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ABSTRACT 

 This contribution deals with laser welding of thin steel sheets. As tested materials the low 
carbon steels of various thicknesses were used ( steel 11 321 - thickness 0,28 mm, Kohal IZ - thickness 
0,58 mm and steel 11 305 - thickness 0,7 mm ). The research was carried out on the equipment of type 
ELA 001A with the laser beam output to 1000 W. For the protection against oxidation of molten weld 
metal the CO2 protecting atmosphere was applicated.  

 For selected materials the laser welding parameters were optimized. Obtained properties of 
welded joints were evaluated by mechanical tests - tensile test and microhardness test. The structure of 
welded joints was investigated by metalographical analysis.  

 Obtained results showed that by welding parameters optimization it is possible to create the 
high quality welded joints with convenient mechanical properties on used equipment. At given source 
output ( to 1,0 kW ) it is possible to carry out the single - layer welds for material thickness to 0,5 mm. 
At higher thicknesses it is more favourable to carry out these welds as double sided. The microhardness 
measurements confirmed that on the contrary to classical welding the maximum hardness values are in 
the weld metal at laser welding. The hardness increase is minimal and depends on carbon content and 
welding parameters. Width of heat affected zone was in the range 0,4 - 1,0 mm at all welded materials. 
This width increases with the grouth of beam output and with decreasion of welding speed. 
Metalographical analysis confirmed the formation of favourable structure of weld metal and heat 
affected zone from the point of view of grains size and type of structural components. 
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ABSTRACT 

 Príspevok sa zaoberá možnosťou zvárania tenkých oceľových plechov  pomocou lasera. Ako 
skúšobný materiál sa použili nízkouhlíkové ocele rôznych hrúbok - oceľ 11 321 hrúbky 0,28 mm, 
Kohal IZ hrúbky 0,58 mm a oceľ 11305 hrúbky 0,7 mm. Výskum bol realizovaný na zariadení ELA 



001A, s výkonom laserového lúča do 1000 W. Pre ochranu roztaveného zvarového kovu pred 
oxidáciou bola do miesta zvaru privádzaná ochranná atmosféra CO2.  

 Pre zvolené materiály boli optimalizované parametre zvárania laserovým lúčom. Dosiahnuté 
vlastností zvarových spojov boli hodnotené mechanickými skúškami - ťahovou skúškou a skúškou 
mikrotvrdosti. Štruktúrny stav zvarových spojov bol skúmaný pomocou metalografickej analýzy.  

 Dosiahnuté výsledky ukázali, že optimalizáciou parametrou zvárania je možné na danom 
zariadení vytvoriť kvalitné jednovrstvové zvarové spoje s vyhovujúcimi mechanickými vlastnosťami 
do hrúbky 0,5 mm. Pri väčších hrúbkach je výhodnejšie zvary realizovať ako obojstranne. Merania 
mikrotvrdosti potvrdili, že na rozdiel od klasických zvaroch sa maximálna tvrdosť u laserových 
zvaroch dosahuje vo zvarovom kove. Nárast tvrdosti je minimálny a závisí od obsahu uhlíka a 
parametrou zvárania. Šírka tepelne ovplyvnenej oblasti, ktorá sa pohybovala v rozmedzí 0,4 - 1,0 mm, 
rastie so zvyšovaním výkonu laserového lúča a znížovaním rýchlosti zvárania. Metalografická analýza 
potvrdila vznik priaznivej štruktúry zvarového kovu a tepelne ovplyvnenej oblasti ako z hľadiska 
veľkosti zŕn, tak aj druhu štrukturálnych zložiek.  

 

 

1. ÚVOD 

 Laser je významný nekonvenčný intenzívny zdroj lokálneho ohrevu, ktorý sa už dnes bežne 
používa v mnohých oboroch ľudskej činnosti. Vývoj laserovej technológie a lepšie vedomosti o 
základných aspektov interakcie lúč - materiál otvorili nové horizonty aj pri spájaní a delení materiálov 
laserom. Tieto aplikácie našli uplatnenie v rôznych oblastiach priemyslu, ako je strojárstvo /najmä 
automobilový priemysel/, energetika, zbrojárstvo, doprava, elektrotechnika a pod. Veľký rozmach tejto 
technológie je daný skutočnosťou, že tento proces zaručuje zvýšenie produktivity, kvality a 
konkurencie schopnosti výrobkov. 

 Pri zváraní tenkých plechov klasickými technológiami dochádzalo veľmi často k 
znehodnocovaniu týchto materiálov v dôsledku deformačného a tepelného cyklu, ako aj k    vytváraniu 
prepalov. Tento nedostatok sme sa snažili eliminovať laserovým zváraním, ktoré spĺňa tie 
najnáročnejšie požiadavky na  zvarový spoj. 
 

 

            Tvar zvaru a jeho kvalita závisia od parametrov zvárania, ktoré môžeme  zhrnúť do štyroch 
skupín [1,2,] : 

parametre týkajúce sa charakteristík lúča 

parametre procesu zvárania 

materiálové charakteristiky a jeho zvariteľnosť 

konštrukčné prevedenie zvarového spoja 

 Laserový lúč je charakterizovaný výkonom, priestorovou energetickou hustotou lúča 
vyjadrenou termínom mód, vlnovou dĺžkou a jeho polarizáciou. Z hľadiska výkonu laserový lúč 
rozdeľuje buď plynulú energiu / kontinuálny režim /, alebo série diskrétnych energií definovaných 
časom pulzov a frekvenciou / pulzný režim/. Mód lúča je dôležitejší pri deliacich operáciách, ako pri 
zváraní. Spolu s polarizáciou laserového lúča ovplyvňujú tvar prierezu zvar [4]. 

 Parametre procesu zahrňujú také charakteristiky, ako je priemer lúča a jeho intenzita, 
divergencia lúča, relatívny pohyb lúča vzhľadom na zváraný materiál a druh prostredia v okolí aktívnej 
zóny. Pre daný výkon lúča je prievar nepriamo úmerný druhej odmocnine rýchlosti zvárania. Zváranie 
laserom sa zvyčajne uskutočňuje oveľa vyššou rýchlosťou než pri klasických technológiách. Rýchlosť 
zvárania je praktický kompromisom medzi výrobnosťou, ktorá požaduje použitie vysokých rýchlosti a 
metalurgickými transformáciami, ktoré prebiehajú v materiáli počas zváracieho cyklu. Pri veľkých 
rýchlostiach zvárania môže rozstrekovanie taveniny vytvárať nespojitosti v tuhnúcom kove [3, 10].                   

 Ďalším dôležitým faktorom zvárania je poloha ohniska vzhľadom k povrchu materiálu. Pri 
zváraní tenkých materiálov / h < 5 mm / je ohnisko umiestnené na povrchu zvarenca. Keď sú zvárané 
pomerne hrubé materiály / h > 10 mm / ohnisko môže byť umiestnené vo vnútri materiálu, pre 



optimalizáciu prievaru. V niektorých prípadoch môže byť zaujímavá defokusácia lúča - lúč je 
umiestnený nad povrchom materiálu, aby sa eliminovali prípadné medzerové tolerancie. 

 Dôležitým predpokladom získania kvalitného zvaru je ochrana tavného kúpeľa pred oxidáciou 
počas zvárania. Obvykle sa to dosahuje podobne, ako pri klasickom zváraní, použitím vhodných 
ochranných plynov, ako hélium a argón.  Použitý plyn vplýva tiež na prievar a tvar zvaru. Tak 
napríklad ochrana héliom dáva hlbší prievar a úzky zvar. 

 Pri posudzovaní zvariteľnosti materiálu vychádzame z toho, že zváranie laserom je tavné 
zváranie, kde platia všeobecne platné metalurgické zákonitosti premien kovov pri ohreve a 
ochladzovaní. Zvariteľnosť budú ovplyvňovať aj niektoré ďalšie parametre, ako je [6]: 

typ použitého spoja /tupý, preplatovaný, kútový / 

druh húsenice / lineárna, obvodová axiálna alebo radiálna / 

poloha zvárania 

prítomnosť chýb vo zvarovom spoji / trhliny, póry, geometrické chyby vrstiev / 

Pre ideálny typ laserového zvaru je treba dosiahnuť: 

úplne prevarený spoj kvôli homogenite a zníženiu distorzií 

pravidelné a mierne sklonené strany pre únik plynov z taveniny  

pravidelné horné a spodné húsenice bez neprievarov, kvôli lepším únavovým vlastnostiam 

 Príspevok sa zaoberá možnosťami laserového zvárania tenkých plechov technologickým 
zariadením ELA 001. Pre zvolené materiály boli optimalizované parametre zvárania laserovým lúčom. 
Mechanickými a metalografickými skúškami boli overené dosiahnuté  vlastnosti zvarových spojov. 

           

2. EXPERIMENTÁLNE PODMIENKY 

 Výskum bol realizovaný na zariadení  ELA 001 A, ktorý sa radí svojimi parametrami medzi 
laserové zariadenia IV. triedy. Je to výkonový prietočný CO2 laser určený pre rezanie, zváranie, 
povrchové tepelné spracovanie a ďalšie technológie využívajúce laserový lúč ako bezkontaktný zdroj 
energie. Laser ELA 001 A  patrí do kategórie plynových laserov s plynom rýchle prúdiacim naprieč 
optickým rezonátorom s konvektívnym chladením. Excitácia aktívneho prostredia sa uskutočňuje 
spojitým nízkotlakým tlejivým elektrickým výbojom. Smer elektrického poľa je kolmý na optickú os 
rezonátora i na smer rýchlosti prúdenia plynu. Optický rezonátor je jednopriechodový, nestabilný. 
Aktívne prostredie je tvorené zmesou oxidu uhličitého (CO2), dusíka (N2) a hélia (He). Laser je 
zdrojom koherentného žiarenia v neviditeľnej infračervenej oblasti optického spektra na vlnovej dĺžke 
10,6 µm s maximálnym optickým výkonom 1000 W a pracuje v kontinuálnom režime. Vlastnosti 
laserového lúča umožňujú fokusáciu stopy s veľmi malými rozmermi a dosahovať v nej intenzitu 
žiarenia 104 až 106 W.mm-2, čo postačuje na rýchly ohrev, roztavenie a odparenie väčšiny 
technických materiálov. Výkon laserového lúča je možné regulovať v rozsahu 0 až 1000 W, zmenou 
parametra prúdu. Laserový lúč usmernený optickou sústavou je vyvedený na pracovný polohovací stôl, 
ktorý je prestaviteľný v troch osiach [5]. 

 Parametre charakterizujúce proces laserového spracovania: 

výkon laserového žiarenia (resp. výkon lúča), 

priemer zväzku lúčov dopadajúceho na povrch vzorky, (prakticky merateľná ako šírka stopy lúča) 

rýchlosť zvárania daná rýchlosťou posuvu polohovacieho stola vzhľadom k dopadajúcemu zväzku 
lúčov. 

 Realizované experimentálne práce boli orientované na: 

optimalizáciu ohniskovej vzdialenosti pre získanie optimálnej stopy v závislosti na výkone,  

určenie parametrov zvárania -  výkon lúča, rýchlosť zvárania a ohnisková vzdialenosť  

overenie  mechanických vlastností a metalografiu zvarových spojov realizovaných laserovým 
lúčom. 



 Na zváranie boli použité nasledujúce materiály: 

11 321 hrúbky s = 0,28 mm, Re = 235 MPa, Rm = 280 - 380 MPa valcovaný za studena rekryštalizačne 
žíhaný, vhodný na tvárnenie za studena. Obsah uhlíka C = 0,1 %. 

KOHAL IZ - izotropný plech hrúbky s = 0,58 mm, Re = 250 MPa, Rm = 350 MPa. Obsah uhlíka C  = 
0,02 % 

11 305 hrúbky s = 0,7 mm, Re = 215 MPa, Rm = 290 - 360 MPa valcovaný za studena, rekryštalizačne 
žíhaný vhodný na hlboké ťahanie, odolný proti  starnutiu. 

 Na prípravu skúšobných vzoriek boli vyhotovené z každej hrúbky dvojice plechov o 
rozmeroch 200x150 mm. Na nich boli po dĺžke vykonané tupé zvarové spoje bez prídavného materiálu. 
Z platne boli mechanickým spôsobom vyrobené skúšobné vzorky podľa STN 05 1121. Smer 
valcovania bol totožný s pozdĺžnou osou vzoriek. 

 Na zváranie bol použitý jednoduchý prípravok, v ktorom boli dvojice vzoriek k sebe pevne 
zlícované. Prípravok pozostával z dvoch prítlačných pásov, ktorými boli jednotlivé vzorky upevnené, 
čím sa vylúčila možnosť ich vzájomného posunutia. Súčasťou prípravku bola medená podložka, ktorá 
okrem toho, že slúžila ako podložka pod zvarový spoj, zároveň odvádzala teplo z miesta zvaru. Aby sa 
predišlo nepresnému stredeniu lúča, čo by malo za následok zvlnenie jedného z plechov a tým aj 
nekvalitný zvar, boli na stole upevnené dva dorazy, ktorými bola vymedzená poloha prípravku.Aby sa 
do zvaru nedostali nežiadúce prvky, ktoré by mohli výrazne ovplyvniť kvalitu zvarového spoja bola do 
miesta zvaru privádzaná ochranná atmosféra CO2. Ťahové skúšky zvarových spojov boli vykonané na 
trhacom stroji FM 1000 nemeckej výroby. Metalografické štúdium spojov sa realizovalo na svetelnom 
mikroskope Neophot 2. Meranie mikrotvrdosti bolo realizované na mikrotvrdomeri typu PMT-3. 
Prístroj pracuje na princípe vtlačovania 4-bokého diamantového ihlana do povrchu materiálu silou F. 
Veľkosť zaťažujúcej sily F=0,4905N (50g). 

 

 

3. DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY A ICH DISKUSIA 

 Určujúcim kritériom pre získavanie optimálnej ohniskovej vzdialenosti bola šírka stopy. 
Vzhľadom k tomu sa zisťovala ohnisková vzdialenosť pri rôznych výkonoch lúča. Pre zistenie 
optimálnej stopy lúča bola sledovaná vzdialenosť l [mm].  Je to vzdialenosť medzi koncom laserovej 
hlavy a pracovným prípravkom. 

 Pri skúšobnom zváraní vzoriek sa zistilo, že šírka stopy závisí najmä od nastavenej ohniskovej 
vzdialenosti, ale ovplyvňujú ju aj ďalšie parametre: výkon laserového lúča a rýchlosť zvárania. Z 
nameraných hodnôt vyplynulo, že optimálna ohnisková vzdialenosť leží vo vzdialenosti 204 - 221 mm 
v závislosti od hrúbky použitej vzorky [ 5,8 ]. 

 Z množstva vykonaných experimentov zameraných na sledovanie účinku laserového lúča pri 
zváraní tenkých plechov vyplynuli nasledujúce doporučenia, ktoré sú uvedené v tab.1.   

 

 
 Tab.1 Optimálne parametere pre zváranie skúmaných materiálov 

  

 

 

 Mechanické vlastnosti takto realizovaných zvarových spojov boli overované ťahovou skúškou 
v zmysle STN 05 1121 a meraním mikrotvrdosti podľa STN 05 1313. Najlepšie výsledky 
mechanických vlastností sa dosiahli pri jednostranných zvaroch materiálu hrúbky 0,28mm - obr.1, kde 
u všetkých vzoriek hodnoty medze pevnosti zvarových spojov podstatne prevyšovali minimálnu medzu 
pevnosti základného materiálu. K porušeniu zvarových spojov došlo v základnom materiáli. 

           Výsledky mechanických skúšok zvarových spojov o hrúbke materiálu 0,58mm, realizovaných 
pri výkone lúča P = 500W a zváracej rýchlosti v = 45mm.min-1 sú uvedené na obr.2 a na obr.3 pri tom 



istom výkone, ale rýchlosti zvárania v = 55mm.min-1. Horšie výsledky sa dosiahli pri nižšej zváracej 
rýchlosti, čo zrejme súvisí s väčším tepelným ovplyvnením základného materiálu, ktoré spôsobovalo 
mierne zvlnenie materiálu s následným pretavením a pretečením zvaru. K porušeniu vzoriek 
dochádzalo prevažne v základnom materiáli okrem vzoriek č.13 a 20, kde došlo k porušeniu v 
zvarovom spoji v dôsledku ojedinelých prepalov. 

     
     Fig.1 Tensile strenght of specimen with thickness             Fig.2 Tensile strenght of specimen with thickness 

               s = 0,28 mm                           s = 0,58mm,   vzv= 45mm.min-1 

 

 

 Výsledky ťahových skúšok zvarových spojov ocele hrúbky 0,7mm sú uvedené na obr.4. 
Vzhľadom na limitovaný výkon použitého zdroja boli tieto vzorky zvárané obojstranným zvarom. 
Vzorky č. 38-41 boli zvárané pri výkone P = 750W a rýchlosti zvárania v = 330 mm.min-1, vzorky č. 
42-45 pri parametroch P = 400W a v =35 mm.min-1. Z grafu je zrejmé, že lepšie výsledky sa dosiahli 
pri vyšších parametroch zvárania. Celkové sa pri obojstranných zvaroch nedosiahli očakávané 
výsledky. Tieto sú predovšetkým náročné na dodržanie súosovosti jednotlivých vrstiev zvaru. Pri 
nižších rýchlostiach zvárania dochádzalo k miestnemu pretavovaniu a pretečeniu zvarov. Výsledkom 
bolo porušenie vzoriek vo zvarovom spoji vz. č.40 a 45. Obdobné výsledky sa dosiahli aj pri realizácii 
obojstranných zvarov ocele hrúbky 0,58mm. 
 

 

     
     Fig.3 Tensile strenght of specimen with thickness           Fig.4 Tensile strenght of specimen with thickness 

                s = 0,58mm , vzv =  55mm.min-1                      s = 0,7mm 

 

 

       Merania  mikrotvrdosti podľa Vickersa ukázali, že pri zváraní laserom vzniká veľmi úzka tepelne 
ovplyvnená oblasť s minimálnou zmenou mikrotvrdosti vzhľadom na zvarový kov, tak ako to 
dokumentuje obr.5 pre hrúbku materiálu 0,28 mm. Obdobný priebeh mikrotvrdosti sa dosiahol aj pri 
zvarových spojov hrúbky 0,58 a 0,70 mm. Vo všetkých troch prípadoch došlo k zvýšeniu mikrotvrdosti 
zvarového spoja, ktorá mala stúpajúcu tendenciu smerom od základného materiálu, cez tepelne 
ovplyvnenú oblasť / TOO /, až po zvarový kov.  Najväčší nárast mikrotvrdosti zvarového kovu bol 
nameraný  u materiálu 11321  v priemere o 60 HV0,05, čo zrejme súvisí s vyšším obsahom uhlíka. U 
materiálov KOHAL IZ a 11305 bol nárast tvrdosti minimálny v priemere o 20-30 HV0,05 - obr.6. 
Šírka TOO bola u všetkých zváraných materiálov pomerne malá a dosahovala od 0,4-1,0mm. Vznikla 
priaznivá TOO o čom svedčí aj skutočnosť, že u všetkých vzoriek sa jej mikrotvrdosť pohybovala pod 
úrovňou  mikrotvrdosti zvarového kovu. Vo zvarovom kove a v TOO dochádzalo k miernemu nárastu 
mikrotvrdosti pri zvyšovaní výkonov laserového lúča a pri vyššej zváracej rýchlosti. Šírka TOO rastie 
so zvyšovaním výkonu lúča a znižovaním rýchlosti zvárania - viď obr.7. 
 

 

           
     Fig.5 Microhardness distribution through the cross                  Fig.6 Microhardness distribution through the cross  

          section of weld s = 0,28mm           section of  weld s = 0,58mm           

 

 

 Zvarové spoje boli ďalej podrobené metalografickej analýze. Na obr.8 je znázornená 
štruktúrna stavba zvarového spoja ocele 11 321. Detail prechodu z TOO do zvarového kovu je na 



obr.9. TOO je tvorená úzkym pásmom vysokého prehriatia s hrubozrnou feriticko-perlitickou 
štruktúrou s charakterom Widmanstättenovej štruktúry. Táto prechádza do úzkeho pásma 
normalizačného žíhania s jemnozrnnou štruktúrou a podstatne širším pásmom čiastočnej 
prekryštalizácie. Štruktúra zvarového kovu je tvorená liacou štruktúrou bez výraznej orientácie s 
náznakom polyedričnosti zŕn. Obdobné výsledky sa dosiahli aj u materiálu 11 305. 
 

 

            
    Fig.7 Effects of weld joint parameters on width of heat            Fig.8 Microstucture of weld joint s = 0,28mm 

              affected zone 

 Základný materiál plechov KOHAL IZ mal feritickú štruktúru s terciálnym cementitom 
vylúčeným po hraniciach zŕn. Celkový pohľad na štruktúru zvarového spoja je na obr.10. 

 

 

         
 

 
   Fig.9 Microstucture of weld joint s = 0,28mm          Fig.10 Microstucture of weld joint s = 0,58mm 

 

 

TOO je tvorená oblasťou vysokého prehriatia s hrubozrnnou štruktúrou, ktorá sa smerom do 
základného materiálu plynulo zjemňuje, bez výrazného ohraničenia ďalších pásiem. Štruktúra 
zvarového kovu je pomerne jemnozrnná, bez výraznej orientácie zŕn. Ich veľkosť je len o málo väčšia 
ako u základného materiálu. 

 

 

4. ZÁVER  

 Experimenty vykonané na tenkých oceľových plechoch hrúbok 0,28, 0,58, 0,70 mm potvrdili, 
že aj s  pomerne  nízkym  výkonom  laserového lúča je možné vytvoriť kvalitný   zvarový spoj, s 
vyhovujúcimi vzhľadovými a mechanickými vlastnosťami.  Optimalizáciou parametrov zvárania sa dá 
dosiahnuť požadovaná pevnosť zvarového spoja. Vzhľadom na limitovaný výkon použitého laserového 
zdroja - 1,0 kW je možné na danom zariadení realizovať akostné jednovrstvové zvarové spoje do 
hrúbky zváraného materiálu cca 0,5mm.  

 Tvrdosť v oblasti zvarového spoja nevykazuje výrazné gradienty. Na rozdiel od klasických 
zvarov, kde maximum tvrdosti pozorujeme v podhúsenicovej zóne v laserových zvaroch sa najväčšia 
tvrdosť dosahuje vo  zvarovom kove [7, 9]. Tvrdosť zvarového kovu  oproti základnému materiálu 
vzrástla viac u materiálu 11 321, u ďalších dvoch len nepatrne. V žiadnom prípade sa však nepriblížila 
ku kritickým hodnotám. Šírka tepelne ovplyvnenej oblasti je malá a jej tvrdosť ani v jednom prípade 
neprevýšila tvrdosť zvarového kovu. 

 Metalografická analýza potvrdila vznik priaznivej štruktúry zvarového kovu a TOO ako z 
hľadiska jej šírky, tak aj štruktúrnej stavby. Dosiahnuté výsledky ďalej ukázali, že pri zváraní väčších 
hrúbok nad 0,5mm je výhodnejšie použiť zariadenie s vyšším výkonom zvárania pre jednovrstvové 
zvary, než realizácia obojstranných zvarov. 

       Pri realizácii zvarových spojov skúšobných platní bolo zistené, že z praktického hľadiska, okrem 
parametrov zvárania dôležitú úlohu hrá hrana prístrihu, ktorá musí byť geometricky rovná a nesmie 
niesť stopy deformácie. Deformácie spôsobujú vznik medzier medzi hranami prístrihov, v ktorých zvar 
nemusí byť dostatočne vyplnený, alebo zvar pretečie. Ďalším problémom, hlavne pri dlhších zvaroch, 
môže byť tuhosť upnutia prístrihov počas zvárania aby sa zaistila rovinnosť miesta zvaru. 
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