu
optimal'u t;(.\ .noU'K? :iv.ipd a svařovaných materiálu.

2. ReSoni akoiu

tiylo pTedevSím na:

1) b/arovani elektrod z Pt, Ti atp.
2) Revaní ploSneho spoje bez podložky laserem dle

predloženého nävrhu.
3) Pouzdreni keramiky s vrstvou Ae» Au resp. s jinou vrstvou

3.Kochioärnl neuroprotéza

ve svete se venuje velká pozornost vývoji tzv.
kochleární neuroprotézy, která je jedinou možnosti jak
pomoci pacientom postiženým úplnou sensorickou hluchotou.

Presto, Ze ve svete tuto problematiku ŕeSl rada
výzkumných tymQ, je potřeba vyvinout vlastní Československou
neuroprotézu. Hovorí pro to především cena neuroprotôz
nabízených v zahraničí. Pomerne jednoduchá neuroprotéza,
kterň se v Rakousku implantuje pacientom, stojí asi 4 000
USD. Mnohem technicky dokonalejší australské zařízení,
Komerčná nabízené firmou NUCLEUS stoji dokonce 12 000 USD.
DalSiin dQvodem je široka dostupnost neuroprotézy pro vSechny
potenciální příjemce, kterou by dovozem drahého zařízeni
nebylo možné zajistit.

Senzorická hluchota, ať jiz vrozená nebo způsobená
následkom některých onemocnení, úrazem nebo užíváním
některých toxických léčiv má největší přiCinu v zániku
vláskovych buněk v corliho organu. Sam sluchový nerv
obyčejné přežívá. K vyvolání akčních potenciálů ve sluchovém
nervu a tedy sluchovému vjemu pak nestačí ani velmi silný
akusticky podnet. U takto postižených osob je možné (ve
vetSine případu) vyvolat skutečny sluchový vjem přímou
elektrickou stimulaci sJuchového nervu.

Protože neuroprotéza je zatím ve stádiu vývoje, jsou
cesty, kterými se ubírají jednotlivá pracoviště razné
a proto existuje celá řada typa těchto neuroprotôz.
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1/ Vnej"-. i
signál, zpi
Implantoval.

í .1 vil ( CASti :

enosný procesor, který zachycuje akustický
)V<ív<i ho na stimulační signál a predáva jej do
) ObVOflU.

2/ Imp)ani.u,.iiý elektricky obvod, do nehoz se Z vnejsl Části
prenasí ..i iacuvaný signál, energii pro stimulaci,
u vlcekaxui loi/ych protéz i energie pro napájení aktivních
elektronických prvků v implantované Časti, kdy implantát
provádí vyber odpovídající elektrody podle adresy vyslané
vnejSím procesorem.

3/ Klekli ixiový systém, který zavadí
vhodného misi.] sluchové dráhy.

stimulační signál do

Impjoutovana Část je voperována do kosti za ušním
boltcem. Jo .i tmi hlavními Částmi jsou:

i) p i osný spoj se součástkami
H) referenční elektroda
3) magnet

Celé zařízení je zapouzdřené ve zdravotne nezávadném
pouzdře.

3.l Svařovaní refsrenčnl elektrody

3. i. J ••• . i. .i w.i.cxJy s v a ř o v a n í

Referenční elektroda uzavírá elektricky obvod
implantované Části neuroprotézy. Dostává se do
bezprostředního styku s lidskou tkání. Musí byt proto
hygienicky nezávadná. Bylo navrženo několik variant
materiáia pro referenční elektrodu a elektricky vývod z ní.

Základní požadavky:
1) naprostá spolehlivost spojeni elektroda - vývod
2) hygienická nezávadnost

Tyto dva požadavky vycházejí ze zdravotnického pohledu.

Spolehlivost je nutná, proto2e není možné zatěžovat
pacienta dalälmi operacemi z dôvodu malé spolehlivostí
implantováno části neuroprotézy. Hygienická nezávadnost je
pochopitelná, vzhledem k voperovaní zařízeni do lebeCni
kosti.

Na našem pracovišti byl navržen a ověřen způsob spojení
OreferenCnl elektrody s vývodem.

Při volbě metody svařování byly námi formulovány
základní požadavky na metodu:

- nutná vysoká hustota výkonu na malé plose
- přesné zaměření určeného místa svaru
- snadná přístupnost pracovního prostoru
- zajištěni polohovaní a dokonalého styku elektroda - vývod

Na základe rozboru jednotlivých faktora byl pro
svařováni jednoznačné navržen Nd:YAG laser.
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si. , > ;\ h., .

. , .,:Í\Í. i.iser NdrYAG s pulsním
•..'.v. t do dopadove plochy prQmeru

T i - u h n i c k . i .J.= ir i ! L I ? . - . - ! 1 N d : 7AG LAX b :

K; y s i a i . . iJo • V . u .
V ) n o v a d O l . K c j i . . " j i i : t ] l . . . . 1 , 0 6 f i m
Max. v ý s t u p n í e n e r g i e . . . . 5 J
D é l k a p u l s u . . . . 1 , 2 , 4 , 6 ms
D j v e i ^ u c e . . liiax. O m r ad

S t a b i L i t ô íŕlK. í 'ti tí: bX

3.1.3 Svařovaní plechu a platinového dratú

F;-Víl i ÍV';-Ľ: ,.. u

a p 1 a t i no \ y d r A 11- !Í
2adavatel Ui'K ČS/v,
s následným pť> jen i ••

.iriiintnu je titanový plech elektrody
..• lextr íckôho vývodu. Tuto volbu provedl
, J fodcvSIm z hlediska dobrých zkušenosti
i- i ±t iny na méd.

t'ro i.xf'eľ;r.R..̂ . ľ,yi |Jv.iu21vÄn titanový plech tl.O,O5 mm
a tUdtinový tirat u p. vimoru o,oi mm.

K u-stavení --.ájonuié polohy titanového plechu
a piat.iiiovOho >i, vv > .'-y í pouZit přltlaCny hrot a plastická
hmota. PritlaCnj/m hrotem byl zajištěn na pracovním stolku
proti pohybu titanový plech. Do plastické hmoty byl upevnôn
platinový drát, pŕiC.emZ bylo dbáno, aby doSlo k dokonalému
styku drátu s plechem. Do místa mechanického styku byla
zámerným klíčem polohovana stopa fokusovaného svazku laseru,
poloha ohniska byJa umístěna na povrch titanového plechu.

Na presnom provedeni tôchto úkonu je závislá výsledná
kvalita svaru. v prípade nedokonalého mechanického styku
velkou část energie absorbuje platinový drat a dochází
k jeho odpařeni. PTi nepřesném polohovanl dochází
k castecnŕmu nebo aádnemu roztavení drátu.

3.1.4 Svařovaní Itoioz i vzdorného plechu

Jako druha ^'arianta byla pouZita korozivzdorná ocel
AKVT-5 tloušťky 0,05 mm ve tvaru pásku o sirce cca 1 mm na
stejnou ocel ve tvaru kruhových pristrizka prumôr 12 mm, ti.
0,H mm.

Pásky byly vywtriíiovány z kusu plechu. Musely byt dobfe
rovnány z důvodu dobrého styku pásku a pfístfiZku.

Polohování a zajištění dobrého mechanického styku
materiálQ bylo mnohem snazší nez u Ti plechu a Pt drátu.
Použity byly stejné prítlačné hroty jako u prvni kombinace
materiálů.
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ZkouSky svařováni korozivzdornych materiálu byly sna2Sl
z hlediska prípravy k laserovému svařování a přinesly
použitelné a reprodukovatelné výsledky. Svary jsou pevne
s dobrou spolehlivosti.

3.1.5 Hodnoceni experimentu

a/ První varianta Ti plech - Pt drát

ZkouSky prokázaly velkou pracnost a nízkou spolehlivost
svaru vytvořených spojováním těchto materiálů.

Velmi pracne je docíleni mechanického styku obou
materiálu. Jestliže není dosazen dokonaly styk Pt drátu s Ti
plechem, vetší Cast enereie absorbuje Pt drát, který se
odpařX. Natavení stopy svazku laseru ve smeru X - Y na
pracovním stole vyžaduje velkou přesnost, střed svazku musí
ležet na ose Pt drátu a současné v miste mechanického styku
obou materialu.

Dosazené výsledky
nevyhovující.

pevnosti a spolehlivosti spoje jsou

b/ Druhá varianta, korozivzdorná ocel AKVT - 5

Zkoušky prokázaly menši pracnost při použiti místo
drátku paseku z korozivzdorné oceli AKVT - 5 a zároveň
vysokou spolehlivost.

Docíleni mechanického styku materiala bylo podmíněno
vyrovnáním ustřiženého pásku plechu. K zajištěni dokonalého
styku obou spojovaných Částí potom staCil přítlačný hrot.

Nastaveni svazku laseru do místa požadovaného svaru ve
smeru X - Y, není pracne vzhledem k Sirce pásku.

Dosazené výsledky pevnosti a spolehlivosti byly dobré
a plno vyhovující.

3.2 Řezáni plošného spoje z medené folie YAG laserem

3.2.1 UCel ploSného spoje

Implantovaný elektronicky obvod je vystaven působeni
vlivu lidského téla. Prostředí lidského tela je vlhké.
Vlhkost proniká epoxidovou pryskyřici, vyplavuje nečistoty
z laminátu ploSného spoje, na kterých byly osazeny součástky
u prvních neuroprotéz. Vlhkost a nečistoty vytvářely
elektrolyt, proto2e zařízeni pracuje se stejnosměrným
proudem, docházelo k pohybu iontů medi a jiných materiálu.
Během funkce neuroprotézy v tele pacienta vznikaly
propojovací mastky, které zkratovaly ploSny spoj a implantát
přestal fungovat. Musel byt vyoperovánm. Znamenalo to dalSí
zatížení pacienta. Tyto můstky vznikaly i přes umývání
a vypiachováni ploSného spoje deionizovanou vodou. Tímto
způsobem se odstranily nečistoty hrubé, ale nečistoty
uvolňující se z laminátu ne.
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••••• i ••le x;.Ci'~i---' íoiif byla příliš tenká a celá sestava
is ík!*.i rite'íiie t u u a .

y.rxí.-vaiei úkolu se rozhodl použit medenou folii ti.
ií.-.i. úkolům našeho kolektivu bylo provéřit možnosti

niňijene íolie na YAG laseru.

ii,f''ný požadavek je velká přesnost geometrického tvaru
a neik'-oiiornv výrobek s malou tepelné ovlivnénou

iViM'-tVA /arfľf-ni - l a s e r YAG O p t r o n i c DMX

'. \i i i.i.>í ].vir-;xrrifítry l a s e r u YAG O p t r o n i c s e zdro jovou
Cási. i .

Vlno/.i d ; M ^
Akt ÍVT! i prostředí Nd: YAG 78x4 mm
VÝKo.i 3-5O W
nv.ŕ.i'.v.iľí frekvence při pulsním
pr •' . J ;. . >, spínaný) O,Ol - 5O kHz
pui'-^f , ikon při 3 KHZ 3,5 kW
2 Kryptonové výbojky 2x2,5 kW
Divergence svazku 6 mrad
PrOrnCí- vystupujícího svazku 4 mm
Průtok chladící kapaliny 8 l.min-*

3.H.3 Rezaní plošného spoje

Pro rezaní plošného spoje byl sestaven program "FOLIE".
Proto?.e je zníuno, ze meď je laserem obtížné řezatelna
v důsledku své vysoké odrazivosti zářeni a velké tepelné
vodivosti, byl pro řezaní použit pulsnl Q-spínany režim
provozu. Opakovací frekvence pulsd 2 kHz.

Byly provedeny zkušební r-ezy a na základe optimalizace
parametra byly vyrobeny vzorky a předány zadavateli.
Parametry řezaní-- dist 1 (prekrytí pulsů) = 94 X

speed 1 (rychlost řezáni) = 940pim.

3.4 Pouzdreni keramiky

V rámci řešeni úkolu byly prováděny zkouSky pouzdření
kerajniky. Vzhledem k doposud probíhajícímu výzkumu v oblasti
výroby konečného tvaru pouzdra kochleární neuroprotézy
a materiálu keramiky, byly zadavatelem předaný ke zkouSkam
pouzdra kruhového prořezu z materiálu A1ZO3 s příměsi Mn.

Jednalo se o zkouSky tupých obvodových svarft. Oblast
svaru byla pokovena vrstvou napařeného stříbra .
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Pro dosaženi svarového spoje byly svarové plochy
vybroušeny tak, aby byl zajištěn kontakt svařovaných dilQ.

V první variante byly svary prováděny pres vrstvu
nnpareneho stříbra. Použité zařízeni při vSech experimentech
laser- LAX b. Pri svařovaní bylo stříbro z okraje řezné spáry
odpařeno, vzniká kráter, a dochází ke spojeni keramických
dílu. Svary byly provedeny bez přídavného materiálu.

Ve druhé variante byly prováděny obvodové spoje
keramického pouzdra bez přítomnosti napařeného stříbra.
Všechny vzorky svara na keramických pouzdrech byly
prostřednictvím zadavatele předány na pracoviště SVUM na
hodnocením celistvosti svara.

4. zaver

ŔeSení úkolu probíhá ve dvou základních rovinách. První
je konzultace a pravidelné připomínkové jednaní o směrech
reSenl s ohledem na současné technologické možnosti. Tyto
jednaní se tykají jak vyberu vhodného materiálu, tak
konstrukčního řeSenl pouzdra s ohledem na zvolenou
technologii spojování. Je konzultována řada alternativních
variant.

Druhá rovina se tyká vlastní experimentální činnosti,
optimalizace parametra a výroby prvních vzorku. Při řeSenl
úkolu byly vzorky prObezne předávány zadavateli ke
koordinaci dalSiho postupu a maximálního možného zkrácení
případných požadovaných změn.

Na základe získaných poznatku a výsledku experimentální
práce lze předpokládat, ze uplatnením nejnovějších
technologii lze dosáhnout požadované kvality vSech
technologických operací včetně spojení pouzdro - vlCko.

Vzhledem k závažnosti a náročnosti tohoto úkolu probíhá
jeho řeSenl i v současné dobo.
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SVAŘOVANÍ TĽNKYCH PLECHÔ MIKROPLAZMOU

Nejenom při výrobe armatur,ale také v leteckém a staveb-
ním průmyslu se svľ<avä.me s tenkými materialy-tenkymi plechy,
které potřebujeme vzájemné svařit.Jakou technologii svařová-
ni použít závisí na rade Xaktorů-např.typ spoje, funkce, mate-
riál a dalSl

V podst.itá p; o Í;\ ařováni tenkých plechů lze využit tech-
nologii svařovaní plamenem, elektrickým odporem, TIGem,
plazmou, laserem,elektronovým paprskem.Pro svařovaní tenkých
plechá budou pou.TiteJné především technologie, u nichž lze
regulovat tepelný výkon.Nejenom to,ale též hustota vnesené
energie zde hraje podstatnou úlohu - Tab.l. Napr.
u kysiik-acetylěnového plamene bychom se museli v důsledku
přivedeného tepla na pomerne velkou plochu vypořádat s jis-
tými deformacemi.

V nasern podniku používáme tenké plechy v rozsahu 0,1 az
0,3 resp.0,8mm z materiálu DIN 1.4541.K svařování se využívá
tepelných a dynamických účinku plazmatu.

Plazma-vysoce ionizovaný plyn-vzniká v plazmovém horáku
při průchodu plazmového plynu stabilizovaným elektrickým ob-
loukem. V důsledku vysoké teploty a z toho plynoucí vysoké
energie srážek atomů dochází k ionizaci.Tato ionizační ener-
gie se v miste interakce(dopadu) paprsku plazmatu se svaro-
vou lázní rekombinací (zpětné sloučení iontů) uvolňuje a vy-
užívá se k tavení materiálu. Na obr.1 je porovnání tvaru ob-
louku a průběhu teplot u svařování TIGem a plazmou.
Charakteru oblouku a koncentraci energie odpovídá tvar svaru
obr.2.Plazmové svařováni dosahuje vetSich
rychlostí,výhodnejsi je poměr Sirky k hloubce svaru 1:1 az
1:2. Svařovat je možno všechny druhy materiálů svařované me-
todou TIG.

Pro vytvořeni plazmového paprsku
tři typy zapojení:

se používají dva, řep.

1. Hořák se z á v i s l ý m (přeneseným)plazmovým obloukem.
Plazmový oblouk vzniká mezi wolframovou elektrodou-katodou



a základním materiálem,který tvoří anodu obr.3.Toto zapojeni
se používá pro svařování,řezaní,navarování.

2. Horák s n e z á v i s l ý m (nepřeneseným)plaz.obloukem.
Plazmový oblouk hoří mezi wolframovou elektrodou-katodou
a anodou,kterou tvoří tryska (clona)plazmového horáku.
Z trysky vystupuje horky plazmový paprsek.Oblouk je zcela
nezávislý na svařovaném materiálu.

3.Horák s k o m b i n o v a n ý m zapojením používá dvou ob-
louků. Pomucny-nezávisiy-vzniká vysokofrekvenčním výbojem
v mezeře trysky.Hoři mezi W-elektrodou-katodou a povrchem
medené trysky(hubice)-anoda.Plazmový plyn,který proudí meze-
rou trysky, se v oblasti nezávislého oblouku rychle zahřeje
na vysokou teplotu,dojde k jeho ionizaci a v plazmatickom
stavu je vyfukován z trysky.Nezávislý oblouk ionizuje prost-
ředí me^i spodní hranou hubice plazmového hořáku a svařova-
ným materiálem. To umožni po přiblížení hořáku k svařenci
a po zapnutí splnaCe vytvoření hlavního nezávislého oblouku.

Pro zajištění funkce hořáku se používají tři druhy plynů:
Pro vytvorení plazmového paprsku je plazmový plyn
Ar.AiHj.He.Fokusaci na výstupu z trysky(zúženi paprsku plas-
matu po opustení trysky hořáku)zajiáťuje fokusačni plyn Ar,
Ar+Hz, Ar+N2. Pro nizsi výkony je fokusace provedena
vodíkem,který se přivádí v množství do 10% v ochranné atmos-
féře. Ochranný plyn obklopuje paprsek plazmatu a chrání roz-
tavenou lázeň před účinky atmosféry.Používají se
Ar,Ar+H2,Ar+N2,CO2.Voli se podle svařovaného materiálu.

Podle velikosti svařovacího proudu rozlisujeme sva-
řováni mikroplazmové 1=0,lazl5A a plazmové 1= nad
15A.Svařování mikroplazmové je technologie zvláSť dobře vyu-
Zitelná při svařování tenkých plechů.V naSem podniku je rea-
lizována při výrobě vlnovců-kompenzátorů obr.4.

Svstľenec se v podstate skládá ze dvou koncovek a
mechu.Výrobně nejnáročnější Je měch.K Jeho výrobe se používá
plechů 0,l-0,3mm z materiálu DIN 1.4541.Koncovka je vyrobena
z materiálu 08Chl8N10T nebo ČSN 17 247.

Po kalibraci na přesnou Sirku se plech postupně skruzuje
průchodem přes skruzovací kladky obr.5.Skruzeny plech
prochází přes speciální pouzdro,kde z vnějSÍ strany 'Je pro-
vedeno svařeni na zařízení Plasmafix 50E od fir-ny Sécheron.

Podélné svařování trubek z tenkých plechů Je velmi citli-

I
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I i-i ij t preshŕ ustavení plazmového paprsku.Je nutno jej umís-
it u osy t ak, aby byly rovnomerne nataveny obé svarové

horáku ovlivňuje kvalitu svaru.Podle na-
je optimálni vyáka asi 2mm.V samých počát-

cich b.e pro ustavení velmi osvědčil mikroskop a lupa.
Kva]i ta spoje závisí také na dalSích svařovacích
paraineti ech, a f u2 je to rychlost, proud nebo průtok
plyna.Při konstantně nastavených základních parametrech
nám změna napr. plazmového plynu-argonu způsobí
propáLení.Zvýšení průtoku ochranného plynu Ar+H2 má podobné
účinky.Bez vnitřní ochrany kořene by rovněž nebyla zajištěna
kvalita svaru.Plyn ofukuje kořenovou paretii svaru.Jeho
množství s ohledem na tlouSfku plechu musí zajistit dokona-
lou ochranu.Podle jeho průtoku je formován kořen
svaru,provaření ap.Proto Je vždy nutné najit nejoptimálnější
parametry.Pro informaci jsou uvedeny v tab.2.

Kontrola kvality svaru trubek se v proběhu výroby pro-
věřuje několikrát.Do 60-90mm trubky se vloží vodici cep
s gumovým kroužkem obr.6 a po zaslepeni se ustaví na stul
tlačného stroje.Tlak deformuje gumový kroužek,který se
v dasiedku toho zkracuje a zvětšuje svaj středový
průměr Jeho deformace se přenáSl na stenu trubky tak dlouho,
a.2. no jde k .)ejí destrukci. Podle místa a charakteru roztržení
zkoušené Části je trubka vyhovující,či nikoliv.Dojde-li
k roztrženi v miste svaru nebo v přechodu,musí se okamžite
provést úprava, zejm. v ustaveni polohy hořáku, resp. plaz-
mového paprsku.Zkouška se provádí průběžné v pravidelných
intervalech neboť kvalita svaru je určující pro kvalitu
měchu.

Svařené, kontrolované a označené trubky se v €>m délkách
ukládají do regálů.Z trubek,které se řežou na 1-1,5m délky,
se vyrábějí jedno,dvou a vícepláSťové měchy.Trubky se čisti
a odmašťuji a postupně se yasunujl do největší z nich.Použi-
tím vodního přetlaku se v příp ravku tvaruje vlna ve dvou
stupních deformačním a kalibračním .Podle počtu vln se vlno-
vec dělí a upravuje pro privarení s koncovkou obr.7.Její
speciální úprava plni dvoji funkci,jednak středí ^měch, a
Jednak slouží jako přídavný materiál pro svar s měchem .
Svařeni se provádí mikroplazmou na jednoduchém, zařízení
obr.8.Je technolo glcky méně náročné než svaření trubky,
přesto je nutno provádět důkladné vysuSeni měchu a odmaštěni.
Některé úpravy koncovek s měchy se svařuji TIGem. DalSl ob-
rázky dokreslují svarový spoj měchu s koncovkou při makro
a mikroskopickém Setření svarového spoje.

V příspěvku jsem chtěl naznačit aspoň na dvou pří-
kladech aplikaci technologie mikropíazmového svařováni.Je to
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technologie, vyžaduje Čistotu a precisnost v přípravě,
v mnohých případech nedocenená. K jejímu rozšířeni jisté
přispívá take? roscUiU nabídková lužba firem, zatím JeSte
zahraničních,vyrúbející svař. zařízení, které dnes jiz bez
potíži lze dovést.
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J.Kuncipal: Nové technologie svařováni
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Tňchnol
svarov.

P1amen

ruč.obi

TIG.MIG

plasma

elektr.
paprsek

laser

neJmenSí
plocha ohřevu

cnrz

l. 10-2

1.10-3 .

l.10-*

1. 10-<*

1.1O-7

1.10-B
a2
1.lO-ii

nejvys.kone.
tepel.výk.

W.cm-2

1. 103

1. 10*

1. 10=

1. 10?

4. íoo

1. 10*>
a2
5.1013

Šířka
nad
Ai

mm

3-8

3-8

0,3-1

0,3-1

tep.ovliv.obi
nad přehř.
A3 zóna
mm mm

0,3-1

0,3-1

0,1-0,

0,1-0,

0,1-0,3

0,1-0,3

3 0-0,1

3 O-O.l

Táb. i -. NejvyšSl koncentrace tepelného výkonu.

ti.
plechu

mm

0, 10

0, 15

0,20

0,25

0,30

svař.
proud
A

6-7

7-8

9-10

1-13

4-16

plyn
plazm.
l/min.

O,2-0,4

0,2-0,4

0,2-0,4

0,2-0,4

0,2-0,4

ochr.
l/min

6

6

6

6

6

svař.
rychl.
m/min.

1,9-2,0

1,6-1,8

1,4-1,6

1,2-1,3

1,1-1,2

prúm.
trysky
mm

1,0

1,0

1,0

1,5

1,5

prúm.W
elektr.
mm

1,0

1,0

1,0

1,6

1,6

Tab.2:Svařovací parametry pro svařováni trubky.
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TIG

1 vnčjäí hubice
2 W-elektrodQ
3 ochranný plyn

PLASI.IA

1 vnajuí hubice
2 W-elektroda
3 ochreaxtiií plyn
4 plasmový plyn
5 úatí hubice-clona

Obr. 1:Rozsah teplot u technol.svar.i'IG a Plasma

a/

b/

c/

Obr.2 : Svar a/elektron.paprsek
b/plazmy
c/TIG
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1 svař.hořák
2 trubka
3 3kru2ovací kladky
4 vstup ochran.plynu
5 plyn.ochrana korene
6 posuv

Obr.5:Schéma svařování trubky

před atlucením po stlačení
1- vodící čep 4- svař.trubka
2- cenový kroužek 5- pojist.kroua,
3- čep

Obr.6 :zkoušení kvality svar.spoje trubky.
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Obr.7: Úorava koncovky
před přivarením

Obr. 8 Prr.covicto pro svařování
vlr.ovcu/konpenzátorů
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Obr,9:Rez vlnovcem R91.1O a
milcro s t ruktura spoje.
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Doc. lug. Rudolf Dubenský,CSc.

ČVUT fakulta atrojní, K 253 0, Technická 4, 16607 Praha 6

OPTIMALIZACE ELEKTRONOVÉHO SVAÄOVXHÍ PŘÍĎOVÍ VIDLICE POD-

VOZKU LETOUNU L 39 MS .

Haše republika byla dlouhodobým producentem cvičných
vojenských letadel L 39 Albatros, popř. verze L 39 MS
s podstatně zvýšenou nosností. Jeden z četných (Jílů draku
letounu, který si žádal príslušnou konstrukční úpravu, a
s tím související změnu technologie výroby s určením pro
velkosériovou produkci, byla přídová vidlice podvozku.

Tato součást je provedena ze slitinové oceli V-ROL-N,
která je charakterizována jako podmíněně svařitelná. Přís-
pěvek se zabývá problematikou optimalizace svařování svaz-
kem elektronů oceli V-ROL-N sledované tloušíky a geometric-
ké konfigurace včetně tepelného zpracování a závěrečné ne-
destruktivní kontroly, úkol byl řešen ve spolupráci s pod-
niky ŠKODA Plzeň, TECHNOMETRA Praha-Radotín a MOTORLET
Praha-Jinonice.

Svarové spoje zkušebních vzorků a reálných výrobků
přídové vidlice byly provedeny na bolevecké e&tronové svá-
řečce EBW 5002/15-60 CUC dodané fy Leybold - Heraeus Banau
SRK. Jde o výkonné průmyslové zařízení o max výkonu 15 kW,
které je koncepčně přizpůsobeno potřebám energetického
strojírenství.

Svařovací groces_elektronového_syařování oceli V-ROL-N

ô~ÔÍläIIäče ~ — — — . — —
Vysokopevnostní, podmíněně svařitelná ocel V-ROL-N je

v ČSFR používána malým okruhem výrobců. Zpracovávané množ-
ství těchto ocelí svařováním není velké a v současné době
je to otázka vazby na přídavný materiál s použitím pro pro-
gresivně j ší způsoby svařování /MIG, WIG/, u kterých by bylo
po zušlechtění dosaženo požadovaných hodnot svarového kovu,
kvality svaru,včetně dobrých svařovacích vlastností. Hejví-
ce rozšířená technologie svařování je založena na použití
ručního svařování obalenou elektrodou E-B 223.

Svařování, které mohou provádět pouze svářeči s přís-
lušnou kvalifikací, musí probíhat rychle, pokud možno bez
přerušení. Výměna elektrod musí být rychlá, aby nedocháze-
lo k poklesu teploty. V případě, že dojde k přerušení sva-
řování, a tím ke snížení teploty, popř. vychladnutí, musí
se svařenec popustit v peci při teplotě 300 až 500 C.
Po popuštění se musí ihned svařit.

Zásadní změnu v technologii bylo možno očekávat při
použití elektronového svařování. Uvedený proces svařování
umožňuje provést zásah do vlastní technologie výroby tím,
že máme možnost rozdělit vyráběný konstrukční celek na jed-
notlivé detaily, jejichž výroba se mnohonásobně zjednoduší.
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Určitou í.ovýhodou se v tomto případe jeví zaručeně podmíně-
ná svařitelnost daného materiálu, která se při obloukovém
způsobu svařování eliminuje predehřevem.

Technologie elektronového svařování si vyžaduje doko-
nalou úpravu svarových ploch. Také čistota dílců, musí od-
povídat požadavkům vakuové techniky. Ze všech dílů a pří-
pravků musí být odstraněny nečistoty včetně dokonalého od-
maštění. K této operaci se používá aceton a svarové plochy
se tésnž před svařováním otírají čistým hadrem, namočeným
rovněž v acetonu.

Plochy musí být opracovány s minimálními vůlemi, kon-
strukčně a technologicky upraveny tak, aby bylo zajištěno
dokonalé odsátí vzduchu z uzavřených prostor. U válcových
součástí se používá k sestředění dílů tzv. zámku. Doporu-
čuje se vzájemné uložení v toleranci příslušející H7/n6.
Spára mezi svarovými plochami nesmí být větší než 0,125 min.
Malisované spoje nesmí vázat vzduch, který by v průběhu
svařování narušoval vakuum, a tím i .fyzikální principy sva-
řovacího procesu.

Přípravky, které se nacházejí v blízkosti elektrono-
vého svazku musí být vyrobeny z nemagnetického materiálu,
v případě nesplnitelnosti tohoto požadavku musí být spolu
se svařovanými díly před operací dokonale odinagnet ovány.
Slepé díry nebo hrdla přípravku musí mít dostatečné odply-
ňovací otvory. Další důležitou podmínkou,je tuhost příprav-
ku a přesné uložení centračních míst za účelem dosažení po-
žadované přesnosti rozměru /házivosti/ před i po svaření.

Blíže konkretizováno pro svařovaný díl pří3ové vidli-
ce se požaduje pokud možno zajistit kompletaci z jedné ma-
teriálové tavby. líčelné bývá provedení tzv. "sgárování dí-
lců", tzn. vybrat po dvou dílech tak, aby splňovaly výše
uvedená obecná kriteria. Znamená to, kontrolně je sesadit
v pomocném montážním přípravku, překontrolovat šířku spáry
a její házivost. V případě vyhovujících naměřených hodnot
díly označit stejným symbolem a předat k následným operacím
již jako neměnný pár. Po provedeném odmaštění a osušení se
díly příáové vidlice z důvodu dodržení čistoty balí do ba-
licího papíru a igelitových sáčků. Veškerou manipulaci
s již odmaštěnými díly je nutno provádět v čistých textil-
ních /ln&ných/ rukavicích.

Geometrie přípravy svarového spojení se podle návrhu
osvědčila v provedení již popsaného "zámku", ve spolupráci
s pracovníky bolevecké svářečky se závěrem podařilo nalézt
optimální svařovací parametry včetně předehřevu,rovněž za-
jištovaného elektronovou svářečkou. Výsledně byla dosažena
bezvrubost líce svarového švu s minimálním převýšením a
s minimálním rozstiikem, průvar dokonalý bez tvorby krápní-
ků. Ke vzniku těchto vad docházelo převážně při použití ne-
vhodně zvýšené hodnoty svařovacího proudu, kdy na líci sva-
ru se zpravidla vytvořilo částečné propadnutí svarového
švu, bud rovnoměrné po celém obvodu nebo místně s proměn-
nými rozměry.



Byl', .éi: úverovaný svarové spoje v provedení bez "zám-
ku", přic...:nz sva?.en elektronů byl záměrně v oblasti svařo-
vané tlou.'iík}' rozostřen. Takto provedené svary byly bohužel
hodnoceny jako nevyhovující, a to převážně z následujících
důvodů :

svarová housenka byla značně široká;
svai byl na lícní straně propadlý, přičemž na rubu

svaru byl svarový kov protekly do pilovitých krápníků;
kolem svarového švu byl patrný značný rozstřikf
svarový spoj byl porézní.

Pro úplnost řešené problematiky je vhodné uvést pozna-
tek, který byl získán při zhotovení tupého svarového spoje
materiálu' V-ROL-N tlouštky 5mm na zařízení C0 2 laseru EPA
51 /fy Coherent Jeneral - USA/ při použití maX výkonu
1,5 kW. VzhM»ra k nízkému výkonu a silné odrazivosti svaz-
ku laserového z'ŕ tni od povrchu svařovaného materiálu ne-
mohl být spo.i rpfil Jz-ován. Laserový paprsek pronikl do hlub-
ky necelého jednoho mm.

Metalí)grnfické_hodnocení_struturjr oceli V-ROL-N v pří-
padě ěTiíčířcmových svaru" 3e~räôz*ňô~v~prumeru popsat s těmi-
to výsledky /fáze po svaření, bez tepelného zpracování/ :

- tzákladní materiál neporušený, homogenní - skladba
globulámí perlit žíhaný naměkko;

- tepelně ovjivněná oblast mírně přikalena /přesné ur-
čení podle provedené mlkrotvrdosti/, struktura jemná sorbi-
tická, její šíře ovlvněna svařovacími parametry a proudo-
vou hustotou elektronového svazku použitého při předehřevu;

- svarový kov složen z jemného martenzitu, jehlice
umístěné rovnoměrně s orientací podle odvodu tepla kolmo
ke svarové ploše dendritického charakteru. Ojedinělý výskyt
zbytkového austenitu. U některých vzorků též v poměrném za-
stoupení bainit.

Výskyt výše popsaných struktur byl rovněž dokladován
zkouškou tvrdosti podle ČSN 42 0375. Vyjma jediného přípa-
du nebyly jinak zjištěny hrubé makrostrukturální vady.

Y další fázi bylo provedeno vyhodnocení struktur vzor-
ků vybraných elektronových svarů ve fázi po svaření a ná-
sledném tepelném zpracování /zušlechťování popř. izotermic-
ké kalení/.

Optimalizace tepelného zpracování svaru če|>u vidlice
byla vyšIe3nI~prove3eňä"ňä~pôaIEIä3§~3ôIä2eňyčE~vyšIe3Ič5
již popsaného experimentálního programuj

- byl ověřován stávající předpis, který stanovuje pro
svar oceli V-ROL-N, nejpozději do 2 hod. po jeho provedení,
podrobit svařenec tepelnému zpracování. Důvodem tohoto
předpisu bylo odstranění vnitřních pnutí v oblasti zákalné*
struktury, která by mohla iniciovat vznik trhlin. Podle
získaných výsledků hodnocených mikrostruktur elektronových
svarů nedošlo při optimálních parametrech svařování ke
tvorbě trhlin. Ve všech případech šlo o strukturní hodno-
cení svarů cca jeden měsíc po jejich výrobě bez provedení
jakéhokoliv tepelného zpracování.

Zmíněný předpis, platný v oblasti letecké výroby, byl
převzat z profese obloukového svařování, kdy nutnost ná-

,
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sledného tepelnéfio zpracování určeného pro iistranění
vnitřních pnutí, těsně po provedení svaru elektrickým
obloukem, je nezbytná.

Na podkladě informací získaných z materiálového listu
oceli V-ROL-N a též na základe výsledků experimentálního
programu je možno předložit následující návrh tepelného
zpracování elektronově svařené vidlice:

kdykoliv, tudíž časově již nezávisle po provedeném
svaření, provést izotermické zakalení vidlice z teploty
900 C do chladicího media 280 C s příslušnými časovými
prodlevami. Tímto tepelným zpracováním se získá pevnost
1570 až 1810 MPa což odpovídá tvrdosti cca 45 až 50 HRc.
Pozn.: izotermické kalení se jeví pro ocel V-ROL-N výhod-
nější, neboí oproti kalení v oleji /pokojová teplota/ a
následném popuštění,přináší izotermie nižší horní mez pev-
nosti, ale podstatně vyšší houževnatost.

Metodika_nedestruktiyní_kontrolv_syaru_cepu pří5ové
vidliči""3i~ô3viiIa~ňä~giomiírII~Bô3ňociňI"*i5u5aiíi~ä~mô2-
ňôiiľ'vzniku strukturních vad podle ČSN 05 13 05 druhu
Aa, Da, Db, De, Fb, Pc, E popř. i dalších. Jak již bylo
uvedeno, pro zajištění dokonalého průvaru se z technolo-
gického hlediska provádí v kořenové partii svaru tsv. zá-
mek, reprezentující záměrné zvětšení tloušíky v důsledku
přesazení materiálu. Funkční je též technologické zvětšení
tlouštky na líci svaru. Oboustranným obrobením lze takto
odstranit případné povrchové a podpovrchové vady svarové-
ho spoje. Nedestruktivní kontrola čepu vidlice se proto I
provádí až po jeho obrobení na čisté míry. I

Experimentálně bylo ověřeno použití nedestruktivní
kontroly svaru

a/ u 1 t r_a_z v u k e m - svar je nutno zkoušet
100 f> v d5Iči~Křo!ču vží£2eňl~fc" tlouštce cca 5,5 am. Zkou-
šení provádět sondou o úhlu lomu 70 /80 /, frekvence
4 MHz popř. 6 MHz /ocel V-ROI-N je dobře prozvučitelná/.
Nastavení citlivosti ultrazvukového přístroje provést s po-
užitím geometricky vhodného etalonu zhotoveného z materiálu
V-ROL-M při shodném tepelném zpracování. Umělá vada je pre-
prezentována vývrtem ^ 1,5 mm. Echo od vývrtu nastavit do
výšky 60 # obrazovky. Výsledně hodnotíme, že jakékoliv
echo, které dosáhne výšku srovnatelnou s výškou echa z eta-
lonu reprezentuje již nepřípustnou vadu svaru, bez ohledu
na stranový posuv sondy /délka vady/. Metodiku a klasifi-
kaci ultrazvukového nedestruktivního zkoušení provádět ve
smyslu platných ČSH.

b/ g_r o_z a ř_o_v á n í m - zásadně pouze rentgenem.
Pro dosažeňT~maxImaTnI Iň?5řmlče~o případných vadách je
jedině vhodné snímkování přes jednu stěnu, při poměrně aa-
lém rozměru vnitřního otvoru dutého čepu příaové vidlice a
pro současnost nedostupnosti v ČR zdrojů záření o extrémně
malých rozměrech, např. mikrofukusové tyčové rentgenky, při-
chází v úvahu polohování zdroje ionizujícího záření vně če-
pu a uložení filmu ve vnitřním otvoru čepu, v poloze těsně
za prozařovaným svarem. Svar nutno snímkovat po obvodu po-
stupně, nejméně v šesti projekčních záběrech. Směr zářeni
musí být orientován kolmo k válcovému povrchu obrobeného
čepu. 0 všech zjištěných vadách musí být proveden protoko-
lární zápis, výsledné hodnocení je dáno interním předpisem,
při respektování platných ČSN.
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SOUČASNÝ STAV í:?

KOVÁNÍ

^•JNOVČHO SVAŘOVÁNÍ A ŽÁROVÉHO POVLA-

JKOBĚ TURBOVRTULOVÝCH MOTORÔ WALTER

1. tívod

p r o l e t e c i v inu
k o v á n í p l a:\Lio.:
j s o u vhodn.ýhi m
ke z h o d n o c e n í Ľ
robě.

.;. •'-árii! ,je využito ve výrodě součástí
• ,uit;er už téměř 20 let a žárové povla-
,:, támcř 10 let. Tato blížící se "výročí"
r.tera ke zhodnocení dosažených výsledků a
omu-ho stavu těchto technologií ve vý-

:1 ••;. volnu navazuje na referáty [l, 2] a
?.̂  ?,nrígeni Teclimeta pro elektronové svařo-
r ^ ..n.1 -ki roce, o novinkách ve svařování
u .,• rez.i ./ějících ocelí a také o systému

^,. • •: ,.L:ÍU íLvinou General Electric (GE) v Mo-
torletu. V o biasii povlakování jsou zmíněny nové druhy
vrstev zaváleno ;í: výroby součástí a stav na tuzemském tr-
hu v oblasti priduvným materiálů pro povlakování.

Tento pr
informuje o
vání ina ;.t; !.
niklových ľ i
certifikaci

2. Elektronové svařování

2.1 Svářečka T•:• chrr.*_i,u_^ Lara 52 f3^
Jedná s e ™ ~ľm 1 vi r s áTní i v a r o v ac 1 zařízení o svařovaoím

výkonu do 15 k1/,' (250 mA, 60 kV) e urychlovacím napětím 5 až
72 kV a svařovacím proudem do 260 mA. Vysokonapětový zdroj
je v protizkratovéa provedení tzv. Anti-flash systém* Dělo
se separátním čerpáním rotační a difúzni pumpou je umístěno
vně komory a muíe jím tiýt pohybováno i jjři svařování díky
speciálnímu lamelovému systému utěsnění mezi dělem a komo-

rou.Dělo CT 4 je triodového typu s nepřímém žhavením katody
pomocí speciálního vlákna, které je ohříváno sekundárním
elektronovým zdrojem.

Komora z nerezavějící oceli je dlouhá 3,25 m, vysoká
1,6 m a široká 1,1 m a má tedy objem 5,7 m^. Posuvy jsou re-
alizovány stolem (osa x) a délkou pojezdu 1200 mm a, jak
již bylo řečeno, také dělem^(osa y) s délkou pojezdu 500 mm.
Lineární rychlosti lze používat v rozsahu 12-420 cm/min.
Na stole v komoře je umístěn pod vakuem naklopitelny rotátor
(0-90°) 8 rychlostí otáčení 0,1-25 ot/min (osa z).

Využitelný objem pro svařovanou součást je cca 0,5 nr
např. s délkou v one x max. 1000 mm a průměrem až já 800 mm
pro tzv. radiální svary a nebo cca 0,4 ni-̂  např, s průměrem
až í> 1000 mm a výukou součásti do 500 mm pro tzv. axiální
svary.



Systém sledování a zaměřování je televizní (Sony) a mo-
torizovaným zaostřováním. Zaměřovači zařízení se skládá
ze dvou optických drah, jedna je koaxiální s elektronovým
svazkem a slouží pro zaměření před svařováním, druhá je od-
chýlena od první o 5° a má otočnou štěrbinu pro zabránění
nežádoucího naparování v průběhu svařování. Lze tedy sledo-
vat průběh svařování v reálném čase na monitoru.

Řídící svatém ICN Delta S dovoluje programovat současně
pohyby ve třech osách a všechny parametry elektronového
svazku včetně vychylování a pulzace. Jedná se běžný systém
s ISO programováním např. pro obráběcí stroje, který je však
doplněn o svařovací software (34 funkcí D).

Čerpací systém je vícestupňový s pumpami Leybold. Čerpací
čas komory je kratší než 12 minut. Je možné svařovat za vyso-
kého vakua b,65.10~'iPa a nebo bez použití difúzni vývevy t j.
za hrubého vakua cca 1 Pa. Dělo je čerpáno na 10-3 Pa.

Vlastní provoz svářečky je řízeno mikroprocesorem, který
zabezpečuje mj. automatické uvedení do chodu a zastavení (vyp-
nutí), řízení periferií^(vzduch, voda), zobrazování závad
na monitoru, dialogové řízení s nastavováním modu svařování
(hrubé nebo vysoké vakuum, s a nebo bez vychylování, s a ne-
bo bez podavače drátu) atd.

Svářečka je doplněna o šestikanálový grafický zapisovač
a tiskárnu parametrů Panasonic (napětí, svařovací proud, fo-
kuzační proud, rychlost svařování, vakuum v komoře a y děle).
Obě tyto periferie pracují v reálném čase, proto je možný
výpis aktuálního stavu kontrolovaných veličin v kadenci např.
po Ojl^sekundy. Periferií je i laptop Compaq LTE pro archiva-
ci svařovacích programu a parametrů na disketách.

Naše stávající svářečka Sciaky BE 635 byla rekonstruována
firmou Techmeta a bude zprovozněna v závěru tohoto roku. Je
vybavena shodnými komponenty jako Lara 52. Ze staré svářečky
byla zachována pouze komora, vše ostatní je nové. Tato opra-
vená svářečka je tedy svojí úrovní plně srovnatelná s novou
svářečkou Lara 52. Společná výrobní kapacita obou svářeček bu-
de přesahovat potřeby a.s. Motorlet, proto je volná kapacita
nabízena pro kooperace tak, jako tomu bylo koncem 70.let.

2.2 Svařování Ni-slitin a nerezavějících ocelí
K širokému spektru niklových slitin používaných a svařo-

vaných v letecké výrobě např. Nimonic 80A (El 437B, AKN 22,
CMT77TJuR), Nimonic 75 (El 435, AKN 20, ChN78T), EP 718 atd.
přibývají nyní nové slitiny výhradně vyráběné a dodávané
ze zahraničí [4}, nemající tuzemské resp. ruské ekvivalenty.

Na prvním místě lze jmenovat špičkovou slitinu Inconel 718
o chemickém složení 0,05C-54Ni-18Cr-19Pe-5Nb-3Mo-O,9Ti. Jedná
se o precipitačně vytvrditelnou ale přesto velmi dobře svaři-
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telnou slitinu pru pracovní teploty -253°C až 7O5°C. Díky
vysoké pevnosti v podmínkách creepu 760 MPa/lOOOh/595°C -
590 MPa/10OOh/65O°C - 370 MPa/1000h/705°C je předurčena
pro použití ve opalovací a turbínové sekci motorů. Je sva-
řována elektronově i el. obloukem v ochranné atmosféře TIG.

Dalai 2 slitiny - austenitická Inconel 600 a částečně vy-
tvrditelná Inconel 625 - jsou běžnými tyjpy slitin Ni-Cr reap.
Ni-Cr-Mo-Nb. Jsou velmi dobře svařitelné, nebot neobsahují
téměř žádné o nebo velmi malé množství vytvrzujících prvků.
(0,4%Ti + O.47ŽA1 u IN 625, 0,3%Ti + 0,2%Al u IN 600). Vlast-
nosti těchto slitin jsou uvedeny v tabulce.

slitina R 0 2(MPa) Rffl(MPa) HB creep
1000 h MPa)

IN 718
m 625
IN 600

1180
520
310

1350
930
655

17
45
40

382
180
150

590
360

V Motorletu se s těmito slitinami počítá v rámci výroby,
která je připravována pro firmy General Electric a Garrett.

V nex-ezavějících ocelích se neobjevily novější typy mimo
kooperací se Škodou Plzeň "zavlečenou"^ocelí Atabor Special,
ze které se elektronově svařují absorbční trubky pro skladova-
cí mříže na vyhořelé palivo z jaderných elektráren. Tato ocel
je dostatečně známa, proto ae jí nebudu blíže věnovat.

2.3 Certifikace svařovacích procesu
Systém certifikací je zaveden u všech výrobců letecké tech-

niky v USA, k nám se dostal v rámci připravované výroby pro GE
a jeho plnění je vyžadováno pochopitelné od každého subdovate-
le. V porovnání se systémem uplatněným doaud v Motorletu dle
čs. leteckého předpisu L8C (resp. britského předpisu BCAR) je
zmíněný systém důkladnější a preciznější [5,6] •

Každá svářečka, než je převzata do výroby, musí být podro-
bena certifikaci, což je soubor svařovacích zkoušek včetně de-
tailního vyhodnocení kvality svarů. Tyto zkoušky jsou perio-
dicky opakovány a výsledky archivovány. Musí být vedeny dení-
ky svářeček, kde jsou vedeny všechny servisní zásahy včetně
předepsaných přecej chování provozních měřičů v periodě 6 mě-
síců instalovaných na svářečce (amperraetr, voltmetr, tlakomě-
ry, prut okoměry atd.). Do deníku se zaznamenávají i prováděné
údržby, opravy a seřizování - vždy naprosto adresně s tím kdo
práci provedl a kdo ji zkontroloval.

Obdobně je tomu u svářečů, kteří jsou "rozdělováni" podle
mstody svařování, druhu základního materiálu (10 skupin) a je-
ho tlouštky a tvaru (plech, trubka), dále godle polohy svařo-
vání a typu svaru. Pochopitelně, že svářeč může svařovat jen
ty součásti a svary, pro jejichž konfiguraci má oprávnění. Pe-
rioda opakovacích zkoušek je 6 měsíců. Pravidelně jednou za rok
musí svářeč absolvovat kontrolu zraku.



tvorby technologického postupu má také svou zá-
konitost u V-in by nepřijatelné zahájit výrobu bez certifi-
kace poatupu a svláijtô operací souvisejících se svařováním.
Svařovací pai'-'-m̂ try jsou certifikovaný svařením minimálne
2 vzorků imitujících součást a nebo alespoň spoj a násled-
ným systémem kontrol včetně raetalografie.

Protokol o certifikaci parametru je nedílnou součástí
technologického postupu. V postupu musí být i operace pro pří-
padné opravné svařování ve. kontroly - toto opravné svařování
podléhá rovněž certifikaci parametru. Oproti čs. zvyklostem
jsou překvapiví větší požadavky kladeny na geometrii svarů
(šířka, kořen, převýuení, přesazení) než na vnitřní čistotu
svarů. Koiitrótní hodnoty kontrolovaných veličin u geometrie
svarů jsou u GE výrazně přísnější nez u čs. předpisů např.
ONL 1412 (Svary TIG), naopak u velikosti a četnosti vnitřních
vad jsou předpisy GE "volnější".

Další balík požadavků se týká zacházení s přídavnými ma-
teriály a obecne se všemi materiály vč. pomocných použitými
při ayn?ovf'n"í fr-:\přt ochranný plyn. wolframové elektrody*
odmaštovadlu, drátěné kartáče atp.).

3. Povlakování plazmou

3.1 Nové aplikace a materiály
V oblasti ochrany proti vysokoteplotní korozi resp.

v tvorbě tepelných barier se ustálilo používání mezivrstev
Ni-22Cr-llAl-0,4Y v tlouštce 0,1-0,2 mm a vrchních, funkčních
vrstev na keramické bázi ZrO2 + 8% Y2O3 v tloušíce 0,3-0,6 mm
dle typu a požadované životnosti součásti. Novější keramický
materiál ZrO2 + 25% CeO2 + 3% Y2O3 [7] , který by měl mít
vyšší odolnost proti abrazi o 10% a vyšší tepelně tlumící
schopnost o 30% než klasický materiál ZrO2 + 8% Y2O3, je zatím
ve fázi ověřování.

Tyto vrBtvy se uplatňují na součástech spalovacích komor
(plamence) a turbin (rozváděči lopatky). Připravuje se použi-
tí na oběžných lopatkách s kovovou vrstvou NiCrAlY difuzně za-
kotvenou vakuovým tepelným zpracováním,

V otěruvzdorných vrstvách dominují karbidické materiály
WC +(12-17%)Co do 45O°C a 75%Cr3C2 + 25% NiCr do 75O°C popr.
stellitové slitiny, slitiny Tribaloy. a nebo NiCrBSi. O kon-
krétním druhu použitého materiálu pro ochrannou vrstvu roz-
hodují konstrukčně-technologické požadavky jako jaou tvrdost,
přilnavost, pracovní teplota, pbrovitost, houževnatost, obro-
bitelnost, drsnost povrchu, cena materiálu atd.

Výhodou směsného materiálu ANB (Al-25% BN-8% SÍO2) použí-
vaného v oblasti obrusno-oděrných vrstev na těsnící labyrinto-
vé ucpávky byla jeho snadná dostupnost, nekomplikovaná výroba
a lukrativnost. Nanáší se v tlouštce kolem 2 mm na mezivrstvu



Ni-Al. V použití mely tyto materiály monopolní poatavení
až do nedávna, kdy byly "konečně" nalezeny oblasti použití
v leteckém motoru, kde ne zcela vyhovují požadavkům. V ná-
vaznosti nn rozpad ruského trhu ̂e. s přechodem na světové
ceny u surovin potřebných pro výrobu ANB se nyní urychleně
prověřují vlastnosti celosvětové používaných materiálů, na bá-
zi Ni-grafit, Al-grafit, A1SH2 - polyamid (polyester) a
NiCrAl-BK. ľr\n£ dosažené výsledky zkoušek (napr. oteplení
statoru po kontaktu a bíity, tvrdost, koeficient tření, cena)
naznačují perspektivní možnosti kompozitního materiálu Ni
s 25% grafitu.

3.2 Tuzemské prídavné materiály
Dříve uplatňovaný" systém státem dotovaného glánu RVT při-

nesl přece jenom nejaké výsledky a to i v rozšírení sorti-
mentu a ve zvýšení kvality čs. práškových materiálů. Pro "le-
tecké" aplikace jsou nejpoužitelnější z nabízených prášků
materiály vyráběné a dodávané SVUM Praha a VUZ Bratislava.

Obě pracoviště disponují zařízeními na výrobu vysokolego-
vruvých práská a rozstřikem taveniny do ochranné atmosféry
(duaík, t,ťbuui ^ jsou aehopna vyrobit libovolnou slitinu.
Prac ovi. j t o VUZ nabízí širokou paletu prášků v řadě VUZ-SDK
na bázi IIi ÍO] , zatímco SVUM "přilnul" více ke slitinám
na bázi Go (stellity).

Jednoduché keramické materiály AI2O3 + (3-13#)TiO2 vyrá-
bí a dodává CEVA Prachovice, další kovokeramické a keramické
materiály např. WC+Co, íli-grafit, Zr02+Y203 atd., které vyví-
jel Ustav fyziky plazmatu ČSAV Praha bohužel nepřekročily fá-
zi vývoje a poloprovozní výroby, na čemž se "podepsala" i
atomizace ÚFP ČSAV.

Tuzemští výrobci jsou tedy schopni v solidní kvalitě za-
bezpečit materiály pro oblast vrstev odolných opotřebení, ale
oblast vysokoteplotní koroze a obrusno-oděrných vrstev je stá-
le závislá na dovozu, což při cenách a kurzu valut limituje
i nadále rozvoj této progresivní technologie.

4. Závěr
Cílem tohoto příspěvku bylo v krátkosti seznámit kolegy

z partnerských podniků s^novinkami, kterých bylo dosaženo
v Motorletu v oblasti stále ještě progresivních technologií
elektronového svařování a žárového povlakování plazmou. Ty-
to poznatky a zkušenosti jsou technologického rázu, nekla-
dou si nároky nn objevnoat, ale mohou přispět - podle mého
názoru - k účinné výměně informací z jednotlivých pracovišt,
která se těmito technologiemi a problémy zabývají.
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NOVÉ POSTUPY ZVÁRANIA LIATIN V OCHRANNÝCH ATMOSFÉRACH

Liatiny sú známe svojou obtiažnou zyaritelnosťou.
To je hlavný dôvod k tomu, že sa technológia zvárania
nepoužíva na výrubu zvarkov z liatiny, ale skoro výhrad-
ne len na opravy liacich chýb alebo len na opravy od-
liatkov, poškodených v procese exploatácie.

Príčiny obtiažnej zvariteľnosti liatin súvisia
s ich fyzikálnymi vlastnosťami, chemickým zložením a me-
talurgickými špecifikami. Liatina má pomerne vysokú tep-
lotnú rozťažnosť a nízku tepelnú vodivosť. Nízkou plas-
ticitou sa vyznačujúca kovová matrica nemôže potom plas-
tickou deformáciou odbúrať napäťové špičky, vznikajúce
teplotno-deformačným cyklom zvárania. Tie sú potom prí-
činou vzniku trhlín vo zvarovom spoji, k čomu prispieva
aj nízka pi^íicita tvarového kovu, vytvoreného liati-
novými alebo aj neliatinnvými prídavnými materiálmi.

Vysoký obsah uhlíka vedie v tzv. podhúsenicoyej zó-
ne teplom ovplyvnenej oblasti k vytvoreniu krehkej vrs-
tvy, pozostávajúcej zo stredne až vysokouhlíkového mar-
tenzitu. Ako je známe, výsledná štruktúra liatin pri ich
tuhnutí nezávisí len od ich chemického zloženia, ale aj
od rýchlosti tuhnutia. Pri určitej rýchlosti tuhnutia sa
začne v liatinách vylučovať tvrdý a krehký cementit.
Rýchlosti tuhnutia pri zváraní sú také vysoké, že aj pri
vyšších teplotách predhrevu sa v liatine vylúči cementit.
Tento býva stabilizovaný v miestach najvyššej rýchlosti
tuhnutia - na rozhraní zvarového kovu a neroztavenej
liatiny, na tzv. hranici stavenia, čiže v susedstve mar-
tenzitickej zóny. Tieto dve krehké a tvrdé zóny (sťažu-
jú trieskové opracovanie zvarov) sú najčastejšou príči-
nou vzniku trhlín. Skúškami "implant testov" /I/ sa do-
kázalo, že na vz.iik trhlín je citlivejšia martenzitická
vrstva.

Kremík ako další prísadový prvok pôsobí v liatine
dvoma rôznymi vplyvmi. Vysoký obsah kremíka pôsobí gra-
fitizačne, čiže na zvariteľnosť priaznivo. Na druhej
strane takýto vysoký obsah Si zhoršuje mechanické vlast-
nosti kovcvej základnej hmoty. Naviac pri ohreve liatin
zváraním nad teploty A, nastáva znovurozdelcnie Si v
matrici, takže liatina má iný postup austenitizácie
fáz ako oceľ. Toto spôsobuje zvýšenie chemickej hetero-
genity v TOO a tiež skutočnosť, že v TOO čisto perlitic-
kej liatiny môže sa vyskytnúť ferit. Vysoký obsah síry
v bežnej liatine môže spôsobiť v teplom ovplyvnenej ob-
lasti vznik horúcich mikrotrhlín. Z tohoto pohladu majú
akostné liatiny (s červíkovitým grafitom, so zrnitým
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grafitom) pri zváraní výhodu oproti bežnej sivej liatine
s lupienkovým grafitom.

Osobitnou otázkou sú vlastnosti zvarového kovu. Ak
je vytvorený kovom z liatiny, má nižšie mechanické vlast-
nosti (pevnosť, ťažnosť) ako základný materiál 111. Aj
zvarový kov vytvorený z elektród našej proveniencie
(E-S 716, E-S 723) má nízku plasticitu /3/, ktorú vlast-
nosť treba považovať, vzhľadom k nízkej plasticitě liatin,
za jednu z prvoradých.

V našom priemysle sa v poslednej dobe začínajú poža-
dovať - hlavne zo zahraničia - odliatky z akostných dru-
hov liatin, najmä so zrnitým grafitom. Zaujímavé je, že
odberateľ predpisuje štruktúru, tvrdosť a pomerne často
deformačné charakteristiky. Pritom je známe, že u od-
liatkov z tvárnej liatiny, vzhľadom k jej lejárskym vlast-
nostiam, často vznikajú na vonkajších horných plochách od-
liatkov (na tých, ktoré sú vo forme v najvyššej polohe)
povrchové chyby, ako zadrobeniny, lunkre a plynové duti-
ny. Počet odliatkov s takýmito chybami, často len vzhľa-
dovými a neovplyvňujúcimi funkčnosť odliatkov, môže do-
sahovať 30 až 40 h. Tieto chyby "prekážajú" hlavne pri
odbere odliatkov západnými firmami. Takéto chyby možno
opraviť zváraním bez toho, aby sa zhoršili úžitkové vlast-
nosti odliatkov, pretože sa predpokladá po zváraní tepel-
né spracovanie odliatkov. Tým možno zlikvidovať aj kreh-
kú cementitickú vrstvu na hranici stavenia.

Nižšie uvádzame metódy zvárania tvárnej liatiny, kto-
ré sa dajú v bežných podmienkach bez väčších problémov
realizovať.

1. špecifiká zvariteľnosti tvárnej liatiny

Hoci tvárna liatina má z pohľadu nečistôt - síry a
fosforu - vysokú akosť, jej zvariteľnosť má vzhľadom k
jej metalurgii svoje špecifiká. Nepriaznivo pôsobí sku-
točnosť, že táto liatina je náchylnejäia na vznik cemen-
titu, a to aj na hranici stavenia a tiež aj vo zvarovom
kove. V ČSFR zatiaľ nie sú k dispozícii liate zváracie
tyčky na zváranie tvárnych liatin a užívateľ si ich naj-
častejšie odlieva sám. Preto treba veľmi opatrne voliť
v týchto tyčkách množstvo modifikačných prísad, aby vo
zvarovom kove nebolo príliš veľa cementitu. Pri viacvrst-
vovom zvare je jeho množstvo najväčšie v krycej húsenici.

Grafitické častice vo zvarovom kove budú sice v tva-
re nedokonale zrnitého a zrnitého grafitu, ale ich veľ-
kosť bude o jeden až dva stupne nižšia ako v základnom
materiáli.

Zvarový kov je tiež viac náchylný na tvorbu kráterov
a stiahnutín, čo sa však dá vhodným postupom zvárania
eliminovať.
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2. Metody zvárania tvárnej liatiny v plynovej ochrane

Na objednávku ZŤS TS Martin sme riešili postup opráv
chýb odliatkov z tvárnej liatiny zváraním /4/. Išlo o o-
pravu liacich chýb, pričom základný materiál bola feri-
tická tvárna liatina, s typom grafitu V a VI6. Hmotnosť
odliatku bola 10,5 kg, hrúbky stien od-B do 20 mm. Aj
napriek feritizačnému žlhaniu sa v kovovej matrici na-
chádzal ledeburitický cementit (obr.l). Pretože zákazník
požadoval zvarový kov z tvárnej liatiny, do úvahy pri-
padali metódy, používajúce liatinový zvarový kov, a to:
zváranie plameňom, zváranie metódou TIG (netaviacou sa
volfrámovou elektródou v plynovej ochrane Ar) a zváranie
metódou MAG (taviacou sa elektródou v ochrane C0„) rúr-
kovým drôtom. Po vykonaní orientačných zvarov sme sa
rozhodli navrhnúť na opravy chýb metody TIG a MAG, aj
napriek tomu, že metóda zvárania plameňom dávala zvaro-
vý kov rovnakej kvality, ale bola oproti metóde TIG me-
nej operatívnejšia a dávala väčšiu pravdepodobnosť vzni-
ku chýb, najmä u zváračov, ktorí liatinu predtým nezvá-
rali.

Pri oprave chýb metódou TIG sme použili liace tyčky
i 5 mm, zhotovené na Katedre materiálov a technológie
VŠDS v Žiline. Samotné tyčky mali perlitickú štruktúru,
grafit VI8 s výskytom primárneho cementitu (obr.2).
Zdroj zváracieho prúdu bol agregát Triodyn K 320 so zvá-
racím horákom ZHT 160. Veľkosť zváracieho prúdu sa meni-
la podľa veľkosti chyby. Aj napriek použitému predohre-
vu na teplote 650 C sa vo zvarovom kove vyskytoval ce-
mentit - obr.3, ktorý sa však žíháním, režimom podobným
feritizačnému žíhaniu, rozpustil - obr.4. Detail mikro-
štruktúry zvarového kovu po tomto žíhaní je na obr.5.
Tvrdosť zvarového spoja sa pohybovala nasledovne:
ZM = 128 HV 10, T00 = 139 HV 10.

Na opravu chýb sa tiež použila metóda MAG, pričom
sa zváralo v technickom CO,. Ako prídavný materiál sa
použili tri typy rúrkovýchfdrôtov, ktoré naše pracovis-
ko vyvíja v spolupráci s VÚZ Bratislava /5/. Modifiká-
tory v náplni rúrky boli na báze Mg-Ti, KVZ a Mg-KVZ.
Po zhotovení návaru za teploty predhrevu sa v ňom nachá-
dzal primárny cementit (obr.6), ktorý sa však žíháním
dal odstrániť. Táto metoda sa ukázala ako výhodná pri
oprave chýb väčších rozmerov. Z troch typov drôtov sa
kvôli operatívnym vlastnostiam ukázal ako najvýhodnejší
drôt s pracovným označením.RD Zll s modifikátorom na
báze Mg-Ti.
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Obr.l Snímka mikroštruk-
itúry základného materiálu
. č.neg. 480, zv. 400 x,
^lept. Nital

J štruktúra feritická,
j^grafit V, VI6 s výskytom, ý

lokalít primárneho
cementitu

?

SSSŕä
Obr.2 Snímka mikroštruk-
túry prídavného materiálu
- liatej tyčky i 5 mm
č.ncg. 466, zv. 100 x,
lept. Nital
perlitická štruktúra,
grafit VI8, primárny
cementit

3 Snímka mikroštruk-
prechodu zvarového
do ZM, zhotoveného

•••metódou TIG.
redhrev: é50 C, tepelne

zvar
477, zv. 100 x,

Nital
^perlitická štruktúra,

grafit VI8, primárny
mentit
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Obr.5 Snímka zvarového
kovu zo spoja na obr.4

•č.neg. 528, zv. 400 x,
/ l e p t . Nital

Snímka mikroštruk-
ígptúry prechodu zvarového
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NÁVRH OPTIMALIZÁCIE PARAMETROV ZVÁRANIA TVÁRNEJ LIATINY

COg LASEROM

Kovažócy, P.: MTP STU, Katedra zvárania a zváracích strojov-Trnave
Podrek, P. - Blo2on, V.: Výskumný ústav zváračský, Bratislava

Laser umožňuje Pri jeho použití v procese zvárania

prechod od objemových procesov k procesom lokálnym. Táto

vlastnosť má za následok zrýchlenie procesu zvárania,

zvýšenie kvality zvaru a úsporu energie. Pri zváraní tvárne;j

liatiny uvedené fakty spôsobujú zmenšenie objemu roztaveného

kovu pri rovnakej hĺbke prevarenia a podstatné zmenšenie

tepelne ovplyvnenej oblasti v porovnaní s oblúkovým zváraním

alebo zváraním plameňom.

Táto práca je zameraná na hodnotenie vplyvu parametrov

zvárania na geometriu zvaru a tepelne ovplyvnenej oblasti.. Z

poznatkov získaných v experimentálnych prácach bol vytvorený

program umožňujúci návrh optimálnych hodnôt parametrov

zvárania, potrebných na dosiahnutie požadovanej•geometrie.

Na experimenty bolo použité zariadenie firmy CBL COc

laser ELT - 514, ktoré má nasledujúce parametre :

5 'kW

± 2.7. ;

10,6 jJtn

10 mm

± 0 , 2 mRad

2,0 mRad

3 >! 380 V

124 kVA

ktorý má Gaussove

výstupný výkon cw

stabilita výkonu

vlnová dĺžka žiarenia

priemer lúča na výstupe zrkadla

stabilita smeru lúča

diver9encia lúča

napájatie napätie

príkon

Laser pracoval v základnom mode TEMQO,

rozloženie intenzity vo zväzku.

Skúmaný materiál : feriticko — perlitické tvárna liatina

v liatom stave. Chemické zloženie materiálu — Fe

C 3,41 Z Si 2,50 7. Mn 0,72 X

Mg 0,10 % Al 0,08 % P 0,03 X

S 0,013 7. Cr 0,03 X Cu O, O2 Z

Experimenty sa robili na vzorkách tvaru tyčí o rozmeroch

145 x 20 >: 8 mm . Tieto vzorky boli zvárané po dííke a

metalograficky vyhodnotené.



u.:i i .> : .• . .• i • . •. .i; zmeny základných parametrov

:v,5r,iiii,i ;i,i .jľij.ii.'. i'i l i n i i z a p r e m e n n é v- p r o c e s e z v á r a n i a

tfybr.ini'. : v ; i t , u I . ••••!.. i : - h o l ú č a P ( U l )

i >• >. 11 I . i- ( . 'ii iii i i n v ( n i m . B " 1 )

(-•..-< r amc? Ir i? í i_,t. û rA<: : i,:-i,,, Bystďmu a p r i e t o k ochranného plynu

bul í konft t__-iii U u j i iijr ."• i , i- ,u ni- na v p r a x i overených optimálnych

hodnotách, i j t i i i ľ i k u luC.d bo.la s i l.uovsiié na povrcľi vzorky a

p r i e l . o k CK l ii mi u iť'l n i t i l f i n i bol g = 17 l.mirr" 1 . P r i

experii í.t?nl(j i; l i t jo.l i P O U Í I Lé hodnoty výkonu Pi = 2 kW , Pa = 3 kW,

ř'3 = 4 KU. l i .i d,..ii.< i. t iudi iotoct i výkonu sa postupne menila

rýchlosť .:vcii cii i id i KÍ i IULIDO l.ctch v i = 1 0 mm.s~ l, va = 40 mm.s"1, a

V3 = 8u nun.'3"' . Li• •> i i- i f- z á v i s l o s t i hĺbky a Sirky zvaru na

výkone I ď i e i o i ' j i n i luCri « r ý c h l o s t i z v á r a n i a sú znázurrieiKíj na

obr. 1 d y. . •- -'ý s t ijdiiým krivkám bola p r i r a d e n á reyresriu

rovnica n<ň .: ̂ í lŕnlc n>-.i -oi lei ic xá.1 neho modelu.

Š í r k a b - (••••(> I u, vA >i, OM-VVH. ( v - 9 ) + U , 3 2 5 . lnP-O, IV. ln<v-9> 11

HÍbka h i-.:,. L"..i'i >, t .uV>-/+ ľ, uti6. In < P~l ) -y, 382P. I n < P-1 ) J

Z á v i s l o s t i pľf? U-'poinu n/plyvntsnú oblasť Hiajú takmer zhodný

p r i e b e h , lc'ii b c< h i l u t d t i u j u v ä č š i e hodnoty.

Iietc3 r o v n i c e uii.u«.'ílujú odhadnúť parametre z v á r a n i a , p r i

ktorých darí iahí isma f o i a i J o v á i i ŕ hodnoty geoiiíĽtriGí zvairu.

Cliarak U?r 15L.1 ď :é >'U rul túry ,a Lvary zvarov sú na obr. 3 a 4.

Treba pi j inaineiwi:, 2e zvýäenie výkonu lúča zvyišuje

e f e k t i v n o s t ' působoía.í lúča a zvač&Lije lilbku a j š í r k u z v a r u .

Rýchlosť zvárania má vzhľadom na výkon lúCa protichodný

vplyv na genmeLriu .warn. Jwj rastom, pri konštantnom

výkone, hodnoty h) La •/ ,.ij šírky zvaru klesajú. Pri meriíiích

rýchlostiach je iSirl.n ,:viiru väCÄia ako priemer lúCa a pri

vyšších rýchlostiach <=a mu pribl.iíSujt3. Je to spôsobené tým,

že pri nízkych rýchlostiach sa veľká časť výkonu spotrebuje

na ohrev a t«vĽiiii? v dôsledku vedenia tepla. Pľ i vys&ích

rýchlostiach sa s t raty tepelnou vodivosťou znižujú a preto

sú vyssie rýchlosti p r i zváraní laserom výhodnejšie.

Na ur fenie optimálnych parametrov zvárania bol

vypracovaný program pre PĽ. Tento program je schopný

navrhnúť optimálne parametre zvárania a vyhodnotiť geometriu

zvaru podľa požiadavok užívateľa.
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Obr. t Závislost' hĺbky zvaru
od rýchlosti a výkonu

Ubr.2 Závislosť Sirky ivaru
od rýchlosti a výkonu

Obr.3 a-Btruktúra svaru a tepelne ovplyvnenej oblasti.
Zv. .t000x

b-Stopa po laserovom lú£i. P=2 kW , v=Q0 iwii.s-1.
Zv.75>!

P [W] 2 2

[may's] 10 40 80 10 40 80 20 40 80

Obr.4 Charakteristické tvary zvarov pri rôznych hodnotách
P a v.
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Iiig. ZOÍ;.'..V i\^::\ . - ->• . , U j . a , koacarn, ťl..tíň, a.3.

Prof. Ir.£. V'!C'.::- P:\:vs, ĽrSc, , Západočeská univerzita
v Plzni

OCHRANNÉ ViiSTVV L ^ T A T Ľ K Z OCELI 13 %Cr

DOSUD UbKL/ľĽč;;2:;ľ. ;HAC^

Cd oci'ľ'ja-ľí.; • .i.ji.í Í".;Ľ nebo návaru lopatek z oceli
se vyžaduj?? vy;:oi: . v. ore z ní odolnost a dále vysoká vzdornost
proti tibrä.7!, .?.••,.- .- -.avitaci. Uvedené požadavky lze splnit
vysokou tvr'•;••'.. •:•. :..Tc . natostí, homogenitou povrchu a koroz-
ní odolností VJ ' '"*>r:".•:• C:'-:cnalé adheze nástřiku nebo návaru
k ••iubatrátu. í'ĵ ;=:-.r;̂ -, , duné dopadem proudu páru a kapek vo-
dy, model••>V'Í.1'..' • .-: - v - paprskem, splňuje slitina typu stellit
na fcazi .cwĽ^it, .-r. *-o.r:, wolfram, uhlík, která se osvědčila již
u lopatek 5 pri ;ia;ny;;ii destičkami, vyrobenými ze slitiny bá-
ze stellit /I, 2, J/.

Daláíra požadavkem na ochranný nástřik nebo návar je je-
jich malý vliv na sniíaní hodnot únavy lopatek, malý vliv na
deformační křivky základního materiálu lopatek a malý vliv na
snížení únavové životnosti lopatek.

Velmi podstatný požadavek, který je velmi obtížně řeši-
telný, .je dosažení minimálních deformací lopatek po aplikaci
technologie stříkání nebo navařování.

Dosud byly podle požadavku škoda a.s. uskutečněny násle-
dující práce:

1. Plazrnov-1 nnvařování povrchu lopatek stellitovým prá3-
kem.

2. Navařování ochranných vrstev proudem elektronů.

J. Navařování ochranných vrstev laserem

s využitím principu navarování.

4. Žárový nástřik plamenem s přetavením vrstvy.

5. Žárový nástřik zařízeními Castodyn a Uni spray jet.

6. Žárový nástřik plazmou

7. Navařování aiikroplazmou.

8. Protierozní nn.jiskření.
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1. Plazmové navařování povrchu lopatek stellitovým práškem.

Zptisob řešení ochran lopatek parních turbin z oceli 13#Cr
s využitím plasmových technologií byl aplikován v G3AV - ÚT33K
v Plzni a ve VÚ 070 v 3rn5. Výsledky zkoušek potvrdily možnost
získat propracovanou technologií navařování návary s vyhovující
odolností proti erozivnímu rozrušování vodním paprskem.

Z metalografických rozborů vyplynulo, že z hlediska poža-
davků na 3trukturu návarů se .jeví jakc optimální návary o směr-
ném chemickém složení (hmot.*):

1,0 - 2,5#C, 25 - 30 Cr, 3 - 1 2 W, základ Co.
Navař tohoto stellitového typu dává požadovanou tvrdost,

struktura návaru je tvořena větším podílem karbidické fáze v
základní hmotě a raá výrazné dendritické usměrnění.

Pro zkoušky byly použity společné parametry navařování, cha-
rakterizovaná šířkou návaru 18 mm a výškou návaru 3 mm. Po navařo-
vání byly zkoušky založeny do pece na 1/2 h na dohřátí při te-
plotě 300 C a po vyjmutí g pece zasypány vermikulitem, kde po-
malu chladly do teploty 70 C.

Z rozboru všech vzorků vyplynulo, že spoj návaru s mate-
riálem byl bez makro i mikroskopických závad. Navař si uchoval
dendritické uspořádání s vyloučenou karbidickou fází, která je
funkcí návarového režimu z hlediska její morfologie a velikosti.

Na základě kladných výsledků z metalografického rozboru
plazmových návarů a ověření optimálních parametrů navařování by-
ly uskutečněny zkoušky pro stanovení únavové pevnosti návarů.
Po vyhodnocení zkouäek byla stanovena únavová pevnost

S_ = 180 MPa,
která splňuje dané podmínky a je srovnatelná s hodnotami před-
chozích zkoušek prizmatických nosníků s plazmovým návarem ste-
llitového prášku firmy Interweld /4/.

Na druhé straně velmi podrobnými zkouškami, uskutečněný-
mi ve VÚ 070 bylo zjištěno, že během navařování dochází ve fúz-
ní zóně k poměrně značnému promíšení materiálu návaru ze ste-
llitu základním materiálem 13žCr.

Během navařování a chladnutí návaru a základního materiá-
lu, kdy oba kovy jsou austenilické, existuje tendence k nauhli-
čování oceli 13 %Cr. Po transformaci matrice obou materiálů na
ferit s "BCC" strukturou se objevuje tendence opačná; t,j. do-
chází k nauhličování návaru.

I když se podařilo v závodě Turbiny vyřešit stellitové
návary s velmi úzkou fúzní zónou s minimálním ovlivněním zá-
kladního materiálu, stav napjatosti je tak vysoký, že dochází
k deformaci lopatek v nepřípustné velikosti. Další obtížně ře-
šitelný problém je nedodržení požadované hladkosti povrchu.
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nov •:.;
,..;,.'.i .. .o',;.\ proudem elektronů (elektro-

r^iitVm elektronů se do hloubky^zabýva-
vají v Bergmann-fiorcig /4/, kde v podstatě odstraňují ero-

y a přivařují ochrannou část lopatky ze
•.ironů. I když výsledky únavových zkou-
, lopatky 3e enermně deformují a vyža-
i H tíná, že do lopatky je vnesen vyso-
i .'j t o u t i .

dovanou část ]op
ate] l i tu proud.;-).
šek jsou vyhovuj
dují obtížné rov-
ky stav vnitrní

Piouú -̂
ve spolupráci
ků vy p 3 y r iil n ,
proudem eiek. 11,
kost lopatky p
ně anižcj.. i. '

-.;i! byle svařováno ve VlJz Bratislava
.. :.^LĽGI ľ;. I. Patona. Z analýzy výsled-
',;LV'U povrchu lopatky pri navařování
velmi výrazný a limitující vliv na ja-

'..: >''ání. Dále teplotní ovlivnění podstat-
M:.Ú únavy lopatek.

PO ku i b.
atelJ i tcr . i-<- •
váno, že ,.r.•.>;-..
lopatek z .Í.JVC
vrchu lopatky.

...lečaěny zkoušky klasického navařování
•••t vor.ii bylo zvýsledků zkouáek analýzo-
;.i^ požadavky, kladené konstruktéry

i í-.ná fokuzace proudu elektronů na po-

3. Navaŕováni oďa-anných vrstev laserem.

Navařování ]
v Praze, Běchovioí o
CONTROL-LASER 2, •".,
Stellit 6 firmy 1A
na povrchu velmi c
šek tak, ž<? hodnot
re m má pouze 2>;'. n
vrchové úpravy. IÍ.-J.
není základního E;;
návarem a ocelí 13
5 do 50 pm.

opatek laserem bylo uskutečněno v SVIÍOM
h /S/. Navařováno bylo na zařízení typu
::>'.'., Pro navařování byl použit prášek
terweld. Bylo zjištěno, že návary jsou
lenité a snižují hodnoty únavových zkou-
3 xe-e únavy zkušebního tělíska s náva-
oanoty meze únavy oceli lopatek bez po-
druhé straně je konstatovánot že ovliv-
t.iriálu je nevýrazné, fúzní zóna mezi
%Cr je velice úzká a pohybuje se od

4. Žárový nástřik s přetavením vrstvy

Žárový nárs;.řik měkkým CpH ?-Op plamenem byl uskuteč-
něn stellitovýoi prážkem,

I když metoda žárového nástřiku s přetavením vrstvy
dává požadovaný povrch návaru, ovlivnění základního mate-
riálu je příliš veliké, což se projeví širokou zónou sta-
vení (širokým fúzním pásmem). Současně dochází k tvorbě
širokých tepelně ovlivněných zón a tím i k nadměrným defor-
macím lopatky.

Je váak nutná konstatovat, že klasické přetavení
vrstvy dává z hlediska erozivní odolnosti optimální vý-
sledky z důvodu, že povrch vrstvy je homogenní a má vlast-
nosti stellitu, tak jak jsou vyžadovány konstruktéry.
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5. Žárové nástřiky zařízeními Castodyn a Uni-spray-jet.

Při žárovém nástřiku bez přetavení je nutné dosáhnout
dobrých specifických vlastností stříkaných vrstev s dobrou
adhezí (přilnavostí) k základnímu materiálu. Cílam aplikace
uvedené technologie je potlačit deformace lopatek na mini-
mum, získat dokonalou přilnavost a dokonalý povrch vrstvy
se snadnou aplikací zařízení za současné reprodukovatelnosr
ti technologie.

Z hlediska technologie žárových nástřiků lze přilna-
vost vrstvy dát do totožnosti s označením síly, potřebné nas
odtržení plošné jednotky vrstvy od oceli 1395Cr.

Pro stříkání byly použity podkladové a funkční stelli-
tové prášky.

Z podkladových prášků, majících funkci zvýšení přil-
navosti mezi substrátem a funkční vrstvou, byly vyzkoušeny
samoyazebné materiály. Jde o kovy a jejich slitiny, které
svými vlastnostmi zaručují vhodné podmínky pro vznik mikro-
avarů mezi substrátem a vrstvou. Mezi podkladovou vrstvou
a funkční vrstvou jsou pro charakteristický relief a sníže-
nou tepelnou vodivost nastříkané mezivrstvy velmi příznivé
podmínky pro vznik velmi ^evných vazeb.

Z klasických podkladových prášků byl použit čistý Mo,
který se velmi dobře stavuje s ocelí 13 %Cr. Potom mezi
vrstvou Mo a substrátem dochází ke klasickému parciálnímu
svaření.

Dále byly zkoušeny a aplikovány exotermické prášky
typu NiAI. Jde o Ni částice plátované hliníkem nebo naopak.
Jestliže směs prochází plamenem a ohřeje se na 1 400 C,
nastává exotermická reakce, při které se teplota částice
prášku zvýší až na 3 185 °C/7,8/, čímž se vytváří velmi
příznivé podmínky pro vznik metalurgických spojení se sub-
strátem. Mezivrstya působí velmi příznivě při vyrovnání
rozdílných součinitelů tepelné roztažnosti mezi substrá-
tem a funkční vrstvou.

Pro funkční vrstvu byl použit stellitový prášek vhod-
né zrnitosti.

K hodnocení přilnavosti stellitové vrstvy s mezivrs-
vou a substrátem byly aplikovány technologické zkoušky,
metalografický rozbor, zkoušky ke stanovení přilnavosti
podle DIN 50 160 a DIN 50 161.

Pro zkoušky byly použity jednotné parametry nástřiku
prášku. Stříkací zařízení bylo vždy modifikováno pro poža-
dovanou spotřebu plynů pro stříkání. Úprava stříkaných
ploch byla jednotná, tj. bylo použito tryskání a odmaštění.
Povrch byl nastříkán do 30 min. po tryskání.
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I
u'ií iiio iOiíj l)yl-y uskutečněny padacím za-

iízi\ÍJI Co^uáon ou^oi na aisjčební vzorek konce listu lo-
patky a Lim, oe nístřik byl namáhán tříbodovým ohybem při
dopadu závaží.

Výsledky zkoušek jednoznačně potvrdily výhodnost
NiAl mezivrstvy. Všechny zkoušky 3 mezivrstvou vykázaly
příčná trhliny! nikoliv vJak odloupnutí nastříkané vrst-
vy. U zkouäek bez mezivrstvy došlo ve všech případech
nejen k tvorbě příčných trhlin, avšak též k odlupovaní
vrstvy.

Na druhé 3tran:; u zkcuíek 3 raezivrstvou, které byly
dále tepelne zpracováni' vysokou frekvencí došlo k podstat-
nému zhoršení soudržnosti ĽCZÍ substrátem a metivrstvou
v dôsledku další oxidace zbylého hliníku.

.Metalografický rozbor byl uskutečněn komparační me--
todou 3 tím, že ideální spoj mezi ocelí 13 ááCr a atelli-
tem, navařeny mik repluzme u byl srovnáván se žárovými spo-
ji. Metalografický průzkum se uskutečnil ve stavu po leš-
tění a po leptání v nitale. Z metalografického průzkumu
vyplynulo, že v případě nástřiku s NiAl mezivrstvou je
spojení mezi sub3trátem a vrstvou ze 35 % difúzni, z 1056
chemicko-metalurgické" a z 55 % mechanické - mechanismem
zakotvení. Porovitost je 10 - 12#ní 3 tím, že rozložení
dutin je rovnoměrné. Difiízní vrstva je ve většině případi
spojena s úzkou plastickou oblastí substrátu /9A Ze stu-
die vyplynul příznivý vliv termochemické reakce NiAl práš-
ku s cílem dosažení nejvyšší teploty na povrchu přenáše-
ných částic prášku.

Zkoužky přilnavosti byly uskutečněny podle Dlí'
50 160 a 50 151.

Při zkouškách podle DIN 50 160, t.j. s lepeným spo-
jem, byly spoje porušeny pouze v případě nástřiků bez me-
zivrstvy NiAl. Dosahované hodnoty při porušení spojení me-
zi substrátem a 3tellitovou vrstvou se pohybovaly okolo:

Hodnoty přilnavosti (MPu) : 14,32, 12,64, 12,32.

V případě použití mezivrstvy NÍAI došlo ve váech
případech při zkoušce DIN 50 160 k poruání lepeného spo-
je. Z uvedeného důvody byly použity složitější zkoušky
podle DIN 50 161 s tím, že vrstvy byly strhávány smyko-
vým napětím vždy po sobě z trnu a to prstencovým kalib-
rem. Vypočítané hodnoty smy.kového napětí ( z naměřených
hodnot)jsou následující:

Hodnoty přilnavosti podle DIN 50 161(MPa): 19,28, 18,42,
19,89.

Z dosažených hodnot lze konstatovat, že hodnoty s mezi-
vrstvou NiAl jsou zhruba o 1/3 vyšší.
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.:<j studie žárových nástřiků upravenými zařízeními
CaziĽlju a Uni spray .jet vyplynulo, že splnit požadavky
minimálních deformací podle /1O/ lze pouze intenzivním
omezením tepla, přiváděného na povrch lopatky. Bylo po-
tvrzeno, že tepelnému ovlivnění lze předcházet "stude-
nem" nástřikem mezivrstvy NiAl s využitím exotermické
reakce 3 následujícím nástřikem aktivní strjllitové
vrstvy. V oblasti "studených nástřiků" zbývají řešit vel-
mi náročné úkoly spojené se zdokonalením přilnavosti me-
zi substrátem a vrstvou s tím, že nástřik mu3Í vzdorovat
odstředivé síle na průměru 3 850 mm při 3 000 otáčkách.
Dále musí vyhovět zkoušce erozní odolnosti, která je pro-
váděna na erozním stendu ve Škoda Turbiny a.s. Zkouška
je založena na principu zkoumání vlivu dopadové rychlosti
kape** vody o velikosti cca 270 um s tím, že dopadová rych-
lost kapek se pohybuje v rozsahu 430 až ólO m/a.

6. Žárový ná3třik plazmou.

UJtisicky" plazmatický nástřik byl uskutečněn na ČSAV
Plzeu, ve Škoda a.s. ÚVZÚ a ZČU /li/. Dále byly prováděny
zkoušky s plazmatickým nástřiky na VŠT v Brně /7/. Plaz-
matické nástřiky stellitovým práškem dávají velmi dobrý
povrch vrstvy o síle cca 0,5 mm a minimální tepelné ovliv-
nění základního materiálu. Deformace lopatek jsou minimál-
ní, ovšem za cenu menší soudržnosti nástřiku se substrá-
tem, což se projevilo při zkouškách na erozním Standu ve
Škoda Turbiny a.s.

Plazmatický nástřik stellitového typu je poměrně ho-
mogenní. Vrstva se skládá z jednotlivých dropletů vzájem-
ně difúzne spojených. Jestliže není použita mezivrstva po-
tom přechod mezi substrátem a stellitovou vrstvou je pou-
ze ze 25 X> difúzního charakteru, což vysvětluje dosud ne-
vyhovující výsledky zkoušek na erozním Standu. Přesto žá-
rové nástřiky plazmou jsou perspektivně velmi nadějné
a lze v aplikaci s možností vzniku chemicko-metalurgického
spojení mezi substrátem a vrstvou očekávat kvalitní
vrstvy.

7. Havarování mikroplazmou.

i.íikroplazma se liší od běžných svařovacích zařízení
WIG tím, že má nezávislý plazmový pilotní oblouk, t.j.
oblouk hoří v hubici svařovacího hořáku. Potom svařovací
oblouk, který může být závislý, velmi snadno zapaluje.

Protože mikroplazmové zařízení pracuje spolehlivě
s nízkými výkony (proud od 5 A), potom tepelné ovlivnění
základního materiálu je minimální. Rovněž tak pásma stave-
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Z dosucl u.;i-<ľ.t *n-inveh v kousek zařízením Č3A0 Plzeň
a s plněným drátem Cr-iSLolin Stellil o průměru 1,6 mm
vyplynulo', že při navaŕování hrany koncové lopatky bylo do-
saženo dokonalé fúzní spojení stellitového névaru se sub-
strátem při minimálním ovlivr.óním základního materiálu lo-
patky, Z rozboru h^Jnot tvrdosti rovnčž vyplynulo, že ov-
livnění oceli Ij *Cr ,1e velmi inalé, což zaručuje též ?el-
mi malé deformace lopatky.

Nevýhodou naparování mikroplazmou je velmi nízký pra-
covní výkon, což ,',>:• rí:i.-r.> m. lym množstvím netaveného svaro-
vého kovu.

8. Protierozní naj iskrení.

Technologickí zkouaky byly též provedeny na najiskře-
ných Částech koncevy-.h lopatek z oceli 13 íCr roubíkovou
elektrodou z karbidu wolframu. Na.jiskření bylo uskutečně-
no ve Škoda Turbiny a.s. na aktivním zařízení. Princip na-
.jiskření je v přerušení hoření elektrického oblouku.
Při tom dochází jednak k mikronávarům karbidu wolframu za
současného zakalení oceli 13>̂ Cr pod návarem. V dôsledku
vzniku zakalených zon je podstatně snížena hodnota meze
únavy naj iskrených lopatek.

Závěr

Práce shrnuje dosud aplikované technologie navařová-
ní a stříkání částí lopatek parních turbin z oceli 13 £Cr.
Technologie, úspěán-í po výrobní stránce, byly dále podrobe-
ny zkouškám, modelujícím podmínky provozu. Dále rozboru mož-
ných deformací, přípustných při výrobě lopatek. Z obou rozbo-
ru vyplynulo, že v podstatě nelze přímo aplikovat žádnou ze
zkouáených technologií, avšak je možné technologie uzpůsobit,
t.j. modifikovat, nebo vzájemně kombinovat, což je náplní
další práce v tomto odvětví.
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Plazmatický stříkané povlaky a PVD tenké vrstvy jako tepelné
bariéry.

l.Úvod

Plazmatické depoziční procesy jsou velmi úspěšné technologie vytváření povrchových ochran
materiálů, které pracují v prostředí extrémně vysokých teplot a v přítomnosti korozních a
oxidačních médií. Největší zájem je soustředěn na atmosférický plazmatický nástřik (AP-
S) a fyzikální depozici (PVD) povlaků částečně stabilizo váného ZrCj se stabilizacemi typu
Y2O3, MgO, CeOj, TiOj, SC2O3. Čistý ZrOj prochází několika fázově-transformačními změ-
nami. Výsledkem sotidifikace taveniny ZrOj (2700° C)je vznik kubické F-íáze,která dalším
ochlazením (2360° C) přechází do tetragonální T-fáze,při dalším snížení teploty (1200° C)
proběhne martenzitická transfor mace a vzniká monoklinická M-fáze. Důvod stabilizace ZrO]
je jasný • snížit teplotu martenzitické transformace. Jestliže teplota je nižší než okolní teplota,
T-fáze zůstává jako fáze metoatabiliií. V plazmatický stříkaných ZrOj povlacích se používá
tzv. částečná stabilizace (6-8 % hm. Yj O3 ),hlavní fáze je nerovnovážná T'-fáze, která je též
nazývána netransformovatelnou fázf,protože do mono klinické struktury nepřejde ani v případě
prudkého ochlazení na pokojovou teplotu.
Hlavní požadavky na TB povlaky jsou uvedeny na obr.l.

Povlaky tepelných bariér - hlavní požadavky

1. nízká hodnota tepelné vodivosti
2. relativní vysoký koeficient tepelné roztažnosti
3. chemicky inertní vlastnosti
4. termodynamická stabilita v plynném prostředí
5. mechanická stabilita vůči tepelné rinavě
6. dobrá odolnost proti mechanickému opotřebení

Obr. 1

'Stříkané povlaky částečně stabilizovaného ZrOj - PSZ(partially stabilized zirčonia) pro potře-
by tepelných bariér TBC (thermal barrier coatings) jsou obvykle tlouiiky 400-3000 um, PVD
povlaky TBC cca 5-10 (trn. Plazmatický stříkané TBC povlaky jsou vynikající tepelné bar-
iéry, které snižují teplotu o 100-250° C. Jejich vysoká porozita (8-20%), která zvyšuje hodnotu
tepelné izolace, společně s relativně vysokou hodnotou koeficientu tepelné roztažnosti ZrOj
přispívá k velmi dobrým termomechanickým vlastnostem PSZ povlaků. Náhodně rozložené
póry a mikrotrhliny v růstové struktuře povlaku spolehlivě disipují vnitřní energii pro šíření
trhlin, která vzniká v povlaku při jeho tepelném a mechanickém namáhání a fázově-transíor
mačních změnách v ZrOj. PVD povlaky tepelných bariér díky své prakticky nulové porozitě &
husté růstové struktuře jsou výbornými bariérami proti pronikání korozních zplodin povlakem
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PÁ k povrchu nuhstrátn. Přestože plazmatický deponované TBC povlaky mají velmi dobrou
tepelnou stabilitu a daJsí přednosti, současný výzkum je intenzivně zaměřen na otázky spojené
a neustálym zvyšováním tepelných a mechanických charakteristik TBC povlaku, dále pak na
zevrubné poznání dcgradačních mechanismu v různých podmínkách provozu. Současné moti-
vace v oblasti plazmatický deponovaných TBC povlaků lze shrnout do obr.2.

Povlaky tepe lných bariér - současné nové koncepce

1. Segmentované struktury, struktury a mikrotrhlinami /Lit. 1, 2/
2. Řízená tvorba kubické a tetragonální dvoufázové struktury /3/
3. Povlaky s řízeným množstvím zbytkových pnutí /4/
4. Různé způsoby přípravy přídavných práškových materiálů /5, 6/
5. Optimalizace a řízena změna parametrů depozitního procesu /5, 6/
6. Gradované TBC povlaky /7 - 9/
7. Následné tepelné zpracování TBC povlaků /10/
8. TBC povlaky vytvořené kombinací různých plazmatických depozičních technik / l i , 12/

Obr. 2

Ve stručnosti se v dalším zmíníme o plazmatický stříkaných gra dovaných TBC povlacích, způ-
sobu jejich tvorby, vlastnostech a možnosti kombinace těchto povlaků s povlaky vytvořenými
PVD fyzikální depozicí za sníženého tlaku.

2. Gradované TB povlaky vytvořené procesem APS

Přednosti gradovaných TB povlaků jsou na obr.3.

Gradované T B kovokeramické povlaky - h lavni v ý z n a m

1. potlačení efektu ostrého rozhraní
2. potlačení misfit u fyzikálne - mechanických charakteristik materiálu povlaku a substrátu
3. příznivý růst krystalitů a tvorba požadované růstové struktury

Obr. 3

Gradované TB povlaky jsou nanášeny plazmatickým nástřikem jako multivrstvové povlaky
s plynulou změnou z kovové do keramické báze. Nejčastěji používané přídavné práškové ma-
teriály kovové báze jsou slitiny NiCrAlY. Krystalografická struktura fcc slitin na bázi Ni je
velmi příznivá pro vysokoteplotní aplikace a požadavek zvýiené koheze, protože jejich téměř
obsazená třetí elektronová hladina zabezpečuje v přítomnosti daláíeh slitinových prvků vysokou
fázovou stabilitu. Chrom a hliník ve formě tuhého roztoku zvyšují pevnost niklové matrice,
malé množství ytria dává celému systému dobrou odolnost proti oxidaci a přispívá ke zvýíení
adheze.
Reprodukovatelná a řízená tvorba gradovaného povlaku je podmíněna programovatelným mikro-
procesorovým řízením depozičních parametrů, robo tizovaným pohybem plazmatronu a kom-
plexními znalostmi vlivu dominantních depozičních parametrů na růst povlaku. Fundamentál-
ním problémem při depozici gradovaných TB povlaků je tvorba přechodové gradované kovoke
ramické (GMC) zóny a "top ", ochranné keramické vrstvy /9/.
Řízenou depozici GMC zóny lze definovat výběrem hlavních depozičních parametrů, resp. jejich
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zmenou, v empirickém funkčním vztahu tzv. koeficientu homogenity vJOH, koeficientu, který
charakterizuje stupeň hotnogen ního rozprostření, vzájemného míchání a distribuci částic kovu
a keramiky v GMC zóně gradovaného povlaku /8/

COH = k (D
kde k=n,A;, je konstanta zahrnující okrajové podmínky pro použití uvedených depozičních
parametrů i a jejich "scale "faktory, zlomek 1/ctan/S vyjadřuje vliv geometrie uspořádání
injektoru pro napouštění kovu a kera miky( c /mm/ je hloubka zapuštění injektoru směrem
k podélné ose plazma tického svazku, f> (°) úhel, který svírají injektory kovu a keramiky), výraz

p4eprezentuje vliv dominantních depozičních parametrů (Pe(kW) elektrický výkon,
í

j g p j
4>ÄT (l/min) průtok plazmového plynu Ar./pozn. vliv 4>H7 není výrazný, dS-T (mm) depoziční
vzdálenost, (l/min) rozdíl průtokových množství argonu pro napouštění kovu a keramiky do
plazmatu),výraz \b\hr\ představuje vliv základních fyzikálních charakteristik práškň(| AA,
| AT | rozdíl hodnot tepelné vodivosti a teploty tání prášku kovu a keramiky). Hlavním cflem
je dosažení hodnoty COH, která se blíží 1, při optimalizované volbě depozičního procesu lze
dosáhnout COH = 0,76 - 0.80, což je zcela postačující.
Druhým vážným problémem je depozice horního "top "keramického povlaku větších tlouštěk,
kdy při standardně aplikovaném nástřiku dochází k silnému přehřátí povlaku, jako důsledek s-
nižování přestupu a odvodu tepla do substrátu,vlastnosti tepelné bariéry ZrOj vrstvy s rostoucí
tloušťkou vzrůstají. Na základě experimentálních měření a analytických výpočtů byl určen vliv
a hodnota tepelné energie SEFE (kJ/kg) a stanoveny depoziční podmínky pro nástřik keramick-
ých částic s cílem udržení konstantní nízké hodnoty teploty povrchu rostoucí keramické vrstvy a
za účelem zvýíení porozity a tím zachování mechanických vlastností povlaku a zvýšení tepelné
izolace gradovaných TB povlaků, viz obr.4a. (na obr.4b je část z příčného řezu gradovaného
povlaku).

cePAnic coat thickness

1.6

a

I
11.Z

5,9

118 šprty ing distance lani 1S6

aiichtrgo currant (A)

Obr. 4a Obr. 4b

Vliv depozičních parametrů lze.shrnout následujícím způsobem:
1. Zvýšení ID (500-700 A) pozitivně ovlivňuje homogenní překrytí a distribuci částic kovu a
keramiky (příčinou je zvyšování výtokové rychlosti plazmatu a rozšíření oblasti vyiších teplot
plazmatického svazku v radiálním směru a tím rozšíření oblasti požadovaného natavení částic).
2. Zvýšení 4>Ar (42-50 l/min) urychluje plazma obloukového výboje a tím částice kovu a k-
eramiky, podobně jako v ad.l. COH dosahuje vyšších hodnot.
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3 Zvýšení <t>ji} (8-15 l/min) se promítá do silného přehráti řástic, u kterých při rozprostření
na podložce dochází k dekohezi a nežádoucímu rozinku.
4. Snížení Ip (700-500 A) a zvýšení ds-r í 110-lfiO mm) při nástřiku "top "keramické vrstvy
umožňuje společně s externím chlazením udržet konstantní teplotu povrchu rostoucí keramické
vrstvy (substrát má cca 150° C ) a je odpovědné za požadované zvýšení porozity.
5. Snížení ID je velice příznivé z hlediska růstové struktury ZrOž , vrstvy ZrO2 při Ij> = 500-550
A mají strukturu s menšími kolumnární mi zrny oproti vrstvám nanesených při lp = "00-800
A . což v praxi znamená vyšší životnost v podmínkách tepelného a mechanického namáhání.
6. Nižší P, (kW), více přejezdů menších tloušťek, intenzivní chlazení a větší hmotnost substrá-
tu přispívají velmi výrazně k redukci zbytkových pnutí.
7. Volbu P„ (kW) je nutné velice pečlivě zvažovat, protože oproti pozitivnímu snížení Pc(kW)
z ad. 6) platí, že při zvýšení P, o 20-30 % se snižuje obsah nežádoucí inonoklinické fáze
v povlaku se 7 hm.% na 1 hni. %•

3. Vlastnosti plazmatický stříkaných gradovaných TB povlaků

Gradované TB povlaky na rozdíl od keramických povlaků s kovovou mezivrstvou nemají skokové
"ostré "rozhraní.

Obr. 5 Obr. 6

Specimens | P (MPa) I Kc ( M N m " ^ ) I
A
B
C
D
E

21 - 2°
20- 23
18- 20
28- 30
18 - 20

3,0- 4,2
3,7- 3,9
3,6-3,7
6,2 - 6,5
3,7 - 3,9 Bitoch testo4 coatings

Tab. 1 Obr. 7
Plynulý pfechod z kovové do keramické báze realizovaný prostřednictvím GMC zóny eliminuje
náhlé změny ve íyzikálně-mechanických charakteristikách jednotlivých materiálů, GMC zóna
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je schopna lépe disipovat vznik a šíření mechanických a strukturních defektů při tepelném a
mechanickém zatížení gradovaného povlaku. Podle obr. 5 velmi výrazné snížení přednostní
orientace ZrOj v přítomnosti NiCrAlY v GMC zóně vede k růstu krystalitů ZrOj do více s-
měrů, tím se podstatně snižuje pravděpodobnost vzniku Síření trhlin v původním preferovaném
směru, což pozitivně přispívá ke zvýšené odolnosti povlaku. Plynulá změna z NiOcAlY do ZrOj
(Y2O3) má silný vliv na změnu elastické deformace kolmé k povrchu povlaku, která dobrým
způsobem popisuje napětové stavy v povlaku e < 0 — roviny rovnoběžné z rozhraním jsou
v tahovém pnutí, e > 0 — roviny jsou v kompresním pnutí). Z obr.6 je dobře vidět, že největší
gradient pnutí odpovídá 100% ZrOj, naopak přítomnost částic NiCrAlY tento gradient snižuje
/12/. Velmi pěkné korespondence s výše uvedenými závěry bylo dosaženo při mechanickém
a tepelném testování gradovaných povlaků, viz tab. 1 a obr. 7. Mechanické zkoušení bylo
prováděno tahovým testem dle normy a měřením pomocí scratch ti- 'u na příčných řezech.
Pozn. vzorky A - gradované povlaky s GMC zónou 175 /im, vzorky B - GMC zóna 125 /xm,
vzorky C - GMC zóna 85 /«n, vzorky D - GMC zóna 590 um, výsledná tloušťka gradovaných
povlaků A, B, C, D byla 1115 um, vzorky E jsou keramické povlaky s kovovou mezivrstvou
(výsledná tloušťka 1115 fim)

V současné době je již v závěru vyhodnocování komplexních testů dlouhodobé tepelné únavy.
Předběžně lze konstatovat, že podobně jako při mechanických testech a rychlém krátkodobém
tepelném zatěžování, gradované povlaky vykazují podstatně vyšší odolnost proti tepelnému a
mechanickému namáhání ve srovnání s keramickými povlaky s kovovou mezivrstvou.

4. Tepelné bariéry vytvořené APS nástřikem a PVD depozicí

PVD depozice ZrOj tepelných bariér pomáhá výrazně zvýšit spolehlivost a životnost plaz-
matický stříkaných ZrOj povlaků v podmínkách horké koroze a oxidace. Husté, prakticky
bezporéznf PVD povlaky se strukturou T (podle Thorntonova modelu) jsou dokonalou bar-
iérou proti koroznímu napadení vrstvy v objemu a základního materiálu - funkční chráněné
časti. Povlaky jsou realizovány reaktivním odpařováním za sníženého tlaku pomocí a) nízkon-
apěťového obloukového výboje, b) elektronového svazku, dále magnetronovým naprašováním
pomocí a) DC doutnavého výboje, b) RF výboje.
Pro požadovaný vznik tetragonálnf nebo kubické fáze v povlacích se snahou eliminovat výskyt
fáze monoklinické se ukazuje jako nezbytné nutné volit následující podmínky depozičního pro-
cesu :
1. zabezpečit iontový bombard rostoucí vrstvy přesnou volbou záporného substrátového před-
pět íU s <-30,-80) V,
2. je nutné dodat do substrátu výkon cca P = 10 W/cm3,
3. prodaný typ depozičního procesu, geometrického uspořádání komory je nutné nalézt správné
hodnoty depozičních vzdáleností, depozičních tlaků a průtoku napouštěného reaktivního plynu
a argonu, který sehrává význačnou roli při iontovém bombardu vrstvy. Cílem je přechod
kolumnární struktury do přechodové zóny T a vznik tetragonální fáze jako důsledek induko-
vané povrchové a objemové difúze vlivem kinetické a rekombinační energie dopadajících iontů
/13/.
V současné době je kombinace procesů APS a PVD při vytváření ZrC>2 tepelných bariér in-
tenzivně studována, na základě dosavadních výsledků je předpoklad úspěšného řešení povlaků
tepelných bariér s požadovanou odolností proti vysokým teplotám v prostředí koroze.
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TECHNOLOGIE VYSOKORYCHLOSTNÍHO
KONTINUÁLNÍHO DETONAČNÍHO NÁSTŘIKU

Abstract

Novým perspektivním směrem v technologii nástřiků povlaků je CDS de; jzice (CDS-Continuous
Detonation Spraying), která je jinak známá pod pojmem technologie HVOF (HVOF-High
Velocity-Oxy Fuel). Příspěvek ve stručnosti referuje o základních charakteristikách tohoto de-
pozičního procesu a charakterizuje vlastnosti vybraných CDS povlaků z hlediska úspěšného
praktického použití.

l.Úvod

Depoziční procesy detonačního nástřiku patří mezi nejmladší technologie nanášení povlaků na
bázi superslitin, cermetů a oxidů. Rychlý a úspěšný rozvoj této depoziční techniky můžeme
sledovat od roku 1980, kdy J.Browning uveřejnil ve své práci / I / popis nového systému pro
termický detonační nástřik Jet Kote a v brzké době dokázal vyrobit a prodat první komerční za-
řízení včetně technologie. Toto byl start pro bouřlivý rozvoj technologie detonačního nástřiku
v následujících letech s maximálním využitím znalostí především termodynamiky proudění
rychlých horkých plynů, fyziky plazmatu a práškové metalurgie. V současné době výrobci
nejkvalitnějších zařízení HVOF vedle zmíněného Browning Engn. jsou firmy Metco (Diamond
Jet), Union Carbide ( D-Gnn) a Plasma Technik Sulzer (CDS systém). Podstatou všech za-
řízení je vysoká výtoková rychlost silně fokusovaného plamene hořícího v kyslíku a směsi plynů
(1500-2000 m/s), vysoká dopadová rychlost stříkaných částic (350-1000 m/s), řízené natavení
bez oxidace za letu, HVOF povlaky mají vynikající zakotvení do základního materiálu, vysokou
kohezi, nízkou porozitu (< 1% ), vysokou tvrdost. CDS proces umožňuje oproti např. Jet Kote
systému piacovat s vyššími rychlostmi stříkaných částic (až o 20%) a nanášet materiály s vyšší
teplotou tání (např. AI3O3).

2. Charakteristika CDS - HVOF systému

Z obr.l vyplývá, že do komory CDS systému je napouštěn kyslík Oj (až 430 l/min) a směs pali-
va (až 60 J/min) tvořená např. CoHs (propan) - CaRs (propylen) nebo CjH" (acetylén). Kyslík
společně s palivem a axiálně napouštěným přídavným práškovým materiálem jemné zrnitostnf
frakce je kontinuálně dodáván směrem do prostoru hlavně detonačního děla. Chomicky aktivní
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I
I

směs je zapálena jiskrovým výbojom n. tlak v komoře CDS děla prudce vzroste Geometrie
komory a prostoru hlavně CDS tletonačníiio dolu jv volena s cílem generace deflagrační vlny,
která umožňuje urychlení vlny detonoční.

Kyslík
Palivo
Práäek
Palivo
Kyslík

Obr. 1

Detonační vlna, která představuje žfřenf chemického rozkladu plynné směsi, se áíří konstantní
supersonickou rychlostí, prudkým stlačením ohřívá a generuje zapálení výbušné směsi kyslíku
a paliva. Bouřlivá exotermická chemická reakce hoření smísí kyslík - palivo nepřetržitě pod-
poruje rázovou vlnu a nedovoluje ji uhasnout. Základní charakteristiku HVOF svazku hořící
směsi určují Machovo číslo, teplota a tlak, viz obr.2 /2/.

Tryska Hlaveň
t— »" 1

_____ kompresní vlny
expanzní vlny

Obr. 2

Výtoková rychlost částic přídavného materiálu na výstupu CDS děla, stupeň natavení a oxidace
je funkcí tlaku v komoře, volby druhu plynů, jejich průtokového množství a velikosti poměru
napouštění, velikosti zrnitostní frakce deponovaných prášků. Jak vyplývá z předchozího, nižší
teplota svazkn hořící směsi a vysoká dopadová rychlost částic prásku podstatně snižují vznik a
průběh tepelně aktivovaných chemických procesu a strukturních změn v přídavném materiálu
a tím potlačují možný vznik strukturně - degradačních procesů v deponovaném povlaku.
Hlavní výhody HVOF depozičního procesu oproti známým metodám nástřiku jsou uvedeny v
tabulce 1.

8 2



Tab.l Hlavni výhody HVOF nástřiku

1. Příznivějií prostředí pro průběh chemických reakcí - redukce oxidační atmosféry.
2. Rovnom&nčjií a úíinnSjit c&sticovy ohícv - vlivem intenzivních mikio-Viiitmkntnkh picradů
v hořící směsi kyslík • palivo.
3. Podstatně kratií čas letu částic na podložku - díky vysoké rychlosti částic (350 -1000 m/a).
4. Silná redukce míchání hořícího svazku a natavených částic s okolní atmosférou.
5. Nižií teplota hořícího avazku oproti svazku plazmatu obloukového výboje (potlačení nežá-
doucích ttzově - transformačních změn v přídavných materiálech).
6. Podstatně vysií kinetická energie částic při dopadu (disipace energie znamená realizaci velmi
kvalitního časticového rozprostření bez nutnosti předchozího přehřátí částic).

3. HVOF stříkané povlaky

Základní vlastnosti HVOF povlaků jsou schematicky popsány v Tab.2.

Tab.2 Základní vlastnosti HVOF povlaků

Přednost i Zdůvodnění
Vyšší hustota (nižií porozita <
(malé póry < 1 um)
Zvýiená korozní odolnost
Vyiií tvrdost

1%) Vyiií dopadová energie

Vyiší odolnost proti opotřebení
Vyiií adhezivně-kohezivní pevnost

Nižií obsah oxidu (0,1-1,5 hm.%)

Silné potlačení inkluzí nenatavených
částic
Požadovaný chemismus, zachování
dané fázové strukturní stavby
Možnost realizace tlustějších povlaků
(celková tloušťka, jednotlivé přejezdy)
Hladší povrchy vytvořených povlaků

Potlačení průchozí porozity
Vyiií hodnoty vazebných sil,
kvalitní růstová strukturu,
Vyiií tvrdost a únavová pevnost
Vyiií hodnota vazebných sil
mezi jednotlivými částicemi
Kratií čas letu částic,potlačeni
interakce s okolním prostředím
Kvalitnější časticový ohřev

Depozice v podmínkách nižších
teplot a kratších Sasů
Generace podstatně nižších
zbytkových pnutí
Vyšší hodnota dopadové energie
částic

Je jasné, že velmi nízká porozita, vysoká adhezivně - kohezivní pevnost, izotropní růstová
struktura a strukturní stabilita předurčují tyto povlaky pro velmi atraktivní a široké využití v
průmyslové praxi. V současné době nejvíce používané jsou CDS - HVOF nástřiky povlaků na
bázi superslitin (NiCr-Inconel, CoMoCrSi, NiCrMoNbFeTiAlC, CuNiln, NiCrBSi) /3,4/, cer-
metů (WC-Co, WC-Ni, WC-CoCr, (WCr)C-Ni, WC-TiC) /Sfif a oxidických keramik (A12O3,
Cr2O3, YBaaCugO,) /7,8/.
Výrazné přednosti CDS • HVOF nástřiku oproti procesu APS (APS - atmosférický plazmatický
nástřik) lze dokumentovat např. naWC-Co povlacích.
APS nástřik produkuje WC-Co povlaky, které obsahují značné množství nežádoucí eta fáze
C03W3C a CofiW6C, oxidy WO t a substechiometrické karbidy C03W9C4. Příčinou je "přflií
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dlouhý "CAR letu částic WC-Co na podložku (cca 10 n) n vysoká teplota procesu, která pfi
interakci částic s plazmatem způsobuje natavení částic v celétn objemu, výrazné je vyli oři vání
uhlíku. Výsledkem je sn/žení poměru C-/W+ v povlaku, probíhající chemické reakce a vznik
fáze WjC, která je přímým precursorem pro vznik cta fází, volný uhlík reaguje velmi ochot-
ně s Co a rychle solidifikuje do nežádoucí amorfní křehké fáze. APS povlaky WC-Co ztrácí
požadovanou kohezivní pevnoK, tvrdost a houževnatost /0(.
Úspěiná depozice CDS • HVOF karbidových povlaků WC-Co v porovnání s APS nástřikem
tyto nežádoucí jevy podstatným způsobem eliminuje, jak názorně ukazuje Tab.3.

Tab.3

Depoziční proces/prášek

•

WC+'2%Co

APS/Amdry 301

VPS/Amdry 927

COS/CDS 1927

WC+17%Co

APS/Amdry 983

VPS/Amdry 983

CDS/CDS 1983

WC

XX

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

w2c

XX

s
XX

X

X

X

Detekované fáze v povlaku

W

XX

X

X

C03W3C • CO3W9C4

X X

X

X

x Co6W6C

. X

APS - atmosférický plazmatický nástřik
VPS - vakuový plazmatický nástřik
COS - kontinuálni detonačnJ nástřik

Výsledné povlaky mají díky vysoké hodnotě mikrotvrdosti (HVlOO = 1700-1800), makrotvr-
dosli (HR15 N = 84-92), ndhezi (P = 60-80 MPa), povrchové drsnosti (Ra = 8,5 /itn) s možností
následného mechanického opracování a díky strukturní stabilitě vynikající užitné vlastnosti z
hlediska vysoké odolnosti proti abrazi, erozi, k&vitaci, fretting únavě, spolehlivě odolávají ko-
rozi do teplot 500° C /9/.
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Příklady HVOF povlaků jsou znázorněny na obr. 3 (obr. 3a - příčný řez WC-Ce povlakem,
obr. 3b • NiCr Incalloy povlak, zvětšení 200x).

Obr. 3a Obr. 3b

4. Závěr

Současný výzkum a vývoj HVOF technologie s cflem rychlé aplikace směřuje do oblasti kon-
strukce nových komor detonačních děl, způsobu napouštění přídavných práškových materiálů
a volby smísí paliva. Motivací je zvygování výtokových rychlostí a snížení teploty plamene
směsi kyslíku a paliva. Samostatnou kapitolou je intenzívní výzkum a vývoj nových "advanced
"přídavných práškových materiálů na bázi WC. Hlavním cílem je získat přídavné práškové
materiály požadovaných vlastností (chemické a fázové složení, strukturní stabilita), které na
základě způsobu jejich přípravy zůstanou zachovány ve vytvořených povlacích při potlačení
jakýchkoliv nežádoucích změn během vlastního depozičního procesu.
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K 23i - K i t a d r t í tvôfer.1.- s l é v á n i a svařováni

TVRZENÍ POVRCH0 STROJNÍ CH SOUČÄSTÍ, VYROBENfCH ZE §EDÉ
LITINY,NATAVENÍM ELEKTRICKOM OBLOUKEM.

Ve s t r i j i renské ps-asi e x i s t u j * řada možnosti tvrzeni
f u n k č n í c h p l o c h s o u č á s t i ze 8edé l i t i n y . Důvodem j * snaha
dosáhnout př®devi?1ni zvý§*né odolnosti vôii různým druhům
opotřebeni.

Často aplikovaný mechanismus tvrzeni povrchů součásti
ze !*dé t l H n y yt známý metalurgický proces, pM kterém se
na p-ivrchu siučást í vytvoří ledeburitická struktura. Tato
p r i b l emat i ka býva í-s^ene samotnou slévárenskou technologii
výroby Tdl i tků„ Plochy, které mají být tvrzeny jsou ochla-
zovány pomoci k-ivivých chladl tek, vlořenýeh do l i d formy.
V místě rychlého ichlazeni krystalisujieiho kovu vznikne
vrstvi < f ed&buH t í cknu strukturou.

nes® 1 řadu nevýhod, jako např.
y , K c . í t -e slé»éi-ní, značnou zmetkovitost, nut-

nost ďiiíržov^ni vy s -»kí technologické kázně jak ipři vsázko-
váni materiálu, tak při Ht1, nemožnost ůspiSné mechaniza-
ce a automatizace. Proto jsou hledány různé cesty, jak
tento způsob vytvrzováni nahradit jiným, kvalitativní stej-
ným nebo 1 lepSiai, který by odstranil nebo mini na 11 so val
výSe uvádSné nevýhody.

Jedním z možných způsobů náhrady je natavováni funkčních
ploch součásti ze Šedé 11 tiny vhodným soustředěnýn zdrojem
tepla v ochranné atmosféře Inertního plynu s následným ochla-
zením vzniklé taveniny vlastni hmotou souEásti a okolní atmo-
sféry. Jako soustředěný zdroj tepla lze použit např. elektro-
nový paprsek, laser, plazmový oblouk a elektrický oblouk.
Použitelnost tSchto zdrojů je nutné posuzovat dle poiadova-
ných parametrů tvrzené vitštyy, investířní nároírmsti n» zaří-
zeni, technických předpokladů pro zavedeni této metody do
praxe a rentability dané metody v praktickém použiti.

V rámci zvySováni požadavků n* životnost motorů pro osobni
a nákladní automobily a zefektívnení výroby Kýla navázána
spolupráce mezi IP PIKAZ Praha, ČVUT Praha - strojní fakulta,
katedra nauky o tvářeni, sléváni a svařováni a podniky čsl.
automobilovérn průmyslu.

Jednalo sp především o zdvihátka ventilů a vaikové hříde-
le.

Experimentální práce byly prováděny na pracovišti ČVUT
Praha společní s dalSimi řešiteli. Zařízeni k tvrzeni bylo
vyrobeno v IP PIKAZ. PoCáteSni experimentálni práce měly za
ucel ověřeni mechanismu tvrzeni natavením. Zkouiky byly pro-
váděny na odlitcith zdvihátek ventilů motoru osobního automo-
bilu, o rozmčrech t 23 x 47 mm. Chemické složeni odlitků zdvi-
hátek ventilů ze ?edé litiny, které odpovídalo stávající
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produkci
C •
Si •
Hn •

3,
2,
1

bylo
68
26
12

X
X
X

totoí
P •
S *
Cr «

o,
o.
o.

05
049
12

X
X

x
Pri experimentálni price byt* zvolena metoda natavn-

ván1 pomoci elektrického oblouku. Elektrický oblouk hoři
v ochranné atmosféře argonu mezi tyfovou wolframovou elekt-
rodtu a natavovaným povrchem - metoda TIG /WIG/. Oblouk je
napájen stejnosměrným proudem, v zapojeni s přímou polari-
tou, t.j. - elektroda, + základní materiál. K odstraněni
nežádoucích vlivů vyvolaných vnitřním magnetickým polem
elektrického okruhu oblouku, např. známé "foukáni oblouku"
atd., byln použito jako novum - řízeni oblouku uměle vnese-
ným pidélným magnetickým polem /1> 2j 3; A/.

Vhodným materiálem pro tvrzeni nataveni m je napf. Sedá
nelegovaná litina s obsahem uhlíku asi 3,5 X křemíku asi
1,7 % a manganu 0,7 X, přičemž pro vytvořeni požadovaného
jemně lamelami hn grafitu se případně jako přísad* přidává
v nepatrném množstyi titan. Při netaveni tvrzeného povrchu
vzniká knvnvé tázert.» doprovodné sily gr*vft*2ni#a to
jako nežádoucí, zvláště v procesu formováni kovové lázně
při jejím tuhnuti.

Jedna z cest řeSeni tohoto probléau je ta, že je třeba
navrhnout neovlivněný okrajový pás, zóna nanataveného kovu,
která bezpečně zamezí odtékáni kovové lázně z tvrzeného
povrchu a tím nedojde ke vzniku tvarových • rozměrových
nedokonalosti. Ztuhnuti kovové lázně nastává pak rychleji
než může tavenina odtéci.

Poměrně velké nebezpečí pro ledeburitické vrstvy předs-
tavuje popraskáni povrchové vrstvy, které je způsobeno
vnitřním pnutím. Trhliny vznikají vlive* objemových změn
při fázových přeměnách. Z toho důvodu je nutné některé
součásti před natavenim předehřát a po tvrzeni pomalu
ochlazovat.

Tv«r, rozložen* a velikost grafitu «»ji hlěvni t ptdsttt-
ný vliv na mechanické vlastnosti litiny. Grafit, jako ele-
mentárni uhjlik je sám o sobě pórovitý • nemá prakticky vlast-
ni mechanickou pevnost. Požadovaný tvar, rozloženi a velikost
grafitu docílíme hlavně chemickým složením a zpracováním li-
tiny v tekutém stavu. Pro metalurgii tvrzeni natavenim z toho
potom vyplývají určité poznatky, které zaručuji dosaženi
optimálních výsledku. Pro tvrzeni je třeba volit Šedou 11ti-
nu mírně podeutektického až eutektického složeni, mírně pře-
chlazenou a grafitem mezidéndritiekým, usměrněným, resp.
neusměrněným. Alternativně byly dále zkouSeny 1 jiné druhy
ledých litin, např. konti-litina z Krátovodvorskýeh železá-
ren atd.

Natavováni se provádělo pouze na Selni funkční ploSe.
Na začátku experimentů byla vzhledem k malému průměru ne-
tavované plochy využívána jedna z možnosti magneticky říze-
ného obtoufcu, t.j. zvětSeni dopádové stopy elektrického
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že tvrdost vrstvy

i

oblouku to celou natavovanoir plochu zdvihátka, při součas-
n* m-,*,?* i-fitaci obloukového sloupce • vzájemném relativním
klidu zdvihátke o hořáku. Z rozsáhlých experimentů vyply-
nuly tyti záviry a piznatky:
1. Byt potvrzen vznik ledeburitické vrstvy zvolenou techno-

logi i .
2. z metalografických rozborů se ukázalo,

se pohybuje v rozmezí 50 - 60 HRe,
3. Vrstva má dostatečnou.tleuStku, v závislosti ne paremet-

rech natavnváni, v rozsahu od 1 mm do A mu
4. jako negativní úkaz je nutné hodnotit:

- za prvé výskyt vnitřni poresity • bublinatosti,
- za druhé pak nerovnoměrnost vrstvy v osových řezech

po óbvodé vzorku
5. z technologického hlediska natavovánim plochy vzorku až

k okrajům docházelo k místnímu stékáni taveniny po
ok rejích vzorků a k vytvářeni nepravidelného vnějSiho
tvaru natavené plochy.

Na základě vyhodnoceni positivních • negativních výsled-
ků z prvni etapy prací bylo přistoupeno v dal§1 části exper
riíľi&ntá (.ni ch prar.1 ke:
- zlepšení jakosti chemického složeni iedé l i t iny
- zfiitJn? npfiafcbo neiavováni
- různýfii úpravám natavované plochy
- optimalizaci parametrů natavováni a j«jich vzájemné vazby
U chemického složeni Šedé l i t iny byl sledován vl iv jednotli-
vých chemických prvků i v l iv vel ikosti a tvaru grafitu na
kvalitu tvrzené vrstvy, zejména pokud jde o vznik poresity
a bublinat->st1. Zkouíkarai bylo potvrzeno, že nej vhodnej 51
druh Šedé l i t iny je Sedá l i t ina pndeutektická, legovaná
titanem /desetiny %/, s grafitem typu D nebo E, vel ikosti
cca 6 - 8 dle ČSN 42 0461. Přidáním FeTi do taveniny na
množství cca 0,10 - 0,14 % Ti se docí l i lo vyloučeni jemného
mezidendritickéhi grafitu, což má příznivý v l iv na proces
natavováni a ti m i na sníženi množství vnitřních vad.

ZmSna postupu natavováni byla vyvolána potřebou nata-
vovat vit§i plochu. Spočívala v možnosti relativního pohy-
bu hořáku WIG vůči netavenému vzorku a z toho vyplývající
možnosti různého způsobu vytvářeni stopy natavováni. Pro
zdvihátkt ventilů byly zvoleny v zásadě dvě alternativy
a to
- stopu natavovánim vytvářet po spirále a event, zakončit

soustřednou kružnici
- stopu natavovánim vytvářet po soustředných kružnicích
Při nevhodní volené stopě natavováni nebo nevhodně volených
paramerech mohou vznikat ve tvrzené 1 přechodové vrství
trhlinky.

Oprava natavované plochy spočívala v třískovém opraco-
váni tzv. l i c i kůry do hloubky 1 mm. K zamezeni místnímu
ztékáni byla ponechána ne okrajích nenatavená zóna /fazet-
ka/ o Sirce cca 0,5 - 1 -m. Byla zkoumán* 1 zrnina tvaru
• hmotnosti vzorků, za účelem změny ochlazovaci rychlosti
a v následném vlivu na hloubku natavované vrstvy v závis-
lost i na zvolených parametrech natavováni.

88



Optimátizace parametrů natavováni predstavovala nej-
rozsáhlejší část experimentů vzhledem k tomu, že se jed*
nato o značný pí Čet nastavitelných hodnot v poměrně Širo-
kých rozsazích. N e j důleži tě j 81 s ohledem na tlouStku a
kvalitu tvrzen* vrstvy, bylo stanovit vazby mezi paramet-
ry napájecího zdroje oblouku a parametry relativního po-
hybu hořáku vůči natavovanému vzorku. Stejný problém byl
řeSen při tvrzeni funkčních ploch vačkových h M d u

Obr. č. 1 dokumentuje na makrovýbrusech vzniklou
ledeburitickou vrstvu na čelní části ventilového zdvihátka.

Vývoj technologie tvrzeni funkčních ploch vačkových
h H delů byl pro motory SKODA a AVIA a v současné dobi je
tato technologie ověřována na vačkových hřídelích motorů
CZ Strakonice.

Změna tvaru tvrzených ploch $1 vyžádala novou konstruk-
ci nástavby zařízeni pro tvrzeni -viz obč. č. 2 a změnu
kinematiky pohybu vačkového hřídele při natavováni. Polo-
tovar vačkového hřídele je upnut meal hroty nástavby.
Trajektorie stopy nataveni - viz obr. í. 3 - je cyklická
křivka, která je výslednici rotačního pohybu várkového
hřídele a osového kýváni pomoci stolu nástavby.

Konstantní délka elektrického oblouku je udržována '•
kopírováním matečné vačky při otáčeni vačkového hřídele.
Začátek a ukončeni natavováni, t.j. zapáleni a zhasnuti
oblouku, je na protilehlé straně vrcholu vačky. Mechanická
East zařízeni pro tvrzeni /natavováni/ je patrná z obr.f.4.
Elektrickou část zařízeni tvoři štandartní argonová
svářečka MA 315.

Závěrem lze konstatovat, že rozsáhlé experimentální
práce a vyhodnoceni tvrzených vzorků potvrdily realizova-
telnost technologie tvrzeni součásti ze Šedých litin pomoci
magneticky řízeného elektrického oblouku s výhledem na
poměrně snadnou automatizaci procesu s možnosti použití
zařízeni tuzemské výroby.

Literatura:
/ 1 / Kunc1pál,J. at kol.: Teorie svařováni, SNTL 1986
121 Novotný,J.: Využiti iágneticky řízeného oblouku v techno*

logl i svařováni. Kand.disert.práce ÍV9T
Praha 1979

IZI Cemý, F.-Novotný, J.-,Zeman, V. : Zpfisob vytvořeni
Ledeburitické vrstvy - AO 243-724

/4/ Novotný,J.-íerný,F.-Zeman,V.: Natavováni povrchu §•
dych l i t i n za účolem vyvoláni tvrdých vrstev
odolných proti opotřebeni. Závěrečná zpráva
úkolu: H-01-124-680/3,ČVUT Prehe,PIKAZ Praha,
AZNP Mladá Boleslav,i989.



Obr, e. 3 - Nttavený /tvrzený/ p-«vrch d v j i c e v»řek

g. 4 - Mechanická ih pr-« tvr2#ni

90



Obr.ř
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zrfvihitkt

Obr, g. 2 - Ná«ta«/ba z«řfzeni p n tvrzení funkřních
vi'ch hř1d»ffl
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ing. ]oseŕ Fájt

ŠKODA koncern, Plzeň, a,s., P] - Vývojová technologie,
3IÓ 00 Plzeň

VELMI TENKÉ VRSTVY NITRIDU TITANU A KARBIDU WOLFRAMU

Procesy opotřebení probíhající na funkčních plochách
M většiny strojních součásti a nástroji) jsou rozhodujícími
degradaäními faktový jejich životnosti. Zvýšení otěeuvzdor-
nosti se v technické praxi řeží vhodnými konstrukčními a
technologickými postupy, častým řešením je vytvoření tvrdé
otéruvzdorné vrstvy na funkčním povrchu, kdežto základní ma-
teriál se vybere podle provozního namáhání, dobro obrobiteí-
nosti a optimálních výrobních nákladů.

v podmínkách abrazivniho a adhezivnlho opotřebení je
možno použit různé jednovrstvé či vícevrstvé povlaky na bá-
zi karbidů, nitridů, boridů a pod. Tvrdé povlaky zaručují
požadované tribologické vlastnosti /vysoká tvrdost, nízká
adheze s povrchem protikusw, dobré fyzikaInš-mechanickó cha-
rakteristiky i za vySSích teplot a pod.

Metody vytváření povlaků pro strojírenská účely jsou
značně různorodé a liší se navzájem použitými způsoby, dosa"
hovanými technickými parametry u ekonomickou náročností. Me-
zi základní patřit
1. metody chemické /CVD - Chemical Vapor Deposition/
2. metody fyzikální /PVD - Physical Vapor Deposit ion/
3. metody fyzikálně chemicko
Technologie CVD patří mezi nejstarší a nejlépe propracované.
Metoda je založena na principu klasické chemické syntézy
např. TiNx vrstev z plynné fáze při teplota ca lOOOvC. Dnes
je široce průmyslově využívána zejména pro po v I oko vání řez-
ných bfitových destiček a nástrojů ze slinutých karbidů /SK/.

Vytváření tenkých vrstev fyzikálními metodami $e začalo
používat ve větší míře až v posledních letech.
Prudký rozvoj byl stimulován skutečností, že plazmatické
technoloqie otevírají novo cesty při vytvářeni vrstev zcela
nových vlastností.

Principielně lze PVD procesy rozdali t do pěti základních
skupin: I. Naparování

2. Naprašování
3. iontové povlakování /plátování/
4. Plazmatický Hástrik
5. Laserová depozice

První tři procesy probíhají za sníženého tlaku a používají
se k vytváření tenkých vrstev o tlowSřce od několika nm do
stovek^um.



Naparováni vrstev je založeno na odpařování mate-
riálu ve vakuu a kondenzaci par odpařeného materiálu
na substrátu.

Napravování vrstev je založeno na rozprašování
terče bombardem kladných iontů z plazmatu obklopují-
cího t era a kondenzaci částic rozprášeného terče na
substrátu*

Iontové povlakovánt je plazmatem aktivovaný pro-
ces, při kterém tok částic odpařených nebo odprášoných
z pevného terče je ionizován v plazmatu plně vyplňuj trn
prostor a substrát je díky zápornému napětí vysta-
ven toku energetických iontň a neutrálu, jež zásadním
způsobem ovlivňuj'! nukleaci, mikrostrukturu a adhezi
vrstvy vytvářené na substrátu.

Právd technologií reaktivního iontového povlaková-
nt pracuje PVD povlakovací zařízeni typu ZIP I2, vyro-
bené ve VUKOV Košice a provozovánu PJ Vývojová techno-
lagie škoda, koncern, člzeň a.s.

Zařízení ZIP I2. znázornená na obr, I je vybaveno
vakuovou komorou o objemu loo dm-3, elektronovým odpa-
tovačem se žhavenou katodou proudem elektronu, kelím-
kem o objemu 30 cm3. Elektronové dělo pracuje s ury-
chlovacím napětím 4-I0 kv s proudem 1,5 A /Vttz/ s pra-
covním tlakem 2-I0A0 "*Pa,

K získání vakua slouží vysokovakuová jednotka
/difúzni a rotační výveva/ s automatickým modulem ří-
dicího systému. Substrát je umlstán v držácích na ro-
tační jednotce, zajištující jeho pohyb při povlakováni.
Zařízeni je opatřeno přívodem pro Ar k technologickému
procesu vakuového nanášeni tenkých vrstev v elektrickém
výboji inertního plynu s předpětím na substrátu /při po-
ví okováni je proces využit k čištění povrchu substrátu/.
Dále je opatřeno přívodem pro dusík pro technologický
proces povlakováni v elektrickém výboji reaktivního ply-
nu s předpětím na substrátu.

Zařízení ZIP I2 je doplněno sublimátorem kovových
/w/ a karbidických /WC/ povlaků vícovrstvová postupem
WC-TiC-TiU, /w-Tic-TiN/, TiN-wc-TiN. Sublimátor pracuje
3 rychlostí nanášeni povlaku 0,1 - 0,5A,m,minm1/ vakuum
8-ÍO.lO "2Pa. Je opatřen odpařovacim zdrojem s odporo-
vým ohřevem o výkonu lOOO W /22O V/. Slouží k sublimaci
karbonyIu wolframu za současného přívodu reaktivního
plynu C3H3 do komory povlakovactho zařízeni,

V tomto zařízení povlakované kovové, elektricky
vodivé předméty jsou omezeny maximálním rozmarem 25Q mm«
Jejich tepelná odolnost musí být vyáSÍ než teplota v ko-
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mote /2OO - ssQ* C/. Po v lakováni je omezeno v »äkterých
prípadoch tvarem součásti /hluboké otvory ap./ nebo
možnosti upevnônl na rotační přípravky.

Protože povlekování je finální operace, jsou nej-
vhodnější bvouSené povrchy, kde se dosahují nejlepší
výsledky adheze povlaku* Technologii nanášeni povlaku
předchází fáze čistění a odmašťováni.

Tenké tvrdé povrchové vrstvy vytvořené metodami PVD
mají velmi dobré t ribologické charakteristiky - nízký
koeficient tření a malou intenzitit adhezivntho a abra-
zivního ot<5ru. Proto se používají především pro řezné
a tvářecí nástroje, ale i pro strojní součásti s velmi
intenzivním opotřebením. Vrstva TiN díky své nízké te-
pelné vodivosti tvoří teplotní barieru a chrání tak zá-
kladní materiál pfed agresivními účinky teploty, vysoká
tvrdost 2OQ0 - 25OO HVQ O snilHje otšr kontaktních ploch.

PVD povlaky mají nižší drsnost než povlaky CVD a praktic-
ky nezhorSují drsnost povrchu.

Karbid wolrramu má kubickou mřížku . Mikrotvrdost
povlaku je 20 OOO až 30 OOO N mm"2 . V případe přípravy
vícevrstvých struktur např. typu víc - TiN jde o tlouš-
ffey 2 až 3/*>m.

Povlakováni vrstvami TiN je dnes ve světe i v tu-
zemsku již rozšířené.Přes dobré zkušenosti s aplikací
povlaku TiN na součástky a nástroje je možno na základě
laboratorních a provozních výsledků zkoušek konstatovat,
že jednovrstvé povlaky nepřináší vždy očekávaný efekt
zvýšení životnosti. Proto jsou dále uvedeny něktezé vý-
sledky s kombinovaným povlakem wc-TiN připraveným na
zařízení ZIP I2 se subíinsátoretn na řezných nástrojích
z rychlořezné oceli /I/.

Srovnání funkčních vlastností povlakA Tin, WC-TiN
a nepovlakovaných nástrojů bylo provedeno např* při
soustružení oceli I7 O27.2 /obrobitelnost I2 b/. Řezné
destičky byly z materiálu ČSN 4I98O2 a ČSN 4I0830.
Byla sledována intenzita opotřebení v závislosti na ve-
likosti řezné rychlosti podle metody A.S. Kondratova
/s/. Hloubka třísky h « 1,5 mm , posuv so • 0,195 tm.oť

1,
řezná rychlost v rozsahu v • 7,4 - 47 m.min"1. Kriterium
otupení na hřbetu VB - 0,4 mm bylo dosaženo podle zvole-
né intenzity v rozmezí trvanlivosti 2,3 - 35 min*

Celkové vyhodnocení, včetně koeíicientu a exponentů
do Taylorova vstahu j'e uvedeno na obr* 2 a v diagramu
- obr. 3*



Závěrem lze konstatovat t Tenké vrstvy TiN a wc + TiN
deponované perspektivními procesy PVD na ocelích mají
znaôný přinos do problematiky zvyšováni otěruvzdor-
nosti, spolehlivosti i výkonu. V uvedenom případě do-
šlo ke zvýšení trvanlivosti fezného nástroje opatře-
ného povlakom TiN o 86 - 125%, povlakem wc + TiN
o I36 - 400 %.

Použitá literatura t

1/ FAJT, ;. t Ověřovací zkoušky nástroja s povlakem
WC + TiN.
/Výzkumná zpráva S 083/02/,
P/ - VT škoda, koncern, Plzeň, a,s,

2/ KONDRATOV, A.S. 1 Metodika eksperimentalnovo MSta-
novlenxja režimov točeni j a v proizvodst-
vennych uslovijach. Věstník maSinostro-
jenija, Ipój, č.4, s. 59-6O.
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Doc.Ing. Rudolf Kovařík,CSc.

Západočeská univerzita, Americká tř.42, 306 14 Plzeň

PLAZMATICKÝ NANÁŠENÉ KERAMICKÉ TEPELNÉ IZOLAČNÍ VRSTVY
A JEJICH ZKOUŠENÍ

Keramické materiály v posledních letech neustále zí-
skávají na významu, a to zejména v těch oblastech, kde se
mohou uplatnit jejich přednosti před kovovými materiály.
Keramické materiály se díky své odolnosti proti vysokým
teplotám, korozi, oxidaci, erozi a otěru, resp. díky kom-
binaci těchto vlastností staly atraktivními v oborech ele-
ktronika, elektrotechnika, optika, jaderná technika, lé-
kařství a také jako konstrukční materiály ve strojírenství.

Vzhledem ke křehkosti keramických materiálů 5e však
technicky i ekonomicky nemožné vyrábět z konstrukční kera-
miky rozměrné díly* jako např. celé části tepelných ener-
getických strojů. Řešením v těchto případech je pokrytí
funkčních povrchů kovových dílů keramickou tepelně izolač-
ní vrstvou (TIV). Hlavní úlohou keramických vrstev je ome-
zit nežádoucí přenos tepla z pracovního média do kovové
části zařízení (obr.1). K progresivním technologiím^pou-
žívaným pro depozici tepelně izolačních vrstev, patrí zej-
ména depozice keramického materiálu pomocí atmosférického
plazmového stříkání. Předpokladem vytvoření dokonalé vrst-
vy je optimalizace procesu plazmové depoiice, provedená
na vědeckém základě, viz např./6/.

Požadavky na tepelně izolační vrstvy
V případě tepelných energetických zařízení lze poža-

davky na keramickou tepelně izolační vrstvu shrnout do
následujících bodů /1,2,3/:
- Tepelná vodivost vrstvy má být co nejmenší, aby byl te-
pelný tok z vysokoteplotní oblasti do nízkoteplotní
oblasti malý.

- Tepelná kapacita vrstvy má být co nejmenší, aby při změ-
nách teploty zůstalo v TIV akumulováno pouze málo tepla.
Tento požadavek se uplatní zejména u periodicky provo-
zovaných zařízení.

- Součinitelé tepelné roztažnosti TIV i mezivrstvy by mě-
ly co nejvíce odpovídat součiniteli tepelné roztažnosti
substrátu. Totéž platí o modulu pružnosti v tahu. Při
rozdílných «C,E dojde při mechanických a tepelných zatí-
ženích systému ke vzniku přídavných pnutí v hraničních
oblastech mezi vrstvami či mezivrstvou a substrátem.

- Dostatečná chemická stabilita ze vysokých teplot,tj.
odolnost proti korozi za horka působením spalin horení.

- Nízká měrná hmotnost s ohledem na odstředivé síly a mo-
menty točivých dílů tepelných energetických zařízení.

Charakteristické vlastnosti a skladba stříkaných keramic-
kých vrstev

Struktura keramické plazmově stříkané TIV se odlišu-
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je od struktury konstrukční keramiky vyrobené lisováním
nebo spékáním. V závislosti na druhu použitého keramické-
ho prášku, technologii a parametrech stříkání vykazují te-
pelně stříkané vrstvy pórovitost, někdy,mikrotrhliny i ma-
krotrhliny podélné či příčné (obr.2). Porovitoat je typic-
ká pro všechny stříkané vrstvy. Jemná rovnoměrně rozděle-
né pórovitost snižuje modul pružnosti. Dalří předností po-
rézní struktury TIV je, že trhlinky vznikající ve struktuře
působením dynamického namáhání při,tepelném cyklování se
na pórech zpomalují a zastavují. Por sníží intenzitu pole
napjatosti na čele postupující trhliny. Ve srovnání s
ostatními metodami stříkání je u plazmového stříkání malá
pórovitost, a to v rozsahu 5 - 10% /4/. Pory se vyskytují
zejména na hranicích zrn. Bývají o rozměrech 20 -

Keramické materiály mají obecně malou pevnost v tahu,
ale vysokou pevnost j tlaku. Na rozdíl od kovů nejsoujce-
ramické materiály při tahovém zatížení schopné prodlužová-
ní a uvolňování napětí. Keramické materiály mají nízkou
vrubovou i lomovou houževnatost. Jednou z předností kera-
mických materiálů je odolnost proti vysokým teplotám a
otěru.

Na základě rozsáhlých výzkumných a vývojových prací
v oborech letectví, kosmonautika a stavba energetických
strojů byla vyvinuta řada různých TIV. Rozlišují se přitom
následující tri systémy vrstev: duplexní vrstvy, vícevrst-
vé (raultivrstvové) systémy, gradované vrstvy.

Jako základní materiál (substrát), na který jsou
vrstvy nanášeny, se používají slitiny na bázi Pe,Ni,Co.
Mezivrstva je relativně tenká kovová nebo nekovová vrstva.
Má více funkcí:
- Vyrovnání rozdílů součinitele tepelné roztažnosti a mo-
dulu pružnosti mezi substrátem a keramickou tepelně izo-
lační vrstvou. Fyzikální hodnoty raezivrstvy mají ležet
mezi hodnotami substrátu a keramické vrstvy.

- Ochrana proti oxidaci a korozi za vysokých teplot. Vrch-
ní keramická vrstva nezaručuje vzhledem ke své pórovi-
tosti a případným mikrotrhlinám dostatečnou ochranu
proti koroznímu působení.

- Zvýšení přilnavosti systému na základe chemického slo-^
žení mezivrstvy a z něho plynoucího vzájemného příznivé-
ho působení mezivrstvy se substrátem a keramickou vrst-
vou.

Kovová mezivrstva může být podle potřeby na bázi NiCr,
NiAl, nebo MCrAlY, kde M zna,čí Ni.Co.NiCo nebo Pe /5/.
Používají se zejména slitiny na bázi niklu, ve kterých
jsou Al.Cr Si Co v tuhém roztoku základní niklové matrice
a kde hliník tvoří a niklem aluminidy, které matrici pre-
cipitačně vytvrzují.

Tepelně izolační vrstva je keramická vrstva ozidická.
Kromě své primární funkce tepelně Izolovat součást, chrání
spolu s mezivrstvou povrch součásti i práti oxidaci a ko-
rozi spalinami za vysokých teplot.Pro keramickou tepelně
izolační vrstvu se volí oxidy s vyšší chemickou stabilitou,
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nízkou tepelnou vod.:/D.-ntí a ae součinitelem tepelné roz-
tažnosfci blízkým rioučiniteli substrátu. Nejvhodnější ty-
to psžadovar.ií h:r.i:\.- + y vyka;v.',ie oxid zirkoničitý ZrO2» Cis-
ty ZTQ-> má t,: nr-•'••yh :>d\i, re u něho při vyšších teplotách
dochází k revor-zxci urí tnartenzitické přeměně. Při teplotě
místnosti je tvořf-n mocok'! i nickou fází, která se při te-
plotě 15 70 C premenuje ve fázi te tragonální. Tato přeměna
je spojena s téměř 9% poklesem objemu /5/. Nad 2350 C má
ZrO2 fázi kubickou. Aby oe SB.bránilo přeměně do monokli-
nicke fáze, přidávají ae do ZrCo jiné stabilizující oxidy,
jako napr, MgOf CaO. Yf̂ Ô  nebo Sl^O,.

Duplexni vrstvy se v současné době používají liejčas-
těji. Jaou tvořeny jednou relativně tenkou kovovou raezi-
vrstvou a jednou vrchní keramickou vrstvou, která zaji-
štujo vlaatní tepoluou izolaci (obr.3).

mezi substrátem, T,\XZ i vrstvou e keramickou tepelně izolač-
ní vrstvou. Cílem .ie minimalizovat tepelná a mechanická
pnutí v okolí rozhraní jednotlivých vrstev.

17 gradovaných vrstev nejsou mezivrstva a horní kera-
mická vrstva od sebe exaktně odděleny, ale mezivrstva pře-
chází kontinuálně do keramické tepelně izolační vrstvy.
Tím se zabrání vzniku hraniční plochy^ na které dochází
např. u duplexního systému k náhlé změně vlastností. U
gradovaných vrstev SQ získá rovnoměrný přechod od substrá-
tu ke keramické vrstvě na povrchu /6/.

Zkoušení tepelná izolačních vrstev

V současné době se tepelně izolační vstvy zkouší ne-
jednotně, zkušební metody nejsou normovány, takže se vý-
sledky zkoušek zpravidla nedají dobře srovnávat. Pro zkou-
šení vrstev se používají různé metody. V zásadě je lze
rozdělit na metody, které ověřují jednotlivé fyzikální,
chemické a mechanické vlastnosti vrstev a na zkoušky, kte-
ré simulují kmplexní provozní namáhání. Mimořádně důleži-
té jsou u keramických tepelně izolačních vrstev zkoušky
přilnavosti k substrátu. K tomu je možno použít následu-
jící zkoušky:
- Zkouška tahem na tyči nastříkané keramikou. Kritériem
přilnavosti může být plocha, ze které se při jistém pro-
dloužení vrstva odloupla nebo počet trhlin na jednotku
éäy

- Celní zkouška tahem podle GSH 03 8613 nebo DIN 50160.
- Zkouška tříbodovým nebo čtyřbodovým ohybem.
- Posouzení přilnavosti a křehkoloraové hodnoty z hraniční

oblasti mezivrstva - substrát pomocí modifikovaného
COD způsobu.

Odolnost vrstev tepelný'- změnám se zjišíuje tepelným
zatěžováním izotermickýra nebo cyklickým.„Ustálily se dva
způsoby ohřevu zkušebních těles, a to bud plazmovým či
kyslíkovým ^acetylénovým hořákem nebo ohřev v peci. Rychlé
ochlazovaní vzorku lze provést vzduchem nebo vodou.
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Pomoci prxca/cia neoo poaexných metalografických vý-
brusů, provedoiiých na řezu nastříkaným zkušebním vzorkem,
lze hodnotit strukturní stav substrátu, mezivratvy a kera-
mické vrstvy,. Ze strukturního stavu lze usuzovat na vlast-
nosti vrstev a gKpadne optimalizovat proces depozice ke-
ramického izolačního systému.
Příklad návrhu a zkoušení tepelne izolačních vrstev

Nejvíce používaným materiálem tepelně izolačních vrs-
tev je oxid zirkoničitý ZrO2, částeSne stabilizovaný oxidem
horečnatým MgO (ZrO2 - MgO) nebo oxidem ytria Yg0*} (ZrO2-
Y2O3), Tyto systémy1"jsou ověřovány v rámci grantového úko-
lu na katedře materiálu a strojírenské technologie ZCU v
Plzni. Plazmatické nastříkání zkušebních vzorků bylo pro-
vedeno na UTSSK C3W v Plzni, jejich tepelné cyklování a
hodnocení struktury provečP Uatav keramiky ve strojíren-
ství (IKM) univerzity v Karlsruhe v rámci spolupráce se
ZCU.

Jako zkušební materiál (substrát) byl zvolen lneone1
617 ( G 0,08, Or 21,8, Go 12,3), vzorky měly rozměry 50 x
10 x 1,6 mm. Mezivrstva je kovová, typu NiCrAlY (Ni 66,
Cr 22, Al 7,6S Y 0,3).

Keramická Ti"" ja n d/ »i sad vzorku Z1O2 - MgO, u dal-
ších dvou sad 1/.r02 - ̂ 2°3° Celkem jsou čtyři zkušební řady
vzorků: Duplexní vrstva ZrO2 - MgO, gradovaná vrstva ZrO2-
MgO, duplexní vrstva ZrOg - ̂ 03, gradovaná Vrstva Z1O2-
Y2O3. Tlouštka vrstev je u všech uvedených sad stejná a
to mezivrstva 2004MAO. a horní keramická vrstva 500^*m«

Tepelné cyklování všech vzorků se provedlo v IKM Ka-
rlsruhe na speciálním zařízení, které bylo pro zkoušení
tepelné únavy keramiky v IKM navrženo a které je již něko-
lik let úspěšně provozováno. Parametry cyklování byly:
T min = 60°C, T max = 600,700,800,900,1000OC, počet cyklů
T z = 1,10,100,1000.

Na připravených příčných i povrchových výbrusech ke-
ramické vrstvy se provedlo studium struktury pomocí svě-
telného mikroskopu Zeiss Axiómat při 100násobném zvětšení.
Zajímavá místa byla studována elektronovou mikroskopií
REM a TEM.

Na povrchových výbrusech keramických vrBtev byla pro-
vedena rentgenová fázová analýza na difraktometru D 500
fy. Siemens pro stanovení fázového složení vrstev a podí-
lů monoklinické, tetragonální a kubické fáze Z1O2 ve vrs-
tvě v závislosti na parametrech cyklování.

Výsledky zkoušek odpovídají dosavadním zkušenostem
s duplexními a gradovanými vrstvami (viz obr. 4). Podrob-
ně budou předneseny na konferenci.
Literatura :
/1/ STEVENS,R.: Introduction to Zirkonia. Magnesium Ele-

ctron Publication, č.113, Twickenham U.K.,1983.
/2/ SCHULĽB,W.aj.: Grundlagen und Eigenschaften Hochtem-
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Výzkumný ústav zváračský. Račianska 71, 832 59 Bratislava

PRÄŠKY PRE ŽIAROVÉ STRIEKANIE A SPÁOKOVANIE

Rozvoj žiarového striekania je sprevádzaný stálym
zlepšovaním zariadení, ktoré umožňujú zvyšovať kvalitu
technologických procesov a zvyšovaním kvality a sortimentu
prídavných materiálov vo forme práškov, drôtov a tyčiek.
Technický pokrok a rozširovanie použitia zaznamenávame u
všetkých metód žiarového striekania. Dokonca aj klasické
plameňovo-práškovó nanášanie si stále udržuje svoj štan-
dardný rozsah uplatnenia.

Vhodná kvalita práškov pre zvolený proces žiarového
striekania je podmienka dosiahnutia požadovaných vlastnos-
ti nastriekaných vrstiev. Táto kolíše u rôznych dodávate-
ľov v závislosti od technológie ich výroby. Rovnaké che-
mické zloženie a granulácia ešte negarantuje, že prášok sa
bude rovnako chovať v procese striekania a že výsledné
vlastnosti nanesenej vrstvy budú rovnaké. Treba poznať
ďalšie vlastnosti, ako tvar granúl, hustotu, tekutosť a
hlavne čistotu práškových prídavných materiálov a ich tech-
nologická vlastnosti.

Tento príspevok charakterizuje vlastnosti práškov vy-
rábaných vo VÚZ Bratislava, určených pre niektoré prípady
žiarového striekania, ale aj spáj kovanie vo vákuu.

Nová technológia výroby práškov
Jednou z možnosti výroby práškov je technológia strie-

kania (atomizácia) roztavenej taveniny v prúde plynu. Táto
technológia umožní vyrobiť prášky na báze železa, niklu a
kobaltu v rôznej granulácii s časticami sférického tvaru.
Výzkumný ústav zváračský výrazne inovoval takúto výrobu,
keď prešiel zo striekania na vzduchu (ako tomu je pri výro-
be K-práškov) na striekanie v ochrannej atmosfére dusíka.

Všetky nároky modernej výroby spĺňa zariadenie, ktoré
sa vo VÚZ vybudovalo v období r. 1985 - 1990.

Roztavený kov sa leje zo 100 kg SF pece do dávkovacej
nálevky, ďalej preteká striekacou symetrickou tryskou, kde
je podrobený mechanickému účinku prúdom plynov, urýchle-
ných v Lavalových dýzach trysky. Triešť roztaveného kovu,
letiaca z granulačnej dýzy, padá na dno valcovitej tlakovej
nádoby. Súčasťou technologického zariadenia je ďalej vodné
a plynové hospodárstvo, odsávanie, regulačný systém, atď,
ďalej technologické vybavenie pre sušenie prášku v ochrane
dusíka, oddelovanie jednotlivých frakcii pomocou sita All-
gaier (SRN), miešanie a váženie práškov. Súčasťou výrobné-
ho systému je meranie kvality jednotlivých tavieb, včítane
hodnotenia technologických vlastnosti, merania tvrdosti.
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zloženie niektorých

Rovník.*'; ; ' .: '•'•••'

k o v ó s p á j k y y,• ••> • -••

lí a vysoko p c r> • ..'•.
ných karbide•• .-. .
VÚZ-BK 1050 a;: . ..'C-,'
sú uvedené •"• --.,=<:.•,. :.

Vlastnosti i.
Práéky •

tvar (obr, :.
chu (obr. 2)
nie horákmi. f

Velmi dobrí,
11 © v n u •?

granulač ..on
vane j zr.ii.to.

•').l , lekutoaU podlá ASTM B 213«

v-:•)•.; «a vyrábal ú niklové prášky na
•• '•••-.'. MJ.BG i (VOZ-SOK 2 2 ) , NiBCrSi

.-::. •: ; VÚZ-SDK 58), Ni80Cr20 (VÚZ-
•:..<<: -j .uSnB alebo CuNiSnB. Chemické
práákcv je uvedené v tab. 1.

. .; ; • .J výroby sa pripravujú aj práš-
i..-'; íiictné spájkovanie všetkých oce-
:,,:• *i r Co, 3alej doštičiek speka-

' .-. ••;•• v/ch ocalí. Práškové spžjky
• :' i - '• o označuje spájkovaciu teplotu)

vrstiev

....... :•;,,. ••J::-SDK 16 až 58 majú sférický
-.:,.-.'- obEishom kysličníkov na povr-

. '. .;-,;d;é pre piameňopráškovó nanáša-
: ,.:.', Guieioy, resp. 3alšimi typmi.

•-.•'.•:: • \ •• •.mastnosti pri nanášaní sú da-
-•':•••- - ' - -r-:;v,, vysokou čistotou, presnou
.c;.'. D; :,:<lad rozloženia granúl v požado-

:::r. -.:-0 nm prášku VÚZ-SDK 42 Je na obr. 3.

Prášok VŮZ-6DK ri8 j s možné vyrábať v tekutejšej ale-
bo hustejšej varianw-. Odstupňovaná tvrdosť oci 16 HRC do
60 HRC umožňuj s ich široké technické uplatnenie. Táto sku-
pina práškov i£ ekvivalentné najlepším zahraničným práš-
kom, ako napr\ UTP HA 2 (VÚZ-SDK 22), HA 5 (VÚZ-SDK 42),
HA 6 (VÚZ-SDK S.'i), HA 7 (VÚZ-SOK 58), ale aj práškom Cas-
tolin a Interwelď. Dobrú štruktúru náatreku horákom NPK
s použitím cr..i:Viu '-""'ľ.-SOK 15 dokumentuje obr. 4. Precho-
dová vrstva je celistvá s úzkou difúznou vrstvou. Nástrek
je tvorený tuhvn roztokom a príslušným eutektikom.

Prášky \'0ľ.-:«sOK 16 sž 58 sú vhodné aj pre striekanie
za studena plazmou. Spĺňajú požiadavky DIN 32529., Použitie
vhodnej granulácis» obyčajne -70+20um, umožni získať kva-
litné vrstvy fi oŕ:.'ííĽtovs:eInou pórovitosťou (ako to pre
prášok VŮZ-SDK 5S dokumentuje obr. 5 ) . Pri použití týchto
práškov pre str i okan t« kysiík-acetylónovým plameňom (napr.
zariadením u NI Ú/VČA'- .')ĽÍ'. Často Dyn„ atd.) Je potrebné
počítať s pórovitosťou nástreku 10-15 %, ktorá je typická
pre túto technológiu striekania. Ďalšou sférou uplatnenia
je plazmové nava rania. Pri granulácii -180+100 um je mož-
né dosiahnuť caliacvý navar práškami VÚZ-SOK 22 až 58,
8 výbornom na t ave,-.im so základným materiálom, ako to pre
prášok VUZ-SDK 42 dokumentuje obr. 6.

Prášky VÚZ-SOK 22-58 našli avoje uplatnenie aj pri tzv.
dvojfázovom nanášaní, ktoré pozostáva z nastriekania pla-
meňom a následným orate-vanim na teploty 1000-1200°C pla-
meňovým horákoíí! v peci alebo indukciou. Pre tieto účely
doporučujema napr. \.'úz~Sľ)K 42 S, uplatnitelný aj v sklár-



akom priemysle.

Striekanie bronzových práškov za studena kyslíko-ace-
tylónovým plamsňom je v technickej praxi velmi čas..é. VÚZ
sice uvádza len 2 základné typy práškov, VÚZ-CuNiSn a VÚZ-
CuSnB , ale je schopný vyrobiť a dodať ďalšie
alternatívy chemického zloženia s rôznym obsahom Ni, ale
aj Sn. Přiklad nástreku prášku VÚZ-SDK-CuNiSn horákom UNI
SPRAY 3ET (podkladová vrstva Exobond 1001) je na obr. 7 .

Osobitnou kapitolou sú práškové spájky VÚZ-BK podlá
tab. 2. Sú vhodné na spáj kovanie zložitých súčasti s väč-
šim množstvom spojov, napr. dielcov leteckých a spalova-
cích motorov, jadrových reaktorov, voštinových konštruk-
cii, tepelných výmenníkov zariadení chemického, potravi-
nárskeho priemyslu, atä. Prášková spájka na báze NiBSi,
resp. NiCrBSi je vhodná nielen pre spoje namáhané pri vy-
sokých teplotách aj nad 700°C, ale aj pre vytvorenie oso-
bitného nánosu hrúbky 0,05-0,1 mm, odolného proti oxidá-
cii, korózii, resp. abrázii. Práškové spájky VÚZ-BK majú
dobré spájkovacie vlastnosti - zmáčavosť, roztekavosť,
kapilaritu. Ich agresia, t.j. rozpúšťanie základného ma-
teriálu a difúzia je závislá od typu spájky, základného
materiálu a podmienok spájkovania. Príklad uplatnenia
práškovej spájky VÚZ-BK 1100 pri zhotovení spáJkovaného
spoja voštiny z materiálu Nimonic 80 s materiálom 17 358
dokumentuje obr. 8.

Záver
Práškové prídavné materiály VÚZ-SDK, vyrábané novým

spôsobom, sú vhodné na plameňo-práškovó spôsoby nanášania
za tepla, ďalej pre striekanie za studena a pre navára-
nie plazmou, v menšom rozsahu aj pre striekanie kyslik-
acetylénovým plameňom za studena bez, resp. s následným
pretavením. Pre každú technológiu žiarového striekania
treba však zvoliť správny rozsah granulécie. Výroba VÚZ
Bratislava je schopná prispôsobiť kvalitu konkrétnym po-
žiadavkám užívatelov.

Práškové spájky VÚZ-BK sú vhodné pre vysokoteplotně
spájkovanie vo vákuu. V zrnitosti do 100 um vyhovujú ná-
ročným požiadavkám prevádzky spájkovaných spojov ocelí,
zliatin Ni a Co, ako aj iných materiálov. Výrobca je schop-
ný odskúšať ich uplatnenie pre akókolvek tvary a kvalitu
súčasti a podmienky exploatácie.
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Tabuľka 1. Kovové prášky VÚZ SDK pre žiarové s t r i e k a n i e

Označenie
prášku

VÚZ

VÚZ

VÚZ

VÚZ

VÚZ

VÚZ

VÚZ

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

16

22

42

52

58

60 WC
x/

NiCr

Ni

C

max

max
0,1
max
0,3
max
0,3
max
0,6

0,6

max.
0,25

0,02

S i

2 , 2

2,0

3,5

4,0

4,0

max
1,5

1,0

3

1,5

1,5

2,5

2,5

3,6

3,5

-

-

Fe
% hmot

max
0,5
max
0,3
max
0,3
max
0,3
max
5,0

3,0

max
1,0

0,04

Cr

-

-

2,6

10

14

,5

18-
-21

-

N i

zvyš.

zvyš.

zvyš.

zvyš.

zvyš.

zvyš.

76 -
- 80

99,9

i n é

Cu
27

-

-

W
Mo

WC

Mn
2 ,

Co
Mh

2,0
2,0

5Co

max
5
0,08
1,0

Tvrdosť
HRC

18-24

36-44

48-54

54-59

57-62 */
1600 HV * /

45

35-40

x/ 20 %, r e s p . 50 % WC, 5 % Co
x / Tvrdosť matrix

*/ Tvrdosť WC



Tabuľka 2. Chemické zloženie práškových spájok VÚZ EĽ

0zna5enie

spájky

VÚZ

VÚZ

VÚZ

VÚZ

VÚZ

BK-1090

BK-1100

BK-1070

BK-1050

BK-1 080

Ni

zvyšok

zvyšok

zvyšok

zvyšok

zvyšok

Cr

-

-

2,

10,

H,

6

0

0

Fe

C %

0,5

0,3

0,3

3,0

5,0

Si

hmot.

2,2

2,0

3,0

3,5

4r0

B
)

1,5

1,5

2,5

2,5

3,6

0

0

0

0

0

c

,1

,1

,1

;i

,1

Cstatné

Cu 27

W 2,0
Mo 2,0
Cu 2,0



KotelrikcT, D.I.: Polytechnický inätitút čerkasey, Ukraine

Turňa, M. - Holigan, M. - Gavendová, M.: Materiálovo-technolo-
gická fakulta, STU - Trnava

I

neho

zváranie v tlecom výboji sa líši od bežného difúz-

, ktorého autorom je N.F. Kazakov predovšetkým

it.kj.adne zvláštnosti procesu ohrevu pri tlecom výboji eú:

- iealizuje sa pri nízkych tlakoch zvyškových plynov vo vákuo-

vej komore

- využíva sa iónové čistenie zvěrových plôch

- vysoká presnosť riadenia olirevu

štruktUra tlecieho výboja, ohrev plochej katódy v tlecom

výboji, ohrev a rozloženie elektrického potenciálu medzi elek-

tródami v normálnom tlecora výboji sú uvedené na obr. 1,2,3*

Obr. 2 Schéma ohrevu plochej katódy v tlecom výboji

1-katóda, 2-anóda, S^- plocha zdroja ohrevu,
A,B,C,D-rez katódou
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Obe. 1 štruktúra tlecieho výboja

1-Aetonov tmavý" priestor, 2-Crookeeov^tmavý prieB-
tor, 3-Faradayov tmavý prieator, 4-anódový tmavý
priestor, 5-katodová vrstva, 6-katodovó tlecie
svetlo, 7-anóaový štipec, 8-anódové svetlo

Difúzne zváranie v tlecom výboji je vhodná pre tvarovo zlo-

žité súčiastky, včítane väčších prierezov /2/. Zváracie teploty

sa dajú limitovať v rozsahu 0,6 až 0,8 T t Q V zváraných, materiálov.

Zváranie aa vykonáva v ochranných alebo neutrálnych plynoch.

Hraničným kritériom, ktoré charakterizuje stálosť plazmy

tlecieho výboja je lokálna hustota prúdu cca 1 až 10 A.cm .

M 5



zvarcvycn picch je obdobná, ako pri bežnom difúzncm

zvňirani vo vákuu. Zváracie tlaky sú nízke 6 až 10 MPa. Zvára-

cí, čes pre kovy a zliatiny kovov sa pohybuje v intervals 240

a* 60C z. Zváranie sa realizuje pri nízkom tlaku ochranného

plyi.j.

na i,ozdiďl od mnohých iných technických aplikácii tlecieho výbo-

je. Kde sa využívajú najmä vlastnosti /kvázineutrálneho/ kladnó-

h.' 'tlpca tlecieho výboja, pri difúznom zváraní tlecím výbojom

sy ryuživajú podmienky katódového priestoru. Tu v dôsledku vač-

&t!j puíc'klivodti elektrónov vzniká kladný priestorový ntOcj, ict-o-

ry k;i-£it>j.eva k vzniku katódového úbytku potenciálu U^, ktorý za-

uezpaduje dostatočnú hustotu výkonu na ohrev katódy. Na,teoretic-

ká riešenie IL a äaľších parametrov výboja možno zostaviť sústa-

v.: rovnic* /'óáicladné procesy prebiehajú pozdĺž osi výboja, preto

ja aioha redukuje na jednorozmernú, x = 0 v mieste katódy/.

I
U

tí J
dx

Sústava uvedených rovníc /z nich sú tri diferenciálně/ umožňuje

určiť 9 parametrov výboja. Význam jednotlivých symbolov je v zho

de ai obr. 1. /E-int. el. poľa, f -potenciál, 9~nu8'to'ta priestoro-

vého náboja,E-permitivita, e -elementárny náboj, n. ,n -koncent-

rácia kladných iónov, resp, elektrónom, j,, a j -hustoty přísluš-

ných prúdov, j-hustota celkového prúdu, u .u. -rýchlosti prísluš-
e, ».

ných častíc,X-Tovmsendov koef., ktorý určuje ionizáciu plynu ná

razom elektrónov,/X-koeficient ionizácie plynu nárazom kladnýchiónov.

1J6



Obr. 3 Schéma ohrevu a. rozloženia elektrického potenciálu!
U medzi elektrodami v normálnom tlecom výboji ľ

1-katóda,f2- zóna katódového poklesu potenciálu,
dk, 3 - zóna záporného tlecieho svetla, 4 - kladný
stĺpec výboja, 5,- zóna anódového poklesu poten-
ciálu d , 6 - anóda, T,,....Tc - body kontroly
teploty katódy

Bloková schéma difúzneho zvárania v tlecom výboji jé uvede-|
ná na obr. 4.

1—4.
Obr. 4 Bloková schéma difúzneho zvárania v tlecom výboji

A-pracovný plyn, B-forvákuová výveva, 1-zváracia
komora, 2-zvárané materiály, 3-anoda, 4-snímač

M 7



, a.1 -:..vLcr.' ÍU:..:ÍJ.O-

•;. uovaných materiuiov, 'rakto možno

• 3i;ckoných karbidov, zvárať materiály

iácií, včítane mnohovrstvových spojov.

-•>. vty užíva pri spájkovaní. V litera-

tsvsnie a spekanie s využitím tlecie-

: • kvality zvěrových .ipo.ir.-i vyhotovených

'• výboji /mechanické jicijtalo^rurické ; ;..r&.'-:

ii.laŕ že táto technológia má svoje opodc-

:i * Je naákodu, že fia táto technológia

, ľiie ad k dispozícii zváracie zariade-

i an iba začal realizovať v spoluDréci

.•.U:UM'', i . ...;;i. dvarování. SNTL. Praha 1983.

Koteľnikov, .) > rLffuzionnaja avarka v tlejuščem razrjade.
'-.,vratný výtlačokj. PI Čerkassy 1989-

> ;T.oiui.-. • :•: ľíuaionnnja avarka v tlejúačem razrjade.
:'rod/iáäky. PI Čerkassy 1989.

Patent; 'Jo i.ľ-c-,:.. . ... napuska i otkački rabočego gáza.v ustanov-
íěch Bvarki. >"-.;i i i 5228 A.

ŕfäi.tj-it: i;po..•...: .•••-\'i v tlejuáčem razrjade. SU 927451.

Irospsicly '.-.,-:•; í :u difvSzne zváranie v tlecom výboji.

Turňa, M. : Spcci.ij.;:e metódy zvárania. Alfa. Bratislavía 1989.



ZVÍRANIS Ni-Ti ZLIATINY S KONSTRUKČNÍMI OCELIAMI LASEROVÍM LÚČOM

Bruncko, J. - Turňa, M. - Proksa, M.

Materiálovo-technologická fakulta, STU, Katedra zvárania a zvá-
racích strojov, Trnava

Príspevok sumarizuje získané skúsenosti zo zvárania materiálov s
javom tvarovej pamäti na báze Ni-Ti v kombinácii s konštrukčnou
uhlíkovou oceľou a austenitickou Cr-Ni oceľou CO? laserovým lúčom.

Technologické aplikácie materiálov s javom tvarovej pamäti /JTP/
nadobúdajú Čoraz väčší význam úmerne s uplatňovaním týchto mate-
riálov v praxi. Už úvodom možno konštatovať, že praktické skúse-
noati so zváraním týchto materiálov tak medzi sebou, ako aj v kom-
binácii s inými materiálmi sú minimálne.

Jav tvarovej pamäti v kovových materiáloch je známy už dlhšie,
zatiaľ čo mechanizmus tohoto javu je v odborných kruhoch stále
predmetom diskusie.

Podstata JTP spočíva v reverznej teraoelasticJcej martenzitickej
fázovej transformácii, pričom možno rozlišovať jednosmerný /one-
way/ a oboJ8msrný /two-way/ jav tvarovej pamäti. Najčastejšie
sústavy známe v praxi sú na báze Ni-Ti, Ni-Ti-X /X-Cu,Co,Fe,Al,

Praktické využitie týchto materiálov je dané predovšetkým ich
tvarovou citlivosťou na zmenu teploty. Okrem toho sa k tejto
vlastnosti pridružuje vysoká pevnosť, odolnosť voči agresívnym
prostrediam, tlmiaca schopnosť, biologická znášanlivosť a iné.
Z aplikácií možno spomenúť: elektrické zástrčky, konektory,
regulačné články termostatov, fixačné súčiastky pri liečbe zlo-
menín, náhradu kĺbov a pod.

V rámci prípravy experimentálnej činnosti neboli k dispozícii

prakticky žiadne literárne pramene ani praktické skúsenosti zo

zvárania materiálov s JTP s inými kovovými materiálmi. Dôleži-

té bolo uvedomiť si, že sa jedná o internetalickú zlúčeninu s

119



, --(f. nm fixnou 'ienn^i*

7 -1 * '< % Ni -rr- '
~>v ITÍ?1.O b.v ^ •'

ú ; sa. k o n á t i t u č i i

výkon. ';,

•'Vi vzniká pri pome-

;jriálu " procese zvá-

• • ruictúrou /tepelné

. .v :i^>xsi zložením /sprá-

:m Ti/.

:..>•.inuálnym GO 2 laserom

- Tihináciách:

í l i l i - oce-ľ ,iV:o;-l,
N a ľ . ť á i a u ť i Í H J / O - I " ; Ľ,.. ,

z v
/&••-:. , 5 a i a / n a <?.í/,l:i; ;••-.

i-.-.. ••.,) o c e l i a aua';.•:;... . . .

iia pj^iiilajiié j.'O'<ia.i-:i..

cŕij u v š e t k ý c h ^ .;..,•.v.,
l izovaním tepelnéiio ov .̂,.,,

Vo väetlcých prípadom.-. . . .
apo j e . Počas zvórania ..

Zvolené parametre zvárai:i

výkon laserové í UÍ
rýchlosť zvůrp.ivi.-.;

fokusácia:

tlak ochranného ply.'-

Uvedený široký rozptyl ..:.

nú kvalitu zvarových sp c i

ní k wzniku trhlín, resp,.

Kvalita zvěrových spojov

a metalograficky.

V tab. č. 1 sú prezente z;

spojov vyhotovených pri r

Všetky porušenia /v procť\

tali v oblasti rozhrania

plochách sa vyskytovali p

^ i,5 ma.

delené elektroiskro-

.V /s=2,5 mm/ a 25 mm

•. konštrukčnej uhlí-

pripravili strihaním

.-- íiiTi. Zvarové plo-

l.rio brúsené s minima-

materiálu s JTP.

ro;

:'-•• o tupé "I" zvarové

•••r.a upnuté v prípravku.

i. v intervaloch:

0,6 až 4,0 kW

5 až 60 mm.s"

O mm /na povrch/

0,1 MPa

ijíisledok značne odliš-

....•ípadoch došlo po zvare-

»cii spoja.

ná mechanickými skúškami

..oati v ťahu zvarových

roch zvárania.

po ťahovej skúške/ nas-

v apoja. Na lomových

smerujúce do NiTi.



Taib. č. 1 pcvňoaĽ v ťahu kombinovaných zvarových spojov

č.

2

3

6

8

14

P /ktf/

2,3

1,7

2,3

1,7

2,3

v z v /mm

30

20

30

30

30

.a"1/ Ra /MPa/

38,5

39,0

73,5

13,6

80,0

Poznámka

NiTi-17 246,

NiTi-17 246,

NiTi-11 373,

a=2

x)

B=l

s=2

,5

,5

,5

x) zvar vyhotovený s medzivrstvou Pe, hrúbka 0,1 mm

Metalografické hodnotenie zvarových spojov sa vykonalo optickou

mikroskopiou. Lomové plochy sa študovali riadkovaclm elektrónovým

mikroskopom.

Na obr, 1 je dokumentovaný zvarový spoj kombinovaných materiálov

NiTi - 11 373. V oblasti zvarového kovu spoja je v dôsledku dyna-

miky zváracieho procesu evidentné premiešanie zváraných materiá-

lov.

40 x

Obr. 1 Zvarový spoj NiTi-11373 /č.14/

Oblasti rozhrania zvarový kov spoja - NiTi sú znázornené na obr.

2 a,b. Kvalita rozhrania je do určitej miery v korelácii s pev-

nostou v ťahu jednotlivých spojov.
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200 x
Obr. 2 a Oblasť rozhrania zvarový kov spoja - NiTi /c.3/

A S F . :•• NITÍ.

200 x
Obr. 2 b Štruktúrna situácia v oblasti rozhrania zvarový

kov spoja - NiTi /č.6/

Rozhranie zvarový kov apoja - NiTi /obr. 2a/ vykazuje necelistvos-
ti v zóne stavenia.

Zo štúdia lomových plôch po skúške v ťahu možno konštatovať, že
sa vo všetkých prípadoch jedná o krehké porušenie. Morfológia lo-
mových je dokumentovaná na obr. 3 a,b,c.

1.22



O b r . 3 a , b s c Morfológia lomových plôch po sJcúäJce v ťahu
/vz.14, 6, 14/
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ľ; •• r'»lci ftde dosiahnutých výsledkov možno konštatovať;, že tavné

zvironi.e /včítane C0-, laserom/ NiTi s konštrukčnými oceľami rôz-

vych c".rubov je technicky náročrým problémom.

h.Ji"i.j ta zvarových spojov je veľmi citlivá na parametre a podmien-

ky zvárania. Okrem äaľšieho štúdia metalurgických aspektov v pro-

••..<..:<.•: rrjáränia bude potrebné tento problém riešiť precízne limito-
1 w/mi parametrami zvárania* Je tiež predpoklad, že sa nájdu ur-

Čit ôruŕ^ medzivratiev, ktoré budú pozitívne vplývať na kvalitu

zvaroujch spojov.

V ífľíicita vVskvane bude potrebné ešte konfrontovať zváranie uvede-

výoi. aiatE-rialov C0 o laserom s tachnoló^iami spájania v pevnom sta-

ve,

Kolektív autorov äekuje odboru špeciálnych metód zvárania vo

VÚZ Brav i .sláva, vedenému Ing. P. Fodrekom, CSc. za pomoc pri

realizovaní experimentálnych prác z oblasti zvárania CO2 laserom.

Lite r a. túr a:

1. Debrecíni, J.: Zváranie NiTi zliatiny s konštrukčnou oceľou.
DP. Katedra, zvárania a zváracích strojov, MTF STU, Trnava 1992.

2. Proksa, M. - Jankovič, D. - Krátky, I.: Konštitúcia a vlast-
nosti technicky využiteľných metalidov. Výak. úl. III-1-4/O3.
Bratislava 1987.

3. Varhaník, V. - Proksa, M.: Zvariteľnosť materiálov s tvarovou
pamäťou na báze NiTi laserovým a elektrónovým lúčom. Zb. prác ,
MTF STU. Trnava 1991.

4. Turňa, M.: špeciálne metódy zvárania. Alfa. Bratislava 1989.

5. Duley„ W.W.: Lazernaja technologija i analiz materiálov,
/preklad z angl./. Mir. Moskva 1986.
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KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ BIMETALU HADFIELDOVA OCEL-KONŠTRUKČNA*

UHLÍKOVÁ QGEĹ VYHOTOVENÉHO ZVÁRANÍM EXPLÓZIOU

ltolnáx, J.: Vagónka AATílB/ - Tŕebižov
Chládek, L.: VCHZ, SYNTHESIA, Pardubice - Semtín
Turňa, M.; Materiálovo-technologická fakulta STU, Trnava

Kvalita zvarovrych apojo* závisí od voľby, materiálov a výbe-
ru vhodnej technológie zvárania, pri zváraní klasickými tavnými
technológiami dochádza k nataveniu a preaiešaniu zváraných mate-
riálov. Pri tavení a tuhnutí zváraných materiálov sa vytvárajú
podmienky pre vznik pórov, trhlín, intermetalických.fáz a pod.,
ktoré negatívne vplývajú na úžitkové vlastnosti zvarovéhe spoja.
V okolí zvarového spoja sa vytvorí nepriaznivá tepelne ovplyvne-
ná oblasť /TOO/ so všetkými negatívnymi dôsledkami. Z uvedených
dôvodov je v niektorých prípadoch výhodnejšie použiť špeciálne
metódy zvárania v pevnom stave, kde nedochádza k nataveniu zák-
ladných materiálov /I,2/.

Vzhľadom nato, že difúzne zváranie a zváranie trením sú

limitované veľkosťou a tvarom prierezu zváraných dielcov, je

predpoklad, že na zváranie kombinovaných oceli väčších a veľ-

kých prierezov je najvhodnejšia technológia zvárania explóziou.

Technologické postupy zahrnuté spoločne pod odbor spraco-

vania kovov explóziou, uaožňujú v mnohých prípadoch získať ma-

teriály s kvalitatívne novými mechanickými a fyzikálnymi vlast-

nosťami /3/.

Ťažiskom výroby i spotreby sú veľkoplošné bimetaly /až 10 m2/
pre použitie v chemickom a potravinárskom strojárstve a rôzne
klzné /ložiskové/ časti. Za zmienku stoja aj špeciálne materiá-
ly pre elektrotechniku realizované v prierezoch rádové dm až
c.2.

Zváraním explóziou, ktorého najpoužívanejšia schéma je na

obe. 1,možne vyhotoviť bodové, švové, veľkoplošné a iné zvary.



Explóziou možno zvárať kovy s veľai rozdielnou teplotou

, kovy ktoré netvoria tuhé roztoky a kovy vytvárajúce

lrrehké internet«lické fázy.

Zvártnie explóziou je äalej výhodné v prípadoch, kde dlho-

dobý ohrev na vysoké teploty vedie k degradácii zvarového spoja*

ľcuto technológiou aožno navárať aj veľai tenké plechy cca

C } f« na materiály ľubovoľne veľkých hrúbok.

y///////////////////,/////

Obr. 1 Schéma zvárania explóziou 9 paralelne usporiada-
nými zváranýai aateriálni
1-atabilný materiál, 2-urýchľovaný materiál, h-
dištančná vzdialenosť

V naäich podmienkach sa na zváranie explóziou používajú
trhaviny typu "SEMTEX", vyvinuté a vyrábané vo VÚPCH VCHZ SYNT-
HESIA, Pardubice - Seatin. Ich vlastnosti a paraaetre sú na
špičkovej svetovej úrovni. Navyše pri ich aplikovaní v technolo-
gických procesoch, nie je potrebné používať ochrannú vrstvu.
Detonačnô rýchlosti vybraných trhavín pre konkrétne ich hrúbky
sú uvedené závislosťami na obr. 2.

Pri návrhu postupu zvárania treba brať do úvahy, všetky dô-
ležitá činitele vplývajúce na zvárací proces, a tým aj na kvali-
tu svarových spojov.

Zvárané materiály majú nať vyžadované fyzikálnochemické
a mechanické vlastnosti. Majú aať zachované určité pomery roz-
merov a majú byť geometricky rovinné. Zvarové plochy treba opra-
covať na vyžadovanú drsnosť a pred zváraním zbaviť všetkých ne-
čistôt. Trhavina vyžadovaných vlastností pre konkrétne materiá-
ly má byť rovnomerne rozložená po celom povrchu urychlovaného
materiálu*
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Obr* 2 Závislosť detonačnej rýchlosti od hrúbky trhariny

Pri stanovovaní paranetrov zvárania a charakteru rozhrania
zvarového spoja možno vziať do úvahy diagram na obr. 3.

3 —

1 —

3
— 2

Vk Im s")

Obr. 3 Závislosť (S. - vk /okno zvariteľnosti/

1-zvarené, 2-nezvarené, 3-bez zvlnenia, 4-trysk,
5-bez trysku, 6-zvarové rozhranie natavené) 7-
zvlnená oblasť rozhrania
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Z hľadiska zvárania explóziou kombinovaných ocelí 17 618 -
11 373 a» prioritne zohľadňovalo chemické zloženie a vlastnosti
ocel* akosti 17 618.

Chemické zloženie tejto ocele je nasledovné:
C = 1,1 - 1,4 %
Mn •-* U - 13 %
P = n&x 0,10 %
S = aax 0,04 %

Hodnoty vybraných mechanických a fyzikálnych vlastností:
H« =* 390 MPe

Ra * 1130 MPa

A = 55 %
r 2

TI']

KGU = 150 J,ca
A * 16,74 W.m"1. K"*1

Charakteristiku tejto ocele doplňuje binárny diagram, obr.4,
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Obr* 4 Binárny diagram sústavy Fe - Mn
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Pri naváraní explóziou Hadŕieldovej ocele akosti 17 618 na konšt-

rukčnú uhlíkovú oceľ akosti 11 373 /resp. opačne/ sa vychádzalo

z dlhodobých praktických skúseností, získaných pri vývoji a apli-

káciách zvárania explóziou v našich podmienkach.

Na zváranie 3a zvolilo najčastejšie používané paralelná situova-

= v
d.

nie zváracej zostavy, kde oC = 0, fl = ̂  a

V našich podmienkach sa na zváranie /naváranie/ explóziou použí-

vajú trhaviny typu Semtex 3 /sypké/. Priemyselne sa vyrába trha-

vina Semtex S 25 A d = 2050 m.s , detonačný tlak = 1,9 GPa, dol-

ná hraničná vrstva = 15 nun, §* = l>10 g.cm"^/.

Hustota a hrúbka sú základné parametre trhavinovej nálože, z kto-

rých možno vypočítať priamo detonačnú rýchlosť vd, ako aj uhol ̂ T

odklonu pri konečnom urýchlení prostredníctvom tzv. pomeru hmot-

ností

kde ̂ . a h d sú hustota a hrúbka urýchľovaného materiálu, index„t*

prislúcha trhavine.

Matematickým spracovaním niekoľkých meraní stanovili Vacek, J

a Chládek, L. nasledujúce empirické vzťahy pre trhavinu semtex S

25.

v d = ( 3077 -

pre 1 5 ^ ht£= 50; ak je ht:>50, dosadzuje sa konštantné ht =

50 mm /horná medzná vrstva trhaviny/.

0,3735 - 0,003233 ht

Kinematická schéma zvárania s reálnym uhlom nastavenia zváraných

materiálov je na obr, 5

Obr. 5 Kinematická schéma zvárania /navárania/ explóziou

P- dynamický uhol zrázu, v - rýchlosť letu, v.
rýchlosť zrázu *
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Na zváranie sa použila Hadfieldova oceľ /HO/ rozmerov 340 x
340 x 3 wt • konštrukčná uhlíková oceľ /KUO/ rozmerov 250 x 250 x
J, «n. Plech z HO sa pred zváraní* moril v koncentirovanej technic-
kej H01 a potom smirkoval. Zváralo sa na kovadlině rozmerov 250 x
250 x 35 na. Na. zváranie sa použila trhavina Semtex S 30. Očakáva-
lo sa, že pri zváraní sa prejavia mechanické vlastnosti HO.

Hrúbka nálože sa pohybovala v rozsahu 29,4 až 44,8 am, v, =
—1 —1

2800 az 2940 m,o , rýchlosť letvi vQ = 728 až 990 m.s , diátan-
cia zváraných materiálov h = 5 až 8,5 mm.

Odskúšal* aa tiež urýchľovanie KUO rozmerov 670 x 500 x 4 ma
na HO rozmerov 500 x 330 x 3 mm na kovadlinách hrúbok 50 a 60 mm.
Použili sa trhaviny Seatex S 25 a Semtex S 30 hrúbok 40 a 50 mm,
v^ = 2550 až 2960 m.s"1, h = 8 až 10 mm, vQ = 735 až 785 m.o""

1.

Kvalita bimetalov sa hodnotila: vizuálne /4/, ultrazvukovou
akúäkouf mechanickými skúäkami, metalograficky a v podmienkach
reálnej praxe.

Vizuálne aa zistila deformácia bimetalov po zváraní expló-
ziou.

Mechanickými skúäkami /na odtrhnutie a v strihu/ sa potvrdi-
la požadovaná pevnosť zvěrových spojov /bimetalov/. Kritériom je,
že pevnosť spoja má byť väčšia, ako pevnosť menej pevnej zložky
bimetalu.

Metalografickým šetrenia sa potvrdilo, že spoje sú kompakt-
né s čiastočným premiešaní* obidvoch materiálov a so znakmi plas-
tickej deformácie v oblasti rozhrania. Toto sa prejavilo aj typic-
kým čiastočným zvýšením tvrdosti obidvoch ocelí v blízkosti roz-
hrania zváraných materiálov.

Detail oblasti rozhrania HO - KUO je dokumentovaný na obr. 6*

Kvalita rozhrania bimetalu je potvrdená aj rtg mikroanalýzou*
Haaerané čiarové profily Mn a Fe aú na obr. 7.

V praxi boli bimetaly HO - KUO vyhotovené zváraním explóziou
testované ako:

- bimetalické príložky koľajových vozidiel /obr.8/

- lyžice bagrov

- lemeše poľnohospodárskych pluhov a pod.
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250 x
Obr. 6 štruktúrna situácia v oblaati rozhrania HO-KUO
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Obr. 7 čiarové profily Mn a Fe naprieč rozhrania HO-KUO
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ti 3 - <.6

Oto* 8 Ložisková skriňa s prilôžkami /I,2/

Vo vôetkych prípadoch aplikácie binetalov HO - KUO do tech-
nickej praxe sa dosiahli pozitívne výsledky, ktoré z hľadiska
äaľäieho zvárania umocňuje ešte skutočnosť, že bimetal ako taký
sa môže tavným spôsobom privárať na daľsie materiály časťou KUO.
Takto aa zvýši kvalita spoja a ušetria sa vysokolegované prídav-
né materiály, určené na priváranie HO k iným ocelian, resp. oce-
ľoliatináa.

Problémom stale zostáva rovnanie bimetalov HO-KUO po zváraní
explóziou.

Literatura:

1. Kuncipál, J. - Pilous, V. - Dunovský, J.: Nové technologie
ve svařováni. SNTL. Praha 1984*

2. Turňa, M.: špeciálne metódy zvárania. Alfa, Bratislava 1989.
3. Chládek, L. - Němeček, J. - Vacek, J.: Výbuchové svařování

kovů a příbuzné procesy. SNTL. Praha 1979.
4. Turna, M. a kol.: špeciálna technológia I. SjF. Bratislava 1985
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Z V Á R A N I E H R I A D E Ľ A Z U B O L E K A ' R S K E H O

P K Í S f B O J A N i l A O L A S E B O U

Kovačócy, P* - Turňa, U.: Katedra zvárania a zváracích strojov,
MTF - STU Trnava

Palkovič, P.: VUMA, Nové Mesto nad Váhom

Zváranie laserom nachádza v súčestnosti čoraz väčšie použi-
tie v priemyselnej praxi. V mnohých prípadoch je tento spôsob
zvárania nepostrádateľný a umožňuje zhotovenie kvalitných zvarov
ako záverečnej operácie. Laser Nd : YAG umožňuje zvárať miniatúr-
ne súčiastky v impulznom režime s veľmi presným dávkovaním ener-
gie, vysokou hustotou výkonu, vysokou pracovnou rýchlosťou a malou
tepelne ovplyvnenou oblasťou.

Laser Nd : YAG má nosné prostredie z monokrystalu yttrito -
hlinitého granátu 8 aktívnymi iónmi Nd-*+, zabudovanými do kry ä- I
tálovej mriežky. Schéma energetických hladín tohoto lasera je na
obr. 1. V praxi sa najčastejšie využíva najintenzívnejší prechod,
ktorý vyžaruje na vlnovej dĺžke A = 1064 nm. Kryštál Nd : YAG má
relatívne nízky budiaci výkon, pri ktorom začína generovať. Pri
kryštáli s 3% Nd3+ /dĺžka kryštálu 30 mm, priemer 0 2,5 mm/ posta-
čí budiaci impulz s energiou 2 J* Laser mOže pracovať v impulznom
aj kontinuálnom režime v rozsahu 0,1 W až niekoľko sto W. Energia
dopadajúceho lúča sa delí na absorbovanú a odrazenú* Absorbovaná
energia spôsobuje ohrev zváraného materiálu. Množstvo absorbova-
nej energie možno určiť pomocou koeficientu reflexie R, ktorý je
závislý na vlnovej dĺžke žiarenia a teplote, obr. 2*

Experimentálne sa overilo zváranie kompletného hriadeľa zu-
bolekárskeho prístroja priemeru 0 3,1 mm. Kompletný hriadeľ sa
skladá z vonkajšieho hriadeľa vyrobeného z feritickej korozii-
vzdornej ocele / FKO /, vnútorného vodiaceho puzdra a klieštiny
vyrobených z martenzitickej koroziivzdornej ocele / MKO /, obr* 3,
Uvedené časti boli k sebe privarené piatimi bodovými zvarmi po
obvode. Zvárané materiály DIN 1.4104 FKO a DIN 1.4034 UKO obsa-
hujú väčšie množstvo chrómu. UKO obsahuje 11,5 až 18 % Cr. Je

133



*. .4-4---!
í [ i

R
',0

0,5

500 WOO TPC]

O br» 1

hled-iri ti u

Obr. 2 Koeficient reflexie /E/
pre F e /I/ a Al /2/ v
závislosti na teplote /T/,
A » 1064 nm

<:%-<

<20.5o5x72'

Obr* 3 -.cAuj-sa koapletnéiio hriadeľa
1 k i i s š t iaa, 2 - hriadeľ,
3 eodiace puzdro



schopná úplnej transformácie cS- y - c< . chróm výrazne znižuje
kritickú kaliacu rýchlosť a preto tieto ocele majú martenzitickú
Štruktúru aj pri ochladzovaní auetenitu na vzduchu* FKO obsahuje
13 až 27 % Cr a max. 0,2 % C. Nie je schopné alotropickej pre-
meny*

Na zváranie sa použilo zariadenie typu ELY 002 SCA, navrh-
nuté a vyhotovené vo VUMA Nové Mesto nad Váhom* Ide o impulzný
Nd : YAG laser s vlnovou dĺžkou 1064 nm, stredným výkonom 50 W,
max. snergiou v impulze 10 J, dĺžkou impulzu 0,5 až 20 ma, opa-
kovacou frekvenciou 0 až I45 Hz, príkonom 7 kVA, priemerom lúča
0 6 mm, divergenciou 8 mrad, priemerom sfokusovaného lúča
0 0, 114 mm, fokusačnou vzdialenosťou 107 ouo a spotrebou prie-
myselnej vody 13 l.min . Schéma zariadenia je na obr* 4.

; i

Obr. 4 schéma zváracieho zariadenia ELY. 002 SCA
/VUMA Nové Mesto had Váhom/
1 - Bezpečnostná uzávierka 6
2 - Fokusačnó hlavica 7
3 - Fokuaačná šošovka 8
4 - Vizuálny kanál 9

- Laserová hlavica

Filtre
Expander
Zrkadlá rezonátora
Laserová tyč

10 - Výbojka
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...*; .i amatre zvárania, ktorých vplyv na geometriu

íx s.v -.••u sa sledoval boli energia v impulze £ /J/, dĺžka
x a pul ;•. u ľ ' ' a vzdialenosť povrchu zváraného materiálu od Šošov-
ky F /rajs/* rciľa požiadavok na geometriu zvaru ich možno navrhnúť
podľa naoJtfiduJúcich vzorcov.

- . x
R 4

kde anon: t potrebná na natavenie jednotkového objemu

Em = 2 ,,'ju . 1C"° J.aT^, koeficient reflexie R = 0,63,
požaaovanó eí.rka zvaru d = 0,5 až 0,7
hĺbke svaru h = 0,4 až 0,6 mm.
potom enar-gid v impulze E s 5 J.

požadovaná

•O -
i.

4 •>

10~6 m2.B**1.kde koeficient teplotnej vodivosti oC = 5,4
Potom dĺžke impulzu Tľ- 7,4 . 10~^ s.
Z navrhnutých parametrov E a ^ možno určit potrebný výkon P /W/

p r. -
E

"Ť
Potom potrebný výkon nadobúda hodnoty približne 675 W»

Vadialanosť povrchu zváraného materiálu od Soäovky sa počas
experimaatoy aienila v rozsahu 103 až 110 mm. Zmena geometrie
zvaru v závislosti od parametra F bola sledovaná pri konštantných
parametroch E a Z". Grafická závislosť je uvedená na obr. 5.
Z grafickej závislosti vyplýva, že hodnota parametra F nemá väčší
vplyv na šírku zvaru. Naproti tomu hĺbka zvaru sa výrazne zvaČSu-
je v intervale hodnôt F = 106 až 108 mm. Maximum dosahuje pri
F = 107 mR° Je i0 spôsobené zmenou polohy ohniska laserového lúča
a tým aj jeho priemeru na povrchu zváraného materiálu. Treba po-
dotknúť, že pri hodnotách F v rozmedzí 106 až 108 mm /velká husto-
ta energie LL/ dochádza k vzniku paroplynového kanála a odparova-
niu materiálu zo zvarového kúpeľa, fialej sa vo zvare objavujú
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Obr. 5 V pli".' iía.nii 'ŕ aa Í^M /i/ a hĺbku /2/ zvaru

bubliny, trhliny, rozstrák a iné necelíatvosti, obr. 6 a 7»
Z uvedených dôvodov sú takéto zvary nevyhovujúce.

50x

Obr. 6 Makroštruktúra zvarových spojov
1 - E = 3 J 4 J , T-6 ma, F=lO7,i mm
2 - E=3,9 J , T=7 ms, F=1O7S1 mm
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50x
Obr. 7 Makroštruktiira zvěrových spojov

1 - E=4,2 J,2""=8 ma, F=1O7,1 nan
2 - E=4,7 J , 2 " S 9 n»s, F=107il mm

Vplyv energie v impulze £ na geometriu zvaru je na obr. 8.
Z uvedenej grafickej závislosti vyplýva, že rast honoty £ má za
následok rast šírky aj hĺbky zvaru.

b,h
[mm]

0.7

O.B

0,5

Obr. 8 Vplyv energie v impulze £ na dírku / I /
a hĺbku /z/ zvaru, F = 107,1 mm
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K dosiahnutiu kvalitných zvarov je potrebné udržať prevahu
konduktlvnych procesov pri tvorbe zvaru. Toto bolo dosiahnuté
použitím hodnôt F v rozmedzí 105 až 106 mm a zvýšením hodnoty £
prostredníctvom zväčšenia T" • Optimálnu geometriu a kvalitu
zvaru reprezentuje zvar na obr. 9*

lOOx

Obr. 9 Makroštruktúra zvarového spoja
E = 5,2 J, T = 10 ms, P = 1O5»6 mm

Ma základe dosiahnutých výsledkov pri zváraní kompletného
hriadeľa zubolekárskeho prístroja možno konštatovať, že je nožné
pri optimálnych parametroch a podmienkach zvárania vyhotoviť
kvalitné zvarové spoje požadovaných užitkových vlastnosti.

Literatúra: 1. Golian, ia«i zváranie kompletného hriadeľa
zubolekárskych prístrojov. DP. líTF STU.Trnave 1992*
Grigorjanc, A.G.: Ležérnaja svarka metallov.
Vyššaja škola, lioskva 1988*
Turňa, II.: Špeciálne metódy zvárania. Alfa*
Brati sláva 1989.
Zverev, G.U.: Lasery. Radio i evjaz. lioskva 1985*
Zváracie zariadenie ELY 002 SCA /technický
paeport/ VUMA, Nové Mesto nad váhom.
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REDISTRIBUTE DUSÍKU A UHLÍKU VE SVAROVÝCH SPOJÍCH OCELÍ
CĽSN 412013 + 0,075 HM.% N5/CČSN 417241)

1.Úvod• V některých případech technické praxe je účelné,
popř. i nevyhnutelné, používat svařené komponenty složené z
uhlíkových a legovaných ocelí. Použití těchto komponent a je-
jich životnost závisí na mechanických a jiných vlastnostech a
na změnách těchto vlastností. Rozsah změn vlastností je funk-
cí difúzni ch a termodynamických parametri} svařených komponent
i chemického složení použitých materiálů. Nutnou složkou che-
mického složení jsou intersticiálnf prvky C a N. Jistá část
dusíku vniká do svařovaných materiálů v průběhu svařování na
vzduchu [1.2]. Výrazně rozdílné koncentrace legujících prvků
v okolí svarových rovin implikují velké gradienty chemických
potenciálů dix/dx. které vedou k výrazné redistribuci rychle
difundujících intersticiálních prvků. Vzhledem k tomu, že
znaménko dn/dx se může lišit od znaménka dc/dx Ca je koncen-
trace), může docházet k difúzi proti směru koncentračního
spádu. S ohledem na tyto skutečnosti je cílem tohoto příspěv-
ku-" a) Podat informaci o výsledcích studia redistribuce dusí-
ku ve svarových spojích výše uvedených ocelí difúzně žíhaných
při teplotách 300 až 1100°C. b) Vyhodnotit naměřepé závislos-
ti Nu(x.ť> v. termínech difuzivit Dtt, difúzních (3N a termody-
namických EN interakčních parametrů. c) Uvést výsledky uka-
zující vliv dusíku na redistribuci uhlíku v citovaných svaro-
vých spojích.

2.Experiment. Vzorky vyrobené z ocelí 412013 a 417241
měly tvar válečků o průměru 12 mm a o výšce 4 mm. Vzorky z
oceli 412013 byly nejprve nitridovány ve standardní plynné
atmosféře [3] při teplotě ležící v intervalu 500 až 550°C po
dobu 45 hod. Střední obsah N ve vzorcích po nitridaci činil
přibližně 0,0755 hm.%. Jedna z kruhových základen každého
vzorku byla vybroušena a vyleštěna na diamantové pastě. Vy-
leštěné vzorky byly kontaktně svařeny ták, aby tvořily send-
vičové páry 12013/17241. Svařené vzorky byly zataveny spolu s
Ti třískami do křemenných ampul í a podrobeny difúzním ohře-
vům. Teploty a doby těchto ohřevů jsou uvedeny v tabulce 1.

Každý vyžíhaný vzorek byl rozříznut podél válcové osy na
dvě části. Jedna z nich byla použita k metalografickému pozo-
rování a druhá k m6ření redistribuce dusíku, popř. i uhlíku.
Metalografické studie byly prováděny jednak pomocí světelného
mikroskopu, jednak pomocí mikroskopu elektronového. Hodnoty
koncentrace Wťx.t) byly měřeny pomocí mikroanalyzátoru KEVEX-
DELTA5 připojeného k aparatuře JXA-0600CJEOL). Použité urych-
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iíi. í rdi'i-;l. í bylo 15 kV a doba jednot] ivých měření 100 s.
ii' : i <.•!! J.ir'Ju bylo použi t.i.i vrstvy TiN nanesené na podložku
i •*.-i iii.jt.i. .vt.:'ho p i i p r s k u -

T..;.iiU... 3. 7'=teplot.a. i-doba ohrevu; f* =difuzivita N; N^
koncentrace N v okolí svarová roviny x=0; £ N = Í I I -
terakční koeficient.

T

•°r:i

3 100
t 000

950
yoo
ÍVS'O
íl 0 0
750
700
650
600
550
500

t

[hod]

1
r.
B
1G
15
26
37
62
130
239
465
1050

.5

.0

.2

.0
,0
.15
.3
.3
.0
.38
.25
.0

t cm s*""*

101000
27800
6300
«870
1520
774
345
69
52
13
6
4

.9

.2

.5

.47

.59

N+CO)

[at.%]

0.544
1.144
1 . 979
2.232
B. 147
13.950
14.029
16.827
17.717
18.475
20.377
24.123

N-(O)

lat.?.,']

0. 257
0 . 107
0.0913
0.0663

n
n
n
n
n
n
n
n

G-

e N[at.zl.-1

-4.172
-10.093
-17,138
-19.592
-24.098
-26.877
-26.640
-27.370

0
0
0
0

n - nepočítáno. protože je nepoužitelné: 0 - nepočítáno ve
vzorcích s rozsáhlými nitridačními zónami

3-Analvza experimentálních výsledkfl. a> Metalografická
pozorování. Přítomnost vyššího obsahu Cr v nerezavějící oceli
ČSH 417241 snižujícího aktivitu N vede ke vzrůstu jeho kon-
centrace v bezprostředním sousedství svarové roviny. Příklad
zóny se zvýšenou koncentrací N je vidět na obr. 1 a 2. Obr. 1
ukazuje N-zónu ve svarovém spoji ocelí ČSN 412013/417241 v
oceli 417241 po difúzním ohřevu 500°C/1045 hod. deptáno ni-
talem); bílé stopy značí místa dopadu elektronového paprsku.
Na obr. 2 je zviditelněna část dusíkové zóny v oceli 417241
po difúzním ohřevu 500°C/1045 hod. (elektrolyticky leptáno v
2.5% NaCl . 5% kyselý citran sodný •»• H2O). Pomocí selektivní
difrakční analýzy jsme zjistili, že zóna obohacená dusíkem
obsahuje vedle roztoku Fe-N i nitridy CrN a Fe4N. Šířka zó-
ny 1 (viz obr. 1, 2 a 3) závisí na teplotě a na době difúzní-
ho ohřevu. Tuto závislost lze vyjádřit parabolickým vztahem

+11.7
lCT.f) = (2.2 )

-1.8
.3+1. 3>//?r:Kt. (1)

kde i je dáno v a t v sec.

b> Difúze dusíku. Naměřené hodnoty koncentrace dusíku
byly vyhodnoceny pomocí stacionárního modelu (SM> [4-6]. Vy-
hodnocené difuzivity D+ a mezní koncentrace N*~(0) jsou uvede-
ny v tab. I. Difuzivity splňují, až na zvýšenou hodnotu při
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T)OO°C, Rrrlieniowu rovnici

+ -12.55
D<T> = C1.64 )expí-ClůB.4±8,l)/RT>

-0.99
(2)

Vyšší hodnota Z>+(500°C> je spojena pravděpodobně s difúzí po-
dél drah o vyšší difuzivitfi, např. podél hranic zrn. Difúzni
parametry Do a H. roun. <2>. jsou uvedeny spolu s hodnotami,
které publikovali autoři [7] a [8], v tabulce 2.

Tabulka 2. Difúzni charakteristiky Do a H dusíku v systějnu
CFe-^O-Cr-Ni-N publikované různými autory; [p.w.]
tato práce.

složení systému
[at..%]

O.OCr; 0.1N
1.38Cr: 0.1N
3.02Cr: 0,1N
20Cr: 25Ni
19.94Cr; 7.44Ni:
1.06S1: 0.40Mn: 0,19N

Do
[cm2s-« ]

0.40
0,87
1,29
2.18x10"

1.64*10-2

H
[kJ/mol]

159.1
173,8
181.3
316.0

168.4

citace

[7]
[7]
[7]
[8]

[p.W.]

c> Mezní koncentrace /f'í'O). Tyto hodnoty uvedené v tab. 1 by-
ly vyhodnoceny z naměřených dat tf*<x,t> spolu s koeficienty
difúze D^CT"). Koncentrace N~<0) nebylo možné vyhodnotit kvůli
malým hodnotám a velkému rozptylu dat N~<x,t>. Pro svarové
spoje typu austenit/austenit však bylo možné je vypočítat ze
zákona zachování, který má v případě stacionárního modelu
tvar [N--N-(O)]TfD~ = fAT<"O)-ATJ-ÍD*. N 1 jsou výchozí koncen-
trace dusíku v ocelích a D~ je dáno s dobrou aproximací di-
fúzními charakteristikami Do a H pro systém CO.OCr: 0.1N5.
tab. 2.

A* e*4.Difúzni a termodynamické Interakční koeficieniv PN . t^ .
Difúzni charakteristiky prezentované Vj, tab. 2 uinožňujf vypo-
čítat difúzni interakční koeficienty BN Z rovnice

ŽNií. C3>
t *

kterou jsme zavedli analogicky k Vágnerovu vztahu mezi akti-
vitou -a- a aktivitním koeficientem^*. Použi jeme-li výsledky
[7], [8] a [p.w.] dostaneme

PN = 24.74 - 66100/T [at.zl."1].

Hi -7.21 + 18600/T . C5>

Malé koncentrace N. Si a Mn nebyly při těchto výpočtech vzaty
v úvahu.
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^kuiicení.rafu; tľ <0) u N~<0) umožňuj í v y p n č í t a i . koe-
f i c i e n t y Č M . k t e r é j s o u r o v n ě ž uvedeny v Lab. 2 . J e j i c h l.ep-
l u i . n í Kilv j s ] úst. ii? <Júna r o v n i c i

Cr
= C50.6.+ 11.0) - (00000il2000)/T [at.zl.-'J. <6>

Použi jeme-} i inverzním zpQsobem chromekvivalentní konstanty
KNÍ=-0.234, která při běžné aplikaci umožňuje přepočítat ob-
;;ÍI]I Ni v aust&nitii na termodynamicky ekvivalentní obsah Cr.
dostaneme

K; « N.
INCT) = -C11.8±2,6> + C18700+2800 >/T = £ N O > +tM<T2>. (7)

, Ni Ní
Parametry t N <1> a £ N <2~). rovn. <7). jsou pro porovnání s
hodnotami, které publikovali jiní autoři, uvedeny v tab. 3.

Ni N;

TiibuJka 3 . P a r a m e t r y E N N . ( 1 ) a £ N (2) v y j a d ř u j í c í i n t e r a k č n í
k o e f i c i e n t e , N' . r o v n . Í 7 ) ; I p . w . ] - t a t o p r á c e .

ň

c i táce

<1> tat.

C2> [at.

C900°C)

zl.

zl.

[at

-i]

-I

.zl.~

[9]

-1

0,

a ] 5,

.25

.769

,31

[10]

2,

0,

5,

.17

,334

,02

í

1

0

11]

.39

.411

.89

2

0

5

12]

.75

.340

.65

-1

0

5

13]

.40

.784

.28

tP

-11

1

3

. V.

.8

.78

.37

]

— Ni
Průměrná hodnota t N <T> .je dána rovnicí

£ N <T> = -1.35 + 7450/T. íat.zl."*]. C8>

5- Vliv dusíku na redistribuci uhlíku. KoncentraEní pře-
rozdělení uhlíku bylo měřeno pomocí nového zařízení JXA-8600/
KEVEX SESAME ve vzorku žíhanéra 500°C/1045 hod. Doba měření v
jednom bodě Činila 50 s. pracovní parametry byly 15 kV/20 nA.
Příklad namĚřených hodnot Nu<x.t) a Nc<x.t> je na obr. 4.

6. Souhrn a závěry. Naměřené hodnoty koncentrace dusíku
ve svarových spojích 12013/17241 typu austenlt/austenit i fe-
rit/austenit ukázaly, 2e redlstribuce N probíhá podobně jako
redistribuce C v případě, že není přítomen dusík. Vyhodnocení
penetračních křivek N*<x.ť) umožnilo získat koeficienty difú-
ze tŕ'CTi a mezní koncentrace řř*"CO> (tab. ľ). Ve vzorcích oce-
li 417241 svařených s ocelí 412013 a žíhaných pří nižgích
teplotách C500-650°C) po dobu t >110 hod. byly pozorovány zó-
ny silně obohacené dusíkem, jejichž růst v závislosti na čase
t se řídí parabolickým zákonem Cl>.

Metalografická analýza spolu s použitím kvaternárních
diagramQ Fe-Cr-Ni-N [8] ukázala, že zóny obohacené H sestáva-
jí z tuhého roztoku <Fe-jO-N. z nitridů CrN a FeoN a karbidů
M3C. Hodnoty D+C7") vyhovují ArrheniovS rovnici C2> a jsou asi
o jeden a půl Pádu nižší než difuzivity dusíku v CFe-JO [143-
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Tato skutečnost je způsobena přítomností Cr v oceli 417241.
Koncentraci--1 tf<0), které byly vypočítány pouze pro jeden druh
svarových spoju, poskytly možnost určit jen jeden interakční
koef icient £ Ä, j'=Cr, rovu. <6). Avšak aplikace chromekviva-
lentní konstanty K [8] v inverzním směru dává možnost určit
alespoň orientační hodnoty C N pro všechny legující prvky. Re-
lace (7) udává výsledek pro >=Nir Je zajímavé provést srovná-
ní rovnic (6) a (7) se vztahem É.cťT)=5.26-20500/r [15], s re-
lai:í £N<T>=-12.2-31260/T+1.572;/7<T> [13] a s hodnotami £ N ( D
v tab. 3.

Poměr £ N /£C (1000oC)«(-12.24)/(-10.84)-l,13 potvrzuje,
že vliv Cr na aktivitu N je přibližně stejný jako vliv na ak-
tivitu C. Rozdíl mezi hodnotami. které udávají jednotliví
autoři pro interakční parametr £ N . tab. 3. a mezi různými
tvary závislosti tohoto parametru na teplotě, rovn. (7). je
dán povahou experimentálních metod, které byly použity při
jej ich měření.

Uhlík se i za přítomnosti dusíku přemisťuje přes dusíko-
vou zónu z uhlíkové oceli do ocele korozivzdorné a očekávaný
koncentrační pík se objevuje až na rozhraní (dusíková zóna>/
CČSN 417241). Tento jev je spojen s repulzivní interakcí mezi
atomy N a C charakterizovanou interakčním koeficientem při
500°C£c<5,0 aL.zl.-" [16].
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Obr. 3. Naměřené koncentrační rozdSlení dusíku: difúzni ohřev
•J00°C/1045 hod: 7=šířka dusíkové zóny v oceli 417241.
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Obr. 4. Naměřené koncentrační rozdělení N a C v oceli 417241:
difdzní ohřev 500°C/1050 hod.
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VLIV KREMÍKU NA RĽDISTRIBUCI UHLÍKU VE SVAROVÉM SPOJI

OCELÍ Fe-0,3Si-0.5C/Fe-2.5S1-0.8C

1. Úvod. V souladu se základními principy termodynamiky
irreverzibilních procesů je při přerozdělpvání prvků mezi
dvěmi částmi svarového spoje za zvýšené teploty hnací silou
gradient, chemického potenciálu du/dx. Zatímco pro substi-
tuční příměsi můžeme v prvním přiblížení považovat du/dx =
ch.-/t3x (c- ia koncentrace), pro intersticiální příměsi, jako
je uhlík a dusík, nelze toto zjednodušení přijmout. Gradient
chemického potenciálu se může od gradientu koncentrace lišit
nejen co do velikosti, ale i co do znaménka. To pak může
vést ke známému efektu "uphill" difúze, který popsal ve
svých pracech Darken [1.2].

Vliv různých substitučních příměsí na chemický poten-
L\ál resp. na termodynamickou aktivitu uhlíku ve slitinách
Le-i-C (i je substituční příměs) vystihují v jednoduché for-
mě Vágnerem [3] zavedené interakční koeficienty Ec*

řic = Nc.t?xpCpT-c'xNi> . (1)
i

kde Ne a Ni jsou koncentrace uhlíku a substitučních příměsí
vyjádřené v atomových zlomcích. Stanovením interakčních koe-
ficientů v systémech Fe-i-C se zabývala řada autorů, výsled-
ky některých z nich jsou shrnuty v monografii [43.

Jednou z nejčastěji se vyskytujících legur je ve sliti-
nách železa křemík. Podle Kunzeho [4] se různí autoři shodu-
jí na tom, že křemík zvyšuje aktivitu uhlíku jak ve feritic-
kých tak i v austeni ti ckých slitinách železa CEc^-*->0). Pro-
zatím však chybí dostatek údajů pro spolehlivé vyjádření
teplotní závislosti interakčního parametru. V tomto příspěv-
ku jsou uvedeny výsledky studia redistribuce uhlíku ve sva-
rovém spoji ocelí Fe-0.3Si-0.5C/Fe-2,5Si-0.8C v teplotním
intervalu 500 až 1000°C. Cílem práce bylo rozšířit poznatky
o vlivu křemíku na aktivitu uhlíku a o kinetice přerozdělo-
vání uhlíku ve svarovém spoji v průběhu izotermického žíhání
ve feritickokarbidických a v austenitických strukturách.

2. Experiment. Ze slitin Fe-0.32S1-0.49C-0,69Mn-0,014P-
0.026S-0,05Cr-0,03Ni-0.07Cu a Fe-2.50S1-0.80C-0.62Mn-0,C28P-
0.035S-0,09Cr-0,04N1-0,09Cu (koncentrace v hm.%) byly vyro-
beny vzorky válcového tvaru o průměru 12 mm a výšce 4 mm.
Jedna ze základen byla vybroušena na metalografických papí-
rech, vyleštěna na diamantových pastách, zbavena nečistot
vytřepáním ultrazvukem v acetonu a odprášením v doutnavém
výboji. Následovala kontaktní svaření difúzních sendvičů
průchodem elektrického proudu v atmosféře Ar, Sendviče byly
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zataveny s Ti třískami do evakuovaných křemenných ampul í a
podrobeny difúznímu žíhání. Po vyjmutí z ampul í byly vzorky
v ose rozříznuty na dvě poloviny. jedna z nich, určená ke
kvantitativnímu stanovení distribuce uhlíku, byla podrobena
ohřevu rychlostí 800 K/s na teplotu 1200°C s následným zaka-
lením do vody. Toto následné tepelné zpracování přispělo
zejména u feritickokarbidických struktur k lokálnímu zhono-
genizování rozložení uhlíku, protože vedlo k rozpuštění ma-
lých karbidických částic při zachování distribuce uhlíku da-
né difúzním žíháním.

Distribuce uhlíku byla nořena na elektronovém mikrosko-
pu SEM-500 s přídavným zařízením MICROSPEC fy PHILIPS. Před
měřením byly plocha řezu upravena způsobem analogickým pří-
pravě ke svařování. Lineární m ikroanalýza po dvou přímkách v
bodech vzdálených 15 jam byla provedena na čáře Kp<. uhlíku při
urychlujícím napětí 15 kV a proudu 50 nA. Registrace impulsu
v každém bodě trvala 15 s. Kalibrace byla prováděna pomocí
6 standardů ze slitin Fe-C obsahujících 0.06 až 6,69 hm.% C.
Příklady koncentračního rozdělení uhlíku v okolí svarového
spoje jsou uvedeny na obr. 1 a 2.

3. Výsledky a jejich diskuse. Pro teplotní oblast 800-
1000°C byly získány výsledky analogické obr. 1. Ocel s vyso-
kým obsahem Si se v této teplotní oblasti oduhličovala, ocel
s nízkým obsahem Si se nauhličovala. Naměřené koncentrační
závislosti Nc<Tx.t> byly fitovány pomocí stacionárního mode-
lu [5] metodou nejmenších čtvercfi. To umožnilo vyhodnotit
koeficienty difiíze uhlíku Dc~ a Dc+ a koncentrace uhlíku v
blízkosti svarového spoje Nc~(0) a Nc+(0) (viz tab. 1), při-
čemž znaménkem <-> označujeme ocel s vysokým
znaménkem C-O ocel s nízkým obsahem Si.
C v ocelích je označena Afc~ a Wc+-

Původní
obsahem Si.
koncentrace

Koeficienty difúze uhlíku v obou ocelích splňují Arrhe-
niovu rovnici

Dc-<T>=(0.92+0.82>exp(-(154.3±8.8)/RT} C2>

Dc+<T>=(0,038±0.06)exp{-<127.1±16.1)/RT} [cm2/s.kJVmol] C3>

a jsou v souladu s výsledky jiných autoru [6]. Z tab. 1 je
zřejmé, že koeficienty difúze uhlíku rostou se zvyšujícím se
obsahem křemíku.

Na rozhraní mezi ocelemi musí být splněna rovnost akti-
vit uhlíku ac~<TO>=ac+ (0). Po dosazení z (1) dostaneme vztah

). C4>

ze kterého po dosazení koncentrací uhlíku z tab. 1 a koncen-
trací Si podle uvedeného chemického složení můžeme vypočítat
interakční koeficient Ec^* . který je rovněž uveden v tab. 1.
Pro jeho teplotní závislost platí

Ecsí<rr> = (29.5+6,6) - <22000+7900>/T [at.zi.-1]. (5)

148



což je v dobré shodí s výsledky uvedenými v prácí [41.

Do vyhodnoceni' expeil mentu v oblasti 800-1000°C nebyly
£čiiirnut,y výsledky pro úhřuv 000°C/30 hod., protože při této
teplotě probíhá difúze v dvoufázové struktuře ferit + auste-
nit. Při vyšších teplotách se jedná o přerozdělování uhlíku
v austenitu.

Tab. 1. Koeficienty difúze uhlíku Dc. koncentrace na rozhra-
ní Nc<0) a termodynamický interakční parametr Ec^í

naměřené v teplotní oblast 800-1000°C.

r
[°C]

1000
9!i0
9 0 0
8 5 0
8 0 0

t

[ h l

2
4
tí

16
3 0

106Dc~

[cm2/s]

40,1
33 , 1
10.5
6.61
1.28

10®

[cm2

2 1
17

7
4
5

/ s ]

. 8

. 2

. 3 2

.77

. 1 7

Nc~ (0y-Nc~

1 hm. %1

-0.278
-0.2Í33
-0.202
-0.261
-0,504

Nc+<0

[ h m

+ 0 ,
+ 0 .
+ 0 .
+ 0 .
+ 0 .

>-Nc-

.%]

3 7 7
3 6 2
3 3 3
3 0 8
2 5 1

£c 9 1

[ a t . z l . - l

12.4
10,9
11.3

9 . 7
22.0

Při teplotách 500-700°C probíhá redistribuce uhlíku v
okolí svarového spoje ve struktuře tvořené směsí tuhého roz-
toku uhlíku v alfa železe a cementit.u. Přitom dochází sou-
časně k difúzi uhlíku a k rozpouštění resp. k tvorbě cenen-
titu. Experiment Cviz obr. 2) vykazuje opačný efekt než při
teplotách 800-1000°C; ocel s vysokým obsahem Si se nauhliču-
je, zatímco ocel s nízkým obsahem Si se oduhličuje. Koncen-
trační závislost Nc(x.t) nelze popsat v tomto případě fyzi-
kálně zdůvodněným jednoduchým analytickým tvarem. Protb jsme
podobně jako v práci [7] použili empirický vztah

-Ni Cx-nz

kde pro nauhličující se ocel platí Ni=Nc~ a N2 je koncentra-
ce uhlíku v cementitu, pro oduhličující se ocel platí Wi je
maximální rozpustnost C ve feritu a N2=Nc~t'• Metodou nejmen-
ších čtverců byly vypočteny empirické konstanty ni a m
Ctab- 2). Předpokládali jsme. že konstanta ni nabývá pro obě
oceli stejnou hodnotu v souladu s faktem, že ni je funkcí
koeficientu difúze a rychlosti rozpouštění resp., tvorby kar-
bidu 17], které se vlivem legování Si příliš nemění.

Nezodpovězenou zůstává otázka, proč se ocel s vyšším
obsahem Si nauhličuje, když podle [4] křemík zvyšuje ve fe-
ritu aktivitu uhlíku. Aktivitu uhlíku můžeme pro směs feritu
a cementitu vyjádřit vztahem

kde Ncm je mezní rozpustnost C ve feritu. Pokud by byla mez-
ní rozpustnost pro obě oceli stejná, byla by aktivita oceli
s vyšším obsahem Si vyšší a tato ocel by se musela oduhličo-
vat. To. že se nauhličuje. by svědčilo o negativním interak-
čním koeficientu. Vysvětlení může spočívat ve změně mezní
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rozpustnosti. Pokud legování křemíkem sníží mezní rozpust-
nost C v dostatečné míře. nemaže už ani vliv pozitivního in-
terakčního koeficientu eliminovat pokles aktivity. Zvolíme-
li např. EcSi-10 at.zl."1 pak pro Ncm~/Ncm* < 0.685 se bude
ocel s vysokým obsahem Si nauhličovat.

Tab. 2. Koncentrace na rozhraní Nc(0> a parametry rovn.
ni a /72 naměřené v teplotní oblasti 500-700°C

t

Ch] Chm.%J

Nc+C0>-NcH

[hm.*]

i 0 3 ni

t um] [jrnn]

700
700
600
500

50
120
215
1030

+0.447
+0,514
+1,044
+0.366

-0.119
-0.155
-0.138
-0.067

4.71
6.32
8.80
3.27

268
189
90

420

-424
-168
-141

-1550

Addison Wesley.

Literatura•

[1] L. S. Darken: Trans. AltlE 140C19425150.
Í2] L. S. Darken: Trans. AIHE S.80C1949Í430.
[3] C. Vágner: Thermodynamics of Alloys,

Reading 1952.
[4] J. Kunze: Nitrogen and Carbon in Iron and Steel Thermo-

dynamics, Akademie-Verlatj, Berlin 1990. p. 147.
[53 J. Kučera. B. Million. K. Stránský: Czech. J. Phys., B35

C198551355.
[61 Y. fldda, J. Philibert: La diffusion dans les sol ides.

INSTN. Saclay 1966. p. 1166.
17] B. Million. J. RužiCková, K. Stránský: Zváranie 38C1989>

322.

150



1 1.2 •

1 0

0.8

06

0.4

0.2

I "
ře-2.5Si-0.eC Fe-O.32SiO.49C

i000*C/2h

-2000

r-, 1.2

1.0 •

0.6

0.6 -

-2000

-1000 1000

Obr. 1

• —r 1 1
o

Fe-2.5Si-0.8C ^

•ij

1 t i

i 1 1

Fe-0.32Si-0.<9C

700'C/i20 h

• m

Q

's , 6
e V ?

í ' V

1 t

-1000 1000

O b r . 2



Tng. Miloslav Rnboch, CO, n RNDr. Jan Šuba, CSc.

ŠKODA, koncern, :.r,.->,, o.s., 316 00 Plzeň

VLIV FOSFORU A TEPEL". 110 ^PR

NA PLASTICKÉ VLAGTTronTI SVAROVÉHO SPOJE OCELE NiCrMoV

V souvislosti B výrobou 1000 MW turbiny byla v tfVZtf
Skoda studována ověřitelnost a mechanické vlastnosti svaro-
vých spojů ocele ÍM i? :-.j8. Ze získaných výsledků vyplynu-
lo, že snížení plnrt • ̂ Irvch vlastností svarového spoje úzce
souvisí především c- c ho -, -ťir.íra fosforu v průběhu svařování
a bčhem následujíc í ho tepelného zpracování.

Pro experirae: *ň1 :"' vr-o gram byla použita zkušební
deska o rozměrech Ľ0O ;c r?r2,5 x 122,5 mm. Použité materiá-
ly měly následujíc ••; ohoi;:;.<-.ké složení (v hm. %):

0 I.ín Si P S Cr
Z á k l a d n í m a t e r i á l 0.;>.'. 0 , 4 8 0 , 2 4 0 , 0 1 1 0 , 0 1 3 1 , 4 9
S v a ř o v a c í d r á t Q^. Q^2 0 > 1 ? ^ ^ 0 ) 0 ( ) 6 0 ) 8 5

Svarový kov ^ . 0 7 1,25 0,41 0,021 0,008 0,87

Ni Cu Mo V Ti

2,55 0 ,09 0,51 0 , 0 8 0,01

",T0 0 ,34 0 ,65

2,66 0 , 3 3 0 ,55 0 , 0 2 0,01

Deska byla svařena v závod? Turbiny, V kořenové
oblasti do výšky :c> Em byly použity elektrody E - 85.05
o průměru 2,5 a A mm.. Svařování probíhalo ve vodorovné
poloze na svislé st«ně pro průměr elektrod 2,5 mm proudem
75 A a pro průmřr 4 mm proudem 170 až 175 A. Deska byla
předehřivána na teplotu 270 až 330 C. Výplň byla provede-
na automatem pod tavidlem na zařízení ESAB A 6S/MKE s
drátem BOhler 3NiCrMo ?,5 UP o průměru 3 mm v kombinaci
s tavidlem VUZ 2T. Poloha svařování byla vodorovná shora,
svařovací rychlost 40 cm/min, proud 480 A, napětí 30 V,
předehřev na teplotu ?30 až 350 °C. Po mezichlazení na
teplotu 150 °G byla deska 10 hodin udržována na teplotě
625 °G. Náběh na teplotu byl rychlostí 18 °C/h, chladnutí
v peci probíhalo do 500 °c rychlostí 5 °C/h, potom do
100 °C rychlostí H °C/h.

Z výplňové oblasti zkušební desky byly odebrány
vzorky pro stanovení mechanických vlastností , optimaliza-
ce tepelného zpracování po svařování a vzorky pro analýzu
pomocí spektroskopie Augerových elektronů (AES; C 1 J .



I
Metalografické rozbory

prokázaly celistvost svaro-
vého spoje. Struktura jed-
notlivých oblastí odpoví-
dala použitým materiálům
i technologii C 2 3 . Ukázka
makrostruktury spoje zku-
šební desky je dokumentová-
na na obr. 1.

Obr. 1.
Makrostruktura svarového
spoje zkušební desky.
Měřítko 1 : 1 , leptadlo
20 % persíran amonný.

Výsledky mechanických zkoušek základního materiálu
a svarového spoje v dodaném stavu jsou uvedeny v tabulce
I. Vlastnosti základního materiálu plně vyhovují normě

ŠN. Pevnostní i plastické charakteristiky svarového
spoje pcklasly. Jako nejslabší článek spoje se projevil
svarový kov drátu, kde došlo k porušení všech zkoušek.

Pri zkrácené zkoušce VŮZ 2 - S byl vrub umístěn do
středu svarového kovu a na přechod základní materiál-
-svarový kov. Především v oblasti přechodu byly sjiště-

ny nízké hodnoty KCV. Proto byla v dalším experimentálním
programu pozornost soustředěna na tuto oblast a na objas-
nění příčin tohoto jevu.

Pro stanovení vlivu tepelného zpracování po svařová-
ní na mechanické vlastnosti byly použity následující
režimy:

A 570 C/10 h pec, rychlost ochlazování 5 C A
B 600 °C/1O h pec, rychlost ochlazování 5 °C/h
C 615 °C/10 h pec, rychlost ochlazování 5 °C/h
D 615 °C/10 h pec, rychlost ochlazov. 40 °C/h

Teploty žíhání byly voleny tak, aby ležely těsně pod
a nad horním okrajem intervalu teplot příslušných rozvoji
popouštěcí křehkosti C 3 3 • Mechanické vlastnosti takto
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Tabulka I. Mnchonir.\:A vlastnosti základního
mntorí.álu ?, svarového spoje.

Základní
materiál

Svarový
spoó

/M?~

-'r r

6 6 ť
64 E
6*5'

•'••'.VP;/

;v-"

753

769
776

A

/

20

21

13
13
14

13
13
12

,0
,8
,0

,8
,4
,2

,2
,0
,4

Z

/%/

69,8
68,6
69,8

60,3
62,8
59,0

55,1
56,4
58,8

KCV

/Jem" 2 /

189
188
196

3 0 :

25 +

2 0 X

4- kov
základní materiál-svarový kov

Tabulka Ix, Mocnnrdcl-cé vlastnosti svarového spoje
po tepelném zpracování.

Tepelné
zpracov.

A

B

C

D

R e .

679
643
660

646
626
655

640
634

615
630
601

ATPn/

753
739
755

74 5
726
743

733
735

. . - • ) -

732
707

A 5

1 2 , 8
1 2 , 8
12,6

1 2 , 2
1 1 ,6
1 2 , 8

1 3 , 8
1 3 , 2

1 6 , 0
15,3
1 6 , 0

Z

52,4
57,8
55,1

52,4
57,8
56,4

57,8
57,8

59,9
57,7
6 2 , 0

KCV*

/Jem"2/

13
21
16

31
19
21

8,8
21
8,8

36
26
28

* - přechod -ákladní materiál-svarový kov



zpracovaného spoje jsou uvedeny v tabulce II.

Současně s mechanickými zkouškami po tepelném praco-
vání byly vyrobeny i vzorky pro AES analýzu., „V" vrub byl
na kulatých tyčinkách o průměru 3 mm umístěn vždy po
obvodu v místě přechodu základní materiál-svarový kov.
Analýzy byly prováděny v UVZU na vlastním zařízení C 4] .
Výsledky AES analýz jsou uvedeny v následující tabulce:

Tepelné
zprac.

A

B

C

D

Teplota
při lomu

-60 °C
-20 °C

-20 °C

-20 °C

-20 °C

Relativní AES intenzity

Pe+Si

0,067
0,074

0,063

0,059

0,091

P

0,010
0,062

0,025

0,097

0,055

Ni

0,043
0,073

0,056

0,096

0,069

Cu

0,022

stopy

0,029

Způsob #
porušov.

TPP
TPP+IŠ

TŠ+IK

TŠ+TPP
2:1

TŠ+TPP
1 :2

Jfc TPP - transkrystalickó tvárné poruSení
IŠ - interkrystalické Štěpení
TŠ - transkrystalické štěpení

Z tabulky je zřejmá souvislost mezi mechanismem
porušení a změnami chemického složení lomové plochy.
U vzorku s tepelným zpracováním C byl nejvyšší podíl TŠ
a lomová plocha byla nejvíce obohacena především o fosfor,
ale i o mě5 a nikl. U vzorku s tepelným zpracováním D
(tj. s rychlým chlazením z teploty 615 °C; vzrostl podíl
TTP a lomová plocha byla obohacena o křemík. Požadovaný
způsob porušování - TPP - je charakterizován nejnižšími
obsahy Si, P, Ni a nepřítomností Cu na lomové ploše.
Typické ukázky požadovaného TPP lomu a defektního smíše-
ného lomu TŠ + TPP v poměru 2 : 1 spolu s příslušnými
AES spektry jsou uvedeny na obr. 2 a 3.

Oslabení hranic zrn segregací nečistot, pokles mecha-
nických hodnot a vznik interkrystalických lomů jsou typic-
ké projevy popouštěcí křehkosti. Kritický teplotní inter-
val pro její rozvoj je asi od 500 do 600 C. Přesto, že
analyzovaný svarový spoj měl podmínky příznivé pro rozvoj
popouštěcí křehkosti, ke vzniku interkrystalických lomů
došlo jen na ojedinělých fasetách. Daleko výrazněji se
však projevilo zkřehnutí vnitřku zrn, které způsobilo
jejich přednostní štěpení. Všeobecně je známa škodlivost
fosforu a mědi v ocelích z hlediska křehkých lomů. Méně
známý je však mechanismus působení těchto prvků. Fosfor
může segregovat nejen na hranicích zrn, ale i na vnitř-
ních mezifazích a krystalových poruchách Q5 3 • Měa a
fosfor při dlouhodobém zahřívání za zvýšené teploty nebo
lépe působením radiačního záření vytváří velmi jemné

1.55
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Obr. 2. Snímek lomu vzniklého tranakrystalickým
tvárným poruSením a typické AES spektrum
naměřené na této lomové ploSe.
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Obr. 3. Snímek lomu vzniklého transkrystalickym
Štěpením a transkrystalickym tvárným
porušením v poměru 2 : 1 a typické AES
spektrum naměřené na této lomové ploše.
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(asi 2 nm v průměru Q6 3 ) měděné nebo na fosfor bohaté
precipitáty, které brání pohybu dislokací a tím způsobují
zkřehnutí Lil • Anomální výskyt především fosforu, ale i
mědi na transkrystalických Štěpných fasetách nasvědčuje
tomu, že zkřehnutí svarového spoje mohlo nastat tímto
mechanismem, popř. segregací fosforu na vnitřních
mézifazích a krystalografických poruchách.

ZÁ*VĚR

Výsledky analýz prokázaly, že nejslabší oblastí sva-
rového spoje z hledika plasticity se jeví přechod mezi
základním materiálem a svarovým kovem.

Bylo prokázáno, že pomalá^rychlost ochlazování ze
žíhací teploty negativně ovlivňuje plastické vlastnosti.
Jejich pokles je spojen se změnou mechanismu porušování
vyvolanou lokálním zvýšením koncentrace především fosforu
uvnitř jednotlivých krystalů.
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Autoři děkují RNDr. D. Jandové z ÚVZÚ za fraktografickou
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ULTRAZVUKOV/ IMERZKÍ KONTROLA VYBRANÝCH SOUČÁSTÍ MOTORU

V daném případě jde o součásti leteckého motoru hříde-
lového typu. Uvedené součásti jsou za provozu vys,okocyklově
zatěžovány a případná vada může být iniciátorem únavové
trhliny a v konečné fázi příčinou lomu. Je proto nutné za-
jistit takovou kontrolu, která by byla schopna nebezpečnou
vadu spolehlivě zjistit.

Je zřejmé, že dojde- li k poruše, dojde k vysazení ce-
lého motoru, což může mít za následek katastrofu. Z etické-
ho hlediska nelze připustit, aby lidský život byl v letec-
ké dopravě více ohrožen než v jiných oblastech. Z ekonomic-
kého hlediska je motor u něhož není možno prokázat spoleh-
livost nepoužitelný pro pohon letadla, a tudíž neprodejný.

Z hlediska efektivnosti výroby motoru je výhodné kon-
trolovat už stav polotovaru, protože je krajně neekonomic-
ké vyrábět finální součást z polotovaru s vnitřní vadou.
Při kontrole takového výrobku je pak tato vnitřní vada
zjištěna a součást je nutno sešrotovat. Často mnohatisíco-
vé hodnoty vložené do výrobku při obrábění jsou tak zmaře-
ny. Uvedené důvody vedou k požadavku 100 % kontroly zmíně-
ných součástí a jejich polotovarů. Otázkou zůstává reali-
zace kontroly.

Pro uvedené součásti hřídelového typu je výrobcem
předepsána kontrola ultrazvukem, přičemž přítomnost vad se
nepřipouští. Keni přitom nutné stanovit přesnou polohu,
velikost orientaci a chaskter vady, ale rozhodující je va-
du objevit. Polohu vady stačí určit s přesností na 1 mm od
konce hřídele /polotovaru/.

Až doposud byla u českého výrobce leteckých motorů
používaná ruční imerzní odrazová impulzová metoda a ome-
zeně metoda kontaktní impulzová odrazová ke kontrole polo-
tovarů. V praxi to znamená, že hřídel je položen ve vaně
s vodou a zkuřiební ultrazvuková sonda upevněná v držáku po-
jíždí na dvou tyčích uvnitř vany nad hřídelem. Pohyb sondy
i hřídele je ruční, přímo, bez jakéhokoliv převodu. Vada
se indikuje formou echa na obrazovce. Tento stav nevyhovuje
z několika důvodů.

Vzájemný relativní pohyb sondy a zkoušeného hřídele,
poloha a uhel nastavení sondy není možno zajistit s dosta-
tečnou přesností vzhledem k malé tuhosti celé soustavy.

Ruční otáčení hřídelem a ruční posuv sondy nevyhovuje
z hlediska přesnosti a z hlediska hygieny práce. Pracovník
otáčí hřídelem, přičemž má stále ponořenou ruku do vody,
druhou rukou posouvá sondu, a přitom sleduje obrazovku.
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Jeho po.:;.2
Časově ?!<
j
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•-ptýlena, ruční pohon nevyhovuje
havé. Nastavení polohy sondy pro
rozdílné průměry/ se provádí pomo-

šené" hř:d

„-.. .-._ ...-itroly je naprosto nevhodná pro
; .;. : " :iých dílů. Vzhledem k tomu, že zkou-

šené unsí/.- •<. . > ••_.: polotovary mají charakter silnostěn-
ných bezeSvých tiubak, lze pro jejich nedestruktivní kon-
trolu využít zkuSeností se zkoušením tohoto typu součástí.

Prot;o by V? cí'e-. vyvinout takové zařízení, které by
spoler'; i v i. OHM: K . W J U I I vady součástí uvedeného typu a celý
proce? zrn*cr.>-.'•. - vaic ľ*Sž s požadavkem, aby konstrukce za-
řízení dávala ,-rožnost případných uprav pro automatizaci pro-
cesu zk"ouř. er.l .

V-: '
?r "

kontroxu
ní způ
snadno
prostredí se řírí
vají se příme'

é

ty..
- -trkaných zkušeností byl pro sériovou

:i;stí, popř. polotovarů vybrán imerz-
• nedestruktivní kontroly, který lze
i automatizovat. Protože v kapalném
-.ui-.e podélné ultrazvukové vlny, použí-

imerzním /vodotěsném/ provedení,
é

j p y / / p
Požadované smerovaní svazku ultrazvukové vlny lze zajistit
bud* nakloněním sondy nebo jejím vyosením. Požadovaný uhel
sklonu se volí tak, aby se ve stěně kontrolovaného hřídele
vybudilo bučí příčné nebo podélné vlnění.

Správné nastavení zkušební sondy je nutno ověřit na
etalonu s umělými vadami, přičemž umělé vady musí být re-
gistrovány s dostatečnou citlivostí. Rozhodujícím ukazate-
lem je přitom hodnota odstupu vadového echa od šumu, měře-
ná dynamicky, tzn. za rotace hřídele. Minimální hodnota
odstupu od Sumu by měla být alespoň 10 dB.

ZkuSební_etalony.
Prô~ňäštävinl~ciílivosti zkušebního zařízení lze pou-

žít etalony s definovanými záŤezy na vnějším i vnitřním po-
vrchu. V podstatě jde o silnostěnné trubky geometricky i
materiálově shodné s reálnou součástí. Vzhledem k tomu, že
se zkouší v osovém i v obvodovém směru, musí být zářezy
zhotoveny v obou těchto směrech. Hloubka zářezu se- voli
zpravidla 5 až 10 % jmenovité tloušťky stěny, ve výjimeč-
ných případech i více. Délka zářezu je většinou v rozmezí
od 10 do 50 mm. Rozměry a typy zářezu jsou předepsány nor-
mami. Podle ČSH 01 5028 se používají zářezy typu U,V,W.
Jak již bylo uvedeno, musí být etalon vyroben z trubky o
stejných rozměrech jako je kontrolovaný usek hřídele, ze
stejného materiálu a se shodným tepelným zpracováním. Vý-
roba umělých vad - drážek - v etalonové trubce je techno-
logicky velmi náročná. Vyžaduje speciální přípravky a ná-
stroje, aby byl zaručen přesný profil drážky a její hloubka.

Hodnocení_vad.
VěIIk"5š?~vad"ý"~resp. její přípustnost se hodnotí na

základě porovnání velikosti vadového echa s echem od pře-
depsaného zářezu na etalonu. S ohledem na útlum ultrazvu-
kového vlnění je nutno sestrojit útlumovou vyhodnocovací
křivku, odpovídající příslušnému zářezu. Jako nepřípustné
se obecně hodnotí vady, jejichž echo při daném nastavení
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citlivosti ultrazvukového přístroje přesahuje vyhodnocova-
cí křivku. Délka vady, resp. jeji krajní body, je určena
poklesem echa o 6 db vzhledem k vyhodnocovací křivce. Útlu-
mová vyhodnocovací křivka musí být sestrojena zvlášt jak
pro podélné, tak i příčné vady.

Pro finální výrobek hřídele leteckého motoru se ne-
připouštějí žádné vady. Při zkoušení polotovarů se při-
pouštějí pouze vady v oblasti materiálu, který bude ode-
brán při obrábění.

I
5 aii^il2i Y.5Eii.e.!2nan2.-22ny.!i!i testovanéhojhřídele § Bil

trazvSíčovfPšoňcT^v pôämlEkačK IpIHľnI~pô5ä3ävIču~I05""^~Ičôn-
frôIy~p?I~pôTôHování hřídele vodorovně god hladinou vody
poblíž dna zkušební nádoby. Přichází v úvahu tři základní
apůsoby řeSení :

1/ pohyb sondy přetržitý, postupná kontrola hřídele
v prstencích;

2/ pohyb sondy přetržitý, postupná kontrola hřídele
v pruzích}

3/ pohyb sondy a hřídele plynuly" /kontrola po šroubo-
vicové trajektorii/

ad 1/ plynule se otáčející hřídel bude po obvodu po-
stupně zkoušen v prstencích. Šířka prstence vyplývá z šíř-
ky vysílaného ultrazvukového svazku s uvážením bezpečnost-
ního překrytí. Podmínkou zůstává, že hřídel před přechodem
sondy do dalšího zkušebního prstence vykoná nejméně jednu
celou otáčku. Realizace automatického odstupňování se jeví
poměrně obtížná.

ad 2/ u této formy rozkladu by byl hřídel postupně po-
délně testován v pruzích. Pohyb sondy plynulý podél osy
hřídele; otáčení^hřídele přerušované /po přítržích/* Uve-
dený způsob umožňuje velmi efektivní práci, protože dlou-
hý kontinuální pohyb sondy by mohl být využit obousměrně.

ad 3/- zkušební sonda a testovaný hřídel se budou po-
hybovat kontinuálně. Uvedený způsob kontroly se jeví pro
automatizaci jako nejvýhodnější. Kontinuální pohyby lze i
konstrukčně snadněji realizovat.

Pro skutečnou automatizaci, t.j. v podmínkách zkouše-
ní hřídelů bez obsluhujícího personálu je použitelná pouze
varianta ad 3/. Posuv ultrazvukové sondy by na jednu otáč-
ku hřídele neměl mít vyšší hodnotu než je šíře svazku UZ
vlnění v místě jeho dopadu na hřídel /vysílaný svazek se
v závislosti na 0 sondy a použité frekvenci vhodně rozši-
řuje/. Ze zkušeností získaných při počátečních ověřovacích
zkouškách byl získán poznatek,hodnotit každé místo testova-
né součásti nejméně dvakrát. Posuv sondy bude z tohoto dů-
vodu navržen tak,že sonda se přesune podél osy hřídele ma-
ximálně o hodnotu poloviční šíře vysílaného svazku vlnění.

Uloženi a_p_ohon_testoyaného_hřídele je vázán podmín-
kou zäJI5i5HI~po5ä3ôväňe'~Eô3Hôtý~Eud*~5Bvodové nebo uhlové
rychlosti. Blíže lze uvést ;

1/ uložení ve vodících hrotech, což přímo umožňují stře-
dící vývrty, kterými je každý hřídel na svých čelech opat-
řen. Toto uložení zaručuje exaktní, otřesuvzdorný, vystře-



děný běh a současně axiální fixaci. Pohon lze řešit řemenem,
při možnosti získání požadované obvodové rychlosti.

2/ Jednostranné uložení ve sklíčidle, druhá strana ve
vodícím hrotu /obdoba pohonu a uložení výrobku na soustru-
hu/. Celková konstrukce bude nákladnější. Způsob untžňuje
zajištění požadované obvodové popř. úhlové rychlosti.

3/ Uložení na válečkovém loži /přijaté řešení - dále
viz obr./- Dva opěrné válečky hnací, na opačné straně hří-
dele vdva válečky, které slouží jako opěrné. Popsané uložení
umožňuje získání požadované obvodové rychlosti. Zařízení je
universálně použitelné pro různé průměry hřídelů.

I
OPĚRNÉ
VALCE

/bez pohonu//

POLOHOVÉ
USTAVENÍ
SOBDY

ULOŽENÍ
SOUDY

SUPORT

VODÍCÍ
LIŠTA -

ŠROUB~
S POHONEM

R/M ZKUS.
ZAŘÍZEN

HNACÍ
VALCE

TESTOVANÍ
HŘÍDEL

ZKUŠEBNÍ
VANA
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VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ POTRUBÍ Z OCELI 15 128.5

V souladu s předpisy ČSN (ON 056910, ON 056911,
ČSN 42 0285) uskutečňuje SKODA Praha a.3. montážní svary
a větší tlouštkou stěny (do 36 mm) převážně kombinací tech-
nologií TIG - E, t.j. kořen svaru ručním obloukovým svařo-
váním v ochranném prostředí argonu drátem G-I 321 a výplň
včetně krycí vrstvy ručním svařováním elektrickým obloukem
elektrodami E-B 321 (ČSN 05 5070). típrava úkosů pro svařová-
ní je podle ČSN 13 1070, osa potrubí je v poloze vodorovné
i svislé. Před svařováním je potrubí nad tloušťku 8 mm pře-
dehřáto na 200 - 250 C na tři šířky svaru na každou stranu
od úkosu. Teplota předehrevu je udržována během svařování,-
s dohřevem 1 hod na teplotě předehřevu po svařování. Potom
je svarový spoj ochlazován na klidném vzduchu. Po určité
1 několikadenní prodlevě, závisející na podmínkách montáže
a organizaci vlastní práce, následuje místní žíhání svaro-
vých spojů za teploty v rozsahu 680 - 720 C, s výdrží na
žíhací teplotě minimálně 5 minut na 1 mm tlouštky stěny ma-
teriálu, s ohřevem a ochlazováním maxim. rychlostí 250
C/h. V závislosti na parametrech provozu potrubí (tlaku a
teplotě) je předepsán rozsah kontroly svarových spojů proza-
řováním. Jmenovitě u parovodu se kontroluje 100 % svarových
spojů s přípustným klasifikačním 3tupněm 2 podle ČSN 05 1305.
Po žíhání se kontroluje tvrdost svarového kovu podle ČSN
42 0285, přičemž naměřená tvrdost nesmí být vyšší než 785
MPa (v přepočtu na hodnotu pevnosti) a u ocelí s vyšším po-
dílem bainitu ve struktuře může být až 883 MPa* Tvrdost se
v provozních podmínkách měří Poldi-kladívkem po odbroušení
2 mm krycí vrstvy. V případě překročení tvrdosti, se podle
požadavků normy předepisuje opakované žíhání.

I při dodržení všech uvedených požadavků se v některých
výjimečných případech objevuje výrazně zvýšená tvrdost dosa-
hující na příklad hodnoty tvrdosti až 330 HV10, t.j.
R = 1197 MPa. Hodnoty tvrdosti byly ověřovány ve spoluprá-
cr s Kontrolním a diagnostickým střediskem energetiky Cho-
mutov (dále KDSE) přenosným tvrdoměrem HPO 10 v hloubce
2 mm pod povrchem s tím, že byla provedena korelace vazby
tvrdosti na pevnost a určením hodnoty max. dovolené tvrdos-
ti, odpovídající ČSN.

Z metalografického rozboru mikrostruktury metodou ko-
lodiových replik v místech vysoké tvrdosti /I/, ve srovnání
s místy s vyhovující tvrdostí, nevyplynuly žádné neobvyklé
typy strukturních 3tavú. Struktury jsou popisovány jako bai-

163



nitické s acikulárním feritem /I/.

S místním zvýšením tvrdosti a tím i pevnosti svarových
spojů oceli 15 128.5 jsme se setkali výjimečně v naší praxi
i v minulosti a jsou o tom zmínky ve sbornících seminářů o
svařování /2,3/.

Protože se jedná o závažný problém, kdy příčinou mohou
být anomálie v chemickém složení základního materiálu nebo
svarového kovu, technologie svařování včetně množství vnese-
ného tepla a výše teploty při pře-dehřevu a žíhání, t.j. pře-
devším všechny teplotní vlivy v průběhu celého technologic-
kého cyklu, dále tloušíka svařovaného materiálu, ovlivňují-
cí rychlosti ochlazování a rozložení teplotního pole, bylo
rozhodnuto, vyříznout dva nevyhovující svarové spoje. Spoje
byly vyjmuty z potrubí o 0 377 x 14 mm a byly podrobeny dal-
šímu zkoumání na pracovištích Západočeské univerzity v Plzni,
Výzkumného ústavu 070 Brno a KDSE Chomutov.

Charakteristika základního a přídavného materiálu.

Směrné a dosažené chemické složení oceli 15 128.5
a svarových kovů je uvedeno v tab . 1.

Tab. 1 lídaje o chemickém složení

Materiál

15128
smérné složení

složení trubky

svarový kov
E-B321
směrné složení

E-B321

dosažené
složení

Gl-321
směrné složení

GI-321
doSr>ZPflK
siožení

Koncentrace prvků /hmot.%/

C

0,10
0,18

0,16

0,06

0,12

0,15

0,07
0,13

0,14

Mn

0,45
0,70

0,53

0,40
0,60

0,62

0,80
1,10

0,62

Si

0,15
0,40

0,22

max

0,45

0,26

0,45
0,75

0,41

Cr

0,50
0,75

0,53

0,50

o,eo

0,55

0,4 5
0,75

0,58

MO

0,40
0,60

0,46

0,40
0,60

0,47

0,50
0,70

0,49

v

0,22
0,35

0,32

0,20

0,40

0,29

0,25
C.40

0,29

P

max.
0,040

0,021

max

0.C40

0,024

max
0,40

0,022

S

max.
0,040

0,014

max

0,035

0,022

0,035

0,019
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Ocel 15 128.5 je nízkolegovaná CrMoV žárupeyná ocel,
která je pro dosažení nejvyšších hodnot žárupevnosti tepelně
zpracována na feriticko-karbidickou až bainiticko-ferit ic-
kou strukturu. Směrné teploty přeměny oceli 15 128.5 jsou
následující /4,5/:
Ac

Ms

3
1

940
740
440

°C
°C
°C

Ar,

Mf

920 °C
720 °C
160 °C.

Z rozboru diagramu anizotermického rozpadu austenitu
oceli 15 128.5 byla vypočítána ochlazovací rychlost při
vzniku dolního bainitu v B = T => t

= 375 °C/s.
ochlaz = 300/0,8 =

Ochlazovací rychlost při kalení do vody je 125 C/s, t.j.
vznik spodního bainitu, případně struktury martenzitické-
ho charakteru, je možný jedině při svařování velkých tlouš
těk bez předehřevu.

Ocel, která byla použita pro svařování je ve stavu
po tepelném zpracování -.5. t.j. po normalizačním žíhání
a po popouštění (960 -990 óC/vzduch a 670 - 730 pC/vzduch)
s možným doplněním žíhání na snížení pnutí za teplot 680 -
720 C s ochlazením zvolna na vzduchu.

Technologické charakteristiky oceli 15 128Í5 jsou následu-
j í c í :
Teplota předehřevu při svařování: 200-250 °C - do tloušíky

40 mm,
250-350 °C - nad tlouší-

ku 40 nun.
Ocel se nedoporučuje svařovat pod teplotou předehřevu
200 °C.

Teplota interpassu se nedoporučuje vyšší než 370 °C.
Mezioperační teplota je 150 °C.

Popouštění svarového spoje má být v rozsahu 680-720 °C
s rychlostí ohřevu v rozsahu 100 - 250 C a g rychlostí
ochlazování po tepelném zpracování max. 250 C.

Výsledky zkoušek

Ke zkouškám byly použity výrezy aktivního potrubí,
které byly svařeny a tepelně zpracovány podle shora uvede-
ných požadavků, charakterizovaných pevnostními hodnotami
(hodnotami tvrdosti). Pro stanovení vlivu různých režimů
tepelného zpracování svarových spojů s vyšší tvrdostí byly
studovány následující vzorky:

AI - po dodání, tj. 680-720 °C, výdrž 70 min, ochl. 250 °C/h,
A2 - po dodání a 780 °C/lh, ochl. 250 °C/h,
A3 - po dodání a 680 °C/lh, ochl. 250 °C/h,
A4 - po dodání a 680 °C/8h, ochl. 250 °C/h.
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Doplňkové tepelné zpracování bylo provedeno v přesně
regulovatelných pecích s automaticky řízenými ochlazovací-
mi rychlostmi.

Na zkuSebních tělíscích bylo ověřováno chemické slo-
žení materiálů, průběhy tvrdosti napříč svarovými spoji v
různých úrovních pod povrchem svaru a po tlouštce svarové-
ho kovu. V charakteristických místech tvrdosti byl uskuteč-
něn metalografický rozbor a změřena mikrotvrdost včetně sta-
novení prvkové analýzy materiálu.

Měření průběhu tvrdosti a rozbor mikrotvrdosti.

V první etapě byl průběh tvrdosti HV 10 napříč svarem
měřen v hloubce 0,5 a 2 mm pod povrchem svarového spoje, ve
středu tlouštky stěny a 1 mm od kořene svaru. Ve všech mís-
tech měření tvrdosti byla dokumentována i mikrostruktura.
Z výsledků vyplynulo, že v místech zvýšené tvrdosti nebyla
zjištěna výrazná změna mikrostruktury, která má v oblasti
základního materiálu feriticko-bainitický charakter a v
oblasti přechodu a svarového kovu bainitický charakter s
acikulárnim feritem. Doplňkové tepelné zpracování na úrov-
ni teplot 680 C (vzorky A3 a A4) strukturu vzorki viditel-
ně neovlivnilo. Při žíhání na teplotě 780 C lh (vzorek A2)
byl zaznamenán v základním materiálu rozpad feriticko-bai-
nitické struktury na strukturu s feritickou matricí s kar-
bidickými fázemi. Struktura svarového kovu zůstala v podsta-
tě zachována a lze v ní stále identifikovat velké rozpadlé
bainitické útvary obklopené sííovím feritu.

Ve druhé etapě měření tvrdosti a hodnocení mikrostruk-
tury /6/ byly hodnoceny především změny ve svarovém kovu po
jeho tlouštce.

Mikrostruktura vzorků byla hodnocena ve vybraných mís-
tech svarového kovu a to v krycí vrstvě., v pásmu kolumnár-
ních zrn pod krycí housenkou uvnitř zrn a na hranicích zrn.
v rámci metalografické analýzy byly změřeny hodnoty mikro-
tvrdosti. Z výsledků dodatečného tepelného zpracování vyply-
nulo, 2e delším setrváním za teploty 680 C, nebo při žíhání
za teploty 780 dochází zvláště v oblastech kolumnárních zrn
pod krycí housenkou k vyššímu stupni sferoidizace struktur-
ních fází a to především uvnitř zrn.

Chemické složení vybraných míst svarového spoje bylo
měřeno metodou EDS na naleptaném výbrusu vorků AI a A2. By-
la použita plošná standardová analýza při zvětšení 1000 x,
urychlovacím napětím 15 kV a dobou akumulace spektra 100 s.
V místech zjištění extrémní tvrdosti bylo uskutečněno vždy
5 měření ve směru kolmém k linii vpichů po měření tvrdosti
HV 10.

Aby byla vyloučena záměna základních materiálů, byly
též analyzovány neovlivněné oblasti ve větší vzdálenosti
od svarového kovu. K záměně ocelí nedošlo avšak oceli vyka-
zují vyšší obsah vanadu.
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Diskuse o výsledcích.

Jestliže porovnáme údaje o chemickém složení mate-
riálů 15 128.5, E-B 321 a GI-321, jež jsou uspořádány v
tab 1, vyplyne, že základní materiál a svarové kovy mají
chemické složení v mezích směrného složení. Naproti tomu
mikroanalýzou pomocí standardů bylo nalezeno u základních
materiálů (vzorek AI - po dodání) složení (hmot.%):

0,18 Si, 0,02 P, 0,49 V, 0,69 Cr, 0,73 Mn, 0,69 Mo,
které, pokud jde o obsahy V, Mo a Mn přesahuje horní me-
ze stanovené normou pro ocel 15 128. Obdobně pro svarový
kov z elektrody E-B 321 bylo vzorku AI chemické složení
(hmot.%):
0,24 Si 0>01 P, 0,44V, 0,62 Cr, 0,93 Mn, 0,63 Mo,
které s výjimkou křemíku a chrómu je u všech ostatních
prvků vyšší než udává směrné složení v tab. 1.

Výsledky ukazují, že teplota bainitické přeměny zá-
kladního materiálu bude pro danou ocel 15 128.5 i svarový
kov z elektrody E-B 321 ve srovnání se středními hodnotami
příslušných norem snížena. Pro střední hodnoty bainitické
přeměny Bs lze podle /7/ psát:

Bs = 830 - 27OC - 90Mn - 70Cr - 83Mo (1)

Obdobně pro svarový kov z elektrody E
t a b . l získáme hodnotu Bs = 663,8 C, t . j .
než uvedených 654,4 C a to o 9 , i "

Pro s t řední hodnoty podle tab. 1 po dosazení do rov-
nice (1) získáme pro ocel 15 128.5 hodnotu Bs = 654,4 C.

E-B 321 podle
teplotu vyšší

'C.

Avšak pro střední koncentrace prvků stanovené mikro-
analýzou získáme pro ocel 15 128.5 hodnotu 615,5- C a pro
svarový kov teplotu §24,5 C, to znamená cca o 30 C nižší
než uvedených 654, C, a o cca 37 C nižší, než uvedených
661,6 C pro Bs korespondující s nominálním složením oceli
15 128.5, resp. svarového kovu z elektrody E-B 321.

K nižším hodnotám teplot se budou rovněž posouvat
teploty martenzitické transformace Ms a Mf.

Naproti tomu časy počátků bainitické přeměny se pod-
le /7/ budou zvyšovat podle vztahů

loga£zw = 5'81 Cekv. zw ~ ̂  <a> <2>

... = C + Si/16 + Mn/19 + Ni/48 + Cr/20 + Mo/7 +

Dosazením obdobně jako v předcházejícím případě získáme:
Ocel 15 128 (předpis) Cekv#zw=O,321%, čas 4,16s.
Ocel 15 128 (stanovené složení) 0305% č
E-B 321 (předpis) Cekv.zw=0»285$, čas 3,36s.

Ca. =0,305%, čas 4»39s.
CiCV • ZW
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Ocel 15 128 (mikroanalýza) C e k v . z w = O ' 3 6 O % ' č a s 9 ' 1 5 8*

E-B 321 (mikroanalýza) C e k v . z w = O ' 3 2 5 % ' č a s 5 ' 7 3 3 <

Z uvedeného porovnání je patrné, že jak u základního
materiálu 15.128.5, tak u svarového kovu z elektrod E-B 321
a posuvem koncentrace prvků (Cr, Mn, Mo, V, Si) do vyšších
hodnot se zvyšují časy počátku bainitické přeměny a s posu-
vem Cr, Mn a Mo k vyšším koncentracím klesá Bs.

Z výpočtu teplot Bs a časů rozpadu vyplývá, Že za ji-
nak stejných podmínek budou mít sledované svarové spoje,
jmenovitě svarové kovy, větší pravděpodobnost průběhu bai-
nitické transformace než kovy s nižšími koncentracemi legu-
jících prvků (Crř Mo a V), které budou transformovat spíše
feriticko-karbidicky.

Z rozboru hodnot tvrdosti lze usoudit, že maxima tvr-
dosti leží blíž k povrchu svaru, zatímco minima tvrdosti
jsou posunuta směrem ke kořenu svarového spoje. Z toho lze
usoudit, že postupné kladení housenek svarového kovu vede
ke snížení tvrdosti předchozích vrstev. Tento závěr je pod-
pořen vyrovnáním změřených hodnot maximálních tvrdostí te-
pelným zpracováním podle rovnice

log(HVlO) = a + b/ T(logt + c) (4)

v níž konstanta c může být podle / 8 / zvolena při výpočtech
o hodnotě 20;

T je absolutní teplota (X)
t je čas (h).

Po dosazení veličin a konstant lze z rovnice (4) sta-
novit pro zvolenou teplotu dodatečného tepelného zpracová-
ní po svařování, čas žíhání, který určí a zaručí, že nebude
ve syarovémkovu překročena přípustná maximální hodnota tvr-
do sti.

Z metalografické analýzy v kombinaci s měřením tvr-
dosti plyne, že oblasti maximální tvrdosti korespondují s
bainitickou strukturou, která v daném případě ve svarovém
kovu se tvoří při teplotách pod 625 C. Delší setrvání dané
oblasti svarového kovu v oblasti této teploty vede k rozsáh-
lejším oblastem bainitu ve struktuře a to zejména tehdy,
jestliže se svarový kov na tuto teplotu ochladil z tekuté-
ho stavu dostatečně rychle. Bainit vzniklý zmíněným způsobem
bude poměrně stabilní a jeho tvrdost je rovněž vysoká (nej-
méně 320 HV10). Rozdíly tvrdosti svarového kovu, t.j. max.
a min. tvrdosti nekorespondují s rozdíly v jeho chemické
heterogenite, neboí bylo zjištěno, že oblasti s minimální
a maximální tvrdostí ae významněji neodlišují koncentrací
slitinových prvků. Příčiny rozdílné tvrdosti je tudíž nut-
no hledat v techologii svařování. Ověřovacími zkouškami se
v současná době průběžně potvrzuje, že je nutné důsledně
dodržovat teplotu předehřevu 200-250 C (do tloušíky 40 mm).
Z dflvodu heterogenity strukturních stavů svarového kovu se
v žádném případě v důsledku možné stabilizace zbytkového
austenitu nesmí překročit teplota interpassu 370 °C.
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Doporučuje se dohřev po svařování na teplotě přede-
hrevu (min.15 minut) a pred tepelným zpracováním ochlazení
na mezioperační teplotu 150 C. S cílem vyrovnání rozdílů
tvrdosti ve svarovém spoji se doporučuje popouštění za
teplot v rozsahu 680 až 720 C s tím, že v žádném případě
nesmí být překročena teplota Ac,, t.j. 740 C, po případě
pokud je známá teplota popouštění svařované oceli 15 128.5
neměla by být rovněž překročena /9/.

Závěr

Z rozboru příčin zvýšené pevnosti svarových spojů
potrubí z oceli 15 128.5 vyplynulo, že tvrdost v oblasti
330 HV10, tj. R = 1197 MPa je dána přítomností jehlico-
vitého bainitu \ e struktuře. Bylo zjištěno, že zvýšená
tvrdost koresponduje 3e změnami struktury, které nejsou
vázány na změny chemického složení. Důsledek opakovaného
tepelného zpracování svarového spoje spočíval v redistri-
bučních procesech uhlíku a slitinových prvků, jeř postupně
redukují vliv poměrně stabilní, lokálně se vyskytující
bainitické struktury na celkovou tvrdost.

Výsledky upozorňují, že je nutné při svařování oceli
15 128.5 důsledně dodržovat technologii svařování, jmeno-
vitě výši teploty předehřevuf interpass teploty, teploty
dohřevu, maziochlazení a výši teploty při následném tepel-
ném zpracování svarového spoje.

Poděkování: Autoři děkují KDSE Chomutov, jmenovitě ing. P.
Kellnerovi a VTJ 070 prom. fyz. Z. Winklerovi.
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IŽORA, T. 0. , P e t r o h r a d

CHARAKTERISTIKA H/CTTYITTO.STI K rODNÁVAROVfi CÍTIAC f PRASKA-
VOM! RĽAKTOROVfciT OĈ TLÍ STAITOVEirÁ SIHULAČITÍ T^CT^IľOU

1. Úvod

Od rokli 1980, kdy byl poprvé v ČDFIí indikován výskyt
podnávarových žíhacích trhlín /'\/ je při řešení svařitel-
nocti tlakových nádob z nových ocelí resp. při aplikaci
nových nebo modifikovaných spúsobíi svařování o nnvořování
vonovánn svýnoná posornont problemnticc '/.íhaoí praskpvo-
sti.

Předmětem společného výzkumu ŠKODA-IŽORA v letech
1989-1990 bylo porovnaní řady nových ocelí provenience
těchto závodu práve z tohoto pohledu. Ha pracovišti ŠKODA-
ZES byly oceli chnrakterisovány základními ukaantoli cva-
řitclnosti při využití simulátoru SLIITV/ELD, který je mo-
derní, počítačem ří^enc5 laboratorní zařízení pro experi-
mentální ctudiura jevů vznikajících při svařování, tváře-
ní a tepelném zpracování nvařenců / 2 / ,

V příspěvku uvádíme poznatky ze studia nízkolojované
Cr-Mo-V oceli zn. 15Ch2IiIIlAA a Cr-Hi-Llo-V oceli zn. 15Cta2I7M
PAA nejvyšaí požadované metalurcickc jakosti. Uvedené oce-
li j.*3ou používány pro rtidicčn? exponované čácti tlakových
nádob" reaktorů VYHR 440 a W K R 1000.

2. TConcepce nrovor1r>ní o?meyir>entální studio

je založena nn porovnání odolnosti k podnávarové (vy-

sokoteplotní) žíhací praskovosti zjiStované izotermickou

tlakovou zkouškou dle IIV7 (ČGTT 05 1144) nové nízkole^ované

Cr-Wi-Mo-y oceli s ocelí Cr-Mo-V , u kterc byla ve výrobní

praxi potvrzena náchylnost k tomuto druhu praskavosti, Hru-

zóno (HZ) tepelně ovlivněno oblasti (TOO) susteni-
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t i c k é h o n r í v f i m •!•.*'• >:•<.•'] i , i c : ' d n j e d n o t n ě s i m u l o v á n a t e p -
lotními rer.iTictn •."•••' v ' ř o n / n antorr.ntickým novořováním pánko-
vou elektrodou (A':1:;) L. I, ocelným ^víkonem Q=23,3 KJ/cn při
t e p l o t ě p ř o ' ; c h ! - e 7 ' ! T; -"iOC^C.

Pro pioíinTjt pí'-or-ncjňí j.rtcrpretricc těchto poznatků by-
la zároveň "•?i ?•'•'• f-nc Mn^H.kr vsni.ku a míro de£radr>ce HZ-TOO
v y v o1nná t e p 1 D ľmax=135C C. Do";rnr3ace hrubo-

srnnú zóny jo clvirakt^rj-ovane niikrostrukturníin stavem, hla-
dinou Jibytkovj r:p j'^jaíjí, mírou transformačního zkřehnutí
a opevnení. Kinolikp. v:;niku této dccradncc jo sledována ste-
novenín teplot r :'.:::> v :;ch L runo forma c í o*. -̂  T-f <<, tvorbou tep-
lotní nnpjotoati a deformoční schopnosti v průběhu vlastní-
ho svařovncíhri cjklu.

Pro mocnost jircí'io využití poznatků při řečení náchyl-
nonti ocelí k lik'/r-rční prnskavocti, ke vzniku zabržděných
(studenech) l--!il.L:! •. i u '.'".niku nízkoteplotní r.íhscí praske-
voati byle v V.ÍMCI .., ĽiJie jecbiotne simulováno HZ-TOO obou
ocelí teplotním cyklem okrajové housenky automatického ús-
komeaerového avarxx pod tnvidlcrc s Q=27,5 KJ/cin o Tp=2OO°C(ATS),

Chemické nloiioni :• tncchr:nic]:é vlastnosti studovaných
ocelí jiTíou uveden:; v t;a>># 1 a tab. 2, Základní charakteris-
tiky simulovaných teplotních cyklů jsou uvedeny v tab. 3.

3. Experimentdl ní čn st

3.1 Transformační teploty, mikrostruktura, trnnaformační

alrřehnuti / 4 /

Dilatomotrick(í krivky hrubosrnných zon TOO vytvářené

teplotními cykly AT G n ATIí byly ^íakány rychlým dilatometreia

simulátoru. Jehoí censory měří příčnou deformaci pouze ve

ctředu délky volno upnuté zkušební tyče 12x12x70 mm. Zde,ve

středu tyče je průchodem proudu vytvářen studovaný teplot-

ní cyklus (obr. 1).

Teploty Ac, s Ac T zjištěné v HZ-TOO při jednotně apli-

kované rychlosti nahřevu 100°C/sec na max teplotu 135O°C

vykazují p o nun. !: vyřídím, teplotám. U Cr-ľío-V oceli .'Ac1=89C°C,

AC3=94O°C (v klasickém Aľ.A diagramu Ac 1 = 787°C, Aco=927°C)

o u Cr-ITi-Ľo-V oceli Ac.=82/1 °C, A C ^ = C G 7 ° C (dle ARA".Ac.,=682
0C,
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ACj=G350C). Výsledná struktuře je bainitická a Hv .^=340-400
u oceli Cr-LIo-V a 1^^=400-450 u Cr-Ni-Mo-V oceli. Teploty
začátku e konce bainitické transformace se zvyšují a rostou-
cím děrným cpec. příkonem (Q), jsou vaal: vždy niščí než v
klasickém ARA diagramu a to u Cr-Mo-V oceli o cco 30°C a u
oceli Cr-Iľi-ľ.ío-V o cca CO°C. Příčina spočívá ve vysoko tc-
plote auctenitisnce vedoucí na vysoký otřední průměr rjsme
zrna - u obou ocelí u ATS-0,06 mm a u ATIT-C,n7 mm.

Vrubová houževnatost KCX,0?_ zjištěná n? *čr.h%e clmn-
1 ováných tyčích jo v;-n ní v HZ oceli C!-.--TTi-I.Io-V (6?, 5 KJ/cm
při AT3, 37 KJ/cm pvi AT1T) v porovnání c -ocelí Cr-Mo-V
(57 KJ/cm při ATS, 29 KJ/cm při ATI!). HZ oceli Si--!7i-T!o-V
má výborlnější mikromeebanismus porušení - vyšaí podíl tranc-
krystalického houževnatóho poruuení no lomovc ploae tyčí KCV
(max 30;i).

3.2 Teplotní o zbytková nop.iotost (SATOH TEST) /5/

Průběh teplotní (dočasné) a hladina sbytkové (výsledné)
napjatosti byly stanoveny pomocí dynamometru simulátoru.
Při aplikaci teplotních cyklů ATS a AT1I s Tmax=135O°C ve
středu délky tuze upnuté tyče o 0 D=6 mm, dosahuje její
teplota v místě upnutí 80°C. Měřená napjatost tak charakte-
risuje deformační jevy v tyči s gradientem teplot - souhrn-
ný projev celé TOO.

Příklad průběhu teplotní napjatosti při simulaci ATN
na oceli Cr-Mo-V znázorňuje obr. 2. Pokles napětí v ochlazo-
vací větvi při teplotě Ts nasvědčuje o začátku transformace
IT "*> •* (doprovázené zvětšením objemu materiálu) nejdříve pro-
bíhající v jemnozrnné zóně TOO ( nacházející se na vzdále-
nosti cca 10 mm od středu délky tyče), Hrubozrnná zóna TOO
(simulovaná ve středu délky tyče) transformuje nejpozději
a to v rozmezí teplot Tm a Tj. Srovnání teplot Bs, B^ a Tm
a T f (viz tab. 4)nasvědčuje, že tuhé upnutí vede všeobecně
ke snížení transformačních teplot v.HZ-TOO v porovnání s
volně upnutou tyčí.

Hladina zbytkové napjatosti se zvyšuje s rostoucím Q

což vede na zvýšení rossahu plastické deformace v TOO. Při
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ATS (Q^2?,:; '• J/cr.) j .TOU zbytková nnpjotí prakticky nulová

u obou idili, Při ATTÍ (Q=9?,3 KJ/cm) dochází Ice vznilcu

zbytkové n^pjstoeti v tabu - 347 I.IPa u oceli Cr-Mo-V a

283 OTa ti oceli Cr-ZIi-T.'o-V.

3. 3 T)ef ortnriř-ní schopnost, trrnsf ormační zpevnění

byla zjištována no rotačních tyčích 0 D=6 mm zúžených

ve středu své délky na 0 D=4 mm(měřená délka 12 mm)při vy-

braných teplotách cyklů nohřevové větve: ?0°C, 800°C, při

Tmax=135O°C n v ochlasovncí větvi při ľlOO^C, 800°C, 500°C,

300°C, 15D°n, 5C°C n to izotermickou zkouškou tahovou s

rychlostí příčníku cimulátoru. v=O,CSS mm/sec. Do doby pro-

vedení sVoujky pri uvTrtcr.ých toplotách absolvovaly zkušeb-

ní tyče odpovídající část SATOH TESTU (obr. 2).

rľ-ílľlr.'1 'ofonnačnrť nchopnocti IIZ-TOO při teplotním

cyklu ATI! r>c •"! i Cr-Hi-Ľo-V znázorňuje obr. 3. Z dosažených

výsledků (tcb. 5)je zřejmé, že při teploto 135O°C se obě

oceli nach-í-í nr>d horní hranicí toploty kritické pro vznik

horkých trhlin. LIstcriál má sdo prakticky nulovou pevnost-

ní Mndinu p,.;i volrd mnl.'j plasticito. V okanžilcu zakončení

fázových tivmaforraací 3̂ 7«< v rosnezí teplot 500-300 G vy-

krzuje IIZ-TOO při simulaci ATS, ATIT oretrémní pevnostní

hladiny na obou ocelích - Hp Q 2 * 1000 Hľa, Rm *1200 MPa

při nízké plnota čito.

Po vychladnutí vykazuje IIZ-TOO oceli Cr-Ilo-V zpevnění

při ATIÍ o 70r a AT G o 00^. V přípodo C.r.Iľi-Uo-V oceli jo

zpevnění nižaí: při ATN o 55% o ATC o 70?J. Zpevnění je

všeobecně provázeno snížením plasticity (A.-,, Z) o cca 3n£».

3#4 Fáchylnont k vysokoteplotní poflnávnrové žíhací praslca-

vosti /3/

byla realisována v souladu s ČSIľ 05 1144, metodou

izotermické tahové zkoušky při konstantní rychlosti defor-

mace=0,5 mm/min v simulátoru při teplotách 500, 580, 620,

70Q°C. Ukazatelem náchylnosti je zde kontrakce. Pro zkouš-

ky byly použity rotační tyče o 0 !)=£> mm, zúžené ve středu

své délky na 0 D=4 mm (měřená délka 12 mm), které byly
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ov "r-;;i-;.."'-', >c : . ,..-.:/. .,:áchylr.;Á k </yc >kotcplotiií po>i-

n:ívnrovv íjíhvc.-' pruskávocti. ( S ^ 2 0 £ ) . V toclrž.o podmínkách

je C1—I.I0-V ocel se zvýšenou metalurgickou jnkoctí (15Ch2I.!ľAA)
strednú náchylná k tomuto druhu proskavosti (Z= 10-20?'). Ocel
Ľ bodnou tnet.-ťlvrcickou jakostí (15Ch2I.uľA) je náchylná k 2í-
hací podnávaravc proskavonti (Z £1O£) n to v cirokóm intcr-

vclu toplot 620-700°C (viz tnb. 1 a obr. 4 ) .

4. D:i n)i az c v;; si o o k Ĺ

Desetinncotníí vctíí rychlost hahřovu při simulaci tep-
lotních cyklů ATS, ATI! v porovnaní Ľ rychlostí používanou
v klosickcE. AHA clicc^Q^u vede na r-.výíení teploty Ac 1 o více
ne:: 100 aC n k cen trojnácobnninu siuíení teplotního intervalu
Ac^-Ac^. lliíaí homogenita nuctenitu apolu a intensivním
růstem zrnn ?. -i-óiníř nulovou plasticitou c pevností při max
topí oto cyklu ^2c;0r)C vytváří podmínky pro vzni1: likvočních
mikrodefektů ?,vlá2tě pak v místech vycesenin. Trencformpč-
ní teploty při ochlazovaní jsou o cen 30-60 C ni?.5í v po-
rovnání s klasickým diagramem AHA. Pochází zde v interva-
lu teplot 5OO-3OO°C k výraznému zvýšení pevnostní hladiny
(Rp 0 2 Q Rm > 1000 I.TTa) a zvýšení tranzitních teplot (T ] ( 0)
o 70^ (ATS) Q 90íT, (AT2I).

Výrazné transformační zpevnění a zkřehnutí je typické
pro ob5 sledované oceli. Hladina zbytkové napjatosti roste
se zvyšiijícím se měrným tepelným příkonem procesů svařová-
ní a navařování. Vhodné sladční těchto jevů "e svarovém ko-
vu a TOO je pok podmínkou úspěšného řečení problematiky
studené praskavosti. Rozbor absolutních hodnot (kap. 3)
jednoznačne nasvědčuje o výhodnějších ukazatelích svařitel-
nosti oceli Cr-Iľi-I.Io-V v porovnání o ocelí Cr-Mo-V.

Rozdílná míra degradace hrubozrnné zóny TOO a též roz-
dílná její reakce na tepelné zpracování popuštěním je dána
rozdíly v její • bainitieke struktuře, které jsou předmě-
tem probíhajícího výzkumu. Tro ocel Cr-íTi-Uo-V je charak-
teristická výrasně vynoí rychlost její relaxace zjištěné
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při skouäce cmi/.otormickŔ relaxace no simulátoru. Zjiště-
ná vyíírjí odolnost oceli Cr-Mo-V vyaoké čistoty (jakost AA)
v porovnaní a "Dožnou jakostí (A) nasvědčuje o vlivu před-
chozích segregacních jevů na hranicích carca srn na mecha-
nismus tohoto druhu praskavosti.

5. Záver

Získané poznatky o kinetice strukturních, napětových
a deformačních jevů v průběhu teplotních svářečských cyklů
vedoucích no <.lc/-;rac!aci brubozrnných son TOO sledovaných
cesií r\ tcř, po sňatky o reakci těchto són na režim tepel-
ného zpracování popučtoním, umožňují vyslovit tyto nejdů-
ležitější sávory:
- vývvzv.ó trnnaformační apevnoní a skřehnutí hrubozrnné

zóny ^00 jo dnrlodkom špecifických jevů ve struktuře a
v jojí deformační schopnosti v průběhu vlastního teplot-
ního cyklu procesů svařování a navořování. Ve studii
jsou tyto jevy definovány pro obě oceli. Nasvědčují, že
míra degradace Cr-Hi-Mo-V oceli je menší než u Cr-Mo-V
oceli. V přípndfl obou ocelí pak zvýšení měrného teplot-
ního příkonu při navařovár.í vede na zintenKivnění degra-
dační ch jevů.

- vyaší netnlurciclíá jakost Cr-Mo-V oceli zn. 15Cb2I.lPAA
dosažená omesenítn obsahu povrchově aktivních prvků vede
na svýšení její odolnosti proti vzniku vysokoteplotních
podnavarových žíhacích trhlin. Ocel lze zařadit mezi
středně náchylné oceli k tomuto druhu p. a^ítMDsti.

- ocel Cr-Iíi-Mo-V sn. 15Ch2IIMFAA je odolná vůCx vysokotep-
lotní podnavarové šíhací praskavonti. Při výrobě pláto-
vaných tlakových nádob z tato oceli lze aplikovat jed~
novrotvové navařování páčkovou elektrodou pod tavidlem
bez riziko vzniku podnavarových trhlin.
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Tab. 1
Chemické s loženi xkouäoných ocnlí

Značka oceli

i;ch2urA

C

0,16
O.lfl
0,15

Mn
C.4i|
0,47
0,li»

SI
0,28
Oj 27

0,24

S

0,012
0,010
0,015

p

0,011
0,009
0,013

Cr
2,01
2.15
*,78

0,1-5

0,30

' UC
0,64
0,57
0,6*

V

0,25
0,09
0,29'

Cu

0,04
0,08
0.08

Co

0,005
0,005
0,009

Sn

0.098
0,004

-

Sb

0.002
0.001

- '

Au

ft.ogj

0,012

.Vochanickr via? t nos t i zltou.šcn.ícii oco I í

Zliiřkn oculi

IJCIIJMFAA
Cr-Mo-V
l5Cli2Wlir/VA
Cr-Ni-No-V

•ja"c

5C5

" m

75'i

^ 5

ťfí
.22.5
20,5

Z

75,3

J50"r.

53'.

S 75

R
m

531

672 15,!•

7

7v,5
6C.3

20un

KCV

V.1Z

137

T a h . 3

7 , á k l . i r t n í c l i a r n k t e r l s l i k y p o i i i i l . s c l i l o | i l u t r i c h c v l . l "

7.p«,

ATS

ATS

sob avnřov

f dral f>
(V. is l í .1 C,0

*r n í

mm)

*0,5«m)

To:-lot a pro tlel ir Ľ vu• roní

K0

TB,
Q

2 7 , 5

93.3

Cil
v ti

l o s t nul

KO

l i O

Ú'tí VI

1350

1350

VviW-it tin Ve- -i inns[si
10

'•15

ocl
•:C0

26

56.

1.

8

Tol». 5

Teplota

M
50

1350
n no
aoo
350

5 0

V.vslcdky 7.e KkaušM do fo rttfi čni flchnpnoatl zkoušených

AIS
A

27
13
31

3'l
2 1
J y
2 0

7.

ĎJ

5 (i
59
80
3 0
57
61

_
95
5
21
101
265

11*?
1060
1<«?

to2

_
90
5

15
79
175
97?
937
991

ATN
A

IM
3 0
35

5
31
111
31
18
K,
17

Z

77
92
_
.
50
76
31
48
64

Rn

630
107
3.6

91
223

1079
1001
950

557
90

1.6
l'l
75
101

934
933
9 0 0

materlútú
15Ch2NMFAA*

ATS
A

W
27
3 "
-
30
í!4
33
23
18
2 0

Z

73
8 0
-
71
80
77
4 0
41
53

[wů
741

_
20
93

11! 01
UJC
IĽ6J

V.2

DtM
IÍ69

95
.
13
82
172

llliO
i l ^ O

ATN
A

IM
24
35

3
28
16
31
ie
14
2 0

Z

[!0
70
85

5
69
60
72
31
36
61

735
64

2,8
2 0
61

217
1234
1133
1095

V,2

677
61

2 , 4
13
51

160
988
1019
1012
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I
>A..<-, .-.•.'•,.fi-;i, P J Í ; I ! 1 Í , a . Ľ . , T y l o v a 5 7 , 3 1 6 0 0 P l z c n

• ; . , . : . . .• _v/_f.LC...i £ l iú PEKSOilÁLU V KOVY'CH PODMÍNKÁCH EXPORTU

:<o ,.;L:. i i. 7aCP:j:;á;io HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

ľi'^ľtala nová situace v konkurenci mezi jednotlivými

:'OÍ:;,Í;L;. i r.ezi státy, protože pozvolna mizí evropské obchod-

ní. : .il'..,k;,. Jisté je, ÁC kvalita se stane nejsilnější zbra-

ní •. .T,I.L o mezinárodní trhy. Její zvýšení však nemusí vždy

r.jir:- + z'irfľ.nu( výrobku. V různých podnicích jsou jedno-

I..I ". • ' . . !..<•:.t\ ::ystéwu řísení jakosti r.estaveny do tzv. p ř í -

suC.iy ..liitoatx, která j e v podstatě znázorněním celého systé-

i..u ko:.L.roly jednotlivého podniku. Aby bylo možno splnit v2e-

chny požadavky na jakost, musí závod (podnik) disponovat i

dobře připraveným personálem, schopným dodržovat uvedené zá-

sudy.

;..-,-:.rování, jako jedna s nosných technologií px-i součas-

né výrobě, stojí v popředí zájmů zákazníků a ti chtějí dostá-

vat výrobky v potřebné kvalitě. To vyžaduje u každého kon-

strukčního prvku mimořádně jakostní svar, jinými slovy pro

zabezpečení funkce svařované konstrukce je nutný "zdravý svar",

Vnější prohlídkou neuvidíme vždy na každém svarovém spojení,

zda odpovídá dohodnutým pravidlům a vizuální kontrola je tedy

jako Ekuíební metoda dosti nejistá. Použití dalSích nedestruk-

tivních zkoušek je sice možné, ale jejich určovací schopnost

,j o rovněž omezena (např. koutové svary). Ukazuje se, že v pod-

slatě je již pozdě na použití jakéhokoliv kontrolního postupu

u cvcu-cnéao dílu, protože platí, 2c jakost svaru nemůže být

vyzkoušena, ale musí být vyrobena. Následné zkoušky mají jen

potvrdit, že vykonaná práce odpovídá daným pravidlům. Proto,

aby byla záruka, ;;e podnik je schopen plnit všechny jakostní

poiad;r-ky, musí splňovat tři základní podmínky:

1) dostatečné provozní zařízení pro výrobu svařovaných dilú a

konstrukcí

2) zkušeného svářečského pracovníka pro kontrolu svářečských

prací

3) dostatečný počet zkoušených svářečů



Splnění těchto podmínek je ověřováno neutrálními orgány.
Při kladném výsledku ověření je podniku vydán certifikát, kte-
rý potvrzuje, že podnik je způsobilý provádět svářečské práce.
Platnost certifikátu je většinou časově omezena, ole při trva-
lém dosahování dobrých výsledků může být prodloužena.

Tato situace, na kterou není většina našich provozů při-
pravena, je jednou z hlavních příčin pomalého pronikání na
evropské trhy. K tomu, aby podnik mohl dodávat svařované kon-
strukce, musí získat průkaz způsobilosti ke svařování konstru-
kcí. Svařené konstrukční prvky, které byly vyrobeny v podnicích
bez průkazu způsobilosti jsou posuzovány jako výrobky neopoví-
dající normě.

Několik základních pokynů k předpokladům a k průběhu ově-
řování podniku pro získání velkého průkazu způsobilosti ke
svařování nosných konstrukčních prvků a konstrukcí. V první
řadě to jsou již zmíněné tři základní požadavky:

1) provozní vybavení

2) svářečský dozor

3) svářeči

Splní-li závod tyto tři základní požadavky, může se při-
kročit k předběžnému návrhu na udělení osvědčení způsobilosti,
kde je nutné uvést druh svařovaných konstrukcí, popis podniku
a doložit, že jsou pravidelně přezkušováni svářeči. V rámci
přezkoušení podniku je nutné pro každou metodu ručního svařo-
nání uvedenou v návrhu, vykonat zkoušky svářečů podle dohod-
nutých norem, zpravidla DIK event. EN. Dále je v podniku pro-
vedena prohlídka, neformální ověření znalostí svářečského in-
ženýra, svařovací metody a zařízení, chování materiálu při
svařování, konstrukce a výpočet, ochrana zdravý,příprava a
provádění svářečských prací, normy a předpisy. Teprve při spl-
nění všech bodů přezkoušení podniku, může udělení průkazu způ-
sobilosti být provedeno.

Příprava svářečů a jejich kvalita je hlavním kriteriem proto,
aby závod mohl získat osvědčení způsobilosti. Československá
státní norma pro přípravu svářečů je sice respektována, ale
přezkoušení je prováděno podle norem platných v zsmi zákazní-
ka. Od července letošního roku by měly v převážné části Evropy
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I
platit evropské normy a všechny vyspělé průmyslové země na ně
postupně přecházejí. Pro tavné způsoby svařování ocelí je to
norma EN 287-1• Obsahuje podklady pro přípravu, platnost a roz-
sah zkoušek a pod. svářečů ocelových konstrukcí. Ověření zruč-
nosti svářeče je závislé na procesech svařování. Touto normou
nepozbývají účinnosti existující zkoušky svářečů, které byly
vykonány podle dřívějších národních norem nebo pravidel za před-
pokladu, že jsou splněny technické podmínky, odpovídající pod-
mínkám ve výrobě, ve které jsou využívány. Jsou-li požadovány
dodatečné zkoušky pro přizpůsobení zkoušek svářečů danému
technickému stavu, je nutné provádět je na zkušebním kusu vy-
robeném v souladu s těmito normami.

Příprava svářečů podle evropské normy je značně náročněj-
ší jak pro svářeče samotné, tak pro zkušební místa. Jsou kla-
deny podstatně vyšší nároky na instruktory svařování a na vy-
bavení svářečských škol ( zkušebních míst ). Hlavním cílem pří-
pravy svářečů je vypěstování dokonalé zručnssti, zodpovědnosti
a samokontroly své práce, aby se dosahovalo trvale dobrých vý-
sledků. To se také odráží v době platnosti zkoušek a podmínek,
za kterých zkouška zůstává v platnosti. Norma stanoví, že zkou-
ška svářeče je platná dva roky za předpokladu, že jsou splněny
následující podmínky, které zaměstnavatel nebo dozorová osoba
v údobí každých šesti měsíců potvrzuje na odpovídajícím zku-
šebním osvědčení:

a) svářeč musí být, pokud možno pravidelně, zaměstnáván prace-
mi ve zkušebním rozsahu. Přerušení nejvýše na tři měsíce je
přípustné.

b) práce svářeče má obecně souhlasit s podmínkami za nichž byla
zkouška provedena

c) neexistuje žádný pádný důvod pochybovat o zručnosti a zna-
losti svářeče
Jeátliže není splněna jedna z těchto podmínek, je třeba

prohlásit zkoušku svářeče za neplatnou.

Platnost zkoušky může být na zkušebním osvědčení prodlou-
žena na další časové údobí dvou let v původním rozsahu pouze
jsou-li splněny předchozí podmínky a svářeč vykazuje trvale
svary odpovídající požadované kvalitě. Zkušební místo (např.
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svářečská školo ) musí souhlasit s výše uvedenými skutečnostmi,

případně přezkouší svářeče a potvrdí prodloužení svářečského

osvědčení.

Na základě tčchto požadavků normy vyplývají také zvýšené
požadavky na zaměstnavatele. Jeho povinností je zajistit moni-
torování práce všech svých svářečů tak, aby byly splněny poža-
davky na udržení platnosti zkoušky svářeče. Dále musí zajistit
zakládání všech zkušebních zpráv o prováděných kontrolách mini-
málně po dobu dvou let, to je maximální doba platnosti svářečo-
va oprávnění.

Vlastní příprava svářečů např. pro svařování ruční elek-
trickým obloukem obalenou elektrodou podle evropské normy pro-
bíhá v souladu s osnovou v osmi výcvikových stupních, z nichž
každý trvá dva týdny. Svářeči mimiřádných kvalit si mohou do-
plnit kvalifikaci o svařování montážního svaru na trubce sva-
řováním so shora dolu, tzv. padajícím svarem. Příprava sváře-
čů je přísnější než podle stávajících norem ČSN především v
tom, že klade velký důraz na dodržování všech kriterií nutných
pro zajištění kvalitního svarového spoje. Jedná se především
o dodržování předepsané manipulace s přídavnými materiály, kva-
litní přípravu základních materiálů a dodržování předepsaného
postupu při svařování cvičných i zkušebních vzorků. Hlavní dů-
raz je kladen na neustálé ověřování kvality práce především
vnější prohlídkou a rozlamováním vzorků, prováděné samotným
svářečem.

Nová norma dává možnost užší specializace svářeče tím, že
používá větší počet typů zkušebních vzorků a různých poloh sva-
řování, které jsou řazeny podle obtížnosti provedení.Důsledně
však je upltňována zásada, že zkouška provedena na určitém zku-
šebním vzorku zahrnuje všechny méně obtížné typy svárů a polohy
svařování pro zvolenou metodu. Rozsah oprávnení je přesněji vy-
mezen zahrnutím většího počtu parametrů.

Po zavedení normy EN 287-1 bude nutné upravit učební osno-
vy pro výuku svářečů tak, aby při dosažení určitého stupně kva-
lifikace absolvoval svářeč praktickou i teoretickou výuku všech
typů a pozic svarových spojů: které tato kvalifikace zahrnoue.
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Protože v ČSFR dosud není příprava harmonizace příslušných
ČSN a EN ani zahájena a tedy ani úprava příslušných osnov a po-
stupů pro výuku svářečů, snaží se, resp. jsou svářečské školy
oklnostrai donuceny získat Jako garanta zkušební organizaci v
zemích evropského hospodářského společenství, mající oprávnění
tuto činnost provádět ( např. TttV ). Škola tak po úspěšném ab-
solvování přezkoušení obdrží oprávněni pro přípravu svářečů po-
dle EN 287-1 v daném rozsahu. Zkoušky svářečů jsou i nadále pro-
váděny autorisovánými organizacemi ( např. SLV, Tl)V a pod.). « »
Jednou ze škol, které mají certifikaci pro přípravu svářečů
podle norem DIN a EN je i svářečská škola ŠKODA,PÍzen.

Po vstoupení normy EN 287-1 v platnost, bude nutné, aby
svářeč, který je podle této normy přezkušován, nejdříve absol-
voval v potřebném rozsahu přípravu v některé z oprávněných sva-
řečsbých škol. Nebude tedy postačující podmínkou úřední zkouška
podle ČSN. Tento postup bude praktikován až do doby, než bude
provedena příslušná úprava narem ČSN a předpisů pro školení svá-
řečů, jejich zkoušení a přezkušování. Toto umožní získání svá-
řečské kvalifikace platné v celé Evropě i prostřednictvím opráv-
něných československých institucí.

Cílem tohoto příspčvku je upozornění na skutečnost,že při
snaze získat zakázky a proniknout na západní trhy je třeba do-
držovat zcela jiná pravidla, než ta na která jsme byli dosud
zvyklí. Většina výrobců v naší republice si neuvědomuje, že ta-
to změna vyžaduje nejen zcela jinou přípravu personálu, ale i
značné zásahy do organizace provozů, velice přísné dodržování
norem a předpisů nejen při vlastní výrobě, ale i při její pří-
pravě, skladování materiálu, kontrole a pod. Protže svařování
je v tomto případS jednou ze stěžejních technologií, kterých se
tyto změny nejvíce dotýkají, musí se svařečtí odborníci zřejmě
sami ujmout iniciativy a trpělivou osvětou přesvědčvat kompetent-
ní orgány o nutnosti těchto změn a satrd jim maximálně napomá-
hat.Úroveň výsledků výzkumných a vývojových prací v oblasti sva-
řování i kvalita naěich svářečů si to jistě zaslouží.
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Prof. J:i.-. "a, u-- Pilous, DrSc, Západočeská univerzita
v Plzni

Jan Šiml, "od u' stavby, Plzeň,

Ing. Jaroslav Kraft, škoda, koncern, Plzeň, a.s.

SVAŘOVÁNÍ STAVEBNÍCH ČÁSTÍ A KONSTRUKCÍ S OPRÄVNENÍM

Průkaz způsobilosti je určen pro výrobu a dodávku
svařovaných čáatí a konstrukcí podniky, které aídlí mi-
mo území Německa. Mezi hlavní oprávněné organizace pro
udělování dokladu o způsobilosti patří SLV (Svářečský
výukový 2 siuiäebnf ústav), schválený hlavním stavebním
úřadem, iďerý uzavírá smlouvu o přezkoušení, na jejímž
základě vystavuje průkaz - oprávnění . V průkazu způso-
bilosti je potvrzeno, že podnik je vybaven a disponuje
potřebným výrobním zařízením a požado;vaným technickým
svářečským perzonálem podle DIN 8563, díl 1 a díl 2 k vý-
robě stavebních částí a konstrukcí ve smyslu smlouvy o
přezkoušení. Podnik na základě smlouvy o přezkoušení ob-
drží průkaz- oprávnění, . na v něm vyznačené období.

Smlouva o přezkoušení slouží jako předpoklad pro za-
jištění jakosti svářečských prací v podniku. Určuje práva
a povinnosti smluvních stran tak, aby podnik, který je mi-
mo území Německa mohl vyrábět svařované stavební díly a
konstrukce (ku př. podle DIN 18 800) a dodávat je do Ně-
mecka.

Ze smlouvy o přezkoušení vyplývají velmi důležitá
práva a povinnosti podniku, která plyne z toho, že
svařované díly a konstrukce musí odpovídat podmínkám
německé normy DIN a to z hlediska výpočtu a konstrukce
s tím, že zvláät požadované výpočty musí být na výkresu
vyznačeni' zkušebním záznamem.

Pro svařované díly a konstrukce je možné použít pou-
ze ocelila materiály, které odpovídají normám a předpisům
a zároveň .jsou doloženy odpovídajícími doklady, především
podle DIN 50 0*9- U ocelí uhlíkových obvyklých jakostí mu-
sí být mimo pevnostních hodnot ještě zjistitelný materiá-
lově metalurgický způsob výroby.

Smlouva o přezkoušení musí zaručit, že pro výrobu
svařovaných dílů a konstrukcí budou zařazeni pouze zkou-
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žení svářeči s úspěšnyra výsledkem zkoušky. Druh a rozsah
svářečských zkoušek musí odpovídat zkušební skupině podle
DIN 8560(Zkouäky svářečů ocelových konstrukcí). Platnost
zkouáek svářečů je vždy .jeden rok.

Důležitou podmínkou smlouvy o přezkoušení je, že v
podniku musí na výrobu svařovaných konstrukcí a dílů sté-
le dozírat svářečský inženýr, jehož jméno je uvedeno v prů-
kazu způsobilosti a který složil svářečské zlcoušlcy způsobi-
losti. Jsou vyžadovány znalosti ze všech německých norem,
které souvisejí s výrobou svařovaných dílů a konstrukcí
v daném odvětví. Další iSlohou svařovacího inženýra je pro-
vádět svařovací zkoušky svářečů v daných odvětvích svářečs-
kých prací s tím, že vystaví svař, zkušební protokoly.

Pro svařování dílů a konstrukcí podle smlouvy o pře-
zkoušení mohou být použity jen takové přídavné svařovací
materiály, svařovací tavidla a netečné i ochranné plyny,
které" odpovídají jakostí príslušným německým normám a kte-
ré byly přezkoušeny přejímací institucí pro daný materiál.

0 případných nutných změnách svařovaných dílů a konst-
rukcí, které musí vždy odpovídat příslušným německým nor-
mám, musí být pořízeny protokoly s tím, že musí být o změně
informována organizace, která udělila podniku průkaz způ-
oobilosti. 0 nutných nedestruktivních zkouškách svarových
spojů musí být pořízeny zkušební protokoly.

Podnik Je povinen včas nahlásit výrobní a dodací ter-
míny svařovaných dílů a konstrukcí dodávaných do Německa
organizaci, která udělila podniku průkaz způsobilosti, z
důvodu možného přezkoušení jakosti výroby svařovaných dílů
a konstrukcí.

Jak již bylo uvedeno, podle výsledků zkouäelc o přez-
koušení, vy3taví oprávněná organizace s respektováním prů-
kazu způsobilosti podle DIN 8563 oprávnění o způsobilosti
(Signung3nachweis) . Oprávnění může být podle oboru uděleno
jako velké oprávnění podle DIN 8563 - odstavec 6.2, nebo
malé oprávnění - odstavec 6.3•

Velké oprávnění

Velké oprávnění musí mít podniky, které chtějí vyrábět
svařované ocelové 3tavby s převážn?- klidným namáháním. Pro
stavby s převážně proměnlivým zatížením, na příklad mostů,
jeřábů, se použije velké oprávnění doplněné dodatečnými
požadavky. Ve zvláštních případech lze předložit velké op-
rávnění v rozšířeném rozsahu, na příklad pro svařování
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Malí oprávnSoŕ

Pokud chňěji podniky vyrábět svařované ocelové stav-
by s převážně klidným namáháním musí mít malé oprávnění, kte-
ré dovoluje vyrábať, stavební díly z ocoli St 37 a to:

- celostěnoé a pMhradové nosníky do vzdálenosti opor 16 m,
tlouätka 3tšn,y do C mm,

- nádrže staticícy namáhané,
- schody do dálky 5 m,
- zábradlí^
- jiné 3tovcbn/ -\ily srovnatelného druhu a velikosti.

Roz3ah msiihn oprávnění lze rozšířit, pokud jsou k
dispozici vhodná provozní zařízení a příslušně kvalifikova-
ný personál pro svařování*

U podniku, které nejméně tři roky svařovaly lispěaně
stavební díly , mái--: oprávněná organizace rozšířit malé opráv-
nění na sérioví svařování, nosníků.

Důkaz způsobilosti je obdobný jako u velkého oprávnění.
Po provedení důkazu způsobilosti vystaví oprávněná organiza-
ce atest malého oprávnění. V rámci malého oprávnění mu3Í do-
zor při svařování vyhovět požadavkům uvedeným v DIN 8563-<Jíl
2, tj. musí splnit všechny úkoly odpovídající jeho postave-
ní. Při tom zodpovídá za jakost svařeiských prací v podni-
ku i na montáži. Svářečskými pracemi mohou být pověřeni jen
svářeči, kteří mají platné osvědčení pro požadovanou zkušeb-
ní skupinu podle DIN 8560 a pro příslušnou metodu svařování.
Rovněž tak je tomu u obslužného personálu mechanizovaných
prací.



Ti''.?!".r'3-\... '.:ľ-,vi!ii I..C-U15 o tlouáíce 10 - 14 mm

z oceli L'iK i'/ 17Z - SIE 360.7 TM a oprávněním.

Roury z oceli DIN 17 172 - R jsou určeny pro stavbu
svařovaných potrubních systémů. Z hlediska technolologie
svařování jo potřebné ŕaäit problém svařování a rovnání
oceli podle DIN 17 172 - R 3 aplikací na SIE 360.7 TM -
- viz Evropské normy EN 10 025

Pod 1-3 evropské normy EN 10 025 je ocel SIE 360.7 TM
(St 37.2 TM; ři-srína ;aesi nelegované uhlíkové oceli válcova-
né sa t.epls v využitím teriuo-mechanického doválcování. Ocel
je jakostní třídy B, což při označení .7 znamená, že mini-
mální hodnoty vrubové práce, potřebné pro přeražení tělesa
o tlouáčce do 150 mm jsou při teplotě 20 C ^ 20 J-s tím,
že jsou zaručovány v normalizačně žíhaném stavu (zrychle-
né ochlazování po doválcování). Svařitelnost je řešena pře-
devším z důvodu, že mechanické hodnoty oceli jsou dosaho-
vány po řízeném tepelně-mechanickém zpracování tj. dislo-
kačním zpevněním s tím, že mechanické hodnoty se
mohou v TOZ snížit a předepsaná hodnota meze pevnosti v
tahu nemusí být dosažena (což je nepřijatelné).

Ocelím podle DIN 17 172 odpovídají oceli:
W.Nr. 1.0306 se symbolem U St 34.7

1.0307 R St 34.7
1.0319 RRSt 34.7.

2 čs ocelí se k uvedeným skupinám přibližují oceli
11 368 (W.Nr 1.0356) a 11 369 (W.Nr. 1.0346).

V podstatě je ocel 11 368 určena pro namáhání při
zvýšených teplotách, kdežto ocel 11 369 je určena pro prá-
ci za nízkých teplot. Z uvedenéhodůvodu lze se jednoznačně
přiklonitk názoru, že pro výrobu svařovaných trubek a sva-
řovaného potrubí je výhodné použít ocel 11 369, která je
jemnozrnná a je u ní potlačena náchylnost ke stárnutí (min
0,02 %hmot. AI v tuhém roztoku) s tím, že dále obsahuje max.
0,14 %C, max 0,80 %Mn, max 0,30 Si, max 0,30 %Cr, max 0,30 Ni
a do 0,30 Cu.

Je důležité podotknou že v evropských normách EN
10 025 je do skupiny normalizačního žíhání pod označením
N zařazeno též "normalizační válcování" jako válcování
v určitém tepelném rozsahu s přesně řízenou konečnou de-
formací ř vedoucí ke stavu oceli, totožném se stavem oceli
po klasickém normalizačním žíháním.

Ve světové literatuře se pro "normalizační válcová-
ní" jako termoraechanické válcování používá výraz "cont-
rolled rolling"(řízené válcování). Z hlediska použití oce-
lí je nutné výrazy od sebe smyslově oddělit tak, že koneč-
ná deformace při určité teplotě po válcování spadá do sku-
piny N (s rychlým ochlazením), kdežto celý proces řízeného
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válcování je označován písmeny TM.

Elektrody pro svařování

Pro svařování oceli Fe 360.7 TM (StE 360.7 TM) jsou
v rámci svařování potrubních systému určeny elektrody:

CEL 75 (0,15 %hm. C, 0,20 Si, 0,60 Mn).Elektrody jsou uvádě-
ny pod normou DIN 17 172. Elektroda je
klasifikována pod označením AWS A 5.1
E 70 10-G.

CEL Mo (0,12 %hm. C, 0,15 Si, 0,30 Mn, 0,60 Mo). Elektro-
dy jsou uváděny pod normou DIN 1913.
Elektroda je klasifikována pod označením
AWS E 7 010-A 1.

CEL 70 ( 0,10 %hm. C, 0,20 Si, 0,40 Mn. Elektrody jsou uvá-
děny pod normou 1913 - ZeVII m/234/10.
Elektroda je klasifikována pod označe-
ním AWS E 6010. Elektroda je určena pro
svařování kořenové vrstvy z důvoduf že
svarový kov vykazuje vysokou plasticitu.
Elektroda CEL 70 je rovněž velice vhodná
pro svařování "žíhací vrstvy" (žíhání ko-
řenové vrstvy).

Pro svařování byly použity elektrody CEL 70a to pro, svařová-
ní kořenové a žíhací vrstvy, kdežto pro svařovaní výplňo-
vých a krycích vrstev byly použity elektrody CEL Mo.

Elektrody CEL 70 a CEL Mo jsou výhodné především pro-
to, že zabezpečí při svařování ze shora dolů dokonalé prova-
ření a provedení kořene svarového spoje potrubí s tím, že vy-
hovuje nárokům defektoskopické zkoušce prozářením ve všech
polohách spoje (Katalog:IIW-Radiographic Catalogue v souhla-
su s API Stá. 1104 Par. 6 ) . Je to důležité, protože opravy
svarových spojů potrubí jsou velice obtížné jak z hlediska
technologického provedení opravy, tak z hlediska metalurgic-
kého z důvodů, že ne ve všech případech mají opravené agoje
stejné vlastnosti jako spoje správně provedené. Zahraniční
zadavatel proto uvádí přísná kriteria přípustnosti vad v apli-
kaci na poslední poznatky lomové mechaniky.

Vyhodnocení svarových spojů potrubí.

Ze svařených zkušebních spojů (svařených v poloze)
byly uskutečněny mechanické zkoušky. Tělíska byla umístěna
v podélném - osovém - směru potrubí. Výsledky mechanických
zkoušek vyhověly předpisu oceli 13 126 i podle W.Nr. 1.0346.

Při rozboru lomů zkušebních tělíseknebyly zjištěny
závažné vady, přisuzované zejména nepříznivému účinku vodí-
ku. Orientační celkový obsah vodíku ve svarových kovech z
elektrod CEL byl okolo 12 - 16 cm-V100g.
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Hodnoty vrubové próce byly zjiolovány ve středu svaro-
váho spoje na t ě l í s c í c h s vrubem Charpy, umístěným kolmo k
povrchu apo j e . Hodnoty vrubové práce ve všech případech spl-
ňují předpis o~eli 13 12ó a tím, že pro hodnotu vrubové prá-
ce 60 J je tranzitní teplota -30 °C.

Zkoušky potvrdily možnoat použití kombinace elektrod
a CEL Mo pro svařováníapro provoz obvodových svarových

jů za snížených t e p l o t (-30 C), s tím, že průběh hodnot
d i říč ý j ů ý h d á l t h

CEL
spoj ý p , , p
t/rdosti napříč avuru/ýu spojem v různých vzdálenostech
pod povrchem je vyhovující.

Závěr

Z informace je zřejmé, že pokud chce podnik v ČSFR
vyrábět pro zahraniční zadavatele svařované díly a konstruk-
ce musí mít k tomu oprávnění, které potvrzuje, že podnik je
schopen splnit požadavky na svařované díly a konstrukce,
dle konstrukci odpovídajících norem - DIN. Ve zvláštích pří-
padech lze podle požadavků výrobce oprávnění rozšířit podle
typu svařovaných ocelí, či mechanizovaných technologií.

V informaci jsou dále uvedeny výsledky zkoušek svařo-
vání obvodových spojů trubek o průměru 720 mm s tlouSíkou
stěny 12 mm z coeli 13 126 elektrodami s celulózovým obalem
s tím, že ocel 13 126 a použité elektrody odpovídají poža-
davkům certifikace - velkému oprávnění. Rovněž tak výsledky
zkoušek splňují požadavky DIN a tím i požadavky zahraniční-
ho zadavatele.
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I
Svařování elektrickým obloukem, pájení, řezání kyslíkem

a plazmovým obioi:he;« provází větší nebo menší produkce zplo-
din. Základním hygienickým požadavkem je odstranění prachů a
aerosolů e obaahsm toxických, kancerogenních a fibroplastic-
kých látek z vdechovaného vzduchu.

Dýmy vznikající při svařování jsou kondenzáty par, k t e -
ré dále KCugiJu,,.'. ^ ,.ř) p.jdne i krystalizuj/. Obsahují pevné
čáBtice s. rorsiíl:..:. Kovové a atruskové taveniny a plyny, k t e -
ré společr.ŕ ť o ř í .rľloídní eměs - dým. Disperzním prostředím
je směs vzduchu, ochranných plynů, toxických plynů vznikají-
cích při svarová:-;! ,/nitrozní plyny, oxid uhelnatý, ozon/ a
toxických plynu vznikajících spalováním povlaků a nátěrů z á -
kladního mater Já.! ia.

Z celkové hmotnosti vytaveného přídavného materiálu pře-
chází cc.i 'ijo do ..r-oeciá a dýmil. Tato hodnota je vztažena na
technologii /učmr.o obloukového svařování obalenou elektrodou
/MMA/» Je tfýiazňě nižší při technologii TIG, vzrůstá při zne-
čištěném povrchu svarku /zbytky řezných kapalin, korozní zplo-
diny, ochranné povlaky, nátěry/.

V dýchacích orgánech probíhá současně depozice prachů
a pevných částic p. dýmů a samočisticí proces. V oblasti čá-
stic s rozměry od O„12 cum do 10out, tzv. reepirabilní frak-
ce, je depozice výrazně vyšší než odbourávání. Z vdechovaného
objemu prachů velikosti respirabilní frakce se v dýchacích
orgánech zachytí cca 5% /t, 2/.

Při dobře fungující samočisticí schopnosti plic a dý-
chacích cest by mělo cío^ít během 24 hodin k odstranění maxi-
ma deponovaného množství.

Stupen znečištění pracovního prostředí prachy á dýmy je
činitelem výrazně ovlivňujícím nemocnost svářečů. 2a hlavní
příčinu svářečských pneumokonioz lze považovat negativní
vliv aerosolů na imunitní sygtém /3/« Nemocnost pracovníků
ve svařovnách je však ovlivňována i nespecifickým působením
znečisťujících látek vyvolávajících zátěž organismu - stres,
B následnými účinky na cévní a nervový systém / 4 / . V pracov-
ním prostredí znečištěném obecně prachy a aerosoly je nutné
uvažovat i se synergísmem. Synergiamem rozumíme skutečnost,
že škodliviny reagují bud" spolu sa vzniku ještě nebezpečněj-
ších znečistšnin, nebo se účinek více škodlivin na živý orga-
nismus umocňuje. Ivapř. spolupůsobení ozónu 8 komponenty, kte-
ré jsou schopné radikálové aktivace.

Při svařování a řezání natřeného materiálu, nebo materiá-
lu znečištěného na povrchu vosky a tmely vznikají navíc pro-
dukty tepelného rozkladu. Produkty odbourávání organických
složek a produkty štěpných reakcí tvoří širokou řadu. Ta z a -
číná látkami, které se uvolňují při středních teplotách -
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- obdobně jako při vypalování nátěrů /aldehydy, styreny, izo-
kyanáty, uhlovodíky, fenoly/. Pokračuje až k malým molekulám
- vodě, oxidu uhličitému, chlorovodíku, kyanovodíku a kyanu.
Celkem bylo určeno přibližně 150 sloučenin. Při úplné pyrolý-
ze nátěru jsou v uvolňovaných zplodinách obsaženy i Bloučenl-
ny kovů, které byly v nátěru jako pigment - Fe, Zn, Cr,
Pb /6/

Nutnost odsávání zplodin ze Bvářečských pracovišt a
účinné individuální ochrany svářeče vychází z faktu, že ma-
ximum produkce svářečských dýmů ae pohybuje v oblaBti 0,1 až
5 dum. Rozměr trvale polétavého prachu v klidném ovzduší je
• 1«iiffi, a proto svářečský dým trvale znečistuje i jiná pra-
coviště.

Na svářečských a paličských pracovištích jsou nejčastě-
jipoužívány následující systémy ochrany:
- přirozené větrání
-celkové větrání nástěnnými a střešními ventilátory
- odsávání pružnými rameny 6 nástěnnou montáží
- celkový nucený oběh vzduchu
- odsávání mobilními odsávacími jednotkami.
- odsávání stoly
- centrální vysokotlaké odsávání
- odsávání z technologických zařízení
- využití respirátorů
- využití větraných svářečských a brusičských přileb

Přirozené větrání - tento způsob je charakteristický
otevřením oken a dveří. Předností je okamžitá využitelnost
na všech pracovištích a nulové investiční náklady. Nevýhodou
je, že dým vznikající na pracovišti má přibližně stejnou kon-
centraci - neředí se. Dochází k velkým ztrátám tepla. Tento
způsob větrání je použitelný zcela výjimečně a je nutné po-
četně kontrolovat maximální počet odtavených elektrod.

Celkové větrání střešními a nástěnnými ventilátory - je
jedním z nejčastějších zpŮBobů větrání hal. Svářeč ve skuteč-
nosti není chráněn, protože maximálně koncentrovaný dým pro-
chází dýchací zónou. Tento způsob větrání se vyznačuje velkou
výměnou vzduchu. Ve výrobních halách se mění vzduch 3 až 15
krát za hodinu. Relativně nízké investiční náklady a zpravid-
la nejasné představy o ochraně svářečů jsou příčinou velkého
rozšíření tohoto způsobu. Základní ekonomickou nevýhodou jsou
velké ztráty tepla.

Odsávání pružnými rameny s nástěnnou montáži - je způ-
sob odsávání zplodin přímo z místa vzniku. Zplodiny tedy
neohrožují ani svářeče, ani ostatní pracovníky v hale. Aby
byla zachována tato přednost, je nutné správné nastavení od-
sávací hubice vůči svarku. Optimální vzdálenoet ocsávací hu-
bice se pohybuje max. 250 až 350 mm od místa hoření oblouku.
Tuto vzdálenost lze orientačně určit jako dvojnásobek průmě-
ru odsávacího potrubí. Jednou z vjŕhod je, že ve srovnání 8
předcházejícími způsoby, se odvádí malý objem znečištěného
vzduchu. Zpravidla se počítá s průtokem Q • 1000 nr. h pro
jedno rameno.

Více ramen se zpravidla připojuje na společné odsávací
potrubí s filtrem. To znamená, že systém je určen pro trvalá
pracoviště s technologicky vyjasněnou výrobou.



Použití odsávacích ramen je nevhodné pro následující
svarky; rošty, mříže, armatury do betonu - tedy svarky e řa-
dou krátkých svarů na velké ploěe. Rameno je neustále nutné
polohovat, a pokud je vzdálenost hubice od místa svaru větší
než 250 až 35Ô mm Je účinnost nulová. Stejný nedostatek se
vyskytuje i u dlouhých svarů, "evhodné použití odsávacích ra-
men vede zpočátku ke snížení produktivity práce na svářeč-
ských pracovištích a později k odstavení ramen.

Celkový nucený oběh vzduchu - se vyznačuje velkou výmě-
nou vzduchu, kdy znečištěný vzduch musí projít 3 až 15 krát
za hodinu filtry. Filtry - mechanické nebo elektrostatické
s chenickou sorpční vložkou - se zavěšují pod strop nebo na
sloupy, případně stěny dílny.

Filtry pro volné zavěšení vyrábí a dodává KOVO Kasejovi-
ce pod osnôčením CHEMO S. Průtok znečištěné vzdušiny filtrem
/elektrostatický 6 chemickou sorpční vložkou/ je 1200 ar. h .
Účinnost filtru je 0,1xum a celkové uspořádání ;Je řešeno jako
modulová stavebnice přizpůsobitelná individuálním požadavkům
zákazníka. Chemický filtr váže: ozón, nitrozní plyny, oxid
uhelnatý, fluoridy, oxid siřičitý, chlór, jód, tetrachlor,
chloroform, toluen, aceton, benzen, organofosfáty a dalěí.
Účinnost filtrace pevných složek aerosolu je 99#, chemických
látek 17 až 33% podle druhu noxy.

Při celkovém nuceném oběhu vzduchu není svářeč zcela
chráněn - dým prochází bez snížení koncentrace dýchací zónou.
Proto lze doporučit doplnkovou individuální ochranu svářeče
např. respirátorem nebo větranou přilbou.

Odsávání mobilními odsávacími jednotkami s filtry - před-
stavuje výhodný způsob pro přechodná nebo technologicky ne-
vyjasněná pracoviště. Základní předností mobilních odsávacích
jednotek s filtry - mechanickými nebo elektrostatickými se
sorpční vložkou - je vysoká operativnost umožňující okamži-
té nasazení. Nejčastěji jsou tyto jednotky spojeny s pružný-
mi rameny. To znamená, že rameno je nutné přiblížit co nej-
blíže místu svařování. Jednou z častých chyb při nasazení mo-
bilních odsávacích jednotek je předpoklad pojíždění na pra-
covišti. Správnější úvaha vychází z možnosti převezení jednot-
ky z pracoviště na pracoviště. Objíždění svarku s následným
polohováním ramena je v praxi zcela vyloučené.

Příkladem mobilní odsávací jednotky s elektrostatickým
a sorpčním filtrem a s ramenem je CHEMO M z produkce KOVO
Kasejovlce. Jednotka má robustní provedení určené pro těžké
pracovní podmínky. Parametry filtrační části jsou uvedeny u
filtrů pro volné zavěšení. Hlučnost jednotky nepřesahuje 65
dB. "ecnotka je na obr. 1.

Centrální vysokotlaké odsávání - se v tuzemsku pro po-
třeby svářečských pracoviší nerozšířilo. Na společné sběrné
potrubí s přípojkami se připojují odsávací hadice pro jed-
notlivá technologická zařízeni - odsávací ramena, odsávací
hubice, odsávací nástavce z hořáků, odsávané brusky.

Jedr.ou z předností tohoto systému je odsávání je prů-
tok malého množství znečištěné vzdušiny velkou rychlostí.
Proto je systém výhodný pro odsávání z předehřátých svarků,
kdy velkou rychlostí proudění je zabráněno přehřívání odsá-



vacího potrubí. Podmínkou účinnosti je přiblížení odsávací
hubice do fcezproetředni blízkosti zdroje dýmů a prac.hu. Pro
ruční pracoviště je nutná vysoká technologická kázeň Bpocíva-
jící v důsledném přestavování polohy hubice u ručních techno-
logií. Pro ekonomický provoz je dále nutné, aby byla součas-
ně využívána většina pracovních míst - resp. přípojek.

Centrální vysokotlaké odsávací systémy pracují zpravid-
la 8 podtlakem 5 až 21 kPa.

Využití respirátorů - je nutné při kombinovaných způ-
sobech ochrany. Vhodným respirátorem je typ RYD - SV - 04
nebo vfiÍDLO 04 z produkce v.d. Vřídlo Karlovy Vary. Respi-
ratory jjaem ověřoval od roku 1986 na svářečských pracovištích
závodu SKODA Ostrov. Při svařování byly převážně používány
přídavné materiály E - B 415f E - B 466, C - 432. Při tepel-
ném dělení šrotu se zinkovým povlakem bylo zjištěno, že po-
kud řezač použil respirator, neprojevily se příznaky akutní
intoxikace zinkem - tzv. horečka ze zinkových par.

Respiratory RYB - SV - 04 nebo VftÍDLO 04 určené pro ochra-
nu svářečů mají speciální filtračně - sorpční útvar, který
chrání svářeče před nízkými koncentracemi nitrozních plyn-
nů a ozónu.

Aby bylo nasazení respirátorů jako osobních ochranných
prostředků efektivní, je nutné všechny pracovníky, kteří ma-
jí respiratory používat systematicky vychovávat. To'před-
stavuje následující kroky:
- vysvětlit skutečný etav znečištění pracovního prostředí
- srozumitelně a pochopitelně vysvětlit účinky škodlivin
na lidský organismus /zásadně rozlišovat účinek okamžitý
» Zn a účinek dlouhodobý • Cr, Ni, Al, Mn, Cd/. -

- názorně předvést správný postup nasazení a uložení zpět do
obalu při přerušení práce /respirator neodkladát na pracov-
ní desky - zvláště ne částí, která přichází do styku a po-
kožkou obličeje/.

- zapsat do zápisníku bezpečnosti práce a zpočátku minimálně
2 až 3 krát v průběhu směny kontrolovat nošení na stanove-
ných pracovištích; kontrolou je rutné provádět a8i 3 měsí-
ce.

- pro nošení nejprve přesvědčit přirozené vedoucí kolektivu
~ hmatatelné výsledky /zlepšení dýchacích obtíží, vymizeni
krváceni z nosu, zlepšení "svářečské rýmy"/ nelze očekávat
za nošení po dobu jedné Brněny - výsledky se dostavují cca
po 3 týdnech až 3 měsících. :

- při používání respirátorů po celou směnu dbát na 'zásadu
1 směna - 1 respirator /šetření a používání respirátorů po
více směn není na místě, protože rozskládající sé pot, na-
sáklý do respirátorů působí vyloženě odpudivě a brání úapěS-
nému zavedení do praxe/.

- zabránit používání jednoho respirátorů více lidmi /základ-
ní hygienické návyky/.

Pokud není tento přístup aplikován od samého počátku
zlepšování pracovního prostředí a je nahrazen prostým vydá-
ním respirátorů svářečům je úspěšnost trvalého využívání
minimální. Při pokusech o znovuzavedení s příslušným postupem
je zde již nepříjemná překážka v myšlení lidí - "... to již
tu bylo, a neosvědčilo se."



Re spirále-r ee hod i" j a ke- ochranná pomůcka pro krátkodobé ře-
ěení hygienických potíií - montáže, havárie odsávacích zaří-
zení, teol.nologické zkoušky,, opravy svařováním, řezání natře-
ných a pokovených dílů, ato, Není určen pro celodenní nošení
tam, kde lze probitím piítom;iosti aerosolu a prachů řešit tech-
nickými prostředky.

Pracoviště, na kterých nelze úspěšně využít žádný z po-
psaných odsávacích systémů a je třeba chránit malý počet svá-
řečů, Irusičů a zámečníků po celou pracovní dobu jeví se vý-
hodné použití vetraných přileb.

Vetrané přilby - představují výrobky firmy RACAL SAFETY.
V zásade lze pro svářečtká a zámečnická pracoviště využít
typy jUretream /obr. 2/ nebo Dustmaster.

Airstream představuje kompaktní přilbu, kde je vzduch
nasáván v zátylku miniaturním ventilátorem a je veden spe-
ciálním rukávovým 1 .litrem v hlavové čáBti. Výfuk z filtru je
v obličejové části, kryté polykarbonátovým krytem a navíc
jeětě odklopnou svářečskou kuklou, "apájení ventilátorku je
z akumulátoru u pasu. Přilba je schválena pro používání •» ČSFR.

Dustmaeter je stejná přilba, která se odlišuje uložením
kompaktní filtrační jednotky s ventilátorem na opasku. Filtr
s ventilátorem jsou s přilbou spojeny plastovou hadicí, ľen-
to typ je rovněž schválen pro používání v ČSFR.

Výhodou větraných přileb je vj'užitelnost i na jiných pra-
covištích. To znamená v dílně, při práci venku nebo na mon-
táži. Při zvýšení počtu pracovníků postačí přilby přikoupit.
•ťři redukci počtu pracovníků je snadné uložení ve skladu ne-
bo odprodání.
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prime nastoupení Keappi OY FINSKO

XHVKRTPRY KEMPPI NOVÉ GEH

Vedoucín trendem fy Kemppi a dalších světových
výroben svářecí techniky je metoda svařování v ochranných
al.nosí érách CMAG.MIG.MIG puls.TIOa ve směsných plynech. Polo-
automatické svařování v ochranných atmosférách elektrickým
obloukem představuje v podstatě nejekonomičtější a nej-
rychlejší výstup ke zvýšení produktivity svařování-Vybavení
podiiikíl v ČSFR zatím trvale pokulhává za vyspělými evropskými
st,át.y. Uvedená metoda je u nás zastoupena 30% celkového podílu
svářečských pr.iuf.ve vyspělých evropských státech představuje
45% na úkor svařování ručně elektrickým obloukem obalenými
e loktrudám i.

Při současné expanzi výroby svařenců pro zahraničí je
nutno nasytit trh kvalitními zařízeními.jedním z nich jsou
č̂iřízt̂ ní Kemppi .certifikované podle ISO 9 000.

Y, naíicli poznatku a zkušeností spolupracujících podniků
Jsmi; rovněž přesvědčeni.že získání způsobilosti ke svařová-
ní dle zahraniční legislativy od DB.TUV.SLV atd. je podstatně
méně závažný problém, než Jak je u některých organizací
publi kováno.Naše zkušenosti jsou ale jiné.Vydání příslušných
certifikací Jsme dosáhli Již před více než dvěma roky v po-
měrně krátkém časovém úseku a proto součástí dodávek Kemppi
je pochopitelně 1 bezplatné poradenství k těmto záležitostem.

K některýM zařizení• Ke»ppi-

- Invertorové minisystémy MP 1500 a 2400
kompaktní, lehké, montážní zařízení vyráběné v kombinacích
E-HAND. MIG-MAG.TIG Jsou optimální zařízení pro montážní
práce na jaderně energetickém strojírenství s prvotřídními
výsledky svařování.

- Nejvyšší kvalitu i za extrémních podmínek prezentují Kemppi
Multisystémy PS-PSS v kombinacích E-HAND. MAG.MIG.MIG puls.
TIG, AC/DC. Tyto zdroje svařují stejnosměrným proudem <DC>
všemi metodami svařování.Kromě toho PSS disponují vynikají-
cími vlastnostmi při svařování metodou TIG stříd, proudem
(AC) pro svařování AL. Mnohostranost je doplněna o možnost
MIG puls s ideálními výsledky při svařování hllníku.Zdroje
proudu PSS se vyznačují velkým rozsahem proudu 10 - 500 A
při všech metodách.

J i



- V,i-; i zas 11 iii.'iMii ni pozornost budí i řada zařízení Kempomat
150 - '.i'ACt, ze irntína pra Její příznivé cenové relace. Jako
příklad uvádím profesionální poloautomat Kempomat 180 P MAG
Míli. K :;e zabudovanými bodovacími přenosnými kleštěmi-Toto
zařízení výrazně přispělo k rozšíření poloautomatického
svařování 1 v drobných zámečnických a zejména karosářských
d í lnái.: h .

Obdobné
KA 3'JO -

za ľ i zen i
HA r.50.

pro těžké výrobní svařování je řada

Kempol-U] Alľ/DC 230. E-HAND. TIG. AC. DC pružný a mnohostranný
stroj s elektronicky řízeným pŕepólováním druhů proudu
a metod svařování přepínači na čelním panelu stroje.Při
svařování TIG střídavým proudem zajišťuje optimální para-
metry a logické funkce nastavením vyváženosti pravoúhlé
vlny a vyladěním poměru mezi kladnými a zápornými pfll-
periodčiml. Vyváženost nastavuje potenclometr na čelním pa-
nelu nebo dálkové regulátory. Připojit lze i kompaktní
vodní chlazení VII 10.Nastavení vyváženosti ovlivňuje závar.
tepelně ovlivněné pásmo a tepelný náboj elektrod jakož
i odstránení oxidačních vrstev.Díky tomu se stroj výborně
hodí ke svařování hliníku a jeho slitin,jakož i ostatních
těžko svařitulných materiálfl.Digitální ukazatel znázorňuje
zvolenou metodu svařován í.druh proudu a polaritu.Při chodu
naprázdno ukazuje ampórmetr nastavenou hodnotu seřízení
a běhom svařování průměrnou hodnotu svařovacího proudu.

Kempom i i 3500 5.MIG, MAG.E-HAND invertor je koncipován pro
výrobní svařování. Přechod od jedné metody k druhé se pro-
vádí pružně Jedním přepínačem. Parametry svařování lze
jednoduše nastavovat dálkovým ovládáním.Při pojením nezl-
podavače např.FU02 je možné bezproblémově dosáhnout součást
určenou ke svařování ve vzdálenosti více než 20m.Pro
svoji operativnost a stabilitu oblouku jsou špičkovými
zařízeními při výrobě středních konstrukcí.

Sér i n Kempom i g nové generace, nová výkonná invertorová
série pro těžké výrobní svařování.Invertory umožňují plynu-
lé nast.avr.Mii podávání drátu a napětí, tím jsou stále k dis-
pozici optimální parametry svařování. Plynulé nastavení
dynamiky zajišťuje u všech typů oblouku prvotřídní
svařovčicí vlastnosti pro všechny materiály včetně trubičko-
vých drátů.

Kempomig A 200 Fulse.MIGTMAG.MIG Puls s vodním chlazením.
V zařízení jsou uloženy předem naprogramované hodnoty
nejčastěji používaných materiálu, průměru drátu.plynu a je-
jich kombinace.39 míst v paměti,19 je volně programovatel-
ných. Pro specifické programy má stroj vlastní paměťová
místa.Volba programu a parametrů je u Pulsetu velmi lehká.
Program lze zvolit jedním spínačem.Pokud je to nutné.dá se
změnit jemné nastavení dálkovým ovládáním na pracovišti.
S nastavením výkonu impulsního svařování Je spojena ry-



frekvence Impu 1 síl. Pokud Jo třeba je možné dálkovým ovládá-
ním provést programování během svařování a hodnoty uložit
do paměti pro další použití.

Kempomlg 5 200 SC. MIG. MAG.E-HAND,lnvertor vodou chlazený.
5 200 SC je pracovní obr pro případy těžkého výrobního sva-
řování především pro trubičkové dráty. S Pulsetem 130
doplnění na MIG puls. Bezporuchový chod drátu je zajištěn
dvěma motory a čtyřmi podávacími kladkami.

Kempomlg 5 200 SV MIG.MAG,E-HAND lnvertor. vodou chlazený,
s Pulsetem 130 doplněno na MIG puls.
Zařízení může být vybaveno odděleným podavačem, který
zvyšuje jeho operativnost.kromě toho je k dispozici výběr
mnohostranných přídavných jednotek a dálkového ovládání.
Hmotnost zařízení 110 kg při 520 A.

Master.Mastertig 1500.2200 invertory E-HAND-TIG.
5A - 220 A.
Prvotřídní zapalovací a svařovací vlastnosti, vynikající
lnvertor pro montážní svařování.zabudovaná funkce dlouhého
pulsu, dálková regulace. Při chodu naprázdno příkon 10 V.
Hmotnost u Kemppi Mastertig 2200 16 kg.pro porovnání např.
Esab LTL 160 19 kg.Migatronic LDH 160 H 19 kg.
Fronius Trans itig 29.5 kg.Rehm 200 GV 70kg.EVS EV 250T 27kg.
U Kemppi Mastertig 1500 13.5 kg.CZatím v žertu pracovníci
Kemppi tvrdí.že je to moc těžké.vývoj směřuje k tomu.aby
svářečka byla schována ve svářecím hořáku). Nutno poznamenat
že Mastertig je profesionální zařízení pro nejnáročnějäí
svařování např.na jaderně energetických zařízení.

Všeobecně ještě připomenu výhody invertoru oproti konven-
čním zdrojům.

- výrazně nižší spotřeba elektřiny

- časová úspora plynulou regulací.snadné vyhledávání
optimálních parametrů

- nízká hmotnost a objem

- v podstatě bezporuchový provoz

- účinnost 80 - 87%

- 100 x vyšší regulační rychlost oproti konvenčním zdrojům
stabilita oblouku

- MIG puls vynikající křivka pro AL

- použití více metod na jeden stroj



- produktivita

- s plynulou regulací bezproblémové spojení s roboty
a automaty

- jsou vysoce operativní.díky podavačům a mez1podavačům.
veliký radius od stroje 20 i více metrů

- dflvěra svářeče ve stroj

- a to nejdůležitější.zajištují optimální kvalitu

Výi-obky Kemppl jsou certifikovaný Det Nórskej Veritas.
jsou bezpečné a spolehlivé podle ISO 9001. Pracují ve
stovkách čs.podniků
Pro odsávání zplodin jsou dodávány modulární odsávací sys-
témy Kempovent pro použití na nejrůznějších pracovištích,
nejoblíbenější z nich jsou pojízdné odsavače.
Program doplňují i automatizované svářecí pracoviště,
plazmové řezací systémy a přídavné materiály.

Svařování je dnes v mnoha průmyslových podnicích
Jedna z: nejrozšířenějších technologií.Naši svářeči si
seznámení s kvalitní svářecí technikou jistě zaslouží.
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