
Svařování feritické oceli 
plazmovým paprskem
TEXT/FOTO: Doc. Ing. Ladislav Daněk, Csc., a kol., FSI, VUT v Brne

Příspěvek se zabývá rozborem vlivu svařování metodou TIG, laser a  především 
plazmovým paprskem na charakter svarového spoje vysokolegované feritické oceli, 
který bude následně výrazně deformován. Feritické nerezavějící oceli 12  % Cr se 
používají jako ekonomická varianta v aplikacích vysokým tepelným zatížením.

V
 příspěvku je prezentováno svařo-
vání oceli 1.4512, kde je obsah C = 
0,0140 hm. % a obsah chrómu do-
sahuje 11,58 hm. %. Při ∑ C + N ≤ 

0,04 % vzniká v TOO jen čistě feritická struk-
tura a nehrozí přeměna zbytkového austeni-
tu na martenzit. 

Svařování feritických vysokolegovaných ocelí

Proto je možné tento typ ocelí svařovat bez 
předehřevu i  tepelného zpracování. Feritické 
korozivzdorné oceli obecně obsahují 10,5 až 
30 % Cr, do 0,08 % C (nové typy 0,04 % C), až 
4,5 % Mo, 1,6 % Ni, 2,1 % Al a Si (zvýšení žá-
ruvzdornosti tvorbou komplexu oxidů Cr, Al 
a Si) a z hlediska stabilizace a jemnozrnnosti do 
0,15 % Nb, Ti, Ta, Zr. Kritické teploty z hledis-
ka křehkosti jsou teploty 550 až 850 °C (vznik 
křehké sigma fáze) a klasické zkřehnutí v oblas-
ti teplot 475 °C. U ocelí s obsahem 17 hm. % 
Cr může být zkřehnutí odstraněno následným 
ohřevem na teplotu 540 °C (2 hod – zrychlené 
ochlazování). U ocelí s obsahem Cr nad 13 % je 
možnost vzniku mezikrystalové koroze – MKK. 
Feritické korozivzdorné oceli jsou při svařování 
v pásmu přehřátí při teplotách nad 900 °C vel-
mi náchylné k výraznému růstu zrna, a proto 
se svařují s nízkým vneseným teplem do 1 kJ.
mm-1 optimálně kolem 0,5 kJ.mm-1.

Klasické typy ocelí s  obsahem uhlíku ko-
lem 0,08 % jsou náchylné na vznik marten-
zitu v TOO (při ohřevu vyvolá uvolňující se 
uhlík vznik austenitu, při rychlém ochlazení 
pak vznik martenzitu). Je nutno použít pře-
dehřev do 300 °C a  interpass teplotou do 
320 °C, při zachování minimálního stavu ta-
hové napjatosti. Po svaření větších tloušťek 
je nutno aplikovat popouštění 750 až 850 °C 
pro zvýšení plastických vlastností a  korozní 
odolnosti.
Do pracovní teploty 320 °C nehrozí vznik 
s fáze ani zkřehnutí 475. Tepelné zpracování 
po svařování se vesměs nepoužívá (jen u vět-
ších tloušťek 800 °C/1 h pro zlepšení odol-
nosti svarových spojů proti MKK). V případě 
vyšší provozní teploty než 400 °C (probíhají 
intenzivní difúzní procesy), je nutné svařovat 
přídavnými materiály shodného chemického 
složení, nebo využít pro svařování niklem le-
gované přídavné materiály, které vytváří ba-
riéru proti difúzi uhlíku.

Základní materiál

Pro experimentální práci byla použita feritic-
ká vysokolegovaná ocel typu X2CrTi12 s čí-
selným označením 1.4512, tloušťky 2  mm 
o složení daném tabulkou 1. Chromový ekvi-
valent je 12,77 % a niklový 0,63 %.

Rozbor problematiky

Pro oblast aplikací tenkostěnných svařenců 
z oceli X2CrTi12 je možné použít svařování 
metodami TIG, Plazma a Laser. Při konkrét-
ní aplikaci je však požadavek vysokého stup-
ně přetvoření samotného svarového spoje. 
Feritická ocel se však vyznačuje výrazným 
růstem zrn ve svarovém spoji a  při tváření 
svaru dochází ke vzniku trhlin z hlediska vy-
čerpání plasticity svarového kovu. Zkoušky 
prokázaly výrazný podíl trhlin u  svařová-
ní metodou TIG. Práce byly zaměřeny na 
svařování plazmou, kde byl ověřen vliv ve-
likosti průměru plazmové trysky a  vyladění 
svařovacích parametrů na velikost svarové 
housenky, provaření kořene svaru a praská-
ní při deformaci.

Parametry svařování

Svařování bylo provedeno na automatickém 
jednoúčelovém zařízení pro svařování zakru-
žených kroužků ze stříhaných pásků.

Tabulka 1 Chemické složení použité feritické chromové oceli 1.4512:
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TC50

High Performance. Blum.

Původně navržené svařovací parametry pro trysku: d = 2,4 mm:
Svařovací proud: startovací – 82 A, svařovací – 82 A, výběhový – 80 A
Průtok plynu:  0,7 l.min-1

Rychlost svařování:  25 cm.min-1

Kroužky svařované těmito parametry měly vesměs nepřípustnou vadu – neprovařený kořen.
Proto byly doporučeny nové parametry svařování tryskou d = 2,4mm:
Svařovací proud:  startovací – 98 A,  svařovací – 100 A,  výběhový – 98 (A)
Průtok plynu: 0,7 0,6 0,5 l.min-1

Svařovací rychlost: 35 40 40 cm.min-1

U svarů provedených těmito parametry se již neprovařený kořen nevyskytoval. Je zde však zřej-
mý další nedostatek – teplo vnesené do svaru je příliš veliké, tepelná vodivost materiálu vy-
soká stejně jako tekutost taveniny. Výsledkem je široká svarová housenka – 7,5 mm, velký ob-
jem nataveného kovu a velmi hrubá struktura svarového kovu, jak je zřejmé z následujícího 
metalografického rozboru.
Pro snížení specifického vneseného tepla byla doporučena výměna trysky za trysku s menším 
průměrem – 1,6 mm. Byly také změněny svařovací parametry:
Svařovací proud:  startovací – 55 A,  svařovací – 60 A,  výběhový – 45 A
Průtok plynu: 0,5 0,5 0,3 l.min-1

Svařovací rychlost 38 45 45 cm.min-1

Vizuální kontrola svarů prokázala zlepšení – na první pohled je zřejmá užší svarová housenka 
– 5 mm v porovnání s původním stavem. Přitom kořen svaru byl dokonale provařený. Při mě-
ření tvrdosti však byla max. hodnota 217 HV5.

Obr. 1 Šířka svarových housenek

Při poslední zkoušce byla pro snížení velikosti zrn zvolena výměna trysky za trysku s menším 
průměrem – 1,2 mm a provedena optimalizace parametrů – změna velikosti proudu  při kon-
stantním průtoku plazmového plynu a svařovací rychlosti.
Svařovací parametry pro d = 1,2 mm:
Svařovací proud I:
I startovací– 30, 35, 35, 37, 37 (A), I svařovácí – 32, 35, 35, 36, 37 (A), I výběhový – 30, 30, 35, 35, 35 (A)
Průtok plynu byl u všech proudů stejný: 0,3 l.min-1

Svařovací rychlost byla u všech proudových intenzit stejná: 
startovací – 10 cm.min-1 svařovací – 14 cm.min-1 výběhová – 14 cm.min-1

Welding of ferritic steel by plasma beam
This article focused on plasma welding of ferritic steel. Stainless steels of ferritic microstructure usually 

containing about 0,08  % by weight of carbon and 10,5 – 30  % by weight of chromium. The paper 

discussed with influence of welding parameters on change of volume molten pool and size grain.
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Další spoluautoři: Ing. Jaroslav Kubíček, RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.

Příspěvek vznikl v rámci projektu VUT FSI Brno č. FSI-S-10-78 „Posouzení možností tavného svařování 

moderních ocelí vysokovýkonnými technologiemi“.



Obr. 4 Svarový spoj tryskou ø 1,2 mm – řez svarem. Rámeček je 1 mm2, ve kterém 
je hodnocené množství zrn.

Obr. 5 Povrch svaru po ohybu 180° – vlevo d trysky = 1,6 mm, vpravo d = 
1,2 mm

Obr. 6 Mikrostruktura spoje laserového svařování s výraznou středovou 
orientací zrn

Obr. 7 Mikrostruktura spoje plazmového svařování s výraznými zrny délky až 
0,8 mm

Obr. 2 Průběh tvrdosti svarového spoje tryskou d = 1,2 mm

Povrch svaru má velmi rovinné okraje a po nastavení délky dráhy ho-
řáku končí koncový kráter těsně na okraji plechu (obr. 3). U všech 
svarových spojů byla měřena tvrdost HV 5 a na ploše 1 mm2 počet 
zrn (viz. Tab. 2). 

Obr. 3 Svarový spoj tryskou ø 1,2 mm – povrch housenky šířky 3,9 mm 
a povrch koncového kráteru tavné lázně je přesně na hraně plechu

Tab. 2: Přehled výsledků všech možností svařování oceli 1.4512

U  plazmou svařených prstenců byly kolmo na svar vyřezány pásky 
a poté ohnuty o 180°. Zajímavé je zjištění, že výřezy pásků svarů se 
dali deformovat ohybem bez porušení. Povrch svarů se silně deformo-
val s různou morfologií v závislosti na viditelné velikosti zrn (obr. 5).

Měřením tvrdosti svarového spoje (obr. 2) byla zjištěna nejvyšší hod-
nota 169 HV5, což je o cca 15 % nad průměrnou hodnotou základ-
ního materiálu.
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Závěr

Porovnáním všech výše uvedených metod a modifikací vychází, že 
celkově nejlepších hodnot se dosáhlo při svařování plazmou s prů-
měrem trysky 1,2 mm. Z pohledu nejmenšího množství vneseného 
tepla je sice až na třetím místě a vytvořila se druhá nejmenší zrna, ale 
nárůst tvrdosti je zde absolutně nejnižší. Také z ekonomického hledis-
ka jsou pořizovací a provozní náklady pro svařování plazmou výhod-
nější, než při svařování laserem, kterým je vneseno nejméně měrného 
tepla a vznikla nejmenší zrna. Při svařování tryskou 1,2 mm byla také 
nejmenší šířka svaru 3,9 mm a na povrchu výrazně nejjemnější zrno. 
Svarový spoj má vynikající kresbu a rovinnost.
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Pro svařování tryskou Ø = 1,2  mm doporučujeme tyto parametry 
svařování:
I startovací = 35 A, vs = 10 cm.min-1, I svařovací = 35 A, vs = 14 cm.min-1 
I výběhový = 35 A, vs = 14 cm.min-1 
Z obecného doporučení je nutnost zajištění rovnoměrného přítlaku 
upínání po celé délce svaru a vzhledem k úzkému svaru je nutné přes-
né vycentrování osy hořáku a svarové spáry. Celkově je použití trysky 
Ø = 1,2  mm přísnější na přesnost ustavení svařence. Jednoznačně 
nejhorších výsledků se dosáhlo při svařování plazmou o  průměru 
trysky 2,4 mm. Je zde nejvíce vneseného tepla, nejvyšší nárůst tvrdos-
ti a i zrna jsou zde nejrozměrnější a dochází k trhlinám při deformaci.

Automatica 2012
Najnovšiu ponuku v odbore automatizácie a robotiky, priemyselného spracovania obrazu a príslušných technológií bude možné vzhliadnuť na 
5. Medzinárodnom odbornom veľtrhu automatizácie a mechatroniky Automatica 2012. Veľtrh hostí v dňoch 22. – 25. mája nové výstavisko 
v Mníchove. Jeho priestor vyplnia predovšetkým spoločnosti zo strojárskeho, automobilového a elektrotechnického priemyslu.

PaintExpo
Štvrtý ročník veľtrhu PaintExpo, popredného medzinárodného veľtrhu technológie povrchových úprav, bude možné navštíviť v dňoch 17. – 
20. apríla v juhonemeckom meste Karlsruhe. Svoje produkty a služby predstaví viac ako 400 vystavovateľov z 24 krajín sveta, teda o dvadsať 
percent viac ako v roku 2010.

Kurzy pre zváračov
Výskumný ústav zváračský – priemyselný inštitút Slovenskej republiky v máji naplánoval kurzy „Technik katódovej ochrany“ v nasledovných 
termínoch:
Technik katódovej ochrany – odborná spôsobilosť 1: termín: 14. 5. – 18. 5. 2012
Technik katódovej ochrany – odborná spôsobilosť 2 (pre držiteľov certifikátu OS1): termín: 21. 5. – 25. 2. 2012
Technik katódovej ochrany – odborná spôsobilosť 2 (priamy prístup): termín: 14. 5. – 25. 5. 2012

Zoznam vybraných veľtrhov:
 16. – 20. 4.  MACH Birmingham (Veľká Británia)
 17. – 22. 4.  AUTOSALÓN Bratislava
 23. – 27. 4.  HANNOVER MESSE (Nemecko)
 26. – 27. 4.  Konferencia Výroba a poruchy ozubených kolies a ozubených prevodov (Trnava)
 2. – 4. 5.  IDEB Bratislava

Aktuálny zoznam ďalších veľtrhov, výstav a konferencií nájdete na adrese www.strojarskykalendar.sk

Avízujeme
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Metalurgické spájanie Mg zliatin
TEXT/FOTO: prof. Ing. Milan Turňa, CSc. a kol.

Príspevok predstavuje súčasný trend v oblasti priemyselného použitia Mg zliatin a ich technologického spracovania. Prioritne 
ide o zváranie a spájkovanie Mg zliatin. Uvedené sú charakteristiky Mg zliatin, ich výroba a ďalšie technologické spracovanie. 
Z oblasti zvárania sú uvedené tak technológie klasické, ako aj špeciálne. 

Š
peciálne technológie zvárania sú zamerané na zvára-
nie v pevnom stave a aj zváranie tavné koncentrovanými 
zdrojmi energie. Spájkovanie je uvedené mäkké aj tvrdé. 
Dôležitou časťou je upozornenie na bezpečnosť pri tech-

nologickom spracovaní Mg zliatin, ktoré sú veľmi horľavé (teplota pri 
ich horení dosahuje až 3 000 °C). 
Vzhľadom na to, že Mg je najľahším kovom, možno hmotnosť kon-
štrukcií znížiť práve aplikáciou Mg zliatin. Metalurgické spájanie Mg 
zliatin a ďalších kovov je vo svete predmetom rozsiahleho výskumu. 
Najmä v leteckom, automobilovom a inom priemysle sa neustále zni-
žuje hmotnosť mobilnej techniky. Súvisí to aj so znížením spotreby 
energie a  environmentálnych vplyvov [1]. Komerčne používané Mg 
zliatiny majú špecifickú hmotnosť cca 1,7 g.cm-3, čo je cca o 35 % niž-
šia hodnota ako u Al zliatin a cca o 75 % nižšia ako v prípade ocelí. 
Horčíkové zliatiny to predurčuje na čoraz širšie aplikácie v spomínanej 
oblasti. Vlastnosti vybraných Mg zliatin sú dokumentované na obr. 1.

Medzi ďalšie výhody Mg zliatin patrí vysoký pomer pevnosti a hmot-
nosti, dobrá odlievateľnosť, obrobiteľnosť a v určitých prípadoch aj 
zvariteľnosť. Navyše, tieto zliatiny sú dobre recyklovateľné. Vo vše-
obecnosti majú Mg zliatiny približne rovnakú odolnosť proti koró-
zii ako mäkké ocele, ale ich korózna odolnosť je nižšia ako u Al zliatin 
[2 – 6]. Vplyvy legujúcich prvkov na vlastnosti Mg zliatin a vlastnosti 
vybraných zliatin sú uvedené v tab. 1. a 2.

Metallurgical Compounding of Mg-Alloys
The contribution introduces the current trend in the field of industrial 

utilization of Mg alloys and their technological processing, particularly 

welding, brazing and soldering. Listed are the characteristics of Mg alloys, 

and described is their production and further technological processing. 

Discussed are both classical as well as special welding technologies. The 

latter are focused on solid-state welding and fusion welding by using 

concentrated energy sources. Important part of the paper highlights the 

safety in processing Mg alloys, as they are extremely flammable, reaching 

the temperature of 3 000 °C when burning.

r e s u m é

Obr. 1 Vlastnosti vybraných Mg zliatin [7]

Tab. 1 Vplyvy legujúcich prvkov na vlastnosti Mg zliatin
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Niektoré aplikácie Mg zliatin v automobilovom priemysle sú uvede-
né na obr.  2. Pri zhotovovaní zvarových spojov tavnými technoló-
giami má výrazný vplyv vysoká reaktivita Mg s kyslíkom. Horčík má 
na vzduchu nízku oxidačnú odolnosť pri vyšších teplotách, čo bráni 
dobrému zmáčaniu zvarového kovu, pokiaľ sa nezvára v inertnej at-
mosfére, alebo ak sa pri zváraní nepoužije vhodné tavivo [8]. V zlia-
tinách na báze Mg-Al-Zn zlepšuje obsah Al do 10 hm. % zvariteľnosť 
(zjemnenie zrna). Naopak, vyšší obsah Zn ako 1 % zvyšuje náchylnosť 
na horúce praskanie [9].

Tab. 2. Vybrané vlastnosti materiálov AZ91 (Mg zliatina), A6061 (Al zliatina), 
ZA12 (Zn zliatina) a AISI 304 (CrNi austenitická oceľ), ASM, 1999.

Obr. 2 Vybrané súčiastky z Mg zliatin používané v štruktúre automobilu
a) olejová vaňa, b) časť prevodovky, c) sedadlá [9]

Poznatky z oblasti metalurgického spájania Mg zliatin

V súčasnosti sa na celom svete uskutočňuje intenzívny výskum v ob-
lasti metalurgického spájania Mg zliatin. Ako najvýhodnejšie sa javí 
použitie technológie zvárania elektrónovým lúčom (obr. 3) vzhľadom 
na existujúce vákuum. 
Chi et al. pozorovali pri zváraní rôznych druhov Mg zliatin (AZ 31B, 
AZ 61A, AZ91D) nárast pevnosti a tvrdosti so zvyšujúcim sa obsa-
hom Al v Mg zliatine. 

Obr. 3 Makroštruktúry zvarov vyhotovených na rôznych Mg zliatinách 
a) AZ31B, b) AZ61A, c) AZ91D [10]

Uvedený nárast tvrdosti súvisel so zvyšujúcou sa koncentráciou 
krehkých precipitátov ( fáza, Mg17Al12) vo zvarovom kove (ZK). 
Pozorované chyby zvarových spojov (dutiny, zápaly, pretečený koreň) 
môžu vytvárať miesta koncentrácie napätí a znižovať pevnosť a ťaž-
nosť zvarku. Hrúbky zváraných kovov boli 12 mm [10]. 
V rámci výskumu na National Sun Yat-Sen University, Taiwan sa skú-
malo zváranie elektrónovým lúčom technicky čistého Mg a Mg zliatin 

AZ 31, AZ 61 a AZ 91. S rastúcim obsahom Al sa zlepšovala zvariteľ-
nosť Mg zliatin. Odporúčajú Mg zliatinu AZ 91 zvárať pri paramet-
roch: P = 2 200 W a vzv = 16 mm/s. Hĺbka vyhotoveného zvaru bola 
29 mm a koeficient formy zvaru 8,2. Vzhľadom na vysokú rýchlosť 
ochladzovania bola veľkosť zŕn v ZK cca 10 μm [11]. Pórovitosť ZK je 
hlavným problémom pri zváraní Mg zliatin laserom. Stúpa so zvyšo-
vaním tepelného príkonu (zvýšenie výkonu lasera a zníženie rýchlosti 
zvárania). Na zváranie Mg zliatiny typu AM 60 B bol použitý Nd:YAG 
laser výkonu 3 kW, pracujúci v kontinuálnom režime[12].
Na zváranie Mg zliatiny typu AZ 31 (hrúbky 1 mm) sa v rámci ďal-
šieho výskumu použil 1,5 kW diódový a 2 kW CO2 laser. Hustota vý-
konu 8 000 W.cm-2 je dostatočná na dosiahnutie úplného pretave-
nia zliatiny pri rýchlosti zvárania 150 mm/s pri zváraní CO2 laserom 
a  50  mm/s pri zváraní diódovým laserom. Tvorbe zápalov sa bolo 
možné vyhnúť defokusáciou laserového lúča. Zváranie diódovým la-
serom bolo charakteristické menšou pórovitosťou oproti zváraniu 
CO2 laserom. Mikroštruktúra zvarového spoja vyhotoveného CO2 la-
serom je dokumentovaná na obr. 4 [13]. 

Obr. 4 Makroštruktúra zvarových spojov vyhotovených CO2 laserom

V ďalšej práci [14] sa Scintilla et al. zaoberali zváraním Mg zliatiny 
typu AZ 31 hrúbky 3,3 mm pevnolátkovým Nd:YAG laserom. Tupé 
zvary boli vyhotovené v ochranných atmosférach He a Ar. 
V  práci [15] bolo riešené vysokofrekvenčné indukčné spájkovanie 
tvárnenej Mg zliatiny AZ 31. Použilo sa zariadenie s výkonom 25 kW 
a frekvenciou 50 kHz. Z dôvodu odstránenia povrchového oxidu sa 
použilo tavivo QJ 210 (KCl 50 %, LiCl 32 %, NaF 10 %, ZnCl2 8 %). Ako 
ochranný plyn sa použil Ar. Rtg. difrakčná analýza preukázala prítom-
nosť tuhého roztoku -Mg a tvrdej eutektoidnej štruktúry -Mg + 
MgZn. Usporiadanie plechov pri tvrdom spájkovaní Mg zliatiny je 
uvedené na obr. 5.

Obr. 5 Usporiadanie plechov pri vysokofrekvenčnom spájkovaní zliatiny AZ31 [15]
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Vplyv obsahu Zn na mikroštruktúru a mechanické vlastnosti Mg zlia-
tin série ZK (ZK 21, ZK 40 a ZK 60) zváraných CO2 laserom (3 kW) 
hrúbky 2 mm je popísaný v práci [1]. Mikroštruktúry zvarových spo-
jov sú dokumentované na obr.  6. Kvôli nižšiemu tepelnému príko-
nu možno zváranie laserom úspešne aplikovať pri zváraní Mg zlia-
tin typu ZK, ktoré majú obsah Zn < 4 hm. % a klasickým oblúkovým 
zváraním sú ťažko zvariteľné. Zliatina ZK 60 je náchylná na kryštali-
začné praskanie a  vyznačuje sa horšou zvariteľnosťou, ktorá vyplý-
va z prítomnosti precipitátov Mg51Zn20 vylúčených po hraniciach zŕn 
v ZK. Zrná ZK zliatiny ZK 40 sú najjemnejšie zo všetkých troch zliatin. 
Veľkosť zrna je cca 4,8 μm. Zvar má najvyššiu pevnosť 312 MPa (cca 
90 % pevnosti ZM) [1].

Obr. 8 Charakter spoja (AZ31) vyhotoveného difúznym zváraním a) bez chyby, 
b) s chybou

Bolo zistené že najlepšie pevnostné vlastnosti vykázali vzorky vy-
hotovené pri parametroch: 10  MPa/0,5  h, 5  MPa/1h, 3  MPa/3h 
a 2 MPa/8h. Pevnosť difúzneho spoja bola cca 80 % pevnosti základ-
ného materiálu.
Pri bodovom FSW zváraní Mg zliatiny s Al zliatinou (hrúbky 1 mm) 
bol skúmaný vplyv rôznej rýchlosti otáčania nástroja a času pôsobe-
nia nástroja na charakter spoja. Na rozhraní Mg-Al sa vytvorili inter-
metalické fázy. Hrúbka týchto fáz narastala so zvyšovaním rýchlosti 
rotácie nástroja a mala výrazný vplyv na pevnosť spoja. Intermetalické 
vrstvy boli väčšinou tvorené fázami Al3Mg2 (na povrchu Al zliatiny) 
a Al12Mg17 (na povrchu Mg zliatiny) [20]. Kresby húseníc sú zobraze-
né na obr. 9.

Obr. 6 a) rozhranie TOO – ZK, b) mikroštruktúra ZK (Mg zliatina ZK 21), 
c) rozhranie TOO – ZK, d) ZK (zliatina typu ZK 40) [1]

Xiao et al. realizovali bodové elektrické odporové zváranie Mg zliatiny 
AZ 31 hrúbky 1,5 mm [16]. 
Ďalšia práca sa zaoberá zváraním Nd:YAG laserom zliatiny AZ  31 
hrúbky 2,5 mm s cieľom hodnotenia odolnosti zvarov proti koróz-
nemu praskaniu pod napätím. Uskutočnilo sa zváranie bez a s použi-
tím prídavného materiálu AZ 61. Vo zvare vyhotovenom s prídavným 
materiálom nastala iniciácia a šírenie trhliny v TOO [17]. 
Ďalšia práca sa zaoberala zváraním metódou GTAW zliatiny AZ 91 
hrúbky 15 mm. Ako ochranný plyn bolo použité He s prietokovým 
množstvom 20 l/min [18]. 
Difúzne zváranie zliatiny AZ 91 s použitím medzivrstvy Ag (hrúbka 
100 μm) bolo realizované pri teplote 480 °C a časoch 0,5; 1 a 2 h pri 
tlaku 1 MPa vo vákuu 2.10-3 Pa. Pevnosť v šmyku všetkých vzoriek sa 
pohybovala v intervale 65 až 70 MPa. Počas zvárania došlo k taveniu 
a rozpusteniu Ag medzivrstvy v matrici. Nebola pozorovaná prítom-
nosť necelistvostí (mikropórov, mikrotrhlín a oxidov) [19]. 
Ďalší výskum bol realizovaný v spolupráci prestížnych japonských vý-
skumných pracovísk a  to: Department of Metallurgy and Materials 
Science (Osaka Prefecture University), National Institute of Advanced 
Industrial Science and Technology a  Osaka Municipal Technical 
Research Institute. Výskum bol zameraný na difúzne zváranie zliatiny 
AZ31 s presne určenou veľkosťou zrna do 16,8 μm, Zliatina bola zvá-
raná vo forme valcovaného plechu s hrúbkou 0,8 mm. Typická mik-
roštruktúra materiálu žíhaného pri teplote 673 K  je dokumentova-
ná na obr. 7.
Drsnosť povrchu pri difúznom zváraní bola 24 μm a dosiahla sa jem-
ným otryskaním a následným leptaním. Parametre zvárania boli T = 
673 K, čas zvárania 0,5 až 8 h, tlak 2 až 10 MPa. Zvarové rozhranie je 
dokumentované na obr. 8.

Obr. 7 Štruktúra základného materiálu AZ31

Obr. 9 Kresby húseníc vyhotovených metódou FSW [20]

Vedci z  Nanjing University of Science and Technology v  spolu-
práci s  Auburn University a  Ningbo Branch of China Academy of 
Ordnance Science (Yan et al.) skúmali možnosti navárania (plátova-
nia) hliníkových zliatin na Mg zliatiny explóziou. Experiment sa zao-
beral naváraním Al 7075 na Mg zliatinu AZ31B. Chemické zloženie 
uvedených kovov je v tab. 3

Tab. 3 Chemické zloženie zváraných materiálov
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Pri experimente bolo použité uhlové situovanie zváraných materiá-
lov. Urýchľovaným materiálom bola Al zliatina. Ako podkladový ma-
teriál bol zvolený betón. Vyhodnotenie kvality bimetalov po zváraní 
sa vykonalo optickou mikroskopiou, SEM a EDS mikroanalýzou. Ďalej 
bola na vzorkách skúmaná tvrdosť a  ťažnosť spoja. Mikroštruktúra 
rozhrania zvarového spoja je dokumentovaná na obr. 10.

Cieľom príspevku je poukázať na to, ako sa technológie zvárania Mg 
zliatin v priemyselne vyspelom svete vyvíjajú a aj implementujú pria-
mo do technickej praxe, najmä v oblasti mobilnej techniky.
Kolektív autorov a zároveň riešiteľov nového projektu VEGA MŠVVS 
a SAV pod názvom „Výskum metalurgického spájania a ďalších tech-
nologických procesov spracovania horčíkových a iných ľahkých zlia-
tin progresívnymi a ekologicky vhodnými technológiami“ bude po-
vďačný, ak okrem Katedry materiálového inžinierstva Strojníckej 
fakulty ŽU Žilina bude záujem o participáciu na uvedenom projek-
te v rokoch 2012 až 2014. Konkrétny výskum v oblasti zvárania Mg 
zliatin v  pevnom stave bude realizovaný v  spolupráci s  VÚZ-PI  SR 
Bratislava, ktorý disponuje novo inštalovaným zariadením na techno-
lógiu zvárania metódou FSW z Číny. 

Ďalší spoluautori: Ing. Zuzana TURŇOVÁ, PhD, Ing. Jozef Ondruška, 
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Obr. 10 Zvarové rozhranie AZ31B-7075

Zvarové rozhranie bolo charakteristicky zvlnené. Nebola zistená prí-
tomnosť intermetalických fáz. Pevnosť v šmyku bola cca 70 MPa [24]. 
Obdobný výskum zvárania explóziou sa vykonal i na Katedre zvára-
nia MTF STU v Trnave v spolupráci s Explosia, a. s. Pardubice. Použilo 
sa paralelné situovanie zváraných materiálov.
Na Harbin University of Technology (Čína) bolo v  rámci výskumu 
realizované difúzne zváranie plechov z  Mg zliatiny ZK  60 hrúbky 
1,5 mm. Priemerná veľkosť zrna zliatiny bola 8,9 μm [21]. 
Patel et al. uskutočnili experimenty zo zvárania zliatiny AZ 31 hrúbky 
2 mm ultrazvukovou energiou [22]. 
Elthalabawy and Khan uskutočnili zaujímavý experiment s kombiná-
ciou difúzneho zvárania (navarenie Ni fólie na CrNi austenitickú oceľ) 
a potom prispájkovanie Mg zliatiny zo strany Ni fólie [24].
V  literatúre je uvedený aj výskum zo zvárania kovaním (Forge 
Welding) zliatiny ZK 60A-T5. Podobne boli vyhotovené aj zvary kom-
binovaných kovov Mg zliatina s Al zliatinou [23]. 

Zásady bezpečnosti pri práci s horčíkom a jeho zliatinami

• pri horení horčíka vzniká teplota až 3 000 °C,
• vyžaduje sa dodržiavanie prísnych bezpečnostných predpisov,
• vzniknutý požiar nie je možné hasiť vodou,
• na hasenie sa používajú taviace soli prípadne suchý piesok,
• požiar možno uhasiť len po zabránení prístupu vzduchu.
Na pracoviskách, kde sa technologicky spracúvajú Mg zliatiny, treba 
používať výstražnú značku.

Záver

Práca podáva čiastočný pohľad na v súčasnosti veľmi aktuálnu prob-
lematiku metalurgického spájania Mg zliatin, ako aj Mg zliatin s iný-
mi kovmi. Spomína sa klasické tavné zváranie, technológie zvárania 
v pevnom stave, zváranie koncentrovanými zdrojmi energie (elektró-
nový lúč, laser), ako i spájkovanie.
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TEXT/FOTO: Ing. Igor Novák, PhD., Ing. Ondrej Žigo, PhD., Ústav polymérov SAV

Polyméry a ich kompozity sa v súčasnosti v širokej miere využívajú pri konštruovaní 
automobilov. Veľké možnosti v oblasti automobilového priemyslu majú aplikácie 
polymérnych kompozitných materiálov, ktoré sú v  porovnaní s  tradičnými 
kovovými aj polymérnymi materiálmi ľahšie a disponujú lepšími mechanickými 
vlastnosťami.

N
a začiatku 20. storočia pripravil 
belgický chemik Baekeland plas-
tickú látku bakelit a  odvtedy sa 
začala éra plastických látok, resp. 

polymérov. V  sedemdesiatych a  osemde-
siatych rokoch minulého storočia podstat-
ne vzrástli požiadavky na bezpečnosť jazdy 
motorovými vozidlami a  na vyššiu hospo-
dárnosť využívania automobilov. Používanie 
polymérov a  ich kompozitov umožnilo vý-
razne znížiť hmotnosť motorových vozidiel 
a spotrebu pohonných látok. 

Podiel plastov rastie

V roku 1970 sa pri výrobe automobilu stred-
nej triedy spotrebovalo 40 kg plastov, v roku 
1983 až 90 kg a v roku 1995 približne 130 kg. 
Podiel plastov na celkovej hmotnosti auto-
mobilu dnes predstavuje 10 až 15 %. Z plas-
tov sa dnes vyrábajú rôzne časti automobilu: 
nárazníky, blatníky, čelo vozidla, prístrojová 
doska, vnútorné obloženie, kostra a  vnútro 

sedadiel, kryty kolies, držiaky motora, puz-
dro akumulátora, tepelný štít katalyzáto-
ra, tesnenie, izolácia, pérovanie, trysky tope-
nia a klimatizácia, fólie na displej a svetelné 
zdroje. 
Z materiálov sa uplatňujú predovšetkým ter-
moplasty vystužené sklenými vláknami, po-
ričom sa v špeciálnych prípadoch používajú 
uhlíkové vlákna. V roku 1970 plasty predsta-
vovali 6 % hmotnosti automobilu a v súčas-
nosti sa tento podiel zvýšil na 15 percent, pri-
čom sa predpokladá, že v  roku 2020 budú 
plasty tvoriť až 25 percent hmotnosti au-
tomobilu. S  rastom počtu vyrábaných vo-
zidiel stúpla i  celková spotreba materiálov. 
Od sedemdesiatych rokov klesá priemer-
ná hmotnosť cestných motorových vozidiel. 
Priemerné európske vozidlo váži takmer 1 
100 kg (v USA takmer 1 500 kg), pričom sú 
v tom zastúpené železné kovy (60 % hmot-
nosti vozidla), neželezné kovy (7  %, hlav-
ne hliník), plasty (10 %), guma (4,5 %), sklo 

(3 %), textil a protihluková hmota (4 %), far-
ba a tmel (1,5 %), kvapaliny a  iné materiály 
(7 %). Materiál v súčasnosti predstavuje 30 % 
v kalkuláciách pri tvorbe ceny výrobku, pre-
to je veľká snaha výrobcov o znižovanie jeho 
spotreby. 

Energetická úspora

Automobil obsahuje približne 50 rôznych 
materiálov a 10 tisíc súčiastok. Hlavné kon-
štrukčné prvky automobilu sú vyrobené 
z ocele a  liatiny. Plasty majú výrazne nižšiu 
hmotnosť ako kovy. 1 m3 ocele váži 7 850 kg 
a hliníka 2 700 kg, pričom 1 m3 plastov do-
sahuje hmotnosť od 1  000 do 2  000  kg 
podľa druhu používaného plastu. Ďalším 
dôvodom využitia plastov na výrobu auto-
mobilov je ich teplota spracovania. Oceľ sa 
taví pri teplote 1 350 °C (v prípade hliníka je 
táto teplota 658 °C), pri plastoch je však tep-
lota tavenia len 200 až 400 °C. Výrazne nižšia 
teplota tavenia plastov v porovnaní s kovmi 
prináša veľkú energetickú úsporu pri výrobe 
dielcov automobilu. Dôležitá je úspora po-
honných látok pri použití plastov na výrobu 
automobilov. Zníženie hmotnosti automo-
bilu o  100  kg umožňuje zníženie spotreby 
paliva o 0,4 litra na 100 km. Priaznivým argu-
mentom pre používanie plastov pri výrobe 
automobilov je recyklovateľnosť prakticky 

Polyméry a ich kompozity 
v automotive
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všetkých termoplastov. V  súčasnosti sa až 
90 % vyťaženej ropy využíva na výrobu po-
honných látok a len 10 % sa spracováva pri 
výrobe plastov. Plasty predstavujú ekologic-
ké riešenie výroby automobilov a  podstat-
nou mierou prispievajú k redukcii emisií CO2. 

Nová generácia a technológie

V dôsledku rýchleho vývoja nanokompozit-
ných polymérnych materiálov po roku 2000 
sa získali nové polymérne kompozitné mate-
riály s lepšími mechanickými a povrchovými 
vlastnosťami „šitými na mieru“ a  s nehorľa-
vosťou, ktorých aplikácia znamenala revo-
lúciu pri výrobe automobilov. Súčasne sa 
pripravili nové technologické postupy pri vý-
robe karosérie automobilov, ktoré umožnili 
z polymérov vyrobiť presné a aj veľmi zložito 
tvarované dielce s vysokou odolnosťou pro-
ti pôsobeniu mechanického namáhania pri 
náraze, resp. s veľmi vysokou rázovou húže-
vatosťou. Elektrické zváranie plechov karosé-
rie automobilov bolo v mnohých prípadoch 
nahradené alternatívnou metódou spájania 
plechov lepením alebo použitím kombiná-
cie oboch metód spájania dielcov karosérie 
– zvárania aj lepenia. 
Polyméry používané na konštruovanie au-
tomobilov si vyžadujú používanie špeciál-
nych metód pri ich spájaní a  lakovaní. Pred 
lepením alebo lakovaním plastových diel-
cov je potrebná špeciálna povrchová úprava 
ich povrchu, napríklad s využitím promoto-
rov adhézie a  postupov povrchovej úpra-
vy, napríklad nízkoteplotnou plazmou elek-
trického výboja alebo korónového výboja. 
Pri použití veľkého sortimentu špeciálnych 
adhezív pri výrobe moderných automobi-
lov a  motorových vozidiel však odlišnos-
ti pri aplikácii polymérov a  ich kompozitov 
v  porovnaní s  kovmi nepredstavujú žiadny 

problém, naopak, umožňujú zrýchliť a zjed-
nodušiť výrobu motorových vozidiel. Z po-
lymérnych materiálov sa v  moderných au-
tomobiloch najčastejšie môžeme stretnúť 
s  termoplastmi so zastúpením cca 10  % 
z  celkovej hmotnosti vozidla, ktoré zodpo-
vedá asi 100 kg jeho hmotnosti. Polyméry 
sa využívajú najmä pri výrobe karosérie au-
tomobilu a  menej pri konštrukcii podvoz-
kov. Z  najviac využívaných polymérov pri 
výrobe automobilov možno uviesť izotaktic-
ký polypropylén a  jeho kopolyméry (30 %), 
nízkohustotný a  vysokohustotný polyety-
lén (10  %), polyamid 6, polyamid 12 a  iné 
polyamidy (10 %) a terpolymér akrylonitril-
-butadién-styrén (ABS) s 10-percentným za-
stúpením. Izotaktický polypropylén našiel 
v automobiloch uplatnenie najmä v prípade 
veľkoplošných, rázovo namáhaných dielov 
karosérie, a to jednak vonkajších (nárazníky, 
spoilery) a jednak vnútorných (panel prístro-
jovej dosky, obloženie kabíny). Materiály na 
báze polyamidov nachádzajú v  konštrukcii 
automobilov tiež široké využitie, pričom sú 
sú z nich vyrábané rôzne ovládacie prvky ako 
sú kľučky dverí, súčasti napínacieho mecha-
nizmu bezpečnostných pásov a ďalšie drob-
né diely interiéru vozidla.

Prírodné materiály a bezpečnosť 

Pri konštrukcii automobilov sa uplatňujú 
aj najrôznejšie druhy prírodných polymér-
nych materiálov na báze celulózy (napríklad 
bambus či kokosové vlákna), z  ktorých sa 
vyrábajú ekologické bioplasty pre interiéry 
niektorých automobilov. Kompozity, kto-
ré boli ešte relatívne nedávno extravagant-
nými pri malosériovej alebo kusovej výrobe 
drahých špeciálov, sa v  súčasnosti už širo-
ko využívajú. Rozvoj nanotechnológií a po-
kles ceny týchto kompozitných materiálov 

s novými možnosťami priemyselnej výroby 
túto situáciu zmenil. 
Použitie plastov sa spája aj s ďalšími inovácia-
mi, ktoré majú zvyšovať bezpečnosť, komfort 
a zvýšiť šetrný prístup k životnému prostre-
diu. V súčasnosti a v blízkej budúcnosti by sa 
malo zaviesť používanie špeciálnych kompo-
zitných výstužných materiálov v nárazníkoch 
automobilov, ktoré vykazujú trikrát vyššiu 
tuhosť a  absorpciu energie, ako má obyčaj-
ný plast. Plastové opierky hlavy prispieva-
jú k  vyššej bezpečnosti pasažierov. V  prípa-
de spätného nárazu sa v dôsledku aktivácie 
posunie predná polovica opierky dopredu, 
pričom sa zníži riziko zranenia osôb v auto-
mobile. Hlavné použitie nových materiálov 
alebo existujúcich materiálov nahradením 
napríklad kovov si vyžaduje množstvo skú-
šok a testov ich efektívneho a účelného po-
užitia. Nové trendy vývoja automobilov sa 
orientujú na využívanie nových, odľahčených 
alebo kompozitných materiálov, na špeciálne 
povrchové úpravy karosérií, používanie ľah-
kých kovových konštrukcií, ako aj na zvyšo-
vanie podielu plastických látok pre montáž 
vývojovo moderných typov automobilov. 
Termoplasty, duroplasty, elastoméry, textil 
a kompozity zosilnené vláknami patria dnes 
v modernej konštrukcii automobilov k bež-
ným materiálom. Tento druh materiálov tr-
valo napomáha ľahkej konštrukcii vozidiel, 
k ich aktívnej a pasívnej bezpečnosti a optic-
kému a hmatovému aspektu konštrukčných 
prvkov. Karosérie z plastu sú vo veľkosério-
vej výrobe známe od 80. rokov. Z  počiat-
ku sa plasty využívali ako obloženie náraz-
níkov, neskôr ako doplnkové časti karosérií 
– bočné steny a  dvere vyrobené z  termo-
plastov. Najskôr sa plastové dielce vyrába-
li živicovým pretlačováním, pričom sa sklo-
laminátový polotovar napúšťal epoxidovou 
živicou. Neskôr sa bočné časti karosérie vyrá-
bali vstrekovaním termoplastov, ktoré sa ka-
todicky lakovali.

Kia Otima Hybrid 2011 s motorom s krycími 
plastovými dielcami

Audi R8 s interiérom vyrobeným z polymérnych kompozitov
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Rozšírenie aplikácií

V  súčasnosti sa plastové prvky vyrábajú aj 
z  nového termoplastu – zmesi polyamidu 
a ABS terpolyméru plnenej minerálmi. Medzi 
výhody tohto kompozitu patrí nízka tepelná 
rozťažnosť a nasiakavosť vlhkosti ako aj níz-
ke výrobné náklady. Použitie plastov spevne-
ných uhlíkovým vláknom umožňuje znížiť 
hmotnosť a  ťažisko vozidla a  zvyšuje akce-
leráciu najmä športových vozidiel. Pri výro-
be karosérie sa používa vláknami zosilnený 
polyester, ktorý v porovnaní s termoplastami 
dosahuje lepšiu rozmerovú stabilitu a tuhosť. 
Táto konštrukcia má tieto výhody: vysokú te-
pelnú stabilitu a dobré vlastnosti pri náraze. 

S  použitím týchto kompozitov sa dosiahne 
veľká tvarová stabilita vyrobených dielcov, ich 
dobrá bezpečnosť pri náraze, minimálne emi-
sie v interiéri a vysoká tvarová voľnosť. Na zvý-
šenie bezpečnosti osôb sa na konštruovanie 
čelnej časti automobilov používajú hybridné 
materiály, pričom sa v nich spájajú charakte-
ristické vlastnosti ocele (vysoká pevnosť a tu-
hosť) s možnosťami plastov, ktorými sú eko-
nomické tvarovanie a  rozsiahle možnosti ich 
začlenenia do celku. Ako hybridné materiály 
sa aplikujú oceľové výstuže obalené polyami-
dom plneného sklenenými vláknami. Použitie 
hybridných materiálov má v porovnaní s čisto 
kovovou konštrukciou za následok optimali-
záciu energetickej bilancie vozidiel. 
Aktuálnym pri použití kompozitných plastov 
je vkladanie plastových štrukturálnych peno-
vých prvkov do štruktúry karosérie vozidiel. 
Pomocou tejto techniky je možné cielene 
dosiahnuť významné zosilnenie tuhosti ka-
rosérie a odolnosti proti nárazu. Štruktúrne 
prvky na báze epoxidových pien sa pri výro-
be karosérie umiestňujú do dutých profilov, 
pričom sa aktivácia, expanzia a  vytvrdnutie 
epoxidových pien dosiahne pôsobením tep-
loty pri lakovaní. Plasty v spojení s nanotech-
nológiami pri výrobe automobilov rozširu-
jú spektrum využívaných vlastností plastov 
a  textílií. Nanotechnologické postupy vyu-
žívania plastov sa často spájajú s  vysokými 
hydrofóbnymi vlastnosťami exotických rast-
lín, ktoré sa označujú ako lotosový efekt. Pri 
stavbe automobilov sa využívajú tieto fyzi-
kálne vlastnosti nanokompozitných poly-
mérnych materiálov: zlepšená mechanická 
pevnosť, zlepšená odolnosť voči oderu a po-
škriabaniu, znížené trenie, odpudzovanie ne-
čistôt a  antireflexný charakter. Tieto vlast-
nosti ponúkajú široké možnosti pri zavedení 
inovácií pri konštrukcii automobilov, pričom 
ide o využitie plastov zosilnených nanočasti-
cami, lakov odolných proti poškriabaniu, ne-
zahmlievajúcich sa povrchov, napríklad skla 
a  antireflexných povrchov, napríklad krycej 
vrstvy prístrojových dosiek. V  súčasnosti je 
pri konštruovaní automobilov aktuálne po-
užívanie zasúvacích lepených spojov s mag-
netickými nanočasticami, pričom sa energia 
potrebná na vytvrdnutie lepidla zavádza cie-
lene indukciou mikrovĺn. Tento postup otvá-
ra ďalšie možnosti na prípravu modulárnych 
a  ľahčených konštrukcií pri stavbe automo-
bilov. Zlepené nekovové časti sa pri tomto 
technologickom postupe môžu bez poško-
denia oddeliť. Pri opravách je možné vymie-
ňať jednotlivé konštrukčné prvky automo-
bilu a  dlhodobo ich opakovane používať. 
S  využitím nanotechnologických postupov 
sa v súčasnosti pracuje na zlepšení ochrany 

povrchu automobilových lakov a plastových 
dielcov, najmä z hľadiska odolnosti proti po-
škriabaniu. Predpokladom zavedenia nano-
technológií vo veľkosériovej výrobe je do-
statočná dlhodobá životnosť pripravených 
dielcov a dôležité sú aj ekonomické hľadiská. 
Novým konštrukčným materiálom používa-
ným na výrobu automobilov je ľahká pena 
na báze polypropylénu, ktorá je umiestnená 
medzi dvomi tenkými hliníkovými plechmi 
s názvom Inrekor. Britská spoločnost Inrekor 
Ltd. už predstavila verejnosti nový konštrukč-
ný materiál s názvom INREKOR, ktorý bude 
ponúkať automobilkám. Hmotnosť auto-
mobilov by vďaka Inrekoru mohla klesnúť až 
o 30 % pri zachovaní pôvodnej mechanickej 
pevnosti. Inrekor je výrazne lacnejší materiál 
ako uhlíkové kompozity a na rozdiel od nich 
je kompletne recyklovateľný. Konštrukcia au-
tomobilu z Inrekoru sa jednoducho poskla-
dá ako stavebnica z  presne opracovaných 
dielcov, pričom sa na ich spojenie používa 
lepidlo. Ak vás predstava zlepovaného auta 
desí, nemusíte sa báť. Lepené spoje dnes do-
sahujú rovnaké pevnosti ako zvárané a v prí-
pade nehody sa správajú predvídateľne. 
Lepenie namiesto zvárania používa napríklad 
automobilka Lotus pri výrobe svojich flexi-
bilných modulárnych karosérií. Vysoká bez-
pečnosť konštrukcií z  Inrekoru bola overe-
ná niekoľkými nezávislými testmi. Špecialisti 
britskej spoločnosti MIRA potvrdili, že kon-
štrukčný materiál vyrobený z  Inrekoru vý-
borne disipuje energiu. Očakáva sa, že šasi 
z  nového materiálu Inrekor by malo v  tes-
toch Euro NCAP dosiahnuť rovnaké výsled-
ky ako päťhviezdičková oceľová konštrukcia, 
pričom je však hmotnosť až o  40 kg nižšia 
ako v prípade ocele. Briti už majú z Inrekoru 
vyrobený automobil. Replika automobilu 
Porsche 356 s použitím konštrukčného ma-
teriálu Inrekor vznikla v  spolupráci s  Chesil 
Motor Company, ktorá vyrába retro sta-
vebnice automobilov s  konvenčnými pod-
vozkami. Prototyp automobilu vyrobeného 
z Inrekoru je rovnako pevný ako bežné mo-
dely, pričom má 15 % nižšiu hmotnosť. 
Príspevok bol vytvorený realizáciou projektu 
Centrum pre Materiály, vrstvy a systémy pre 
aplikácie a chemické procesy v extrémnych 
podmienkach – Etapa II na základe podpo-
ry operačného programu Výskum a vývoj fi-
nancovaného z Európskeho fondu regionál-
neho rozvoja.

Cieľom použitia plastov vo vnútri vozidla je 
dosiahnutie čo najlepších optických a hmato-
vých vlastností a zvýšenie pasívnej bezpečnos-
ti. V poslednom čase sa venuje veľká pozornosť 
plastovým materiálom so špeciálnymi povr-
chovými vlastnosťami pri výrobe prístrojovej 
dosky v automobiloch a kompozitným materi-
álom používaným ako obloženie v interiéri vo-
zidiel. Pri tvorbe povrchov prístrojových dosiek 
sa v  závislosti od požiadaviek na ich geomet-
riu používajú penové a kompaktné plastové fó-
lie a  tvarované povlaky vyrábané rozprašova-
cou technikou, rotačným odlievaním (vratným 
výklopným liatím) a  odlievaciou technikou. 
Aktuálnym použitím rotačného odlievania je 
tzv. poťahovanie vo forme, pričom sa pri tom-
to postupe v prvom kroku nanesie do odlieva-
cieho zariadenia farebná polyuretánová vrstva 
s hrúbkou niekoľkých milimetrov a potom sa 
výklopným liatím vyrobí vlastný tvarovací po-
vlak z termoplastického PVC. 
Výsledkom tohto postupu sa dosiahnu tieto 
výhody: vysoká hospodárnosť výroby, dosiah-
nutie širokého spektra farebných odtieňov, 
cielené nastavenie dotykových vnemov ako aj 
cielená tvorba priehlbín. Pri výrobe obloženia 
a  výplní (napríklad výplň dverí vrátane nos-
nej štruktúry) sú dôležité optické vlastnosti 
dielcov s požiadavkou ich minimálnej hmot-
nosti. Z výrobno-technického hľadiska sa naj-
lepšie osvedčili plastové kompozity plnené 
prírodnými vláknami ľanu, bavlny alebo sisalu. 

Automobil BMW, séria 7 s interiérom vyrobeným 
z plastov a ich kompozitov
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