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K hodnocení pevnosti svaru a vlivu kapalných prostfed'i na proces aváfení 
byla aplikována metoda vtis'ku kuličky. Po docílení Hertzova kuželového 
záprasku je rozpraskaný povrch opětně staven v následující tepelné operaci. 
Rozdíl v délce trhlin pfed sváfením a po něm je měfítkem tvorby spoje, Zá
vislost této hodnoty na teplotě vykazuje charakteristický průběh, jenž souvisí 
s desorpčními procesy. Proces svafování je možno podstatné zintenzivnit 
kapalným prostfedím na povrchu skla, Zejména se uplatňují pfíznivě 
látky se silným vzájemným pi',,sobením na povrchu (EDA - působení a vzá
jemné působení vodíkových můstků). Látky působící na povrch skla zlepŘují 
pevnost svaru nejlépe v bezvodém stavu. Metodou vtisku kuličky lze zjistit 
optimální teplotu i tepelnou a chemickou úpravu při svafování skel bez 
mezivrstvy. 

ÚVOD 

Stanovení optimálních technologických parametrů svařování (teploty, času, vlivu 
okolí) běžným způsobem (např. z měření v ohybu nebo ve smyku) je velmi náročné 
na čas, materiál a přístroje. Pro stanovení pevnosti svaru při difúzním svařování 
skel stejného chemického složení byla vyvinuta a patentována metoda [I], jež 
umožňuje výpověď jednoduchým způsobem, při současné úspoře materiálu [2, 3, 4]. 

Při difúzním svařování jde o proces, při němž je dosaženo spojení dvou vzájemně 
přizpůsobených povrchů skel bez vzniku mezivrstvy, pod transformačd teplotou. 
Vychází-li se z charakteristických vlastností povrchu, je možno i zde použít pojmy 
fyzikální sorpce a chemisorpce, jež určují specifickým způsobem vznik spoje. Stav 
hydratace (vazba molekul vody na ionty) a stupeň hydroxylace gelové vrstvy ovliv
ňují podstatně vzájemné působení molekul mezi oběma povrchy, jež mají být sva
řeny. Tyto jevy jsou výrazně teplotně závislé. Pro získání dokonalého spoje je snaha 
dosáhnout tepelně aktivovaného přechodu od fyzikální sorpce k chernisorpci s malou 
rovnovážnou vzdáleností. Organické kapaliny, nanesené na svařované povrchy, 
mohou podstatně zlepšit proces svařování a vysokou přídržnost spoje. 

METODA 

Při vtisku ocelové kuličky do povrchu skla vzniká mimo oblast kontaktní plochy, 
při čistě pružné deformaci, soustředná, ostře ohraničená oblast tahového napětí 
v povrchové vrstvě skla. Při experimentech byly použity kuličky o průměru 2,5 
a 5 mm. Pokud se při souvisle rostoucím zatížení překročí lomové napětí, vznikne 
kruhová trhlina, kteťá se rozšiřuje do nitra materiálu ve tvaru Hertzova kuželového 
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