
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0413 

Číslo materiálu 15 

Název školy Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2, 751 52 Přerov 

Autor Ing. Ivana Horáková 

Tematický celek Makrostruktura svaru 

Ročník S4 

Datum tvorby Listopad 2012 

Anotace 
Prezentace podávající výklad o makrostruktuře kovu a její 

zjišťování. 

Metodický pokyn Prezentace je vhodná pro objasnění makrostruktury kovů. 

Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora 

Střední průmyslová škola, 

Přerov, Havlíčkova 2 

751 52  Přerov 

 e-mail: sps@sps-prerov.cz 

 www:    www.sps-prerov.cz 

mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
http://www.sps-prerov.cz/
http://www.sps-prerov.cz/
http://www.sps-prerov.cz/


2 

Makrostruktura svaru 
 

Metalografické zkoušky dělíme na : 

 

•Makroskopické   

•Mikroskopické 

 

 

Makroskopické zkoušky slouží k posouzení hrubých detailů struktury ( vměstky, 

hrubost zrn, průběh vláken ). 

 

Používají se k posouzení lomů. ( např. lom křehký ). 
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Zadání: 

 

1. Proveďte makrolep svarového spoje a určete následující: 

 

•  Příprava vzorku 

•  Tvar svaru a licí charakter housenky 

•  Šířku a tvar přechodového schéma 

               Obrázek 1. Svarový spoj (1) 

2.  Dokažte zkouškou tvrdosti, že v pásmu ovlivněném teplem se změnili 

původní vlastnosti svařovaného materiálu 

 

3.  Vysvětlete příčinu těchto  změn 
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•Odebrání vzorku 

 

•Broušení třemi brusnými papíry od nejhrubšího do nejjemnějšího zrna, na 

skleněné podložce 

 

•Po broušení a očištění se vzorek leptá 

 

•Opláchnutí a neutralizace vzorku 

 

•Vlastní pozorování vzorku 

Postup přípravy vzorku 



Provedení makroleptu 
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Na předem připravený vzorek naneseme speciální leptadlo na svary, které 

necháme na vzorek působit  15 minut. 

 

Po očištění vzorku můžeme začít pozorovat trhliny, licí charakteristiku a tvar 

přechodového pásma. 



Proměření tvrdosti 
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Základní zatížení 20 kp 

Svarový kov: 

d1 = 0,4617  

d2 = 0,4657 

d  =   = 0,4637 

HV =  

   

=   =  142,5 



  
Základní materiál: 
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d1 = 0,5275 

d2 = 0,0,5369 

d  =  

   

= 0,5322 

HV =  

   

=  = 130,9 



Přechodové pásmo: 
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d1 = 0,4228 

d2 = 0,4797 

d  =   = 0,45125 

HV =  

   

=   =  182 
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Hodnoty tvrdosti odečtené z tabulky: 

 

Svarový kov    173 HV 

Základní materiál   131 HV 

Přechodové pásmo  182,3 HV 

 

Hodnoty naměřené odpovídají hodnotám, které jsou uvedeny v tabulkách. 
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Zdůvodnění změn 

 

Na jakost svarového spoje má vliv kvalita dosaženého kovového spojení, 

vlastnosti přechodové zóny ( tj. oblast, kde se vlivem tepla mění struktura 

základního materiálu ), dále chyby ve svarovém spoji a velikost i charakter 

vnitřních pnutí. 

 

Pro základní materiál v materiálových listech je hodnoty tvrdosti max. 213, mat. 

11800.20. Z tohoto usuzujeme, že základní materiál musí být horší kvality. 
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