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Příjemce: SVÚM a.s. (1949)

Další účastníci projektu:

• České vysoké učení technické v Praze,

• MATEX PM s.r.o.

Projekt se zaměřil na uplatnění laserového svařování ve výrobě

dopravních prostředků. Ve srovnání s obloukovým svařováním mají

laserové svary odlišné charakteristické vlastnosti, což se týká i velikosti a

rozložení zbytkových napětí. Součástí komplexního výzkumu vlivu

parametrů tvorby svarů pomocí laserových paprsků na jednotlivé

vlastnosti bylo taky studium zbytkových napětí, jejichž hodnoty ovlivňují

únavovou pevnost a provozní spolehlivost výrobků.



Motivace řešení projektu

MATEX PM:

- První společnost provozující job-shop laserové pracoviště

- Nová technologie = neznalost procesu a parametrů

- Neznámé vlastnosti – únava, koroze, pnutí…



Motivace řešení projektu

SVÚM

- Aplikace znalostí únavového chování

- Využití experimentálního vybavení

- Srovnání s konvenční výrobou



Motivace řešení projektu

ČVUT:

- Znalostní databáze

- Využití experimentálního vybavení

- Jediná společnost pro měření zbytkových pnutí rtg metodou



Motivace řešení projektu

Najít optimální výrobní technologii a metodiku hodnocení

Využít laserových technologií v průmyslu ČR a najít nové aplikace

Ověřit vlastnosti laserových svarů s konvenčními



1 panel = cca 30m svaru

panel 3000 x 18,000 mm s tolerancí ± 1 mm 

Svařovací rychlost 2-5m/min při výkonech 3-5 kW

Bombardier vyrobí až 20 vozů týdně

Existuje řada dalších míst pro využití laserových 

spojů – podvozky, rámy, trolejbusy, tramvaje…

Typické hodnoty



Laserové svařování 

Výhody:

- Minimální deformace

- Vysoké mechanické vlastnosti zejména u HSS ocelí

- Snadná robotizace a automatizace

- Vysoká produktivita a kvalita

Nevýhody:

- Nová technologie = neznalost procesu a parametrů

- Neznámé vlastnosti – únava, koroze, pnutí…

Během období řešení projektu investovalo 

několik firem (Bombardier, RUKKI Metals 

+ Alstom Transport) stovky milionů korun 

do vybudování vlastních laserových 

pracovišť – potenciální uživatelé výsledků



Materiál vs. ekologie

Záměnou 1,3 mil. tun standardní oceli za 1mil. tun vysokopevné oceli lze 

- snížit emise skleníkových plynů o 8 mil. tun CO2

- snížit hmotnost vozidla o 10% znamení o 5% nižší spotřebu paliva



Oblasti řešení projektu 

Laserové svary bez přídavného materiálu

Laserové svařování s přídavným materiálem

Laserové svary nových vysokopevnostních ocelí



Oblasti řešení projektu a výsledky

Laserové svary bez přídavného materiálu
OVT: Laserové svařování jemnozrnných plechů pro příměstské vlaky

OVT: Laserové svařování rámů a podvozků kolejových vozidel z plechů S355

Únavové vlastnostiOptimalizace svařovacích parametrů
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Oblasti řešení projektu a výsledky

Laserové svařování s přídavným materiálem
Soustava pro měření zbytkových napětí v polykrystalických materiálech 

metodou rentgenové difrakce (patent CZ 305286) 

OVT: Laserové svařování plechů S355 tloušťky 10 mm s přídavným materiálem

OVT: Laserové svařování plechů S355 tloušťky 20 mm s přídavným materiálem

Pokročilé technologie laserového svařování:

• mají schopnost vyplnit úkos přídavným drátem, což 

vede ke změně mechanických vlastností svarů 

především snížením tvrdosti.

• Příznivé rozložení zbytkových napětí má za 

následek vyšší únavovou životnost. 



Výsledky

Laserové svary nových vysokopevnostních ocelí
OVT: Laserové svařování plechů S500 tloušťky 2 mm

OVT: Laserové svařování plechů S700 tloušťky 4 mm 

DESKA tl. 6 mm
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Zbytková napětí na příčném řezu svaru
Za účelem kontroly a předpovědi únavových vlastností laserového spoje je

nezbytně nutná znalost reálné mikrostruktury a distribuce zbytkových napětí

v porovnání s odpovídajícími charakteristikami klasického MAG svaru.
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Zbytková napětí ve strojírenství

Analýza zbytkových napětí má při diagnostice látek stejný význam jako 

klasické metody výzkumu jejich vlastností – pevnost, tvrdost, 

otěruvzdornost, odolnost vůči korozi.

Při namáhání konstrukčních dílů mají zbytková napětí stejný účinek jako 

napětí vložená, s nimiž se superponují.

Cílem je dosáhnout ve výrobku takový stav napjatosti, aby se

• ani při superpozici s vnějším namáháním nepřekročily v žádném místě 

kritické hodnoty,

• očekávaná maxima provozních napětí účinkem napětí zbytkových 

snížila.



Stanovení zbytkových napětí rtg difrakcí

Podstatou rentgenové tenzometrie je využití rozptylu (difrakce) rentgenových 

paprsků na krystalech k měření změn vzdáleností atomových mřížkových rovin 

vyvolaných napětím. Stanovené deformace pak přepočteme na napětí pomocí 

vztahů teorie elasticity.

Prakticky významné zvláštností rentgenové tenzometrie 

• Povrch zkoumaného materiálu není třeba před vlastním měřením upravovat.

• Metoda je v případě povrchové analýzy nedestruktivní.

• Hloubkové závislosti zbytkových napětí lze získat opakovaným lokálním 

elektrolytickým odlešťováním a následným měřením.

• Difrakce záření umožňuje stanovit napětí na jednotlivých složkách 

vícefázových soustav.



Patent CZ 305286: Soustava pro měření zbytkových napětí 

v polykrystalických materiálech metodou rentgenové difrakce 



▪ Materiál: S500MC, S700MC, H380LA

▪ Tupý spoj 1,2-4mm s plným provařením

▪ Metoda „laser cold wire“

OMNEO (Regio 2N) - Bretagne 

Od 24. 9. 2014 do 18. 3. 2015 svařeno:

4km svarů ve výrobě

Množství vad: 2cmČeská Lípa



Děkuji za pozornost !


