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ANOTACE 

 

 HLAVATÝ, J. Studium svařitelnosti a vlastností svarových spojů oceli T24. Ostrava: 

Katedra mechanické technologie - 345, Fakulta strojní VŠB – TU Ostrava, 2014. 

Školitel Disertační práce: prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. 

 

K důležitým odvětvím průmyslové výroby v České republice a ve světě patří výroba 

elektrické a tepelné energie. K hlavnímu zdroji lze stále řadit tepelné elektrárny i při existenci 

jaderných elektráren a dalších alternativních zdrojů. Vývoj posledních let je směřován  

ke zvyšování účinnosti tepelných elektráren zvyšováním pracovních parametrů páry, které 

kladou vyšší nároky na používané materiály a svarové spoje tlakových celků elektráren.   

Disertační práce se zabývá problematikou svařitelnosti a vlastnostmi nízkolegované 

žárupevné oceli T24, rozborem metalurgických a mechanických vlastností svarových spojů.  

Teoretická část disertační práce se zabývá rozborem současného stavu vývoje znalostí 

žáropevných ocelí T24 používaných v energetice. Důraz je kladen na její žárupevnost a 

svařitelnost. V závěru teoretické části je rozebrána problematika sekundárního vytvrzování 

oceli T24. Na základě teoretického rozboru byly stanoveny cíle a metody řešení práce. 

Praktická část disertační práce je zaměřena na provedení vlastních svarových spojů 

z oceli T24 a jejich vyhodnocení. V první části byly navrženy parametry svařování zkušebních 

svarových spojů a jejich tepelné zpracování. Vzorky byly podrobeny zkouškám praskavosti 

Tekken, RD a simulační zkoušce za účelem návrhu teploty předehřevu a vhodného přídavného 

materiálem pro svařování oceli T24. 

Ve druhé části svařeny zkušební svarové spoje oceli T24, na kterých byly provedeny 

metalografické zkoušky, zkoušky tvrdosti a zkoušky rázem v ohybu. Část zkušebních vzorku 

svarových spojů byla podrobena teplotní expozici za účelem studia vlivu tepelného zpracování 

spojů v souvislosti na sekundárním vytvrzování svarových spojů oceli T24. Cílem posouzení 

provedených výsledků je potvrdit či vyvrátit nutnost aplikace předehřevu a tepelného 

zpracování svarových spojů ocelí T24.  

V závěru disertační práce je provedena diskuse výsledků a shrnutí dosažených výsledků. 

Soubor výsledků této práce je přínosem i v praktických aplikacích při návrhu a schválení 

technologie svařování ocelí T24. 
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ANNOTATION 

 

HLAVATÝ, J. Study of Weldability and Properties of Welded Joints of T24 Steel. Ostrava: 

Department of Mechanical Technology - 345, VŠB – Faculty of Mechanical Engineering – 

Technical University of Ostrava, 2014. Head of Dissertation: prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. 

 

Production of electric and thermal energy belongs to important branches of industrial 

production in the Czech Republic and also in the world. Thermal power plants can be 

considered as main source, even when nuclear power plants and other alternative sources exist. 

The development in the last years has been directed to enhance the affectivity of coal power 

plants by increasing the working parameters of steam; those parameters put higher demands on 

the used material and on welded joints of the power plant pressure units. 

The dissertation deals with problems of weldability and properties of low-alloyed heat-

resistant steel T24, and also with analysis of metallurgical and mechanical properties  

of welded joints.  

The theoretical part of the dissertation deals with analysis of the present state  

of knowledge regarding the heat-resistant steel T24 used in power industry. Emphasis is placed 

on its heat-resistance and weldability. In conclusions of the theoretical part the problems of 

secondary hardening of steel T24 are analysed. Based on the theoretical analysis the aims and 

methods for experimental work have been determined. 

The experimental part of the dissertation is focused on real welded joints of steel T24 

and their evaluation. In the first part the parameters of welding of test welded joints and their 

heat treatment have been proposed. Samples were tested by weldability tests -  Tekken, RD and 

simulation tests to determine the appropriate preheating temperature and for verification  

of consumables for welding of steel T24.  

In the second part of the experiment testing welds of the T24 steel have been welded. 

These welds were subjected to metallographic tests, hardness tests and impact tests.  A part  

of the test samples has been put to long-term thermal exposition for the purpose of study  

the influence of the thermal processing on secondary hardening of welded joints of T24 steel. 

The aim to evaluate the results is to confirm or to disprove the necessity of pre-heating and 

especially of post weld heat treatment on T24 steel welds. 

In conclusions of the dissertation the discussion and summary of the achieved results 

have been performed. The set of the results at this work is contribution to practical applications 

and acceptation of the welding technology of T24 steel. 
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1 ÚVOD 

 

Od konce osmdesátých let  20.. století probíhá v celosvětovém měřítku intenzivní vývoj 

směřující ke zvýšení účinnosti tepelných elektráren. Hlavním způsobem, jak zvýšit tepelnou 

účinnost, je zvýšit parametry páry na tzv. nadkritické nebo super-kritické. Tlak přes 260 barů  

a teplota kolem 600.°C jsou považovány za super-kritické parametry páry, tlak nad 300 barů a 

teplota nad 600°C jsou označovány jako ultra-super-kritické parametry. Na obrázku č. 1. je 

zachycen růst účinnosti tepelných elektráren za období posledních padesáti let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Obrázek č. 1: Růst účinnosti tepelných elektráren [4] 

 

S vývojem tepelných elektráren koresponduje vývoj žáropevných ocelí. Je požadována 

vyšší mez pevnosti při tečení,.vysoká odolnost proti oxidaci a v neposlední řadě odolnost proti 

korozi za zvýšených teplot. V oblasti nízkolegovaných ocelí je celosvětově nejrozšířenější ocel 

2,25%Cr-1%Mo (10CrMo9-10), označovaná též jako T22, případně ocel 13CrMo4-5. Tyto 

oceli nemají dostatečnou pevnost při tečení, pokud by měly být použity jako materiál na 

membránové stěny kotlů se super-kritickými parametry. Tento fakt vedl v devadesátých létech 

minulého století k vývoji nových perspektivních ocelí pro membránové stěny, označených jako 

T23. (7CrMoWVMoNb9-6) a T24. (7CrMoVTiB10-10).  Oceli T23 a T24 vykazují vhodné 

mechanické vlastnosti za zvýšených teplot. V Česku byla již ve druhé polovině dvacátého 

století vyvinuta a uvedena do praxe ocel legovaná vanadem typu 0,5%Cr-0,5%Mo-0,3%V, 

označená 15.128, která dosahovala vyšších hodnot meze pevnosti při tečení než ocel 10CrMo9-

10. Nevýhodou oceli 15.128 je velký vliv procesu svařování, tepelného zpracování a popouštění 

na mechanické vlastnosti svarového spoje. Tyto technologické problémy byly pravděpodobně 

příčinou toho, že se ocel 15 128 přes své vysoké žárupevné vlastnosti nerozšířila celosvětově.  
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Moderní nízkolegované oceli T23 a T24 by měly být využity především. pro výrobu 

membránových stěn u kotlů se super-kritickými parametry páry. 

 

1.1 Žárupevné oceli 

 

Žárupevné oceli představují širokou skupinu kovových materiálů, které se používají  

pro práci za zvýšených a vysokých teplot v tzv. oblasti creepového namáhání. Jedná se o řadu 

komponent a strojních součástí zejména tepelné energetiky, jako jsou přehříváková a parovodní 

potrubí, kotlové bubny a sběrače, skříně a rotory parních i spalovacích turbín, svorníky atd. 

Tyto oceli u zařízení těžké chemie vyžadují dále odolnost proti vysoké reakční teplotě – 

hydrogenační a katalytické reformingové nádoby, reaktory močoviny, potrubní systémy, 

produktovody a jiné.[7] 

 

1.2 Rozdělení žárupevných ocelí  

 

Volba vhodného typu žárupevné oceli vychází z její teplotní odolnosti (maximální 

použitá teplota, pevnostní charakteristiky při zvýšených teplotách, žarupevnost). Nelze 

zanedbat jejich dostupnost, množství a druh požadovaného výrobku (plechy, trubky, výkovky 

atd.) pro výrobu dílů pracujících v dané teplotní oblasti, podobně jako možnost jejich 

technologického zpracování. Všeobecně platí, že čím je žáropevná ocel výše legovaná, tím je 

vyšší cena a většinou i náročnější technologie jejího zpracování. Na druhé straně vyšší užitné 

vlastnosti u výše legovaných skupin žáropevných ocelí vedou k výraznému odlehčení 

konstrukcí. Optimální volba potom závisí na komplexním posouzení výše uvedených předností 

i záporů. [5] 

Z hlediska teplotního použití a úrovně legování lze žárupevné oceli obecně rozdělit  

na skupiny uvedené v tabulce č. 1. V tabulce 1 a dále v textu je uvedeno starší označení ocelí 

dle ČSN z důvodu použitého zdroje (literatury).  V současné době lze podle platných norem 

přiřadit, k původnímu značení oceli, následující označení: 

1. Oceli tř. 11 a 12 (staré značení) – dle ČSN EN 10 027-1: P235, P335, C16E, L240NB, atd.; 

dle TNI CEN ISO/TR 15608 skupiny 1.1 a 1.2. 

2. Oceli tř. 15 (staré značení) - dle ČSN EN 10 027-1: 13CrMo4-5, 14MoV6-3, 24CrMoV5-

5, 17CrMoV10, atd; dle TNI CEN ISO/TR 15608 skupiny 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 a 6.3. (P23 

7CrWVMoNb9-6,  P24 7CrMoVTiB10-10)  
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3. Oceli tř. 17 (staré značení) - dle ČSN EN 10 027-1: X11CrMo5, X12CrMo9-1, P91 

X10CrMoVNb9-1, X20CrMoV12-1, atd.; dle TNI CEN ISO/TR 15608 skupiny 5.3, 5.4, 

6.4 (P92 10CrWMoVNb9-2, VM12-SHC X12CrCoWNb12-2-2)  

4. Austenitické CrNi ocelí (staré značení) - dle ČSN EN 10 027-1: X5CrNi18-10, X2CrNi19-

11, X6CrNiTi18-10, X6CrNiMoTi17-12-2, X8CzNi25-21, apod.; dle TNI CEN ISO/TR 

15608 skupiny 8.1 a 8.2. 

5. Oceli vytvrditelné (Nb; Zr; N)  

Tabulka č. 1 Rozdělaní žáropevných ocelí podle teplot použití[7] 

Typ oceli Použitelná teplota do °C 

Uhlíkové kotlové oceli tř. 11 a 12 (do 0,2 hm.%C) 450 (480) 

Nízkolegované oceli tř. 15 560 (580) 

Feritické chromové oceli tř. 17 (legované Mo; V; Nb; N) 600 (620) 

Austenitické CrNi typu ocelí 650 

oceli vytvrditelné (Nb; Zr; N) 750 

 

Pro pracovní teploty přesahující 750 (800) °C je již prakticky nemožné používat 

materiály materiály uvedené v tab. 1 z důvodu nízké žárupevnosti i žáruvzdornosti. Pro tyto 

teploty se používají slitiny Alloy 617, 740 do cca 900°C, pro vyšší teplotní oblasti potom slitiny 

těžkých kovů, jako W, Mo, Nb (nad 1 200°C), podobně jako kovokeramické materiály 

(cermety) na bázi oxidů, např. Ti02; Zr02; Ah03; Y01, případně karbidů SiC.[7] 

Bližší popis skupin žáropevných ocelí je následující:  

a) Uhlíkové kotlové oceli tř. 11 a 12 (staré značení) - dle TNI CEN ISO/TR 15608 

skupiny 1.1 a 1.2. 

Jedná se o jemnozrnné oceli s nízkým uhlíkem dezoxidované AI, resp. Ti. Používají se 

pro nízkoteplotní okruhy parních kotlů do teplot 450°C. Známými představiteli jsou např.  

12 021 a 12 022 pro kotlové trubky. Zvláštností je mikrolegovaná ocel 12 025 vyráběná  

ve variantách mikrolegur 0,02 až 0,05 hm. % Nb nebo 0,05 až 0,07 hm. % V. Její použití se 

blíží k teplotě 500°C. Způsobem zpevnění struktury karbonitridickými částicemi je podobná 

některým nízko legovaným ocelím. [8] 

b) Nízkolegované oceli tř. 15 (staré značení) - dle TNI CEN ISO/TR 15608 skupiny 

5.1, 5.2, 6.1, 6.2 a 6.3. 
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Tato skupina žáropevných ocelí bázi CrMo a CrMoV je nejvíce používaná pro výrobu tepelně 

namáhaných komponent u bloků tepelné energetiky. Za nejrozšířenější je považována ocel  

15 313 na bázi 2,25 Cr - 1 Mo, z ocelí legovaných vanadem potom typ 15 128 na bázi 0,5 Cr - 

0,5 Mo – 0,3 V. Vedle těchto ocelí používaných na trubkové varné systémy, přehříváky i 

parovody jsou známé oceli 15.236 (1,5 Cr - 0,5 Mo - 0,6 V) na lopatky turbín a svorníky, 

podobně jako 15 320 0,5 Cr - 0,7 Mo - 0,25 V) na rotory a skříně turbín. V této skupině se  

při vyšším legování chrómem uvádějí rovněž vodíkuvzdorné a zároveň žárupevné nízko 

legované oceli; ať už 15.313, tak 15 421 (3 Cr - 0,5 Mo) nebo 15.423 (3 Cr - 0,5 Mo - 0,5 V), 

které nahradily dřívější obtížně technologicky zpracovatelné oceli s W. Vysoká žárupevnost 

nízko legovaných ocelí tř. 15, která je odstupňována podle optimálního legování zejména prvky 

Mo a V, je dána zejména vysokým podílem precipitačního zpevnění struktury, částečně i 

substitučním zpevněním atomy Mo v tuhém roztoku. Na dlouhodobou vysokoteplotní odolnost 

těchto ocelí má vliv jejich strukturní stabilita, zejména termodynamická i rozměrová stálost 

přítomných karbidických částic. Nové modifikované nízkolegované žárupevné oceli s nízkým 

obsahem C mohou být dolegovány Nb, Ti, W, Na a B [8, 42, 43] 

c) Feritické Cr oceli (staré značení) - dle TNI CEN ISO/TR 15608 skupiny 5.4, 6.4  

Žárupevné feritické oceli se zvýšeným obsahem chrómu představují obsahy 9 a 12 hm. % Cr 

legované dále malými obsahy Mo (do 1 hm. %) a V (do 0,5 hm. %). Patří mezi ně zároveň 

vodíkuvzdorné oceli 9 Cr - 1 Mo a 9 Cr - 1 Mo - 0,5 V (17 116, resp. 17 117); typická feritická 

žáropevná ocel je široce používaná ocel 17 134 na bázi 12 Cr - 1 Mo - 0,5.V: V poslední době 

je středem se používají oceli na bázi 9-12 Cr - Mo - V - Nb – Nb – W - Co známé pod názvem 

P91, P92, VM12-SHC. U těchto ocelí, které svou žárupevností konkurují nesrovnatelně 

dražším austenitickým CrNi ocelím, je úspěšně využito jak vytvrzení tuhého roztoku zejména 

atomy Mo, tak vytvrzení vyloučením karbidů typu Mo2C, M23C6, V4C3 a jemných precipitátů 

na bázi karbonitridů vanadu a niobu. Výše uvedené oceli, které se používají vesměs při výrobě 

tlakových systémů kotlů (přehříváky a parovody, směšovací kusy, atd.) je nutno doplnit 

ocelemi na bázi 12 CrMoW(V), někdy se zvýšenými obsahy Ni - do cca 1 hm. % pro zlepšení 

prokalitelnosti - např. 17.126, které se používají při výrobě rotorů parních a plynových turbín, 

turbínových lopatek a skříní atd. Zvýšený obsah Cr u feritických ocelí vedle vyšší žárupevnosti 

dociluje vlivem povrchové pasivace rovněž zvýšenou opaluvzdornost při pracovních teplotách 

až do 620°C.[6] 
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d) Austenitické žárupevné oceli dle TNI CEN ISO/TR 15608 skupiny 8.1 a 8.2. 

Představují ze slitin na bázi železa skupinu s nejvyšší odolností proti tečení za vysokých teplot. 

Vysoká žárupevnost je zde dána snadnou tvorbou tzv. vrstevných chyb, které znemožňují 

skluzový pohyb dislokací a k jejich konstrikci a dalšímu pohybu je nezbytné výrazné zvýšení 

napětí. Na druhé straně se jedná o oceli nesrovnatelně dražší než např. nízko legované typy díky 

vysokým obsahům Cr a Ni. Základem austenitických žáropevných ocelí je typická CrNi ocel 

18/8 bez dodatečného legování stabilizačními prvky, např. 17.246 (1 Cr 18 Ni 8 Ti) s teplotou 

použití do 620°C; následují komplexně legované vytvrditelné oceli legované Mo; Nb; N - např. 

17 341 - 1 Cr 17 Ni 13 Mo, se zvýšeným obsahy až 21 hm. % Cr a 13 hm. % Ni. Špičkové typy 

s variantami dalšího legování, např. V; W; B; Nb; AI; Ce (např. Super304|H, HR3C, Sanicro 

25) se používají do teplot 650 - 700°C. Jejich vysoká žárupevnost je dána zvláštními 

vytvrzovacími režimy, kdy po rozpouštěcím žíhání a ochlazení ve vodě následuje vytvrzování 

při teplotách 700 - 780°C za vzniku speciálních karbidů a karbonitridů V; W; Nb a 

intermetalických fází, např. Ni3 (Al, Ti). V souvislosti s použitím austenitických žárupevných 

ocelí je vhodné připomenout původní záměry na zavedení úsporných CrMn žáropevných ocelí, 

např. na bázi 10Cr8Mn18V (17 483). Přes jejich vysokou žárupevnost a významnou úsporu 

deficitního niklu se od jejich používání upustilo pro výraznou citlivost k mezikrystalové korozi 

způsobené např. vlivem kondenzace vody při odstávkách energetických zařízení. [7, 38] 

 

 

2 MECHANIZMY ZPEVNĚNÍ A DEGRADAČNÍ PROCESY 

ŽÁRUPEVNÝCH OCELÍ 

 

 

Znalosti, jak změny mikrostruktury ovlivňují pevnost materiálu a kterým 

technologickým krokům je nutné se vyhnout, aby nedocházelo k podkročení pevnostních 

charakteristik daného materiálu, jsou založeny na principech mechanizmů zpevnění a 

degradačních procesů.[13] Pro zvýšení pevnosti, meze kluzu a RmT existuje mnoho 

mechanismů, počínaje druhem krystalické mřížky, deformačním zpevněním, substitučním 

zpevněním tuhého roztoku a disperzním zpevněním. Pro zpevnění nízkolegovaných 

žárupevných ocelí z hlediska možného pozdějšího svařování je nejdůležitější typ krystalické 

mřížky (druh použité oceli), substituční a intersticiální zpevnění tuhého roztoku a zpevnění 

jemnou disperzí precipitátu. Vliv např. molybdenu, chromu a dalších prvků na mez tečení 

ukazuje obrázek č. 2.  
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Obrázek č. 2 Vliv Mo, Cr, Mn, Si, Co a Ni na mez tečení nízkolegovaných ocelí [2] 

 

2.1 Typ krystalické mřížky 

 

Oceli s austenitickou strukturou (CrNi austenitické oceli), mají vyšší odolnost proti 

tečení, než se strukturou feritickou. Příčinou je schopnost gama mřížky vytvářet tzv. parciální 

dislokace, které omezují dislokační skluz mřížkou.[1] 

 

2.2 Substituční a intersticiální zpevnění  

 

Jedná se o substituční zpevnění tuhého roztoku pomocí atomu legujícího prvku s velkým 

atomovým poloměrem. Prvek s větším atomovým poloměrem, který zabral místo v krystalické 

mřížce oceli zdeformuje mřížku jako celek a následně znesnadňuje dislokační skluz mřížkou. 

U nízkolegovaných žáropevných ocelí se velmi často využívá molybden. Velikost zpevnění je 

úměrná jeho množství v tuhém roztoku. Jeho účinek je snížen při tvorbě speciálních karbidů 

Mo a tím snížením jeho obsahu v tuhém roztoku.[1]  

Intersticiální roztoky způsobují, že atomy s malými atomovými poloměry jako např. C, 

N, B se rozpustí v mřížce kovu. Dojde k tzv. expanzi mřížky a zvětší se mřížkový parametr. 
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Intersticiální atomy v mřížce mají vliv na pohyb dislokací a vznik plastické deformace. Napětí 

v oblasti cizích atomů vyvolané deformací mřížky mění modul pružnosti materiálu a v důsledku 

interakce s napětím v okolí dislokace se dislokační skluz (Creep) stává obtížnější [13] 

 

2.3 Precipitační zpevnění CrMo ocelí 

  

Tento jev zajišťuje zvýšení mechanických vlastností a žárupevnosti. To má při 

nesprávně zvolené popouštěcí teplotě za následek zvýšení pevnosti a tvrdosti materiálu na úkor 

snížení plastických vlastností jako je vrubová houževnatost. Precipitační zpevnění zajišťuje  

u CrMo ocelí vyloučení karbidů M7C3, M23C6 a M2C z tuhého roztoku. Jako další metody 

zvýšení pevnosti jsou: zpevnění tuhého roztoku, dislokační zpevnění a dosažení jemnozrnné 

struktury. Proces zpevnění tuhého roztoku je dán především obsahy prvků C, Mn, a Mo [1].  

 

2.4 Sekundární vytvrzování CrMoV ocelí 

  

CrMoV oceli jsou odvozeny z CrMo ocelí. Vanad se do těchto ocelí přidává, aby se 

zvýšila jejich pevnost v tahu při teplotách v rozmezí 500°C až 600°C, čili pro zvýšení 

žárupevných vlastností. Jako dalších prvků bylo u těchto ocelí použito Ti, W, N, B. Jako příklad 

CrMoV ocelí, které byly dolegovány dalšími prvky, můžeme uvést ocel T23 respektive ocel 

T24..[2]  

 

2.5 Vliv chemického složení 

  

Legující prvky můžeme rozdělit do dvou skupin, a to na prvky, které mají podobný vliv 

jako uhlík. To znamená, že zpomalují tvorbu perlitu, bainitu a snižují teplotu Ms. 

Nejdůležitějšími prvky této skupiny jsou Ni a Mn. Prvky, které mají méně výrazný vliv, jsou 

pak Cu, P a S. Druhou skupinu tvoří prvky, které zpomalují tvorbu feritu více než tvorbu bainitu 

a snižují i teplotu Ms. Mezi tyto prvky patří Cr a Mo. Tyto prvky brzdí perlitickou reakci a 

snižují teplotu bainitické přeměny [3]. 

  

 

Chrom  

Chrom je feritotvorný prvek, významně zvyšuje prokalitelnost, tranzitní teplotu a 
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citlivost na vruby. S rostoucím obsahem zvyšuje korozní odolnost a žáruvzdornost. S uhlíkem 

tvoří karbidy, pro žárupevné vlastnosti je nejdůležitější (Fe,Cr)23C6. [2].  

Molybden a wolfram  

Tyto prvky rozšiřují oblast feritu. Všeobecně se předpokládá, že se nejvýznamněji 

podílejí na substitučním zpevnění. Obsah molybdenu se u nízkolegovaných ocelí pohybuje od 

0,5 do 1%. Molybden zvyšuje rekrystalizační teplotu feritu zpomalováním difuzních pochodů. 

Substituční efekt zpevnění tuhého roztoku oběma prvky trvá, dokud nedojde při teplotní 

expozici k vylučování fází bohatých na molybden nebo wolfram. Tvoří se karbidy M2C a M6C. 

Vyloučení těchto fází.má za následek snížení míry zpevnění tuhého roztoku. Zvyšování obsahu 

Mo a W nepřispívá ke zvýšení žárupevnosti. Vliv Mo a W na substituční zpevnění se vyjadřuje 

ekvivalentním obsahem molybdenu. Názory na hodnotu ekvivalentního molybdenu nejsou 

jednotné. Uvádí se rozmezí 1,2 – 1,5%, jiné prameny uvádějí maximální hodnotu do 1%. 

Z důvodu rozpustnosti Mo v tuhém roztoku, je obsah ekvivalentního molybdenu 

nízkolegovaných ocelí doporučován v rozmezí 0,5 – 0,7% [21, 2, 13].  

Vanad a niob  

Tyto prvky mají velkou afinitu k dusíku. Výrazně přispívají k precipitačnímu zpevnění 

vytvářením jemných a koherentních karbidů anebo částic MX v bainitické matrici, tyto částice 

velmi efektivně brání pohybu dislokací. Při obsahu 0,25 % V a 0,05 % Nb je účinek efektivnější 

ve feritických ocelích. Karbid V4C3 má tendenci se.vylučovat v jemné disperzní formě. Částice 

tohoto karbidu pomalu hrubnou a přispívají ke zvýšení žárupevnosti. Účinek niobu můžeme 

přirovnat k vanadu a vyšší teplota rozpouštění karbonitridů niobu je předpokladem vyšší 

stability této fáze.  

 

Hliník  

Je to prvek, který zásadně ovlivňuje desoxidaci oceli. S dusíkem tvoří nitrid hliníku. 

Tyto částice precipitují na hranicích austenitických zrn. Velmi negativně ovlivňují vlastnosti 

oceli a to jak krátkodobě tak i dlouhodobě. Hliník snižuje afinitu uhlíku ke karbidotvorným 

prvkům. Hliník zjemňuje zrno, to však nevede ke zvýšení creepových vlastností [3]. 
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Bor  

Atom boru má velký efektivní průměr. S tímto je spojena velká deformační energie, 

díky tomu dochází ke koncentraci těchto atomů v místech s nepravidelnou mřížkou. Tato místa 

jsou zejména hranice zrn. Nejdůležitějším fyzikálně – metalurgickým aspektem legování bórem 

je adsorbční efekt. Tento jev způsobuje snížení energetické hladiny hranic zrn. To vede  

k omezení těchto míst jako nukleačních center při transformaci austenitu ve feriticko – 

perlitické oblasti. Toto vede k nižším rychlostem ochlazování a zřetelné preferenci bainitické 

struktury při ochlazování z austenitu. Bór segreguje na dislokacích a tím umožňuje precipitaci 

nitridů vanadu na dislokacích. Tyto nitridy jsou vhodné pro creepové vlastnosti. Technologické 

vlastnosti nejsou bórem ovlivňovány [3].  

 

2.6 Stabilita mikrostruktury CrMoV ocelí  

 

Sekundární částice, označované taky jako minoritní, precipitující při popouštění ocelí, 

se největší mírou podílejí na zvýšení odolnosti proti tečení. Typy těchto částic jsou závislé  

na chemickém složení oceli a na způsobu tepelného zpracování. Podstatnou úlohu  

při zpevňování oceli hrají karbidy chrómu a vanadu [2].  

 

2.7 Precipitace karbidů v ocelích  

 

Chování prvků v ocelích je závislé na faktorech jako jsou: rozpustnost ve feritu a 

austenitu, chemická afinita k železu a ostatním prvkům. Všeobecně mohou prvky tvořit  

s železem intersticiální tuhé roztoky, substituční tuhé roztoky, nebo jsou v železe nerozpustné. 

Jestliže je rozpustnost mezi dvěma prvky dostatečně vysoká, teplotní závislost jejich 

rozpustnosti může iniciovat precipitaci sekundárních fází. Díky tomu, že C a N mají vysokou 

rychlost difůze v železe, vyskytují se v sekundárních fázích karbidy, nitridy resp. karbonitridy 

[17, 23].  

Podíváme-li se na tuto problematiku z hlediska termodynamiky, precipitace 

sekundárních fází je závislá na záporné entalpii. Nejvyšší zápornou entalpii mají nitridy a 

karbidy typu MX. V precipitátech typu MX se nacházejí i silně nitridotvorné a karbidotvorné 

prvky jako Hf, Zr, Ti, Ta, Nb a V. Legované karbidy typu M2C, M3C, M7C3 , M6C a M23C6 

s méně zápornou entalpií jsou tvořené většinou slabšími karbidotvornými prvky jako Cr, Mo, 

W a Fe.[2].  
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Při tepelném zpracování precipitují v CrMoV ocelích zejména tyto karbidy: M3C, 

M7C3, M2C, M23C6, M6C a MX. Písmeno M symbolizuje komplexní kovovou část, písmeno X 

symbolizuje více intersticiálních prvků (C, N) [44, 2].  

 

2.7.1 Charakteristika vybraných karbidických částic  

 

Karbid M23C6  

Je nejdůležitější karbidická fáze v modifikovaných CrMo ocelích. Karbid M23C6 má 

kubickou mřížku s parametrem a = 1,0638 nm. Tyto částice nukleují převážně na hranicích 

původních austenitických zrn a také podél hranic martenzitických latěk. Kromě chrómu se v 

M23C6 rozpouští i relativně významné množství molybdenu a wolframu. Částice M23C6 obsahují 

i malé množství vanadu a niobu. Naopak dusík a křemík se v této fázi nerozpouštějí. V ocelích 

T24 částice M23C6 jsou obohaceny bórem [3].  

 

Karbid M7C3  

Jedná se o sloučeninu velmi bohatou na chróm. Může ho být více než u karbidu M23C6. 

V CrMoV ocelích je poměrně stabilní. Velmi dobře se vněm rozpouštějí železo a mangan. 

Rozpustnost molybdenu a wolframu je zde velmi malá [12].  

 

Karbid M6C  

Jde o další minoritní fázi. Vyskytuje se spíše ve formě M6X. U této fáze může být na 

místě X uhlík, dusík či oba prvky. V mikrostruktuře tvoří hrubé částice, tím degraduje creepové 

vlastnosti oceli. Tvorbu této fáze ulehčují vyšší obsahy molybdenu a wolframu.  

Hrubé částice M6X nepřispívají k precipitačnímu zpevnění ocele. Následkem vysokého 

obsahu molybdenu a wolframu ve fázi M6X je precipitace této fáze doprovázena redukcí 

substitučního zpevnění tuhého roztoku [3, 12].  

 

Částice M2C  

Tyto částice se identifikovaly v CrMo modifikovaných ocelích, jsou bohaté  

na molybden. Uhlík může být nahrazen N, proto by se měly spíše označovat M2X. Důkazem je 

výskyt částice Cr2N u 9-12 Cr ocelí. Částice M2X převážně precipitují v martenzitických 

laťkách anebo bainitických blocích. Nejčastěji se vyskytují jako jehličky. Stabilita těchto částic 

při tečení silně závisí na chemickém složení a na teplotě expozice. Při teplotě expozice kolem 
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600°C jsou tyto částice nestabilní. To je způsobeno vylučováním sekundární fáze MX. Také 

uhlík významně ovlivňuje stabilitu. Při obsahu niklu větším než 0,5 % je stabilita redukována 

v důsledku precipitace termodynamicky stabilnější fáze typu M6X [2].  

 

Částice MX  

Precipitace jemných částic MX sekundárních fází je spojována s vysokou odolností  

při tečení u nových bainitických ocelí. Jedná se prakticky o nitridy, karbonitridy, a proto 

objemový podíl těchto částic závisí na obsahu dusíku. Hnací silou pro precipitaci částic MX, 

při vysokoteplotní expozici, je buď přesycený tuhý roztok, nebo je to přítomnost 

termodynamicky méně stabilních fází bohatých na dusík. Částice fáze MX jsou v průběhu 

žíhání či tečení rozměrově velice stabilní [3].  

 

2.8 Sekundární vytvrzování svarových spojů CrMoV ocelí  

 

Svarové spoje CrMoV ocelí se po svaření vyznačují termodynamickou nestabilitou. 

Nežíhané svarové spoje, díky nerovnováze mikrostruktury, podléhají sekundárnímu 

vytvrzování v době provozu. Otázka tepelného zpracování je stále předmětem neshody mnoha 

autorů.  

Nejkritičtější momenty z pohledu sekundárního vytvrzení jsou přechodové režimy 

kotlů. Do skupiny těchto režimů patří odstávka zařízení. Při tomto odstavení dochází  

ke chladnutí svarů na okolní teplotu a nedostatečná zásoba plasticity k přenesení napětí  

od dilatace může způsobit poškození svarového spoje. Svarové spoje CrMoV ocelí po tepelném 

zpracování jsou podstatně méně náchylné na sekundární vytvrzení. Průběh vytvrzení v tepelně 

zpracovaných spojích je závislý na teplotě a čase tepelného zpracování po provedení svarového 

spoje [4].  

Svarové spoje CrMoV ocelí je nutné po svařování pro dosažení strukturní stability a 

houževnatosti popustit. Na nepříznivé hodnoty tvrdost po svařování z hlediska dosažení 

požadovaných vlastností má rovněž vliv vznik u precipitátů bohatých na Mo jako M2C, M6C. 

Kromě toho karbid M6C ochuzuje tuhý roztok o Mo, a zároveň přispívá k rozpouštění jemných 

částic karbidu vanadu, to vede ke zvýšení rychlosti tečení [2].  

 

2.9 Změny v mikrostruktuře CrMoV ocelí při popouštění  

 

Úkolem prvotního tepelného zpracování je získání co nejvýhodnější struktury pro další 
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technologické zpracování. Po normalizačním žíhání CrMoV ocelí je struktura bainiticko-

martenzitická, která musí být dále popuštěna. Proces popouštění obsahuje všeobecně 4 až 5 

stádií. První stádium je kolem 200 °C, kdy dochází k přeměně zbytkového austenitu na bainit. 

Při teplotě nad 300 °C vzniknou podmínky pro difúzi intersticiálních prvků, čímž dochází  

ke snižování přesycení roztoku α uhlíkem a zároveň k precipitaci ɛ karbidu železa (Fe2,4C). 

Dalším zvýšením teploty dochází k přeměně nestabilního ɛ karbidu na stabilní Fe3C, a jeho 

růstu. Popouštíme – li  CrMoV oceli, v rozmezí teplot 550°C až 680°C dochází k vytvrzování, 

které je doprovázeno výrazným zvýšením pevnosti a meze kluzu a poklesem tažnosti a vrubové 

houževnatosti. Změny mechanických vlastností CrMoV ocelí při popouštění jsou znázorněny 

na obrázku č. 3 [4].  

 

Obrázek č. 3: Vliv teploty popouštění na mechanické vlastnosti CrMoV oceli [4]  

Příčinou změn mechanických vlastností je precipitace značného množství karbidických 

a karbonitridických částic sekundární fáze. Tohoto jevu se využívá pro zvýšení žárupevných 

vlastností. Vytvrzovací efekt ovšem přináší problém týkající se volby vhodné teploty 

popouštění. Popouštěcí teplota se musí volit tak, aby byly dosaženy požadované hodnoty Re, 

Rm a KCV. U oceli T24 by se měla teplota popouštění pohybovat v rozmezí 740 – 760 °C [10, 

4, 36].  

 

2.9.1 Disperzní částice 

 

Přítomnost částic jemného precipitátu ve struktuře (karbidy, nitridy, resp. karbonitridy 

vybraných legujících prvků jako Cr, Mo, V, Nb) účinně zabraňují dislokačnímu pohybu pomocí 

tzv. Orowanova mechanizmu. Aby byl jejich účinek co nejvyšší, musí být splněny určité 
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podmínky. Částice musí být jemné a jejich vzdálenosti mezi sebou malé. Účinek těchto částic 

ve struktuře se hodnotí pomocí střední vzájemné vzdálenosti částic „l“ viz vzorec č. 1.[1, 4]  

 
1

2
1 2

2 3
vl n d d


  

 

vn = střední počet částic v jednotce objemu d = střední průměr částic precipitátu 

 

Zmenšení vzájemné vzdálenosti částic l vede, jak ke zvýšení meze kluzu za normální 

teploty tak i k výraznému zvýšení meze pevnosti při tečení a zároveň se snižuje rychlost 

creepové deformace.[3] 

 

2.10 Degradační procesy 

 

Degradační procesy se projevují snížením výše uvedených mechanismů zpevnění v 

důsledku vysokoteplotní expozice [14]. 

 

Snížení precipitačního zpevnění 

Ke snížení precipitačního zpevnění dochází v důsledku hrubnutí sekundárních fází, 

vlivem rozpuštění jemných disperzních částic v průběhu růstu částic karbidů M6C nebo 

intermetalické fáze nitridů (Cr, V, Nb). Tyto částice jsou hrubé a rostou vlivem teplotní 

expozice na úkor jemných částic.  

Hrubnutí karbidů, karbonitridů nebo nitridů vede k rozpouštění malých a růstu velkých 

částic, což vede k celkovému snížení počtu a zvětšování středního průměru částic. Tímto 

procesem se zvětšuje vzájemná vzdálenost částic a dochází k poklesu precipitačního 

zpevnění.[14] 

 

Snížení substitučního zpevnění 

Obsahy prvků s větším atomovým poloměrem jako Mo zlepšují žárupevnost 

rozpustností v tuhém roztoku. Ovšem obsah těchto prvků v oceli je často mnohem vyšší než  

v tuhém roztoku v rovnovážném stavu při pracovní teplotě. Tento fakt vede k precipitaci částic 

M6C obsahujících molybden, který výrazně snižuje obsah tohoto prvku v tuhém roztoku a 

žárupevnost klesá.[15] 
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3 VLIV MIKROSTRUKTURY NÍZKOLEGOVANÝCH OCELÍ  

NA ŽÁRUPEVNOST 

 

Struktura nízkolegovaných CrMo a CrMoV ocelí je podle ARA diagramů silně závislá 

na rychlosti ochlazování z teploty Ac3. U reálných výrobků různých tlouštěk je zjišťována 

široká škála struktur od feriticko - perlitické až po bainiticko – martenzitickou.[14] Optimální 

z hlediska žárupevnosti je u nízkolegovaných ocelí struktura feriticko – bainitická. 

 Jako nevhodnou strukturu lze považovat martenzitickou či perlitickou z důvodu 

vylučování hrubých karbidických částic. Struktury feritických Cr ocelí jsou převážně 

bainitické. Kromě dosažení vhodného typu struktury je důležité vhodné dosažení karbidické 

disperze při popouštění. Tento proces se nazývá vytvrzování, kdy dochází k precipitaci částic 

karbidů a karbonitridů V4C3, M23C6 aj. jejichž optimální vzájemná vzdálenost zaručuje vysokou 

žárupevnost a jejich velikost se pohybuje ve škále 5 až 100nm. 

Na mikrostrukturu a disperzní částice má výrazný vliv teplota popouštění, proto je zde 

důležité přísné dodržení vhodných popouštěcích teplot. Proces vytvrzování vede k nárůstu 

krátkodobé meze kluzu a meze pevnosti za současného poklesu odolnosti proti křehkému lomu 

s maximálním vytvrzením okolo teplot 550°C – 650°C podle typu oceli. Při poměrně nízkých 

teplotách bodu přeměny Ac1 např. u oceli 15 128  720°C – 760°C může být použita  

pro optimální popouštění jen velmi úzká oblast popouštěcích teplot např. 700°C – 720°C,  

pro překonání kritického maxima vytvrzení a nepřekročení teploty počátku přeměny Ac1. Tento 

fakt je velmi důležitý, protože např. při montážním zpracování svarových spojů, nebo kdykoli 

při překročení této teploty počátek austenitizace vede ke zhrubnutí karbidického precipitátu a 

poklesu žárupevnosti.[3] 

 

3.1 Vytvrzování svarových spojů oceli T24   

 

Pro potvrzení významu popouštění svarových spojů oceli T24 bylo experimentálně 

provedeno vytvrzení svarových spojů za zvýšených teplot. Tyto experimenty byly provedeny 

v práci [4].   

Zkušební svarové spoje z oceli T24 byly zhotoveny metodou 111, elektrodou Thyssen 

Chromo3V. Jedna skupina svarových spojů byla popuštěna na 750°C, druhá skupina byla 

ponechána v nepopuštěném stavu (tzv. stav po svaření). Na připravených vzorcích byl 

simulován provoz při teplotě 500°C a následně bylo provedeno měření tvrdosti v jednotlivých 

oblastech svarového spoje. Obrázek 4 představuje křivky vytvrzení pásma přehřátí TOO oceli 
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T24 během simulovaného provozu při 500°C [28, 3, 31]. 

V další fázi byly na vybraných vzorcích změřeny hodnoty vrubové houževnatosti KCV. 

Vliv popouštění po svařování na vrubovou houževnatost tepelně ovlivněné oblasti oceli T24 je 

patrný z obrázku 5. Z naměřených hodnot jednoznačně vyplývá, že u nepopuštěného svarového 

spoje dochází k výrazné ztrátě plastických vlastností. Zatímco v popuštěném stavu se vrubová 

houževnatost pásma přehřátí TOO pohybuje v průběhu vysokoteplotní expozice kolem 180 

J.cm-2 (při zkušební teplotě 20°C), v nepopuštěném stavu jsou hodnoty KCV velmi nízké, 

kolem 20 J.cm-2 [3].  

Z křivek průběhu tvrdosti je patrno, že u svarových spojů, které nebyly po svaření 

popuštěny, dochází ke značnému vytvrzení v relativně krátkém čase (10 hodin). Při dlouhých 

časech (nad 15 000 hodin) již tvrdost klesá, což je v souladu s literaturou [4]. Maximální 

hodnoty tvrdosti dosahují až 430 HV10 [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 Průběh tvrdosti v pásmu přehřátí TOO, ocel T24, provozní teplota 500°C [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5 Průběh vrubové houževnatosti pásma přehřátí TOO u oceli T24  

při provozní teplotě 500°C [2] 
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Naměřené hodnoty ukazují na přítomnost sekundárního vytvrzování nepopuštěných 

svarových spojů oceli T24. Lze předpokládat, že mechanismus vytvrzování je dán procesy 

dodatečné precipitace disperzních částic. Pro potvrzení dosažených výsledků byla provedena 

analýza vytvrzujících částic, vyskytujících se v TOO během dlouhodobé vysokoteplotní 

expozice [6]. 

 

 

4 ROZBOR DISPERZNÍCH ČÁSTIC 

 

Příčinou zvýšení žárupevnosti je u ocelí legovaných, vanadem, titanem a niobem jemný 

precipitát disperzních částic s vysokou rozměrovou stabilitou v průběhu dlouhodobého 

působení teplotní expozice. Tato disperze jemných částic má přímý vliv na plastické vlastnosti 

dané oceli. Plasticita úzce souvisí se změnami parametrů disperze vytvrzujících částic. Tento 

fakt se nejvýrazněji projeví v oblasti svarových spojů, kdy dochází vlivem působení 

svařovacího procesu k různým stupňům rozpuštění dispergovaných částic. Pokud svarový spoj 

popustíme při nízké teplotě, nebo neprovedeme popouštění po svařování, částice MX 

dostatečně nevyprecipitují během popouštění, vznikne nerovnovážný stav a bude docházet 

k dodatečnému sekundárnímu vytvrzení během provozování zařízení, které způsobí pokles 

plastických vlastností a zvýšení hodnot tvrdosti nad přípustné meze.[9] 

Ze zkušebních vzorků oceli T24 byly připraveny extrakční uhlíkové repliky, vhodné  

pro pozorování sekundárních částic na transmisním elektronovém mikroskopu. Na uhlíkových 

replikách byly identifikovány tři druhy disperzních částic. [10, 24] 

1) primární karbonitridy titanu TiCN 

2) hrubé sekundární karbidy chromu M7C3 

3) jemné sekundární částice MX.  

(U oceli T24 může značka MX představovat VC, VCN nebo TiCN). Snímek uhlíkové repliky 

z pásma přehřátí je na obrázku č. 6.[10] 
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Obrázek č. 6 Disperzní částice v pásmu přehřátí TOO, ocel T24 po popouštění  

750 °C/2h (60 000x) [10] 

 

Extrakční uhlíková replika: zvětšení 60 000x, jemné částice - MX, hrubé částice v řádku 

M7C3, hrubé oválné částice – TiCN 

Částice MX se vyznačují nejnižší střední vzájemnou vzdáleností, nejmenší velikostí a 

nejvyšším počtem částic na jednotku plochy i objemu ze všech pozorovaných částic. Proto mají 

na stupni žárupevnosti největší podíl.[26, 10] 

Během popouštění dochází rovněž k precipitaci karbidů chromu M7C3. Tyto karbidy 

jsou o jeden řád větší než částice MX. Jejich střední vzájemná vzdálenost je podstatně větší a 

jejich počet je dokonce o dva řády nižší. Vliv karbidů M7C3 na žárupevnost a mechanické 

vlastnosti svarových spojů oceli T24 je proto ve srovnání s částicemi MX malý. [10, 11] 

Částice TiCN se rovněž vyskytují ve struktuře těchto ocelí. Jako jediné se většinou 

vyskytují jak u tepelně zpracovaných, tak i nezpracovaných svarových spojů. Ovšem  

při popouštění dochází k další precipitaci těchto částic, vzdálenosti se mezi nimi snižují, jejich 

počet vzrůstá. Z hlediska žárupevnosti je opět lepší stav po tepelném zpracování, kdy částice 

TiCN zaručují lepší žárupevnost.[11] 
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5 CHARAKTERISTIKA OCELI T 24  

 

Ocel T24 byla vyvinuta v Německu v 90. létech minulého století. Tato ocel se používá 

pro trubky membránových stěn, ale díky dobrým žárupevným vlastnostem se uvažuje 

rozšířenější použití. Základem pro tuto ocel byla známá ocel 10CrMo9-10 (T/P22), přičemž 

došlo k dolegování prvků jako V, Nb, Ti, které vytvářejí stabilní karbidy či karbonitridy o velmi 

jemné disperzi [5].  

Podstatou zvýšení žárupevnosti u ocelí legovaných vanadem, titanem, případně niobem, 

je disperze jemných částic MX. Tyto částice se vyznačují vysokou rozměrovou stabilitou v 

průběhu dlouhodobé teplotní expozice, daleko vyšší, než je tomu např. u karbidů chrómu.  

Na druhé straně přítomnost disperze částic MX výrazně ovlivňuje plastické vlastnosti 

ocelí. Tento proces se nejvýrazněji projeví v oblasti svarových spojů, kde dochází vlivem 

svařovacího procesu k různému stupni rozpuštění dispergovaných částic. Pokud dojde k 

nedodržení správné popouštěcí teploty, částice MX během popouštění nedostatečně 

vyprecipitují. Vznikne nerovnovážný stav struktury a následně dojde k sekundárnímu 

vytvrzování ve svarovém spoji při provozní teplotě [6, 22].  

V tabulce č. 2 je uvedeno chemické složení výchozí oceli T/P22, T/P24 a oceli T/P23 

vyvinuté v Japonsku [7, 41].  

 
Tabulka č. 2 Chemické složení ocelí T22, T23, T24 (hm. %) [18] 

 C Si Mn P S Ni Cr Mo 

T/P22 max. 0,15 0,25 – 1,0 0,30 – 0,60 max. 0,030 max. 0,030 - 1,90 – 2,60 0,87 – 1,13 

T/P23 0,04 – 0,10 max. 0,50 0,10 – 0,60 max. 0,030 max. 0,010 - 1,90 – 2,60 0,05 – 0,30 

T/P24 0,05 – 0,01 0,15 – 0,45 0,30 – 0,70 max. 0,020 max. 0,010 - 2,20 – 2,60 0,90 – 1,10 

 W Ti V Nb Al N B 

T/P22 - - - - - - - 

T/P23 1,45 – 1,75 - 0,20 – 0,30 0,02 – 0,08 max. 0,030 max. 0,030 0,0005 – 0,0060 

T/P24 - 0,05 – 0,10 0,20 – 0,30 - max. 0,020 max. 0,012 0,0015 – 0,0070 

 

Zvláštností u ocelí T24 i T23 je snížení obsahu uhlíku, které má vliv na průběh křivek 

v ARA i IRA – diagramu. Toto snížení uhlíku se projeví tím, že při velmi rychlém ochlazení  

v martenzitické oblasti dosahuje tvrdost pouze hodnot od 350 do 380 HV10. Další výhodou 

sníženého obsahu uhlíku je zlepšení svařitelnosti. Podle některých odborných prací [7] je 

možno u částí kotlů s tloušťkou stěny menší než 10 mm neprovádět tepelné zpracování. Obě 

oceli je možno použít v zušlechtěném stavu. Normalizační žíhání zpravidla probíhá při teplotě 

1060°C ± 10°C pro ocel T/P23, pro ocel T/P24 při teplotách 1000°C ± 10°C. Dále pak teplota  
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pro popouštění u oceli T/P23 je 760°C ± 10°C, pro ocel T/P24 je to teplota 750°C ± 10°C.  

Pro silnostěnné komponenty z těchto ocelí, je nezbytně nutné zušlechtění ve vodní lázni z 

důvodu zajištění vysokých hodnot vrubové houževnatosti. Také pevnostní vlastnosti ocelí 

T/P23 a T/P24 jsou výrazně vyšší než u oceli T/P22 [7].  

Použití nových ocelí je nezbytné z důvodu vyhovění zvýšeným požadavkům, které 

vyplývají ze zvýšených provozních teplot. Hlavní použití ocelí T/P23 a T/P24 je pro výrobu 

membránových stěn. U silnostěnných komponentů lze pak tyto oceli použít dále pro potrubní 

systém v teplotním rozsahu mezi 500°C až 550°C. Hodnoty meze pevnosti při tečení ocelí 

T/P23 a T/P24 vykazují hodnoty, které mohou být překonány jen novými martenzitickými 

ocelemi jako P91, E911, P92. Při použití těchto ocelí je možné snížit tloušťku stěny potrubí. 

Oproti oceli T/P22 jsou rozměry komponentů téměř poloviční. Na obrázku č. 7 je porovnání 

tlouštěk při použití různých materiálů. Výpočty, které to dokazují, byly aplikovány  

pro 350 MW blok, jež byl dimenzován dle ASME B31.1 původně pro ocel T/P22 [7, 19].  

 

Obrázek č. 7 Porovnání tlouštěk materiálů[9]  

 
 

5.1 Mechanické vlastnosti oceli T24  

 

Charakteristickým znakem každého materiálu, hned po jeho označení či názvu, jsou 

jeho mechanické vlastnosti. Hodnoty mechanických vlastností předurčují materiál na konkrétní 

aplikace. Do souboru mechanických vlastností patří mez pevnosti, vrubová  
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houževnatost, mez kluzu. U žáropevných ocelí je to i mez pevnosti při tečení.  

V závislosti na ochlazování z teploty normalizačního žíhání byl zjištěn posun Vidalovy 

– křivky. Tento posun je znázorněn na obrázku č. 8. Z obrázku č. 8 je zřejmé, že nejméně 

příznivé je ochlazování na vzduchu pro potrubí z oceli P24. V tomto případě se tranzitní oblast 

pohybuje okolo teploty 0 °C [9, 7].  

 

Obrázek č. 8 Vidalovy – křivky pro oceli T23, P23, T24 a P24 [2] 

 

Porovnáme-li ocel T24 a T23 s ocelí T22, mají tyto oceli výrazně vyšší pevnostní parametry. 

Porovnání mechanických vlastností je uvedeno v tabulce č. 3. Tyto hodnoty platí při teplotě 

okolí [7].  

 
Tabulka č. 3 Porovnání mechanických vlastností [35] 

 Rp0,2 [MPa] Re [MPa] Rm  [MPa] A5 [%] Tvrdost [HB] KCV 20°C[J] 

T/P22 280 205 415 min. 30 163 40 

T/P23 400 400 510 min. 20 220 40 

T/P24 450 450 585 min. 20 250 40 

 
 

Mez kluzu u oceli T24, T23 a T22 při zvýšených teplotách jsou na obrázku č. 9. Tato 

hodnota umožňuje použití oceli T24 nejen v oblasti creepu, ale i při zvýšených teplotách a 

rychlostech deformace [2]. S rostoucí teplotou mez kluzu klesá.  
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Obrázek č. 9 Minimální hodnoty meze kluzu v tahu v závislosti na teplotě[8] 

 

 

Na obrázku č. 10 jsou uvedeny průběhy mechanických vlastností oceli T24  

po provedení dlouhodobé expozice při teplotě 550 °C. Z těchto grafů je patrné, že mez pevnosti 

a mez kluzu klesají velmi pozvolna v závislosti na čase. Tažnost u této oceli je, dalo by se říci, 

téměř konstantní. V tomto případě byl materiál podroben kompletnímu tepelnému zpracování, 

bylo zde také použito popouštění. [8, 27]  
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Obrázek č. 10 Mechanické parametry T24 po expozici při 550 °C [8]  

 

 

Vrubová houževnatost je důležitým ukazatelem odolnosti proti porušení energetických 

zařízení při přechodových režimech. Vrubová houževnatost oceli T24 je v rozmezí teplot 

 od – 60 °C do + 60 °C dostatečně vysoká. Na obrázku č. 11 je znázorněn průběh vrubové 

houževnatosti v rozmezí výše uvedených teplot. Z tohoto obrázku můžeme určit tranzitní 

teplotu oceli T24. Tranzitní teplota oceli T24 je – 30 °C. [8]  
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Obrázek č. 11 Vrubová houževnatost oceli T24 [2]  

 

Nejvíce směrodatný charakteristický parametr žárupevné oceli je její mez pevnosti  

při tečení. U oceli T/P24 je tento parametr vyšší než u ocele T/P23. Zkoušky žárupevnosti 

probíhají za zvýšených teplot s konstantním napětím. Zkoušky žárupevnosti pro ocel T24 

probíhaly při teplotách 500°C, 550°C a 600°C. V práci [8] jsou uvedeny výsledky zkoušek  

pro ocel T24. Na obrázku č. 12 můžeme pozorovat výsledky těchto zkoušek. Minimální 

hodnoty meze pevnosti v tečení jsou na obrázku č. 13. Porovnání meze pevnosti při tečení  

s jinými žárupevnými ocelemi je na obrázku č. 14.  

 
Obrázek č. 12 Mez pevnosti při tečení ocele T24 [8]   
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Obrázek č. 13 Minimální hodnoty meze pevnosti při tečení ocelí T24 v čase [h] [8]  

 

 

Obrázek č. 14 Parametry meze pevnosti při tečení v závislosti na teplotě vybraných 

žárupevných ocelí [8]  

 

5.2 Mikrostruktura oceli T24  

 

Pro určení výsledné mikrostruktury slouží diagramy ARA (diagramy anizotermického 

rozpadu austenitu). Pomocí ARA diagramů, obrázek č. 15, můžeme odečíst důležité údaje 

týkající se dalšího zpracování za zvýšených teplot. Jedná se především o teploty AC1 a AC3. 

Základní strukturu oceli T24, po základním tepelném zpracování, které se skládá  

z normalizačního žíhání a popouštění, tvoří bainit. Další prvky tvořící mikrostrukturu jsou 
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karbidy, nitridy a karbonitridy. Tyto částice se označují MX. V tabulce č. 4 jsou uvedeny hlavní 

prvky, které jsou přítomné v jednotlivých typech karbidů (karbonitridů) [2].  

 
 

Tabulka č. 4: Hlavní prvky přítomné v karbidech [2] 

Typ karbidu  Prvky M  
Prvky 

v X 

(karbonitrid)  dominantní  minoritní  

M3C  Fe  
Cr, Mo, 

V, Mn  
C  

M7C3  Cr, Fe  Mo, V  C  

M23C6  Cr, Fe  Mo, V  C  

M2X  Mo, W, Cr  V  C, N  

M6C  Mo, W, Fe  Cr, V  C  

MX  
V, Ti, Nb, 

Zr  
Mo, Cr  C, N  

 

 

Obrázek č. 15 Diagram ARA pro ocel T24 [8] 

 

Průběh základního tepelného zpracování oceli T24 je na obrázku č. 16, jedná se  

o doporučený průběh dle firmy Vallorec & Mannesmann. Teplota normalizačního žíhání neboli 

teplota austenitizace, je 1000 °C ± 10 °C. Teplota popouštění je 750 °C ± 10 °C.  

Na obrázku č. 17 je znázorněna typická mikrostruktura pro ocel T24. Tato struktura vznikne  

po aplikaci normalizačního žíhání a popouštění a následném chladnutí na vzduchu [8].  
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Obrázek č. 16 Průběh základního tepelného zpracování oceli T24[8] 

 

 

Obrázek č. 17 Mikrostruktura oceli T24, délky měřítek v obrázcích 10μm a 8μm [8] 

 

 



VŠB – TU Ostrava  Disertační práce 

  35  

Termomechanické zpracování oceli v tomto případě představuje proces řízeného 

válcování v oblasti nízkých tvářecích teplot. Důsledkem tohoto nízkoteplotního válcování je 

vysoká hustota dislokací.  

Při překročení teploty válcování dochází k vyloučení částic karbidů na hranicích zrn a 

tyto částice při aplikaci dalšího tepelného zpracování (popouštění po svařování) pouze hrubnou. 

To znamená, že nezvyšují příspěvek k precipitačnímu zpevnění [2].  

Na Obrázku č. 18 je znázorněna mikrostruktura oceli T24 vytvořená termomechanickým 

zpracováním.  

 

Obrázek č. 18 Mikrostruktura oceli T24, termomechanicky zpracovaná [2]  

 

Mikrostruktura svarového spoje oceli T24 je ovlivněna teplem vneseným při svařování, 

ale také přídavným materiálem. Mikrostrukturu svarového spoje ovlivňuje popouštění. Díky 

popouštění je mikrostruktura oceli T24 ve vyhovujícím stavu pro aplikaci v provozu. Ocel T24 

je možno svařovat několika způsoby a to metodou TIG (141), ruční obalovanou elektrodou 

(111) nebo svařováním automatem pod tavidlem (121). Přídavný materiál pro tyto metody se 

může lišit nejen mechanickými vlastnostmi, ale také chemickým složením. Při svařování oceli 

T24 je nutné dodržovat teplotu předehřevu, interpass a teplotu dohřevu. Všechny tyto aspekty 

ovlivňují strukturu svarového spoje. Na obrázku č. 19 je znázorněna mikrostruktura svarového 

kovu, kdy byl použit přídavný materiál Böhler SW 564 o průměru 2,4 mm. Tento spoj byl 

svařen metodou TIG, s teplotou předehřevu 200°C a maximální teplotou interpass 350°C bez 

popuštění. Na obrázku č. 20 je znázorněna TOO stejného svarového spoje [8].  
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           Obrázek č. 19 Mikrostruktura svarového kovu oceli T24 [8] 

     

             Obrázek č. 20 Mikrostruktura TOO oceli T24 [8] 
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6 SVAŘITELNOST ŽÁRUPEVNÝCH OCELÍ 

 

6.1 Definice svařitelnosti 

 

Svařitelnost lze definovat následovně [21]:  

 

„Kovový materiál se považuje za svařitelný do určitého stupně při daném způsobu 

svařování a pro daný účel, lze-li odpovídajícím technologickým postupem svařování dosahovat 

kovové celistvosti svarových spojů tak, že tyto spoje vyhovují technickým požadavkům, jež se 

týkají jak vlastností samotných spojů, tak i vlivu těchto spojů na konstrukční celek, jehož 

součástí tyto spoje jsou.“  

 

 

Svařitelnost souvisí se třemi hlavními hledisky [21, 22]: 

  

1. Svařitelnost operativní  - zabývá se podmínkami realizace svarového spoje. 

2. Svařitelnost metalurgická  - vztahuje se na fyzikálně - chemické změny materiálu  

                                                       v průběhu svařování. 

3. Celková svařitelnost   - zkoumá vlastnosti svarového spoje vzhledem k celé

        svařované konstrukci. 

 

Další činitelé ovlivňující svařitelnost mohou být:  

 

 chemické složení 

 mikrostruktura 

 precipitační vytvrzování 

 příprava ke svařování 

 poloha svaru 

 počet svarů na konstrukci 

 provedení svářečských prací 

 následné zpracování atd. 

 a další. 

 

 



VŠB – TU Ostrava  Disertační práce 

  38  

6.2 Svařitelnost modifikovaných nízkolegovaných žárupevných ocelí  

 

Zdrojem zvýšené úrovně odolnosti proti tečení je účinek disperzního zpevnění. 

Důležitou zpevňující úlohu má i vzájemná interakce rozpuštěných atomů s dislokacemi. Tyto 

mechanizmy ukazují na důležitý vliv přítomnosti intersticiálních atomů (C, N) a substitučně 

rozpuštěných legujících prvků, např. Mo a vyloučení karbidů obsahujících chrom, molybden a 

vanad. V této souvislosti je však třeba uvést, že charakteristicky tečení závisí do určité míry i 

na výchozí struktuře. Popuštěná bainitická struktura má nejvyšší žárupevné vlastnosti. 

Zpevňující mechanizmus, který vede u dané struktury k dosažení maximální redistribuce 

mikronapětí v objemu daném kovovou matricí bez iniciace trhlin. Přísada vanadu dále zvyšuje 

žárupevné charakteristiky nízkolegovaných ocelí a jejich stabilitu, která je daná vysokou 

stabilitou karbidu vanadu V4C3 [3]. 

Nízkolegované žárupevné oceli se svařují s předehřevem. Teplota předehřevu je úměrná 

obsahu prvků zvyšujících prokalitelnost (chrom, molybden, vanad). Spolu s uhlíkem a 

manganem jsou příčinou vysokých hodnot tvrdosti v TOO svarového spoje. Obsah křemíku se 

omezuje na cca 0,3%. Jeho nepříznivý vliv je nepřímý a spočívá v tom, že podporuje segregaci 

síry a tím zvyšuje sklon k praskavosti. Tyto oceli jsou dle ČSN 05 1310 (původní hodnocení 

svařitelnosti) hodnoceny jako oceli se zaručeně-podmíněnou svařitelností. 

Při svařování součástí o tloušťkách větších než 50 mm z oceli obsahující vanad, byly  

ve svarových spojích zjištěny trhliny vycházející především z primárních vad ve svarovém 

kovu [3].  

Jako příčina se uvádí, že při zvětšující se tloušťce svařovaného materiálu roste i úroveň 

vnitřních napětí ve svarovém spoji, která jsou velmi nerovnoměrně rozdělena mezi svarovým 

kovem a TOO. Příčinou nerovnoměrností v rozdělení vnitřních napětí jsou místní plastické 

deformace, ke kterým dochází k průběhu chladnutí jednotlivých nanesených vrstev, resp. 

housenek svarového kovu [4]. 

Plastické deformace vedou k nerovnoměrnému rozdělení dislokací. Změny v dislokační 

hustotě jsou v těsné souvislosti se změnami v množství nukleačních center heterogenně 

nukleujícího karbidu M4C3, což je jednou příčin různé žárupevnosti jednotlivých částí 

svarového spoje [4].  

TOO svarového spoje je dle dosažené rychlosti ochlazování tvořena martenzitem nebo 

směsí martenzitu a bainitu. V pásmu přehřátí zahřátém nad 1350°C je karbid vanadu zcela 

rozpuštěn. Během ohřevu na popouštěcí teplotu precipituje v této oblasti karbid vanadu M4C3. 

Dosáhne-li velikost nově vzniklých částic kritické velikosti, sníží se podstatně její plastické 

vlastnosti. Protože v bainitických a feritickobainitických strukturách je precipitace M4C3 
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pomalejší než v martenzitu, je dosaženo tím kritické disperze karbidu vanadu při dané rychlosti 

ohřevu při vyšších teplotách u bainitu než u martenzitu. Je tedy výhodné volit podmínky 

svařování tak, aby se v TOO svarového spoje vytvořila po svaření bainitická struktura. Zvýšená 

hustota dislokací, způsobená lokálními plastickými deformacemi, zvyšuje rychlost nukleace 

karbidu vanadu a tím se oblast kritické disperze M4C3 posouvá k nižším teplotám popouštění 

[4]. 

Ke svařování se používají přídavné materiály, jejichž svarové kovy mají totožné 

chemické složení jako základní materiál, přičemž obsah uhlíku bývá nižší než 0,10% (obvykle 

se pohybuje v rozmezí 0,07 až 0,08%). Hodnoty mechanických vlastností při 20°C a hodnoty 

krátkodobých vlastností za vyšších teplot jsou ve svarovém kovu srovnatelné se základním 

materiálem, ale jeho žárupevnost je o 20 až 30% nižší než žárupevnost základního materiálu  

o stejné mezi kluzu. Snížení žárupevnosti je způsobeno nižším příspěvkem precipitačního 

zpevnění svarových kovů a nižší stabilitou disperzní fáze, způsobenou především zvýšením 

poměru Mo:C. Je tedy zřejmé, že nelze s dosud používanými přídavnými materiály dosáhnout 

rovnocenné žárupevnosti svarového kovu a základního materiálu [5, 45]. 

Svarové spoje těchto ocelí se s ohledem na nízký obsah uhlíku ve svarovém kovu pouze 

popouští. Teplota popouštění se volí dostatečně vysoká, aby nedocházelo k sekundárnímu 

vytvrzování svarového kovu, nebo TOO při pracovních teplotách za provozu zařízení. 

Nedodržení teploty popouštění 680 až 720°C vede k nepřípustnému zvýšení tvrdosti svarového 

spoje a možnosti vzniku křehkých lomů. [3]  

 

6.3 Problematika svarových spojů oceli T24  

 

Při vývoji oceli T24 bylo snaha snížení nákladů na technologii při svařování. Snahou 

vývojářů bylo vytvořit takový materiál, aby se nemusel aplikovat předehřev a tepelné 

zpracování svarového spoje.  

 

6.3.1 Svařitelnost modifikované žárupevné oceli T24   

 

Ocel T24 na bázi CrMoVTiN byla vyvinuta v Německu. Filozofie vývoje oceli T24, 

sledovala dva základní směry. V první řadě šlo o zvýšení žárupevnosti oproti konvenční 

2,25%Cr1%Mo oceli, a to vhodným dolegováním karbidotvornými a nitridotvornými prvky, 

především vanadem, titanem a niobem. Neméně důležitým cílem vývoje bylo zlepšení 

svařitelnosti těchto ocelí. Tohoto cíle se mělo dosáhnout snížením obsahu uhlíku  

pod 0,10% [4]. 
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Snížení obsahu legujících prvků v oceli T24 na hranici nezbytně nutnou pro zajištění 

jejich žárupevnosti, snižuje hodnotu uhlíkového ekvivalentu a tím i potřebnou teplotu 

předehřevu při svařování. Hlavní oblastí použití této oceli je výroba membránových stěn kotlů 

s nadkritickými parametry páry (tlak přes 260 barů a teplota do 600°C) [2]. Zlepšení 

svařitelnosti této oceli je dosaženo snížením obsahu uhlíku pod 0,1%.  

 

6.3.2 Teplotní režim svařování  

 

Při svařování žárupevné nízkolegované oceli T24 je vhodné použít pokud možno 

nejnižší teplotu předehřevu. Na druhou stranu musí být tato teplota dostatečně vysoká, aby 

bránila vzniku trhlin ve svarovém spoji. Na určení teploty předehřevu mají vliv následující 

činitele:  

 Chemické složení základního a přídavného materiálu  

 Obsah vodíku ve svarovém kovu  

 Tloušťka svarového spoje, tuhost konstrukčního uzlu atd. 

 Tepelný příkon při svařování.  

Na obrázku č. 21 je graficky znázorněn teplotní režim svařování. Jedná se o závislost 

teploty na čase. V tomto teplotním režimu jsou uvedeny všechny aspekty pro vytvoření 

vyhovujícího svarového spoje. Tento režim obsahuje předehřev, vlastní svařování, dodržení 

mezihousenkové teploty a následné popouštění [5, 46].  

 

Obrázek č. 21 Tepelný režim svařování pro ocel T/P23 a T/P24[12] 
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6.3.3 Současný stav problematiky tepelného zpracování svarových spojů 

oceli T24  

 

V pracích [12, 13, 40] se autoři zabývají otázkou, zda je nutné zařazení tepelného 

zpracování po svařování ocele T24.  

V práci [13] byl proveden zkušební svarový spoj pomocí metody 111, přídavný materiál 

byl Thyssen Cromo3V. Po provedení svarových spojů byl jeden vzorek podroben popouštění a 

druhý byl ve stavu po svaření. Teplota popouštění byla 760°C po dobu 2 hodin. Dále pak byly 

vzorky podrobeny simulovanému provozu při teplotě 500°C. Výsledky této práce jsou 

znázorněny na obrázku č. 22 a obrázku č. 23. . Z těchto grafů je patrné, že vzorek bez tepelného 

zpracování překračuje povolené hodnoty tvrdosti a také vrubová houževnatost tohoto vzorku 

nesplňuje požadované hodnoty. U vzorku s tepelným zpracováním je jeho tvrdost vyhovující. 

Rozdíl mezi těmito vzorky je způsoben sekundárním vytvrzováním. Sekundární vytvrzování 

způsobuje nárůst hodnot tvrdosti po několika hodinách simulovaného provozu.. Další vytvrzení 

probíhá po 1000 hodinách. Tento průběh tvrdosti zřejmě naznačuje to, že zde mohou 

precipitovat dva druhy částic způsobující sekundární vytvrzení. [13]  

Na obrázku č. 24 je patrný rozdíl mezi tepelně zpracovaným a tepelně nezpracovaným 

vzorkem. Jedná se o průběh tvrdosti v pásmu přehřátí při teplotě expozice 550°C. Lze zde 

pozorovat sekundární vytvrzení. Při použití tepelného zpracování v podobě popouštění  

k tomuto sekundárnímu vytvrzení nedochází. Tento jev má spojitost s vrubovou houževnatostí 

a také s tvrdostí v oblastech svarového spoje. Průběh vrubové houževnatosti pro teplotu 550°C 

je na obrázku č. 25. Proto pro spolehlivý provoz zařízení vyrobeného z materiálu T24 je vhodné 

použití jak předehřevu tak i popouštění.  

 

 

Obrázek č. 22 Průběh tvrdosti v pásmu přehřátí v TOO oceli T24,  

teplotní expozice 500°C [47, 49] 
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Obrázek č. 23 Průběh vrubové houževnatosti v pásmu přehřátí v TOO oceli T24,  

teplotní expozice 500°C [47, 49] 

 

 

Obrázek č. 24 Průběh tvrdosti v pásmu přehřátí v TOO oceli T24,  

teplotní expozice 550°C [47, 49] 
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Obrázek č. 25 Průběh vrubové houževnatosti pásmu přehřátí v TOO oceli T24,  

teplotní expozice 550°C [47,49] 

Z výsledků výše uvedeného plynou doporučení pro svařování materiálu T24:  

Pro tenkostěnný materiál (tloušťka svařence menší než 15 mm)  

 Minimální teplota předehřevu 150 °C  

 Teplota žíhání 750 °C až 760 °C [49]  

Pro silnostěnný materiál (tloušťka svařence větší než 15 mm)  

 Teplota předehřevu 200 °C až 250 °C  

 Teplota žíhání 750°C až 760 °C [49]  

Tepelné zpracování svarových spojů oceli T24 je dosud věcí, na které se neshodnou 

odborníci zabývající se problematikou svarových spojů této oceli. Jedna skupina autorů tvrdí, 

že popouštění je možno vynechat z důvodu nepřekročení povolených hodnot tvrdosti. Hraniční 

hodnota tvrdosti pro svarové spoje je dle normy 350 HV10. Například v práci [48] autoři 

uvádějí, že není nutno svarový spoj popouštět. Důvodem jejich názoru jsou vyhovující 

mechanické vlastnosti. Ovšem toto měření probíhalo hned po provedení svarového spoje. Tudíž 

nemohlo dojít k potvrzení sekundárního vytvrzení těchto spojů.  

Autor práce [49, 48] sledoval vliv tepelného zpracování na svarové spoje. V této práci 

je popsán vliv na vrubovou houževnatost a tvrdost. Parametry tepelného zpracování, čas a 

teplota, je v této práci vyjádřena pomocí Larson – Millerova parametru. Autor dospěl k závěru, 

že bez vhodného tepelného zpracování nelze dosáhnout odpovídajících vlastností svarového 
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spoje. Literatura nejčastěji uvádí teplotu 740°C až 760°C. Dále je zde pak doporučení snížit 

dovolenou hodnotu tvrdosti na 300 HV. Těchto hodnot nelze dosáhnout jinak než popouštěním 

svarových spojů. Z výsledků této práce lze jednoznačně usoudit, že bez popouštění svarových 

spojů oceli T24 není možno zaručit bezpečný provoz. Výsledky této práce jsou znázorněny na 

obrázku č. 26, ze kterých je patrné, že popouštění zásadně ovlivňuje tvrdost ve svarovém kovu 

a v pásmu přehřátí v TOO. [49, 47]  

 

Obrázek č. 26 Vliv popouštění na tvrdost v pásmu přehřátí (vlevo) a 

 ve svarovém kovu (vpravo) [21] 

 

Zkoumání mechanických vlastností za vysoké teploty a vliv popouštění byl zkoumán v 

práci [26]. Bylo zde použito následujících kritérií, max. tvrdost 350 HV10 a min. KCV 27 J  

při 20°C, pro posouzení nezbytnosti použití popouštění. Vzorky byly podrobeny termickému 

jednoduchému nebo dvojitému cyklu, který odpovídá reálnému svaru. Výsledky této práce jsou 

následující:  

 

 Pro T24 bylo KCV nižší než 34 J/cm2 jen v hrubozrnné oblasti s nejrychlejším časem 

ochlazení. Nejvyšší tvrdost byla 352 HV10, PWHT při 735°C po dobu 30 minut 

způsobuje přijatelné hodnoty tvrdosti i vrubové houževnatosti.  

 Pro P24 je tepelné zpracování po svařování nezbytné pro zvýšení KCV za okolní teploty 

v tepelně ovlivněné hrubozrnné oblasti svarového spoje [26]  

 

Hodnoty tvrdostí v tepelně ovlivněné oblasti svarových spojů oceli T24 bez předehřevu 

dosahují až 450 HV10. Tyto hodnoty jsou však vyšší než požaduje norma ČSN EN ISO 15614-

1 ke schválení postupu svařování.  

Provoz při teplotě 519°C po dobu 14 000 hodin zapříčinil pokles tvrdosti v tepelně 

ovlivněné oblasti oceli  T24 na 300 HV10 [26]. 
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7 ROZBOR ZKOUŠEK SVAŘITELNOSTI 

 

7.1 Zkoušení svařitelnosti 

 

Pro bezpečný provoz svařovaných konstrukcí všech typů je důležité, aby vlastnosti 

svarových spojů odpovídaly požadavkům kladeným na danou konstrukci. Proto je nutné 

zkoušet a deklarovat i základní mechanické vlastnosti svarových spojů. 

Ve svaru i jeho okolí mohou existovat vysoká tahová vnitřní napětí. Pokud nenastane 

plastická deformace, lze očekávat, že se vnitřní napětí sečtou s vnějšími napětími a následně 

ovlivní iniciaci trhlin a dalších vad a defektů, jak ve svarovém kovu, tak v tepelně ovlivněné 

oblasti nebo v základním materiálu [4].  

 

Základní rozdělení zkoušek svařitelnosti: 

 Zkoušky s využitím reálného svařování 

 Zkoušky se simulovaným svařovacím cyklem (provádí se na simulátorech svařování 

Thermorestor, Gleeble, Smit-Weld ) 

 Zkoušky s vlastní tuhostí (Teken, Lehigh, CTS, křížová, RD…) 

 Zkoušky s vynucenou tuhostí (Implant…) 

 

Z výše uvedeného výčtu zkoušek praskavosti byly v  práci použity zkoušky Tekken a RD.  

 

 

7.2 Zkoušky s vlastní tuhostí 

 

7.2.1 Zkouška praskavosti Tekken  

 

Je založená na dilatací svařovaných plechů, které představují tuhý spoj. Uspořádání 

zkoušky je patrné z obrázků č. 27 a 28. 

Slouží hlavně pro stanovení parametrů svařování pro kořenovou oblast svarového spoje. 

Nejčastěji trhliny vznikají v kořenové oblasti svarové housenky v místě vrubu. 

Vyhodnocení zkoušky se provede metalografickým rozborem na příčném řezu. Stanoví 

se procenta výskytu trhlin z délky zkoušky v závislosti na parametrech svařování (např. teploty 

předehřevu) [3]. 
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Obrázek č. 27 Zkouška Tekken  Obrázek č. 28 Vzorek ke svaření zkoušky  Tekken 
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7.2.2 Zkouška praskavosti RD  

 

Zkušební desky se přivaří, na podstatně tlustší desku viz obrázek č. 31. Po vyplnění 

svarové mezery viz obrázky č. 29 a 30 se svařené desky uvolní po cca 100 hodinách. Hodnotí 

se přítomnost trhlin na příčném řezu svarového spoje optickým mikroskopem. Zkoušku lze 

využít pro ruční obloukové svařování 111 i pro obloukové svařování pod tavidlem 121. Zkouší 

se teploty předehřevu, vrubová citlivost (kořen svaru není provařen), parametry svařování i 

přídavný materiál. Existují různé modifikace této zkoušky [16, 3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 29:  Zkouška RD   Obrázek č. 30 Vzorek pro RD zkoušku 

 

 

Obrázek č. 31 Vzorek pro RD zkoušku 
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8 VÝPOČET TEPLOTY PŘEDEHŘEVU 

 

Sklon k zakalení TOO svarového spoje a svarového kovu vyjadřuje uhlíkový ekvivalent 

CE. Tento sklon k zakalení ovlivňuje zejména náchylnost svarových spojů ke vzniku studených 

trhlin. Ovšem jejich vznik ovlivňuje i celá řada dalších faktorů. Kromě chemického složení je 

to obsah difúzního vodíku ve svaru, tloušťka svařovaných dílů, resp. tuhost svařenců a množství 

vneseného tepla do svarového spoje při svařování na jednotku délky. Snížením rizika vzniku 

studených trhlin ve svarových spojích dosáhneme jedním ze základních technologických 

opatření, což je předehřev.  

 

Z literatury [8] předehřev u svarových spojů: 

 snižuje rychlost ochlazování svaru a tím i zabraňuje zakalení TOO svarového 

spoje a svarového kovu, 

 umožňuje vznik struktur příznivějších z hlediska difúze vodíku, 

 prodlužuje čas, po který může vodík difundovat ze svarového spoje, 

 snižuje teplotní gradienty ve svaru a tím přispívá ke snížení zbytkových napětí 

vyvolaných svařováním. 

 

Teplotu předehřevu je možné informativně stanovit podle ARA diagramů „In Situ“ nebo 

výpočtem pomocí empirických rovnic, které jsou sestaveny na základě statistického 

vyhodnocení zkoušek. Tyto rovnice pro výpočet teploty předehřevu platí pro svařování 

materiálů při teplotách nad 0°C. Pokud se svařuje při nízkých teplotách či nestandardních 

podmínkách, jako je např. svařování na montáži, nebo povětrnostní vlivy apod., může být 

nutností předepsání předehřevu jejich hodnot teploty předehřevu [8]. 

Určení teploty předehřevu svarových spojů se řídí normou ČSN EN 1011-2, ve které 

jsou uvedeny rovnice pro výpočet teplot předehřevů. [8]. 

 

8.1 Teplota předehřevu podle Seferiana   

 

Používá se pro výpočet teploty předehřevu u uhlíkových a nízkolegovaných ocelí, 

zejména žárupevných Mo konstrukčních ocelí s obsahem C > 0,10 hm.%  [8].  
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25,0C350T pp                [°C]                (1) 

kde:    Cp = Cc + Cs                   (2) 

 
360

28Mo20NiCrMn40360C
Cc


                  (3) 

Cs = 0,005 · s · Cc                  (4) 

Cc  uhlíkový ekvivalent, vypočítá se dosazením prvků v hm.%, 

s  tloušťka plechu v mm. 

 

8.2 Teplota předehřevu podle Ita a Bessya:   

 

Tp = 1440 . Pw – 392        [°C]                  (5) 

kde:     
4

CMw
40.10

K

60

H
PP                       (6) 

B5
10

V

15

Mo

60

Ni

20

Cr

20

Cu

20

Mn

30

Si
CPCM                      (7) 

K = K 0 . s                    (8) 

H  obsah difúzního vodíku, stanovený glycerinovou zkouškou [ml.100g-1], 

0  koeficient pro tupý spoj a K0 = 69, příp. 66, 

s  tloušťka materiálu v mm. 

 

Obecně existuje mnoho dalších vztahů sloužící k výpočtu teploty předehřevu. Jsou 

určeny pro jednotlivé skupiny ocelí od jednotlivých autorů, jako např. Suzukiho a Yuriokiho, 

atd. [8]. 

 

8.3 Výpočet teploty předehřevu dle normy ČSN EN 1011-2 

 

Ve vzorci výpočtu teploty předehřevu se slučují vlivy chemického složení, vyjádřené 

uhlíkovým ekvivalentem CET, tloušťky plechu s, obsahu vodíku ve svarovém kovu HD a 

tepelného příkonu Q [32]. 

 

Tp = TpCET + Tpd + TpHD + TpQ     [°C]                           (9) 

Teplotu předehřevu lze také vypočítat dle vztahu.: 

Tp = 697.CET + 160.tang.(s/35) + 62.HD0,35 + (53 . CET – 32) . Q – 328  [°C]  (10) 

Tento vztah platí pro konstrukční oceli s mezí kluzu do  1000 N.mm-2  
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  CET  =  0,2  až  0,5 % 

  s =  tloušťka plechu - 10  až  90 mm 

  HD  =  difuzní vodík - 1  až  20  ml.100g-1 

  Q  =  tepelný příkon - 0,5  až  4,0  kJ.mm-1 

 

Teplo vnesené do svaru se vypočítá podle ČSN EN 1011-1 

 

3.
. .10
U I

Q k
v

   [kJ . mm-1]                            (11) 

Q – množství tepla přivedené do sv. spoje na jednotku jeho délky [kJ . mm-1] 

k – koeficient tepelné účinnosti metody svařován (metoda 111 ruční obloukové 

svařování  - 0,8 metoda 141 obloukové svařování  WIG (TIG )  – 0,6) 

U – napětí při svařování [V] 

I - Intenzita svařovacího proudu [A] 

v – rychlost svařování [mm . s-1] 

Tyto vypočtené teploty předehřevu se používají  tehdy, pokud jsou splněny tyto 

podmínky [32]: 

 uhlíkový ekvivalent CET základního materiálu je větší než CET svarového kovu nejméně 

o  0,03%. Jinak se  pro výpočet teploty předehřevu použije CET svarového kovu zvýšený 

o 0,03%.  

 Jednovrstvé koutové, stehové a kořenové svary jsou dlouhé min. 50 mm.  

 Při tloušťce svařovaných materiálů větších než 25 mm je nutné provést stehy a kořenové 

svary ve dvou vrstvách s použitím měkkého a houževnatého svarového kovu.  

 Při svařování výplňových svarových housenek ve vícevrstvých tupých a koutových 

svarech se tyto svary neochlazují na teplotu interpass, pokud tloušťka svaru nedosáhne 

jedné třetiny tloušťky svařovaného materiálu. Jinak je nutné snížit obsah difuzního vodíku 

dohřevem po svařování.  

 U svarů s částečným průvarem musí být sledem svařování minimalizována jejich plastická 

deformace.  

 

Dále bylo v práci bylo počítáno dle článku ČSN EN 1011-2 v článku C2 a C3. 
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8.4 Výpočet teploty předehřevu dle normy ČSN EN 1011-2 v článku C 2   

 

Pro výpočet uhlíkového ekvivalentu CE feritických ocelí doporučuje norma  

ČSN EN 1011-2  v článku č . 2 výpočet pro nelegované, jemnozrnné a nízkolegované oceli 

(podle IIW) dle rovnice [32] : 

6 5 15
E

Mn Cr Mo V Ni Cu
C C

  
      [%]           (12) 

 

8.5 Výpočet teploty předehřevu dle normy ČSN EN1011-2 článku C 3  

 

Tato norma doporučuje v článku č. 3 počítat uhlíkový ekvivalent CET podle rovnice: 

10 20 40

Mn Mo Cr Cu Ni
CET C

 
      [%]             (13) 

a to pro oceli skupin 1 až 4 podle CR ISO 15608 a pro následující rozsahy legujících 

prvků v hmotnostních procentech [32]: 

 

Tabulka č. 5: Rozsahy legujících prvků pro výpočet Tp dle ČSN EN1011-2 článku č.3 

Prvek C Si Mn Cr Cu Ni Mo Ti 

hm.% 

0,05 až 

0,25 

max. 

0,80 

0,50 až 

1,90 max 1,50 

max. 

0,07 

max. 

2,5 

max. 

0,75 max. 0,12 

Prvek V B Nb      

hm.% 

max.  

0,18 

max. 

0,005 

max. 

 0,06      

 

Mezi uhlíkovým ekvivalentem CET a teplotou předehřevu Tp existuje lineární závislost. 

Zvýšení uhlíkového ekvivalentu CET o cca 0,01 % vede ke zvýšení teploty předehřevu  

o cca 7,5 °C. [32] 

 

TpCET = 750 . CET – 150 [°C]       (15) 

Tloušťka plechu : 

Tpd = 160 . tanh (t / 35) -110  [°C]       (16) 

Obsah vodíku: 

TpHD = 62 . HD0,35 - 100  [°C]        (17) 

Tepelný příkon: 

TpQ = (53 . CET – 32) . Q – 53 . CET + 32  [°C]     (18) 
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9 ROZBOR VHODNÝCH PŘÍDAVNÝCH MATERIÁLŮ  

PRO SVAŘOVÁNÍ OCELÍ T24 

 

Ke svařování oceli T24 se používá přídavných materiálů, jejichž svarové kovy mají 

totožné chemické složení jako základní materiál, přičemž obsah uhlíku bývá nižší a nepřesahuje 

0,10% (obvykle se pohybuje v rozmezí 0,07 až 0,08%) Hodnoty mechanických vlastností  

při +20°C a hodnoty krátkodobých vlastností za vyšších teplot, jsou srovnatelné se základním 

materiálem, ale jejich žárupevnost je o 20 až 30% nižší než žárupevnost základního materiálu 

o stejné mezi kluzu.  

Elektrody a tavidla je nutno před použitím vysušit v peci určitou dobu při určité teplotě, 

závislé na složení elektrody nebo tavidla. Sušením se omezuje vliv vodíku na svar. Teploty a 

délku sušení uvádí výrobce přídavných materiálů v katalogu [20, 25, 3, 37]. 

 

V současné době jsou k dispozici pro svařování ocelí T24 tyto přídavné materiály: 

9.1 UNION I P24 

Označení:   AWS A5.28 

   W ZCrMoV2 ER90S-G 

Vlastnosti a oblast použití:  Středně legovaný svařovací drát pro WIG svařování  

v ochranné atmosféře argonu. 

 

Značení :  Union I P24 

Tabulka č.6 Chemické složení přídavného materiálu Union I P24 

prvek C Mn Cr V Ti Si Mo B 

hm. % 0,05 0,5 2,2 0,22 0,05 0,3 1 0,003 

 

Mechanické hodnoty jakosti svarového kovu dle DIN EN 1597 - 1 

(Nejnižší hodnota u RT) 

Tepelné zpracování     740°C/2hod. 

Rp0,2  - Mez kluzu  - 500 N.mm-2 

Rm –Mez Pevnosti v tahu -  600 N.mm-2 

KCV – Vrubová houževnatost -  180 J 

Poloha svařovaní  -  všechny polohy 

Druh proudu     - = 

Ochranný plyn    - ( ČSN EN ISO 14 175 ) I 
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9.2 Thermanit P24 – (obalenou elektrodu) 

Označení: AWS  A5.5 - 96 

E ZCrMoVNbB 2 1  B42H5 E 9018 – G 

 

Tabulka č. 7 Chemické složení přídavného materiálu Thermanit P 24 

prvek C Mn Cr V Nb Si Mo 

hm. % 0,09 0,54 2,53 0,22 0,046 0,27 1,03 

 

Výrobce:   Böhler 

Norma, klasifikace : EN 1599: E ZCrMoVNb B 21 B 42 H5  

Režim sušení:  300 až 350 °C/2 hod. 

Mechanické vlastnosti: 

Tepelné zpracování    - 740°C/2 hod. 

Rp0,2 - Mez kluzu  - 577 N.mm-2 

Rm – Mez pevnosti v tahu - 689 N.mm-2 

Tvrdost    - 192 HV10 

Poloha svařovaní   - všechny polohy 

Druh proudu    - = + 

9.3 UNION  S 1 CrMo2V  (Thyssen) 

- drát pro svařování automatem pod tavidlem. 

Označení : S ZCrMoV2 

  AWS A  5.23 EG 

 

Tabulka č. 8 Chemické složení drátové elektrody Union S 1 CrMo2  

 

 

 

 

 

 

 

prvek C Mn Cr V Nb Si Mo 

hm. % 0,12 0,6 2,5 0,3 0,02 0,1 1 
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10 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Na základě zhodnocení současného stavu problematiky svařitelnosti nízkolegované 

žárupevné oceli T24 byly stanoveny cíle disertační práce: 

 Zkouškami praskavosti ověřit nutnost předehřevu svarových spojů svařovaných 

technologií 141 a 111 v závislosti na tloušťce svarových spojů a jejich tuhosti. 

 Stanovit parametry svařování svarových spojů trubek Ø 38 x 6,3 mm pro metodu 

svařování 111 a 141. 

 Měřením tvrdosti stanovit: 

 Nutnost a podmínky tepelného zpracování svarových spojů oceli T24. 

 Náchylnost svarových spojů na sekundární vytvrzování. 

 

11 POSTUP ŘEŠENÍ DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Na základě získaný teoretických poznatků a studia současného stavu problematiky lze 

stanovit postup řešení disertační práce následovně:  

 Ověření nutnosti předehřevu svarových spojů svařovaných technologií 111 a141 

pomoci zkoušek praskavosti Tekken a RD. 

 Provedení zkušebních svarových spojů z trubek Ø 38 x 6,3 technologií 141. 

 Simulace provozních podmínek dlouhodobým žíháním na teplotě 550°C a 500°C 

po dobu až 1200 hodin vzorků bez TZ a po tepelném zpracování. 

 Měření tvrdosti a mikrotvrdosti ve svarovém kovu a pásmech TOO ve výchozím 

stavu, po TZ a po simulaci pracovních podmínek. 

 Vyhodnocení provedených experimentů. 

 Diskuse výsledků. 

 Vyhodnocení přínosu pro rozvoj vědy a techniky. 

 Vyhodnocení přínosu pro praxi. 

 

Na základě získaných výsledků zkoušek, které budou provedeny na standardně 

dodávaných trubkách z oceli T24 pro konstruování membránových stěn při stavbě moderních 

tepelných elektráren, nebo při renovaci budu moci potvrdit či vyvrátit nutnost tepelného 

zpracování a aplikaci teploty předehřevu svarových spojů.  
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12 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST PRÁCE 

 

Na základě teoretické části práce a cílů práce byla experimentální část rozdělena  

do třech základních částí:  

 Ověřeni vhodnosti přídavného materiálu a teploty předehřevu pro svařování 

oceli T24 – zkoušky praskavosti.  

 Teplotní expozice svarových spojů oceli T24. 

 Vyhodnocení vlastností svarových spojů oceli T24. 

 

12.1 Příprava zkušebních vzorků  

 

Pro zhotovení zkušebních vzorků byly použity trubky z oceli T24 (7CrMoVTiB10-10) 

používané při výrobě membránových stěn tepelných elektráren s nadkritickými parametry. 

Navržena byla totožná technologie svařování, jaká se v praxi běžně používá  

pro svařování tohoto materiálu v energetických zařízeních, tj. technologie 141 – GTAW a 111 

(ruční svařování obalenou elektrodou). Jako experimentální materiál byly vybrány 4 kusy 

trubek této jakosti 7CrMoVTiB10-10 o chemickém složení a mechanických vlastnostech  

viz tabulky č. 9, 10, a 11, průměr 38 mm a tloušťka stěny 6,3 mm.  

Pro ověření vhodnosti přídavného materiálu a teploty předehřevu byly zvoleny materiál 

UNION I P24, Thermanit P24 a EVB P24. Tyto přídavné materiály byly vyvinuty přímo pro 

svařování oceli T24 a měly by zaručit vyhovující strukturu i požadované mechanické a 

žárupevné vlastnosti svarových spojů.  

V druhé části experimentu byl pro zkoušky teplotní expozice a ověření vlastností 

svarových spojů použit přídavný materiály UNION I P24 (chemické složení viz tabulka č. 12) 

a technologie svařování 141.  

U svarových spojů trubek byl navržen tupý svarový spoj a svařování bylo provedeno 

v poloze PA s otáčením. Úkosy zhotoveny strojním třískovým obráběním viz obrázek č. 32. 

předehřev, dohřev a tepelný režim svařování viz příloha č. 1 „specifikace postupu svařování 

WPS“. 
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Obrázek č. 32 Zkušební vzorky před provedením svarového spoje 

 

Tabulka č. 9 Chemické složení základního materiálu T24 (hm. %): 

ocel C Mn Si Cr Mo V Ti N B 

T24 0,080 0,520 0,30 2,320 0,960 0,230 0,07 0,007 0,0025 

 

Tabulka č. 10 Mechanické vlastnosti oceli T24 

ocel Rm [MPa] Nárazová práce [J] A [%] Rp 0,2 [MPa] 

T24 665 215 20  553 

 

Tabulka č. 11 Hodnoty meze pevnosti a smluvní meze kluzu při zvýšených teplotách  

Ocel 

T24 

Teplota [°C]  

450 500 550 

Rm 

[MPa] 
533 495 457 

Rp02 

[MPa] 
454 431 404 

 

Tabulka č. 12 Chemické složení svarového kovu přídavného materiálu UNION I P24 (hm. %): 

ocel C Mn Si Cr Mo V Ti/Nb N B 

T24 0,061 0,49 0,23 2,29 1 0,24 0,041 0,014 0,0020 
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Před výpočtem teploty předehřevu metodami (viz kapitola 8) byl vypočten uhlíkový 

ekvivalent CET volně dostupným programem fa. ESAB CZ. Uhlíkový ekvivalent byl ověřen 

jak pro základní materiál ocel T24 „ZM – A“, tak pro svarový kov přídavného materiálu 

UNION I P24 „ZM – B“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnota uhlíkového ekvivalentu základního materiálu je 0,88. V případě přídavného 

materiálu UNION I P24 vyšla hodnota uhlíkového ekvivalentu 0,85. Ověření přídavných 

materiálů a teploty předehřevu bylo dále prověřeno zkouškami praskavosti Tekken, RD a tzv. 

Simulační zkouškou. 

 

12.2 Zkoušky praskavosti přídavných materiálů  

 

 Pro zkoušky svařitelnosti byly zvoleny tři metody, kterými byla ověřována vhodnost 

přídavných materiál UNION I P24, EVB P24 a Thermanit P24 pro svařování nízkolegované 

žárupevné oceli T24. Pro ověření byl do zkoušek praskavosti přidán pro porovnání přídavný 

materiál EVB P24, který je také vyvinut pro svařování oceli T24. Přídavný materiál EVB P24 

a Thermanit P24, byly použity v experimentu jen v případě zkoušek praskavosti. 

U všech tří metod byly zvoleny technologie a parametry svařování viz 

tabulka č. 13. 
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Tabulka č. 13 Metody svařování a označení zkušebních vzorků     

  

Zkušební vzorky byly opracovány dle požadavků každé metody zkoušení a následně 

svařeny. Při svařování každého vzorku bylo kontrolováno vnesené teplo a dále svařovací proud, 

napětí a čas svařování každé housenky. Po svařování byly vzorky připraveny pro zkoušku 

makrostruktury.  

 

12.2.1 Zkouška praskavosti Tekken 

 

 Pro svařování vzorků byly připraveny plechy o rozměrech 200 x 150 x 20 mm, které 

byly podélně rozřezány. Jedna strana byla frézována na tvar pro X svar pod úhlem 60° do t/2. 

Druhá strana je frézována z každé strany o délce 60 mm pro X svar o úhlu 60° a zbývající střed 

o délce 80 mm byl frézován pod úhlem 60°, ale tvar pro Y svar. Na obrázku č. 33 je znázorněn 

konečný tvar vzorku pro svaření zkušebního spoje.  

číslo 

vzorku 

Metoda 

zkoušky 

svařitelnosti 

Parametry svařování 
Tloušťka 

vzorku 

v [mm] 

technologie 

svařování 

teplota 

předehřevu 

[°C] 

Teplota 

Iterpass 

[°C] 

přídavný 

materiál 

Proud 

[A] 

Napětí 

[V] 

TJ1 Tekken 20 200 EVB P24 100 - 130 10 - 15 20 111 

TJ2 Tekken 100 200 EVB P24 100 – 130 10 – 15 20 111 

TT1 Tekken 20 200 
Thermanit 

P24 
100 – 130 10 – 15 20 111 

TT2 Tekken 100 200 
Thermanit 

P24 
100 – 130 10 – 15 20 111 

         

RT1 RD 20 200 EVB P24 100 – 130 10 – 15 6 111 

RT2 RD 100 200 EVB P24 100 – 130 10 – 15 6 111 

RV1 RD 20 200 EVB P24 100 – 130 10 – 15 6 111 

         

TR1V 
Simulační 

ZK 
20 200 UNION I P24 100 – 130 10 – 15 6,3 141 

TR2V 
Simulační 

ZK 
100 200 UNION I P24 100 - 130 10 - 15 6,3 141 

TR1U 
Simulační 

ZK 
20 200 UNION I P24 100 – 130 10 – 15 6,3 141 

TR2U 
Simulační 

ZK 
100 200 UNION I P24 100 - 130 10 - 15 6,3 141 
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Obrázek č. 33 Vzorek Tekken  Obrázek č. 34 Vzorek Tekken připravený pro zkušební 

                                                  svarovou housenku 

 Před zkušební svarovou housenkou byl vzorek svařen z obou stran v částech, kde má 

tvar svaru X, což bylo z každé strany 60 mm, viz obrázek č. 34. Přičemž mezera mezi oběma 

díly musí být 2 mm. Takto svařené plechy jsou připraveny k provedení zkušební svarové 

housenky s parametry uvedenými v tabulce č. 13. 

 Následně byl svarový spoj rozřezán tak, aby byla svarová housenka kontrolována 

každých 20 až 25 mm. Z toho vyplývá, že z každého svarového spoje byly připraveny čtyři 

vzorky pro kontrolu makrostruktury.  

 

12.2.1.1 Výsledky makrostruktury zkoušky Tekken 

 

Vzorky zkoušené metodou praskavosti Tekken 

Tekken – TJ1 - EVB P24, 20°C 

 

 

 

 

   

Obrázek č. 35 TJ1,1; 20°C, (1x)     Obrázek č. 36 TJ1,2; 20°C, (1x) 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 37 TJ1,3; 20°C, (1x)   Obrázek č. 38: TJ1,4;20°C, (1x) 
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Tekken – TJ2 - EVB P24, 100°C 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 39 TJ2,1; 100°C, (1x)   Obrázek č. 40 TJ2,2; 100°C, (1x) 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 41 TJ2,3; 100°C, (1x)   Obrázek č.42 TJ2,4; 100°C, (1x) 

 

Tekken – TT1 – Thermanit P24, 20°C 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 43 TT1,1; 20°C, (1x)   Obrázek č. 44 TT1,2; 20°C, (1x) 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 45 TT1,3; 20°C, (1x)   Obrázek č. 46 TT1,4; 20°C, (1x) 
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Tekken – TT2 – Thermanit P24, 100°C 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 47 TT2,1; 100°C, (1x)   Obrázek č. 48 TT2,2; 100°C, (1x) 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 49 TT2,3; 100°C, (1x)   Obrázek č. 50 TT2,4; 100°C, (1x) 

 

12.2.1.2 Hodnocení makrostruktury zkoušky Tekken  

 

Vzorek TJ1  

Tento vzorek byl svařován metodou 111 s přídavným materiálem EVB P24 o průměru 

3,2 mm bez předehřevu. Kontrola makrostruktury svarového spoje – bez vad. Svarový spoj je 

vyhovující. 

 

Vzorek TJ2  

Tento vzorek byl svařován metodou 111 s přídavným materiálem EVB P24 o průměru 

3,2 mm a teplotou předehřevu 100°C. Kontrola makrostruktury svarového spoje – bez vad. 

Svarový spoj je vyhovující. 

 

Vzorek TT1  

Tento vzorek byl svařován metodou 111 s přídavným materiálem Thermanit P24  

o průměru 3,2 mm bez předehřevu. Kontrola makrostruktury svarového spoje - trhlina přes 

celou výšku housenky.  Z toho vyplývá, že materiál T24 s přídavným materiálem Thermanit 

P24 nelze svařovat bez předehřevu. Svarový spoj je nevyhovující. 
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Vzorek TT2  

Tento vzorek byl svařován metodou 111 s přídavným materiálem Thermanit P24  

o průměru 3,2 mm a teplotou předehřevu 100°C. Kontrola makrostruktury svarového spoje – 

bez vad. Svarový spoj je vyhovující. 

 

Souhrné vyhodnocení výsledků zkoušek makrostruktury zkoušky TEKKEN je 

uvedeno v tabulce č. 14. 

Tabulka č. 14 Vyhodnocení zkoušek Tekken na svarových spojích T24 - aktuální 

Ocel Označ. 

zkušeb. 

spoje 

Přídavný 

materiál 

Předehřev Tloušťka 

vzorku 

[mm] 

Vyhodnocení Výsledek 

T24 TJ1 EVB P24 ne (20°C) 20 svar bez trhlin vyhovuje 

T24 TJ2 EVB P24 100°C 20 svar bez trhlin vyhovuje 

T24 TT1 Thermanit 

P24 

ne (20°C) 20 rozlomení 

svarového spoje 

po celé délce 

nevyhovuje 

T24 TT2 Thermanit 

P24 

100°C 20 svar bez trhlin vyhovuje 

 

Vyhodnocení výsledků provedených zkušebních svarů s přídavnými materiály a vliv 

teploty předehřevu je součástí diskuze disertační práce, ve které jsou výsledky porovnány 

s výsledky z předešlých let. Výsledky zkoušek z předchozích let 2003 a 2006 jsou v tabulkách 

č. 15, 16. 

Tabulka č. 15 Vyhodnocení zkoušek Tekken na svarových spojích T24 z roku 2003 [4] 

Ocel Označ. 

zkušeb. 

spoje 

Přídavný 

materiál 

Předeh-

řev 

Tloušťka 

vzorku 

[mm] 

Vyhodnocení Výsledek 

T24 1.1 Union S1 

CrMo2V 

150 °C 20 trhlina ve SK 

(max.0,8 mm) 

nevyhovuje 

T24 1.2 Union S1 

CrMo2V 

200 °C 20 trhlina ve SK (max. 

1,5 mm) 

nevyhovuje 
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Tabulka č. 16 Vyhodnocení zkoušek Tekken na svarových spojích T24 z roku 2006 [4] 

Ocel Označ. 

zkušeb. 

spoje 

Přídavný 

materiál 

Předehřev Tloušťka 

vzorku 

[mm] 

Vyhodnocení Výsledek 

T24 T1 Thermanit P24 150°C 20 svar bez trhlin vyhovuje 

T24 T2 Thermanit P24 200°C 20 svar bez trhlin vyhovuje 

T24 T3 Thermanit P24 100°C 20 svar bez trhlin vyhovuje 

 

12.2.2 Zkouška praskavosti RD 

 

Vzorky pro zkoušku praskavosti RD byly vyrobeny z plechu o rozměrech 300 x 160 x 

6 mm. Tento plech byl podélně rozřezán a obě přilehající strany frézovány po 75 mm  

(od kraje desek) pod úhlem 60° do poloviny tloušťky desek (3 mm) viz obrázek č. 51. Takto 

připravené plechy byly nastehovány z každé strany pomocnými svary o délce 30 mm  

bez mezery (obrázek č. 52).  

 

U této metody byly zvoleny dvě varianty: 

 první varianta – (tzv. na volno) zkušební svarová housenka se svařuje na volně položeném 

vzorku bez upnutí, jak při svařování, tak při chladnutí.  

 druhá varianta - svařovaný vzorek je před svařováním zkušební svarové housenky přivařen 

na podložku, tak aby po celou dobu svařovacího cyklu a 100 hodin po svařování neměl 

možnost pohybu v žádném směru vlivem vneseného tepla viz obrázek č. 53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 51 Frézovaný RD Vzorek Obrázek č. 52 Připravený RD vzorek „na volno“ 
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  Obrázek č. 53 Připravený RD vzorek upnutý k podložce 

  

Následně byl svarový spoj rozřezán tak, aby byla svarová housenka kontrolována 

každých 25 až 30 mm. Z toho vyplývá, že z každého svarového spoje byly připraveny čtyři 

vzorky pro kontrolu makrostruktury. 

12.2.2.1 Hodnocení makrostruktury zkoušky RD 

 

Zkouška RD – RT1 – EVB P24, 20°C 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 54 RT1,1; 20°C,(2x)   Obrázek č. 55 RT1,2; 20°C,(2x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 56 RT1,3; 20°C,(2x)   Obrázek č. 57 RT1,4; 20°C,(2x) 
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Zkouška RD – RT2 – EVB P24, 100°C 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 58 RT2,1; 100°C,(2x)   Obrázek č. 59 RT2,2; 100°C,(2x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 60 RT2,3; 100°C,(2x)   Obrázek č. 61  RT2,4; 100°C,(2x) 

 

Zkouška RD – RV1 – EVB P24, 20°C 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 62 RV1,1; 20°C,(2x)   Obrázek č. 63 RV1,2; 20°C,(2x) 
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Obrázek č. 64 RV1,3; 20°C,(2x)   Obrázek č. 65 RV1,4; 20°C,(2x) 

 

12.2.2.2 Hodnocení makrostruktury zkoušky RD  

 

Vzorek RT1  

Tento vzorek byl svařován na tuho (přivařen k podložce) metodou 111 s přídavným 

materiálem EVB P24 o průměru 3,2 mm bez předehřevu. Při kontrole zkouškou makrostruktury 

byla pozorována na začátku housenky v kořeni trhlina. Z čehož vyplývá, že tento materiál  

bez předehřevu s přídavným materiálem EVB P24 nelze svařovat. Svarový spoj je 

nevyhovující. 

 

Vzorek RT2  

Tento vzorek byl svařován na tuho (přivařen k podložce) metodou 111 s přídavným 

materiálem EVB P24 o průměru 3,2 mm a teplotou předehřevu 100°C. Kontrola makrostruktury 

svarového spoje – bez vad. Svarový spoj je vyhovující. 

 

Vzorek RV1  

Tento vzorek byl svařován na volno (bez upnutí k podložce) metodou 111 s přídavným 

materiálem EVB P24 o průměru 3,2 mm bez předehřevu. Kontrola makrostruktury svarového 

spoje – bez vad. Svarový spoj je vyhovující. 

 

 

 

 

 

 

Z tabulky 17 jsou patrné vyhovující svarové spoje RT2 a RV1, nevyhovující je spoj RT1. 
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Tabulka č. 17 Vyhodnocení zkoušek RD na svarových spojích T24 - aktuální 

Ocel Označ. 

zkušeb. 

spoje 

Přídavný 

materiál 

Předehřev Tuhé 

upnutí  

desek 

Vyhodnocení Výsledek 

T24 RT1 EVB P24 ne (20°C) ano trhlina v kořeni 

housenky,  

2 mm 

nevyhovuje 

T24 RT2 EVB P24 100°C ano bez trhlin vyhovuje 

T24 RV1 EVB P24 ne (20°C) ne bez trhlin vyhovuje 

 

 

Tabulka č. 18 Vyhodnocení zkoušek RD na svarových spojích T24  z roku 2006 

Ocel Označ. 

zkušeb. 

spoje 

Přídavný 

materiál 

Předehřev Tuhé 

upnutí 

desek 

Vyhodnocení Výsledek 

T24 R2 Thermanit 

P24 

100°C ano trhlina po celé 

delce svaru 

nevyhovuje 

T24 R3 Thermanit 

P24 

ne (20°C) ano magistrální 

trhlina - po celé 

délce svaru 

nevyhovuje 

T24 R5 Thermanit 

P24 

150°C ano bez trhlin - 

řízené 

ochlazování 

vyhovuje 

T24 R6 Thermanit 

P24 ne (20°C) 

ne bez trhlin vyhovuje 

T24 

R7 Thermanit 

P24 100°C 

ne bez trhlin vyhovuje 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 19 Vyhodnocení zkoušek RD na svarových spojích ocelí  T24 z roku 2003[4] 
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Ocel Označ. 

zkušeb. 

spoje 

Přídavný 

materiál 

Předehřev Tuhé 

upnutí 

desek 

Vyhodnocení Výsledek 

T24 1.1 Thyssen 

Chromo3V 

ne (20°C) ano rozlomení 

svarového spoje 

po celé délce 

nevyhovuje 

T24 1.2 Thyssen 

Chromo3V 

150 °C ano bez trhlin vyhovuje 

T24 1.3 Thyssen 

Chromo3V 

ne (20°C) ne rozlomení 

svarového spoje 

po celé délce 

nevyhovuje 

 

12.2.3 Simulační zkouška svaru na trubce  

 

 U této metody bylo simulováno svařování podobné praktickému využití při opravě 

membránových stěn tepelných elektráren viz obrázek č. 66. Úkolem zkoušky bylo ověření 

nutnosti použití předehřevu při výměnách trubek membránových stěn. 

 Na trubkách Ø 38 mm o délce 220 mm byly zhotoveny svarové plochy ve tvaru V  

s úhlem 60° a otupením 2 mm. [33, 34]. 

 Pro experiment byl zhotoven rám, který simuloval opravu tuhé membránové stěny 

v kotli elektrárny. Rám pro provedení zkoušky byl svařen z ohýbaného U profilu o tloušťce 

stěny 4 mm viz obrázek č. 66. Trubka byla před svařováním zkušebního spoje přivařena  

do rámu s mezerou v kořeni 2 mm (obrázek č. 67).  

Pro porovnání byly svařeny trubky bez upnutí v rámu za stejných podmínek svařování. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 66 Rám pro svařování trubek   Obrázek č. 67 Vzorek přivařený v rámu

  



VŠB – TU Ostrava  Disertační práce 

  69  

Trubky byly nastehovány a následně svařeny na dvě vrstvy (obrázek č. 68).  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 68 Svařování upnutých zkušebních svarových spojů trubek 

 

 Svarový spoj byl rozřezán na čtyři díly a vzniklé vzorky vyhodnoceny zkouškou 

makrostruktury. 

12.2.3.1 Hodnocení makrostruktury Simulační zkoušky 

 

Simulační zkouška – TR1U – UNION I P24, 20°C 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 69 TR1U,1; 20°C,(2x)    Obrázek č. 70 TR1U,2; 20°C,(2x) 

 

Simulační zkouška – TR2U – UNION I P24, 100°C 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 71  TR2U,1; 100°C,(2x)    Obrázek č. 72 TR2U,2; 100°C,(2x) 
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Simulační zkouška – TR1V – UNION I P24, 20°C 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 73 TR1V,1; 20°C,(2x)    Obrázek č. 74 TR1V,2; 20°C,(2x) 

 

Simulační zkouška – TR2V – UNION I P24, 100°C 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 75 TR2V,1; 100°C,(2x)    Obrázek č. 76 TR2V,2 ; 100°C,(2x) 

 

Vzorek TR1U  

Tento vzorek byl svařován upnut (přivařen do rámu) metodou WIG přídavným 

materiálem UNION I P24 o průměru 2,4 mm bez předehřevu. Kontrolou makrostruktury 

svarového spoje byly zjištěny v mezihousenkové oblasti oxidické vměstky. Svarový spoj je 

vyhovující. 

 

Vzorek TR2U  

Tento vzorek byl svařován upnut (přivařen do rámu) metodou WIG přídavným 

materiálem UNION I P24 o průměru 2,4 mm a teplotou předehřevu 100°C. Kontrola 

makrostruktury svarového spoje – bez vad. Svarový spoj je vyhovující. 
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Vzorek TR1V  

Tento vzorek byl svařován na volno (bez upnutí) metodou WIG přídavným materiálem 

UNION I P24 o průměru 2,4 mm bez předehřevu. Kontrola makrostruktury svarového spoje – 

bez vad. Svarový spoj je vyhovující. 

 

Vzorek TR2V  

Tento vzorek byl svařován na volno (bez upnutí) metodou WIG přídavným materiálem 

UNION I P24 o průměru 2,4 mm a teplotou předehřevu 100°C. Kontrolou makrostruktury 

svarového spoje byly zjištěny v mezihousenkové oblasti oxidické vměstky. Svarový spoj je 

vyhovující. 

 

Z tabulky 20 jsou patrné vyhovující svarové spoje TR1U, TR2U, TR1V a TR2V. 

 

Tabulka č. 20 Vyhodnocení zkoušek praskavosti oceli T24 na trubkách - aktuální 

Ocel Označ. 

zkušeb. 

spoje 

Přídavný 

materiál 

Předehřev Tuhé 

upnutí 

desek 

Vyhodnocení Výsledek 

T24 TR1U UNION I P24 ne (20°C) ano bez trhlin vyhovující 

T24 TR2U UNION I P24 100°C ano bez trhlin vyhovující 

T24 TR1V UNION I P24 ne (20°C) ne bez trhlin vyhovující 

T24 TR2V UNION I P24 100°C ne bez trhlin vyhovující 

 

12.3 Výpočet teploty předehřevu zkušebních svarových spojů pro zkoušky 

teplotní expozice 

 

Výpočet teploty předehřevu byl proveden dvěma metodami a to dle Seferiána a Ito a 

Bessyho (dle kapitoly 8). Výsledky výpočtu teploty jsou uvedeny v tabulce č. 21 zaokrouhleny 

na celá čísla.  

 

Tabulka č. 21 Výpočty teplot předehřevu dle jednotlivých autorů: 

Výpočet předehřevu dle: Vypočtená teplota 

Seferián 190°C 

Ito a Bessy 160°C 
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12.4 Postup svařování zkušebních svarových spojů pro teplotní expozici 

 

Zkušební svarové spoje pro druhou část disertační práce byly svařovány technologií 

svařování 141 v poloze PA s otáčením. Přehled zkušebních svarových spojů včetně jejích 

teplotních cyklů a parametrů svařování je v tabulce č. 22. Záznamy z postupu svařování 

svarových spojů jsou v příloze č. 1.   

 

Tabulka č. 22 Přehled zkušebních svarových spojů  
číslo 

svarového 

spoje 

teplota 

předehřevu 

[°C] 

Teplota 

Interpass 

[°C] 

Teplota 

dohřevu 

[°C/hod] 

Proud 

[A] 

Napětí 

[V] 
přídavný 

materiál 

Technologie 

svařování 

Tepelné  

zpracování 

TR_1 min. 150° 280° 200°/2 100 - 130 10 - 15 
Union I 

P24 
141 ANO 

TR_2 min. 150° 280° 200°/2 100 – 130 10 – 15 
Union I 

P24 
141 ANO 

TR_3 min. 150° 280° 200°/2 100 – 130 10 – 15 
Union I 

P24 
141 BEZ 

TR_4 min. 150° 280° 200°/2 100 – 130 10 – 15 
Union I 

P24 
141 BEZ 

 

12.5 Návrh tepelného zpracování 

 

Tepelné zpracování bylo provedeno v elektrické peci. Žíhány byly jen dva zkušební 

svarové spoje s označením TR_1 a TR_2. Další dvě trubky byly, jen dohřáty dle postupu 

svařování viz příloha č. 1 a dále ponechány bez tepelného zpracování. Plán tepelného 

zpracování je graficky znázorněn v tabulce č. 23. Byl volen dle dosud dostupných informací 

(viz kapitola 6.4.2) při teplotě 740°C – 750°C po dobu dvou hodin s náběhem na teplotu max. 

100°C za hodinu a ochlazováním z žíhací teploty max. 150°C/hod v peci po teplotu 200°C, kdy 

byl proveden zábal pro pozvolné ochlazení na teplotu okolí.  
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Tabulka č. 23 Návrh tepelného zpracování svarových spojů TR_1 a TR_2 

 

PLÁN TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ STRANA 1 

HT 1 

 

revize: 

 

1 

PEC : elektrická 

DRUH TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ:     NORMALIZACE           JINÉ   
         

ČÍS. PŘEDMĚT KS 

 

ROZMĚRY JMENOV. TL. MATERÁL 

1 Trubka + Trubka 2 ø38 x 6,3 6,3 7CrMoVTiB10-10 

DIAGRAM TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ 
 

MAX.DOVOLENÁ TEPLOTA V PECI PŘI VSAZENÍ  :  150°C 

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ TEPLOTY : NE 

POZNÁMKY:  

  

 Technolog svařování Schválil: 

PODPIS : Ing. Jiří Hlavatý  

DATUM : 24.4.2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

740 ÷ 750 C 

max.100C/h 120 min. max.150C/h 

 max. 200C 

izolační zábal 

insulation 
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12.6 Příprava vzorků pro provádění zkoušek 

 

Tepelně zpracované i nezpracované zkušební svarové spoje trubky byly příčně děleny 

vzhledem ke svarovému spoji dle rozřezového plánu dle obrázku č. 77 na pět jednotlivých 

zkušebních tělísek. Na každé zkušební tělísko bylo vyraženo dvojčíslí, kde první označovalo 

číslo zkušebního svarového spoje TR_1x = 1 (TR_2 = 2x, TR_3 = 3x, TR_4 = 4x) a druhé číslo, 

které popisuje zkušební tělísko ve směru hodinových ručiček. Seznam zkušebních tělísek je 

v tabulce č. 24, ze které je patrný rozsah dále prováděných zkoušek. Čtyři kusy byly dále 

podrobeny teplotní expozici, která simuluje vliv provozního zatížení na tvrdost a metalurgické 

změny svarových spojů po dobu jejich předpokládané životnosti. Jeden kus zkušebního tělíska 

z každého svarového spoje TR_1 až TR_4 byl podroben zkouškám uvedeným v tabulce č. 24. 

 

 

 

 

Obrázek č. 77 Vzorové schéma rozřezového plánu trubky 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 24 Přehled zkušebních tělísek s přehledem zkoušek 
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číslo 

svarového 

spoje 

číslo 

zkušebního 

tělíska 

Tepelné 

zpracování 

Teplotní 

expozice 

Metalografické 

zkoušky 

Mechanické 

zkoušky 

TR_1 

11 ANO NE ANO ANO 

12 ANO ANO ANO ANO 

13 ANO ANO ANO ANO 

14 ANO ANO ANO ANO 

15 ANO ANO ANO ANO 

TR_2 

21 ANO NE ANO ANO 

22 ANO ANO ANO ANO 

23 ANO ANO ANO ANO 

24 ANO ANO ANO ANO 

25 ANO ANO ANO ANO 

TR_3 

31 BEZ NE ANO ANO 

32 BEZ ANO ANO ANO 

33 BEZ ANO ANO ANO 

34 BEZ ANO ANO ANO 

35 BEZ ANO ANO ANO 

TR_4 

41 BEZ NE ANO ANO 

42 BEZ ANO ANO ANO 

43 BEZ ANO ANO ANO 

44 BEZ ANO ANO ANO 

45 BEZ ANO ANO ANO 

 

Přesný rozsah metalografických a mechanických zkoušek je podrobněji uveden v rámci 

příslušné kapitoly dále. 
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12.7  Návrh teplotní expozice  

 

Návrh teplot a časů pro simulovaný provoz je uveden v tabulce č. 25. Pro simulaci 

provozní teploty, byly navrženy teploty 500°C a 550°C, které jsou v praxi předpokládány  

pro provoz membránových stěn kotlů tepelných elektráren z oceli T24.  

Skutečné teploty experimentu byly 500°C, 525°C, 550°C, 600°C, 625°C a 650°C. 

Delších časů na pracovní teplotě bylo dosaženo zvýšením teploty a následným přepočtem na 

nižší teplotu. Po provedení teplotní expozice chladly vzorky na vzduchu při okolní teplotě. 

Přepočet časů na pracovní teploty je proveden dle Arrheniovy rovnice [17]. Skutečné doby 

expozice se pohybují od 10 do 982 hodin, viz tabulka č. 25. Z tabulky je patrná teplota nastavení 

pece T2 a časová expozice zkušebního tělíska t2. Teplota t1 udává přepočtený čas na teploty T1 

= 500°C a T1 = 550°C.  

 

Tabulka č. 25 Návrh teplot a časů pro teplotní expozici, skutečné a přepočtené hodnoty  

T2 [°C]  t2 [h:min]  t1 při T1=500 °C  t1 při T1=550 °C  

500  10  10  0,63  

500  100  100  6,3  

525  250  1037  65,695  

550  633:24  10000,7  633.4  

600  550:18  100013,55  6334,42  

625  359  200000  12660,52  

650  258  414157,9  26235,548  

650  982  1576368,9  100000  

 
 
Arrheniova rovnice v základním tvaru 

 

 
Kde:  ε rychlost stacionárního creepu [s-1] 

 t  doba (do lomu) [s, h] 

 Q  aktivační energie, [J/mol] 

 R  univerzální plynová konstanta [J/(mol.K)] 

 T  termodynamická teplota [K] 
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Po úpravě této rovnice dostaneme vztah pro výpočet t1 (čas skutečně provozovaného svarového 

spoje při dané teplotě T1). 

 

 
Hodnoty R a Q nabývají hodnot  

 

 
 

12.8 Metodika zkoušek teplotní expozice  

 

Pro teplotní expozici bylo použito 16 vzorků. Tyto vzorky byly získány dělením 

zkušebních svarových spojů TR_1 až TR_4. Polovina zkušebních tělísek byla po tepelném 

zpracování a polovina byla ve stavu po svaření (bez tepelného zpracování). Na těchto vzorcích 

byla provedena simulace provozních podmínek při výše uvedených teplotách  

T1 = 500°C a T1 = 550°C. Simulace probíhala v elektrické peci bez zatížení. Vzorky byly do 

pece vkládány v párech a to vždy jeden po tepelném zpracování a jeden bez tepelného 

svařování. Teplota byla kontrolována pomocí termočlánku, umístěného v prostoru pece v těsné 

blízkosti zkušebních tělísek. Toto opatření bylo provedeno z důvodu přesnější kontroly teploty 

vložených vzorků. Z tabulky č. 26 je patrné označení zkušebních tělísek v peci a jejich skutečně 

naměřené teploty po dobu probíhající teplotní expozice. 

 
Tabulka č. 26 Záznam tepelné expozice  

Č. vzorku  t2[h]  T2 [°C]  Pec [°C]  

teplota na vzorku 

(teploměr) [°C]  

22 a 32  10  500  498  504  

23 a 33  100  500  499  505  

24 a 34  250  525  521  529  

14 a 44  633,4  550  542  558  

25 a 35  550,3  600  599  605  

12 a 42  359  625  610  630  

13 a 43  258  650  635  658  

15 a 45  982  650  635  656  
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12.8.1 Způsob měření tvrdosti vzorků po teplotní expozici 

 

Měření tvrdosti bylo provedeno na všech vzorcích, na kterých byla provedena zkouška 

teplotní expozice. Tvrdost byla měřena dle Vickerse při zatížením 10 kg. Příprava byla 

provedena totožným způsobem jako pro vyhodnocování makrostruktury.  

Měření bylo provedeno dle normy ČSN EN 1043 – 1. Rozmístění vpichů pro zkoušku 

tvrdosti je na obrázeku č. 78. Vpichy byly vedeny v linii 2 mm od horního okraje. Vzdálenost 

vpichů byla dodržena dle normy ČSN EN 1043 – 1. [29] 

 

Obrázek č. 78 Průběh měření tvrdosti. 

 

Hodnoty v grafech tvrdostí představují trend průběhů tvrdostí při simulovaném provozu 

svarových spojů z oceli T24. V grafech zvýrazněné šedou barvou reprezentují vzorky  

bez tepelného zpracování. Pásma zbarvená modře reprezentují vzorky s tepelným zpracováním. 

Měření tvrdosti bylo prováděno na zkušebních vzorcích po provedení zkoušky 

makrostruktury z důvodu zřetelnosti tepelně ovlivněné oblasti na příčném řezu svarového spoje 

po provedení simulace teplotní expozicí.  

 

12.8.2 Hodnoty tvrdostí pro teplotu expozice 500°C  

 

Hodnoty tvrdosti pro teplotu expozice 500°C jsou znázorněny na obrázcích č. 79 až 83. 

Měření bylo provedeno v základním materiálu, svarovém kovu a ve třech pásmech tepelně 

ovlivněné oblasti svarových spojů.  

Na obrázku č. 79 jsou znázorněny hodnoty tvrdosti pro svarový kov. U svarového kovu 

vzorků po různě dlouhé teplotní expozici lze pozorovat rozdíl hodnot tvrdostí. Nárůst tvrdostí 

je zapříčiněn sekundárním vytvrzením svarového kovu oceli T24. Ve svarovém kovu bez 

tepelného zpracování byla před teplotní expozici naměřená hodnoty 300 HV10. 
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K maximálnímu nárůstu hodnoty tvrdosti (344 HV10) dochází již po 10 až 30 hodinách teplotní 

expozice (simulovaného provozu). Dále tvrdost mírně klesá a po expozici 100 000hodin 

dosahuje hodnoty přibližně 300 HV10. Hodnoty tvrdosti u vzorku s provedeným tepelným 

zpracováním v průběhu teplotní expozice mírně klesá z hodnoty 220 HV10 na 200 HV10 po 

100 000 hodinách. 

 
 

 
Obrázek č. 79 Hodnoty tvrdostí svaru TR_1, TR_2, TR_3, TR_4 - svarový kov  

 

 

Průběh hodnot tvrdosti v základním materiálu po provedených teplotních expozicích je 

na obrázku č. 80 Mezi tepelně zpracovaným a nezpracovaným vzorkem je patrný nevelký rozdíl 

v hodnotách tvrdostí. Z trendu tvrdostí lze konstatovat, že v případě základního materiálu 

nedochází k sekundárnímu vytvrzování v takovém rozsahu, jako ve svarovém kovu. Důvodem 

je popuštění základního materiálu již při výrobě trubek. 
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Obrázek č. 80 Hodnoty tvrdostí svaru TR_1, TR_2, TR_3, TR_4 – základní materiál  

 

Trend tvrdosti v pásmu přehřátí TOO po provedených teplotních expozicích je  

na obrázku č. 81.  Hodnota tvrdosti před začátkem teplotní expozice u vzorku bez tepelného 

zpracování je na hranici 330 HV10. Nejvyšší hodnoty tvrdosti 380 HV10 je dosaženo již po 

době 10 až 30 hodin teplotní expozice. Tato hodnota překračuje maximální přípustnou hodnotu 

350HV10 pro svarové spoje dle ČSV EN ISO 15614-1. V dalším průběhu teplotní expozice 

v oblasti od 10 hodin až k 100 000 hodin tvrdost plynule klesá k hodnotě 340 HV10. Při delších 

časech prudce klesá k hodnotám kolem 280 HV10. Oproti tomu průběh tvrdosti u vzorku 

s provedeným tepelným zpracováním po teplotní expozici je téměř konstantní. V nepopuštěném 

pásmu přehřátí dochází k největšímu sekundárnímu vytvrzení při teplotě 500°C.  
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Obrázek č. 81 Hodnoty tvrdostí svaru TR_1, TR_2, TR_3, TR_4 – pásmo přehřátí  

 

Na obrázku č. 82 jsou znázorněny hodnoty tvrdostí pásma normalizace TOO. Hodnota 

tvrdosti před začátkem teplotní expozice u vzorku bez tepelného zpracování je na hranici  

310 HV10. Nejvyšší hodnoty tvrdostí 366HV10 je dosaženo již po 10 hodinách teplotní 

expozice u tepelně nezpracovaného vzorku. Při dalších časech tvrdosti mírně klesá na hodnotu 

320HV10 po 100 000 hodinách. V případě tepelně zpracovaných vzorků se hodnoty v průběhu 

expozice tvrdosti pohybují kolem hodnoty 220 HV10.  

 
 

 

Obrázek č. 82 Hodnoty tvrdostí svaru TR_1, TR_2, TR_3, TR_4 – pásmo normalizace  
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Hodnoty tvrdostí vzorků v pásmu částečné překrystalizace jsou znázorněny  

na obrázku č. 83. Hodnota tvrdosti před začátkem teplotní expozice u vzorku bez tepelného 

zpracování je na hranici 260 HV10. Výrazné zvýšení tvrdosti na hodnotu 350 HV10 lze 

pozorovat stejně jako v předešlých případech již po 10 až 100 hodinách. Následuje plynulý 

pokles k hodnotě 260 HV10 po cca 100 000 hodinách. Tepelně zpracované vzorky opět 

vykazují prakticky konstantní hodnoty tvrdosti při teplotní expozici.  

 

 
Obrázek č. 83 Hodnoty tvrdostí svaru TR_1, TR_2, TR_3, TR_4 – pásmo částečné 

překrystalisaci  

 
 

12.8.3  Hodnoty tvrdostí pro teplotu expozice 550°C  

 

Skutečné časy expozice byly přepočteny pro teplotu expozice 550°C. Hodnoty tvrdostí 

pro jednotlivé části svarového spoje jsou na obrázku č. 84 až 88.  

Na obrázku č. 84 jsou znázorněny hodnoty tvrdostí ve svarovém kovu v průběhu teplotní 

expozice. Hodnota tvrdosti před začátkem teplotní expozice u vzorku bez tepelného zpracování 

je na hranici 300 HV10. Dále ve svarovém kovu dochází k výraznému zvýšení hodnot tvrdosti 

již po hodině teplotní expozice k hodnotě přes 340 HV10. Následně dochází k pozvolnému 

poklesu až na hodnotu kolem 280 HV10 za 100 000 hodin. U tepelně zpracovaných vzorků 

můžeme pozorovat průběh tvrdosti téměř lineární a v porovnání s průběhem při teplotě expozice 

500°C je srovnatelný.  
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Obrázek č. 84 Hodnoty tvrdostí svaru TR_1, TR_2, TR_3, TR_4 – svarový kov  

 

V případě základního materiálu lze konstatovat, že je průběh tvrdosti při teplotě 550°C 

a teplotě 500°C téměř totožný viz obrázek č. 85. Z průběhu tvrdostí je patrné, že 

k sekundárnímu vytvrzování taktéž jako při teplotě 500°C v základním materiálu nedochází. 

Hodnoty tvrdostí základního materiálu bez tepelného zpracování v průběhu teplotní 

expozice nepřesáhly hodnotu 250 HV10. Průběh tvrdosti v základním materiálu pro tepelně 

zpracované vzorky je opět téměř lineární s vyhovujícími hodnotami tvrdostmi. 

  

 

Obrázek č. 85 Hodnoty tvrdostí svaru TR_1, TR_2, TR_3, TR_4 – základní materiál  
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Hodnoty tvrdosti pro pásmo přehřátí je na obrázku č. 86. Hodnota tvrdosti  

před začátkem teplotní expozice je u vzorku bez tepelného zpracování na hranici 330 HV10.  

V pásmu přehřátí stoupají výrazně hodnoty tvrdostí ještě před 1 hodinou teplotní expozice a 

dosahují nepřípustných hodnot 384 HV10. Po překročení maximální hodnoty následuje pokles 

k hodnotě kolem 340 HV10 za 10 000 hodin. Po 10 000 hodinám dochází ke skokovému 

poklesu hodnot tvrdostí na hodnoty kolem 280 HV10. Tepelně zpracované vzorky nevykazují 

žádné výrazné změny hodnot tvrdostí a pohybují se kolem hodnoty 220 HV10.  

 

 
Obrázek č. 86 Hodnoty tvrdostí svaru TR_1, TR_2, TR_3, TR_4 – pásmo přehřátí  

 

Na obrázku č. 87 lze pozorovat průběh tvrdosti v pásmu normalizace s hodnotou tvrdosti 

na začátku teplotní expozice u svaru bez tepelného zpracování 310 HV10. Také v tomto případě 

maximální hodnoty tvrdostí u tepelně nezpracovaného vzorku dosahují maximální hodnoty  

366 HV10 ještě před jednou hodinou teplotní expozice. Po dosažení maximální hodnoty 

tvrdosti 366 HV10, klesají hodnoty tvrdosti k 310 HV10 po 10 000 hod. Po překročení 10 000 

hodin expozice tvrdost rychle klesá až k hodnotě 240 HV10. V případě tepelně zpracovaného 

vzorku se hodnoty tvrdosti pohybují kolem 220 HV10.  
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Obrázek č. 87 Hodnoty tvrdostí svaru TR_1, TR_2, TR_3, TR_4 – pásmo normalizace  

 

Hodnoty tvrdostí pásma částečné překrystalizace jsou znázorněny na obrázku č. 88.  

V pásmu částečné překrystalizace, v případě vzorku bez tepelného zpracování je počateční 

hodnota 250 HV10. Dále dochází ke zvýšení tvrdosti totožně jako u ostatních oblastí TOO  

před dosažením jedné hodiny teplotní expozice k maximální hodnotě 365 HV10 a následuje 

pokles hodnot tvrdostí. až k hodnotě 220 HV10. Tepelně zpracované vzorky v tomto pásmu 

TOO nevykazují výrazných změn.  

 

 
Obrázek č. 88 Hodnoty tvrdostí svaru TR_1, TR_2, TR_3, TR_4 – pásmo částečné 

překrystalisace  
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Celkové posouzení výsledků naměřených hodnot tvrdostí v průběhu teplotní expozice 

při teplotách 500°C a 550°C je uvedeno v diskuzi výsledků disertační práce. 

 

12.8.4  Zkoušky makrostruktury a mikrostruktury svarových spojů 

 

Pro hodnocení makrostruktury a mikrostruktury byly s ohledem na rozdílné parametry 

tepelného zpracování vybrány referenční vzorky svarových spojů TR_1 až TR_4. (viz tabulka 

č. 28).    

 
Tabulka č. 28 Přehled vzorků pro zkoušky makrostruktury a mikrostruktury 

číslo 

svarového 

spoje 

číslo 

zkušebního 

tělíska 

Tepelné  

zpracování 

Tepelná 

expozice 

Metalografické 

zkoušky  

Mechanické 

zkoušky 

TR_1 12 ANO ANO ANO ANO 

TR_2 23 ANO ANO ANO ANO 

TR_3 33 BEZ ANO ANO ANO 

TR_4 43 BEZ ANO ANO ANO 

 

12.8.4.1 Příprava vzorků pro zkoušky makrostruktury 

 

Vzorky pro makrostrukturu byly broušeny za sucha na smircích o zrnitosti 80, 180 a 400. 

Vyhodnocení zkoušky makrostruktury bylo provedeno dle normy ČSN EN ISO 5817 [30]. Na 

leptání vzorků pro zkoušku makrostrukturu bylo použito 10% kyseliny dusičné. 

Na obrázku č. 89 je makrostruktura vzorku 12 (svarový spoj TR_1). Tento vzorek byl 

podroben tepelnému zpracování a následně byl vystaven teplotní expozici při teplotě 625°C po 

dobu 359 hodin, která simulovala provozní zatížení 200 000 hodin při teplotě 500°C a 12 660 

hodin při teplotě 550°C. Z hlediska hodnocení makrostruktury svarového spoje je tento svarový 

spoj bez vad - vyhovující 

Vzorek 23 (svarový spoj TR_2) byl rovněž tepelně zpracován po svařování, teplota 

expozice činila 500°C po dobu 100 hodin. V případě simulované teploty 550°C odpovídá pak 

času 6,3 hodiny provozu. Makrostruktura tohoto vzorku je na obrázku č. 90. A rovněž vyhazuje 

vyhovující výsledek zkoušky. 

 
 



VŠB – TU Ostrava  Disertační práce 

  87  

 Vzorek 33 (svarový spoj TR_3) bez tepelného zpracování po svařování, teplota expozice 

byla 500°C po dobu 100 hodin jako u vzorku č. 23. Vzhledem k neprovedenému tepelnému 

zpracování lze sledovat na obrázku č. 91 rozdílnou makrostrukturu oproti vzorkům s tepelným 

zpracováním. Z hlediska hodnocení zkoušky makrostruktury se vyskytují nepřípustné vady 

v kořeni svarového spoje – svarový spoj je nevyhovující. Tento výsledek zkoušky se s ohledem 

na prováděnou teplotní expozici neprojevil. Ale v případě provozu není vyloučeno, vhledem 

k stavu napjatosti svarového spoje, že by mohl iniciovat vznik vady typu trhliny.  

Velmi podobná makrostruktura je patrná na obrázku č. 92. Jde o vzorek 43 (svarový spoj 

TR_4). Tento vzorek nebyl tepelně zpracován po svařování. Teplotní expozice byla při teplotě 

650°C po dobu 258 hodin, která simulovala provozní zatížení 414 158 hodin při teplotě 500°C 

a 26 236 hodin při teplotě 550°C. Vzorek 43 je z hlediska hodnocení makrostruktury 

vyhovující. 

 

 

Obrázek č. 89 Makrostruktura vzorku 12(4x) 
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Obrázek č. 90 Makrostruktura vzorku 23(4x) 

 

Obrázek č. 91 Makrostruktura vzorku 33(4x) 

 
Obrázek č. 92 Makrostruktura vzorku 43(4x) 
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12.8.4.2 Vyhodnocení zkoušek mikrostruktury svarových spojů 

 

Pro hodnocení mikrostruktury byly použity stejné vzorky, jako pro hodnocení zkoušky 

makrostruktury viz tabulka č. 28. Přípravu představovalo vybroušení vzorků na smirkových 

papírech o zrnitosti 80, 180, 400 a 600. Po vybroušení následovalo leštění na plátně s přídavkem 

lapovací pasty. Vzorky pro zkoušku mikrostrukturu byly leptány 2% kyselinou dusičnou 

s technickým lihem. Pro vyhotovení snímků mikrostruktury bylo použito mikroskopu Olympus.  

 

 

A. Mikrostruktura tepelně zpracovaného vzorku (vzorek č. 23 – svarový spoj TR_2)  

 

Mikrostruktura základního materiálu oceli T24 (7CrMoVTiB10-10) je tvořena 

jemnozrnným bainitem. Po aplikovaném tepelném zpracování zůstává mikrostruktura tvořena 

jemnozrnným bainitem (obrázek č. 93). 

 

 

Obrázek č. 93 Mikrostruktura základního materiálu vzorku 23(100x) 

 

Mikrostruktura svarového kovu vzorku č. 23 je na obrázku č. 94. Zde je patrný výskyt 

výrazně velkých zrn oproti základnímu materiálu oceli T24. Hranice zrn jsou zde jednoznačně 

viditelné. Tento jev je způsoben tím, že se na hranicích zrn vyskytují částice jako karbidy, 

nitridy čí karbonitridy viz kapitola 2.8. Jedná se tedy o precipitační částice, zjištěné při větším 

zvětšení. Mikrostruktura tepelně zpracovaného svarového spoje je tvořena převážně bainitem.  
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Obrázek č. 94 Mikrostruktura svarového kovu vzorku 23(100x) 

 

Na obrázku č. 95 je mikrostruktura hranice ztavení svarového spoje vzorku 23 – svarový 

spoj TR_2. Z obrázku je patrný přechod z jemnozrnné struktury do hrubozrnné. Na levé straně 

lze pozorovat tepelně ovlivněnou oblast svarového spoje přecházející vpravo do svarového 

kovu.  

 

 
Obrázek č. 95 Mikrostruktura hranice ztavení vzorku. 23(100x) 

 

Mikrostruktura tepelně ovlivněné oblasti je na obrázku č. 96. Tato oblast vznikla  

v důsledku tepelného ovlivnění při svařování a následně byla tepelně zpracována. Je bainitická.  
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Obrázek č. 96 – mikrostruktura TOO vzorku. 23(100x) 

 
 

B. Mikrostruktura tepelně nezpracovaného vzorku (vzorek č. 43 – svarový spoj TR_4)  

 

Mikrostruktura základního materiálu u tepelně nezpracovaného vzorku je jemnozrnná, 

jedná se o popuštěný bainit, viz obrázek č. 97.  

 

 

Obrázek č. 97 Mikrostruktura základního materiálu vzorku. 43(100x) 
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Na obrázku č. 98 je mikrostruktura svarového kovu vzorku č. 43 bez tepelného 

zpracování.  Při pohledu na mikrostrukturu svarového kovu je patrné velké zhrubnutí a licí 

struktura. Mikrostruktura svarového kovu vzorku č. 43 bez tepelného zpracování je tvořena 

popuštěným bainitem a martenzitem. Při porovnání svarového kovu s tepelným zpracováním a 

bez tepelného zpracování lze sledovat velký rozdíl těchto mikrostruktur, který má vliv  

na vlastnosti svarového spoje. Vzorek po tepelném zpracování má ucelenější a homogenní 

charakter mikrostruktury. Vzorek bez tepelného zpracování vykazuje přesně opačný charakter 

s nerovnoměrnou velikostí a tvarem zrn.  

 

 

Obrázek č. 98 Mikrostruktura svarového kovu vzorku. č. 43(100x) 

 

Na obrázku č. 99 je mikrostruktura hranice ztavení vzorku č. 43. Na tomto snímku je 

patrná hranice mezi svarovým kovem a tepelně ovlivněnou oblastí svarového spoje. Nalevo se 

nachází svarový kov, na pravé straně TOO.  
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Obrázek č. 99 Mikrostruktura hranice stavením. č. 43(100x) 

 

Na obrázku č. 100 je mikrostruktura TOO tepelně nezpracovaného vzorku č. 43. 

Zhrubnutí zrna je způsobeno vneseným teplem při svařování. Jednotlivá zrna mají rozdílnou 

velikosti a tvar. Zhrublé zrno má velký vliv na vrubovou houževnatost svarového spoje.  

 

 
Obrázek č. 100 Mikrostruktura TOO vzorku č. 43(100x) 
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12.9 Realizace zkoušek na vzorcích bez teplotní expozice  

 

Z každého svarového spoje TR_1 až TR_4, které byly rozděleny na pět zkušebních 

tělísek (vzorků) byly na jednom vzorku provedeny mechanické a metalurgické zkoušky. Zbylé 

čtyři byly podrobeny teplotní expozici, viz předchozí kapitoly disertační práce. V tabulce č. 29 

je seznam a rozsah provedených zkoušek na vzorcích, na které nebyla provedena teplotní 

expozice. 

 

Tabulka č. 29 Seznam zkušebních vzorků bez teplotní expozice 

číslo 

svarového 

spoje 

číslo 

zkušebního 

vzorku 

Tepelné  

zpracování 

ZK 

Makrostruktury 

(1ČSN EN 1321, 

ČSN EN ISO 

17639) 

ZK 

Mikrostruktury 

(1ČSN EN 1321, 

ČSN EN ISO 

17639) 

ZK  

Tvrdosti  

(ČSN EN 1043-1) 

ZK  

Mikrotvrdosti  

(ČSN EN 

1043-1) 

Zk 

Vrubové 

houževnatosti 

(EN 10045-1,  

ISO6507-1) 

TR_1 11 ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

TR_2 21 ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

TR_3 31 BEZ ANO ANO ANO ANO ANO 

TR_4 41 BEZ ANO ANO ANO ANO ANO 

(1 – Zkoušky byly prováděny v době platnosti této normy) 

Vzorky pro zkoušku makrostruktury (ČSN EN 1321) byly vyhodnocovány dle normy 

ČSN EN ISO 5817. Výsledky zkoušek jsou uvedeny v tabulkách u vyhodnocení jednotlivých 

vzorků v  kapitole 12.9.1 disertační práce. 

 

Pro hodnocení zkoušky mikrostruktury (ČSN EN 1321) byly použity stejné vzorky, jako 

pro hodnocení zkoušky makrostruktury. Výsledky zkoušek jsou uvedeny v tabulkách  

u vyhodnocení jednotlivých vzorků v kapitole 12.9.1 disertační práce. 

 

Zkouška mikrotvrdosti HV0,1 (ČSN EN 1043-2) byla provedena po zkoušce 

mikrostruktury v souladu s normou ČSN EN 1043-2 [50]. Mikrotvrdost HV0,1 byla měřena  

na mikrotvrdoměru LECO AMH 43 vždy v pěti oblastech příčného výbrusu každého vzorku  

ze všech čtyř svarových spojů TR_1 až TR_4 (ZM – základní materiál, TOO – tepelně 

ovlivněná oblast 2x a SK – svarový kov). Umístění vpichu zkoušky je schématický znázorněno 

na obrázku č. 101. Výsledky zkoušek jsou uvedeny v tabulkách u vyhodnocení jednotlivých 

vzorků v  kapitole 12.9.1. disertační práce. 
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Obrázek č. 101 Schéma umístění vpichů při zkouškách mikrotvrdosti[50] 

 

Zkoušky tvrdosti HV10 probíhaly v souladu s normou ČSN EN 1043-1. Měření tvrdosti 

bylo prováděno na zkušebních vzorcích po provedení zkoušky. Pro měření tvrdosti bylo použito 

nastavenou silou na HV10 Umístění vpichu zkoušky je schematicky znázorněno na obrázku  

č. 102. Výsledky zkoušek jsou uvedeny v tabulkách u vyhodnocení jednotlivých vzorků 

v  kapitole 12.9.1 disertační práce. 

 

Obrázek č. 102 Schéma umístění vpichu při zkouškách tvrdosti 

 

Příprava vzorků a zkouška vrubové houževnatosti probíhala v souladu s normami  

EN 10045-1 a ISO 6507. Z důvodu provádění teplotní expozice svarových spojů byl  

pro zkoušky vrubové houževnatosti vybrán vždy jen jeden segment (vzorek) z každého 

svarového spoje, vyjma vzorek TR_1, u kterého byla nalezena vada v kořeni svaru. Proto byly 

provedeny zkoušky vrubové houževnatosti jen na vzorcích svarových spojů TR_2, TR_3 a 

TR_4.  

Vzhledem k rozměru trubky o průměru 38 mm a tloušťce stěny 6,3 mm nebylo možné 

provést zkoušky podle normy, která vyžaduje sadu 3 zkušební vzorky z každé trubky 

(svarového spoje) v souladu s normou EN 10045-1 použity zkušební tyče o rozměru 10 mm x 

5 mm a délce 55mm. Zkoušky byly provedeny na kladivu o maximální energii 300J s umístěním 

vrubu ve svarovém kovu. Výsledky zkoušek jsou uvedeny v tabulkách u vyhodnocení 

jednotlivých vzorků v kapitole č. 12.9.1 disertační práce. 
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12.9.1  Vyhodnocení svarových spojů oceli T24 (7CrMoVTiB10-10) 
 

12.9.1.1 Vzorek 11 – svarový spoj TR_1 s tepelným zpracováním 

 

Makrostruktura 
 

 
 

 

Mikrotvrdost HV 0.1 

 

Tvrdosti HV 10 

 

Limitní hodnoty zkoušky tvrdosti HV 10 – vzorek č. 11 

 linie č. 1 

minimum 191 

 

maximum 233 

linie č. 2 

minimum 180 

maximum 227 

  

Zkoušky rázem v ohybu 

 
Vzorek č. Typ tyče Zkušební teplota [°C] Nárazová práce [J] Poznámka 

11 Zkoušku nebylo možné provést z důvodu defektu v kořeni svaru a nedostatečné tloušťky stěny 

pláště pro odebrání bezchybného vzorku. 

Vzorek č: Zvětšení Makrostruktura TOO [mm] 

11 2x studený spoj v kořeni, h = 0,5 mm, pór, h = 0,7 2,5 

Nevyhovující  

Vzorek č. ZM TOO SK TOO ZM 

11 190 192 197 203 198 200 189 187 177 213 213 206 187 185 190 

Vzorek č. 

11 

ZM TOO SK TOO ZM 

linie č. 1 
  233  209   

192 191 196 199 207 231 228 220 221 225 213 196 199 202 199 

  220  217   

linie č. 2 
  225  216   

192 190 180 185 206 223 215 190 200 214 227 189 202 204 203 

  226  215   
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Mikrostruktura svarového spoje, vzorek 11  

Tepelné zpracování: žíhán po svaření 760°C/2hod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obrázek č. 103 Svarový kov (100x)  Obrázek č. 104 Hranice stavení (100x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikrostruktura svarového kovu je tvořená 

feritem a bainitem. 
Mikrostruktura TOO u hranice ztavení je 

feriticko-bainitická. 

Mikrostruktura základního materiálu je značně popuštěná – stupeň 2b, dle normy VGB-TW 507, 

tvořena feritem, bainitem a karbidy rozloženými uvnitř a po hranicích zrn obrázky č. 105 a 106. 

Obrázek č. 105 Základní materiál (100x) Obrázek č. 106 Detail k obr. č. 105 (500x) 
 



VŠB – TU Ostrava  Disertační práce 

  98  

12.9.1.2 Vzorek 21 – svarový spoj TR_2 s tepelným zpracováním 

 

Makrostruktura 
 

 
 

 

Mikrotvrdost HV 0.1 

 

 

Tvrdosti HV 10 

 

Limitní hodnoty zkoušky tvrdosti HV 10 – vzorek č. 21 

 linie č. 1 

minimum 173 

 

maximum 212 

linie č. 2 

minimum 171 

maximum 222 

 

Zkoušky rázem v ohybu 

 
Vzorek č. Typ tyče Zkušební teplota [°C] Nárazová práce [J] Poznámka 

21 KV 300/5 20°C 110 --- 

Vzorek č: Zvětšení Makrostruktura TOO [mm] 

21 2x bez vad 2,6 

Vyhovující  

Vzorek č. ZM TOO SK TOO ZM 

21 202 197 201 226 223 224 220 217 222 221 215 217 191 198 193 

Vzorek č. 

21 

ZM TOO SK TOO ZM 

linie č. 1 

  204  211   

192 195 190 195 212 199 192 194 173 207 194 193 193 190 201 

  209  208   

linie č. 2 
  215  214   

191 194 194 193 208 217 172 175 171 213 189 188 198 195 198 

  222  216   
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Mikrostruktura svarového spoje, vzorek č. 21 

Tepelné zpracování: žíhán po svaření 760°C/2hod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Obrázek č. 107 Svarový kov (100x)    Obrázek č. 108 Hranice stavení (100x) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikrostruktura svarového kovu je tvořená 

feritem a bainitem  
Mikrostruktura TOO u hranice ztavení je 

feriticko-bainitická  

Mikrostruktura základního materiálu je značně popuštěná – stupeň 2b, dle normy VGB-TW 507, 

tvořena feritem, bainitem a karbidy rozloženými uvnitř i na hranicích zrn obr. 109 a 110. 

 

Obrázek č. 109 Základní materiál (100x)  Obrázek č. 110 Detail k obr. 109 (500x) 
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Zkoušky rázem v ohybu 

 
Vzorek č. Typ tyče Zkušební teplota [°C] Nárazová práce [J] Poznámka 

31 KV 300/5 20°C 8 --- 

 

12.9.1.3 Vzorek 31 – svarový spoj TR_3 bez tepelného zpracování 

 

Makrostruktura 
 

 
 

Vzorek č: Zvětšení Makrostruktura TOO [mm] 

31 2x bez vad 5,1 

Vyhovující  

 

Mikrotvrdost HV 0.1 

 

Vzorek 

č. 

ZM TOO SK TOO ZM 

31 222 226 229 341 339 335 329 322 326 325 329 322 225 221 226 

Tvrdosti HV 10 

 

Vzorek 

č. 31 

ZM TOO SK TOO ZM 

linie č. 1 

  312  314   

222 222 215 232 314 330 274 274 281 336 314 224 216 215 224 

  317  314   

linie č. 2 
  327  330   

221 228 215 206 322 317 299 302 297 320 314 224 216 210 210 

  317  317   

Limitní hodnoty zkoušky tvrdosti HV 10 – vzorek č. 31 

 linie č. 1 

minimum 193 

 

maximum 336 

linie č. 2 

minimum 206 

maximum 330 
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Mikrostruktura svarového spoje, vzorek č. 31 

Tepelné zpracování: bez tepelného zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Obrázek č. 111 Svarový kov (100x)        Obrázek č. 112 Hranice ztavení (100x) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikrostruktura svarového kovu je tvořená 

feritem a bainitem. 
Mikrostruktura TOO u hranice ztavení je 

feriticko-bainitická. 

Mikrostruktura základního materiálu je popuštěná – stupeň 2a, dle normy VGB-TW 507, tvořena 

feritem, bainitem a karbidy rozloženými uvnitř i na hranicích zrn obrázek č. 113 a 114. 

 

Obrázek č. 113 Zzákladní materiál (100x)            Obrázek č. 114 Detail k obr. 113 (500x) 
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12.9.1.4 Vzorek 41 – svarový spoj TR_4 bez tepelného zpracování 

 

Makrostruktura 

 

 
 

 

Mikrotvrdost HV 0.1 
 

 

Tvrdosti HV 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkoušky rázem v ohybu 

 
Vzorek č. Typ tyče Zkušební teplota [°C] Nárazová práce [J] Poznámka 

41 KV 300/5 20°C 9 --- 

Vzorek č: Zvětšení Makrostruktura TOO [mm] 

41 2x souvislý zápal h = 0,2 mm 6,8 

nevyhovující  

Vzorek č. ZM TOO SK TOO ZM 

41 210 213 208 223 242 242 315 303 307 286 300 280 201 199 206 

Vzorek č. 

41 

ZM TOO SK TOO ZM 

linie č. 1 

  312  314   

213 221 210 221 302 327 282 287 289 314 312 224 215 218 216 

  320  319   

linie č. 2 
  325  333   

212 221 212 236 317 327 304 297 289 333 322 235 219 221 213 

  306  333   

Limitní hodnoty zkoušky tvrdosti HV 10 – vzorek č. 41 

 linie č. 1 

minimum 210 

 

maximum 327 

linie č. 2 

minimum 212 

maximum 333 
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Mikrostruktura svarového spoje, vzorek č. 41 

Tepelné zpracování: bez tepelného zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Obrázek č. 115 svarový kov (100x)   Obrázek č. 116 hranice stavení (100x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 117 základní materiál (100x)      Obrázek č. 118 detail k obr. 117 (500x) 

Mikrostruktura svarového kovu je tvořená 

feritem a bainitem  
Mikrostruktura Too u hranice ztavení je 

feriticko-bainitická  

Mikrostruktura základního materiálu je popuštěná – stupeň 2a, dle normy VGB-TW 507, tvořena 

feritem, bainitem a karbidy rozloženými uvnitř i na hranicích zrn obrázek č. 117 a 118. 
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13 DISKUSE DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ  

 

V disertační práci byl studován vliv aplikace tepelného zpracování svarových spojů 

ocelí T24. Pro studium vlivu tepelného zpracování byly zhotoveny svarové spoje  

bez tepelného zpracování. Důvodem zhotovení svarových spojů ocelí T24 je tvrzení, že toto 

tepelné zpracování svarových spojů ocelí T24 není nutné provádět (kapitola 2.8). [10, 36]  

V první kapitole 12.2 experimentální části disertační práce bylo provedeno porovnání 

vhodnosti aplikace předehřevu a použitých přídavných materiálů vhodných pro svařování ocelí 

T24 (7CrMoVTiB10-10). Pro ověření přídavných materiálů byly použity dvě metody 

praskavosti zkouška Tekken a RD. K doplňující zkoušce patří provedení svarového spoje 

v poloze PC, trubek upnutých v pevném rámu (simulace opravy části membránové stěny)  

při svařování (viz kapitola12.2.3)  

Hodnocení svarových spojů zkoušky Tekken (kapitola 12.2.1) je uvedeno v tabulce 14. 

Výsledky zkoušek z minulých let jsou uvedeny v tabulkách 15 a 16 (viz kapitola 12.2.1).  

Po posouzení výsledků z let 2003 a 2006 lze konstatovat: Svarové spoje zhotovené 

v roce 2003 s přídavným materiálem Union S1 CrMo2V vykazovaly nevyhovující výsledky i 

při použití předehřevu 150° a 200°C (viz kapitola 12.2.1, tabulka č. 15). Oproti tomu svarové 

spoje z roku 2006 s přídavným materiálem Thermanit P24 vykazují vyhovující výsledky 

(tabulka č. 16). Pro ověření výsledků byly provedeny svarové spoje s novým přídavným 

materiálem EVB P24, který vykázal rovněž vyhovující výsledky (viz kapitola 12.2.1, tabulka 

č. 14).  

V případě zkoušek praskavosti RD z tabulek 17, 18 a 19 (viz kapitola 12.2.2) jsou také 

patrné změny ve vývoji přídavných materiálů, kde při snížení teplot předehřevu  

ze 150°C na 100°C, zkušební svarové z pohledu vzniku trhlin vyhověly. Při svařování  

bez upnutí (viz kapitola 7.2.2) [3, 16] a bez předehřevu zkušební svarový spoj vyhověl.  

V minulých letech vykazovaly takto svařované svarové spoje nevyhovující výsledky. 

U zkoušky provedené na trubkách upnutých v rámu (kapitola 12.2.3) byla snaha 

simulovat opravu membránové stěny z oceli T24 (7CrMoVTiB10-10) v tepelných elektrárnách.  

Zkouškou bylo ověřeno, že u trubek průměru 38 mm a tloušťkou stěny  

6,3 mm lze opravy provádět s dodržením navržených parametrů svařování viz závěr disertační 

práce. V kapitole 12.2.3 jsou uvedené v tabulce č. 20 výsledky všech svarových spojů. 

V případě vzorků TR1U a TR2V byly zjištěny oxidické vměstky (viz kapitola 12.2.3, 

obr. 70 a 76). Tyto vměstky mohly být způsobeny nedostatečným očištěním mezihousenkové 

plochy. Tyto vady vzhledem očekávanému vzniku trhlin nebyly hodnoceny jako vady a neměly 
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vliv na další studium svarových spojů. V případě hodnocení svarových spojů jako kontrolní 

svarové spoje v praxi, by byly svarové spoje hodnoceny jako nevyhovující.  

Jedním s cílů posouzení svarových spojů disertační práce byla nutnost aplikace teploty 

předehřevu s minimální hodnotou 150°C při svařování svarových spojů ocelí T24 

(7CrMoVTiB10-10). 

Ve druhé kapitole experimentální části disertační práce (kapitoly 6.2, 6.3) byl studován 

vliv tepelného zpracování na vlastnosti svarových spojů ocelí T24 (7CrMoVTiB10-10) při 

dlouhodobé teplotní expozici.[13, 49]  

Teploty expozice byly voleny podle předpokládaných teplot při provozu membránové 

stěny z oceli T24. Zvolené teploty byly  500°C a 550°C.  

Pro tyto experimenty byly svařeny čtyři svarové spoje TR_1 až TR_4 z čeho polovina 

vzorků byla tepelně zpracována (TR_1, TR_2) a druhá polovina byla ponechána ve stavu  

po svaření (TR_3, TR_4). V případě tepelného zpracování se jednalo o popouštění při 750°C 

po dobu 2 hodin viz kapitola 12.3.  

Pro simulaci teplotní expozice, z důvodu časové náročnosti, bylo nutno pomocí 

Arrheniovy rovnice upravit teploty a délky zkoušky jednotlivých vzorků, jak je uvedeno 

v kapitole 12.9 tabulce č. 8, rozdělení zkušebních vzorků je uvedeno v tabulce 9.  

Vliv teplotní expozice bylo posuzováno měřením tvrdosti pásma přehřátí, pásma 

normalizace, pásma částečné překrystalizace, základního materiálu a svarového kovu (viz 

kapitola 12.8). 

Z výše uvedených výsledků lze konstatovat: 

  

1. V případě oblasti základního materiálu nebylo zaznamenáno výrazné zvýšení hodnot 

tvrdosti u svarových spojů s tepelným zpracováním (TR_1, TR_2) ani u vzorků  

bez tepelného zpracování (TR_3, TR_4). Tento výsledek potvrzuje, že základní materiál 

byl již při výrobě popuštěn. 

Experiment potvrdil informace uvedené v kapitole 5 (teorie) a lze tedy konstatovat, že 

oblasti teplem neovlivněných základních materiálů svařováním jsou vyhovující  

z hlediska dlouhodobé teplotní expozice. 

2. V oblasti svarového kovu již byl naměřen znatelný rozdíl tvrdostí mezi vzorkem  

s tepelným zpracováním a bez něj. Hlavním důvodem mohou být strukturní změny uvedené 

v kapitole 2.8. [49]  V případě vzorků bez tepelného zpracování hodnoty tvrdosti už od 

začátku teplotní expozice se, pohybovaly nad hranicí 300 HV (12.8.3 obrázek č. 79, 12.8.4 

obrázek č. 84).  
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3. Nejvyšší navýšení hodnot tvrdostí bylo pozorováno v tepelně ovlivněné oblasti v pásmu 

přehřátí. V pásmu normalizace a pásmu částečné překrystalizace rovněž došlo  

ke zvýšení tvrdosti v průběhu teplotní expozice. Zvyšování tvrdosti jednoznačně potvrzuje 

přítomnost jevu sekundárního vytvrzování. Dovolené hodnoty tvrdosti pro svarové spoje 

oceli T24 dle ČSN EN ISO 15 614-1 byly překročeny v pásmech přehřátí, normalizace a 

částečné překrystalizace. Sekundární vytvrzování je způsobeno precipitací karbidicko 

nitridických částic v nepopuštěných svarových spojích při provozních teplotách.  

Uvedené výsledky v kapitole 12.8.5 potvrzují proces vytvrzování v nejproblematičtějších 

pásmech svarových spojů. Proces vytvrzování v TOO lze eliminovat tepelným zpracování 

svarových spojů po svaření.  

 

Třetí kapitola experimentální části disertační práce (kapitola 12.9) se zabývá vlivem 

tepelného zpracování na vybraných vzorcích svarových spojů TR_1 a TR_4 na metalurgické a 

mechanické vlastnosti po svařování. 

 
Z uvedených výsledků lze konstatovat:   

1. Makrostruktura tří vzorků TR_2, TR_3 a TR_4 je vyhovující, pouze u jednoho vzorku byla 

nevyhovující kořenová část, která byla způsobena nedostatečnou teplotou předehřevu nebo 

rychlostí svařování. Z tohoto výsledku vyplývá nutnost teploty předehřevu v rozsahu 

150°C až 200°C. 

2. Výsledky mikrostruktury v kapitole 12.9.1 potvrdily, že se jedná o strukturu bainitickou  

u všech zkušebních spojů, což je z hlediska žárupevnosti výhodné. Tento fakt potvrzuje, 

že zvolený teplotní režim svařování je vyhovující a v souladu s kapitolou 2.8. Na 

fotografiích mikrostruktur se potvrdilo zhrubnutí zrna v TOO, linii ztavení a ve svarovém 

kovu oproti základnímu materiálu. U svarů, které nebyly tepelně zpracované je vidět méně 

popuštěná struktura s jasnými jehlicemi bainitu, u kterých se dají předpokládat 

nevyhovující mechanické vlastnosti, jako vysoká hodnota tvrdosti a nízké hodnoty 

nárazové práce při zkouškách rázem v ohybu, jak je uvedeno v kapitole 12.9.1. Tyto 

předpoklady jsou potvrzeny vyhodnocením jednotlivých vzorků ze všech čtyř svarových 

spojů TR_3 a TR_4 v záznamech o měření tvrdosti (kapitola 12.11.1.3. a 12.11.1.4.). 

Naopak tepelně zpracované svary TR_1 a TR_2 mají značně popuštěnou strukturu, což by 

mělo zaručit dostatečné vyprecipitování jemné disperze karbidické fáze a zamezit 

dodatečnému sekundárnímu vytvrzování. Tyto výsledky jsou v kontextu s tvrzením 

v literatuře [4] Přitom by měly poklesnout hodnoty tvrdosti a zvýšit se hodnoty nárazové 



VŠB – Technická univerzita Ostrava Disertační práce 

 107 

práce při zkouškách rázem v ohybu. Všechny tyto předpoklady potvrdily záznamy  

o zkouškách a naměřené hodnoty v kapitole 12.9.1.  

 

Poslední kapitola experimentální části disertační práce (kapitola 12.9.1) měla ověřit a 

zdokumentovat předpoklady ze zkoušek mikrostruktury pomocí měření hodnot mikrotvrdostí 

kolem linie ztavení. Důvodem bylo přesněji zjistit mikrotvrdost úzkých pásem TOO, protože 

standardní metoda HV10 není schopna podat přesné informace.  

Naměřené hodnoty mikrotvrdosti potvrdily shodu s mikrostrukturami vyskytujícími se  

v oblastech TOO.  

  V závěru experimentální časti práce, byly posouzeny svarové spoje z hlediska platných 

norem a podmínek schvalování postupů svařování dle ČSN EN ISO 15 614-1. 

Dle této normy a zařazení ocelí T24 do skupiny 6 TNI CEN ISO/TR 15 608 je určena maximální 

hodnota tvrdosti v oblastech svarových spojů 350 HV10. Tento požadavek byl splněn v případě 

svarových spojů s tepelným zpracováním „popouštěním“, kterou potvrzují výsledky v kapitole 

12.9.  

Lze konstatovat, že zvolený teplotní režim svařování je vyhovující a svarové spoje 

nízkolegovaných ocelí T24 (7CrMoVTiB10-10), musejí být po svařování popouštěny 

z hlediska snížení tvrdosti a zlepšení mechanických vlastností.  
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14 NOVÉ POZNATKY PRO ROZVOJ VĚDNÍHO OBORU 

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE  

 

Předložená disertační práce přinesla řadu nových teoretických a praktických poznatků 

v oblasti metalurgické svařitelnosti svarových spojů ocelí T24. Tyto svarové spoje jsou 

používány na tepelných elektrárnách pro nové zdroje s nadkritickými parametry páry.  

 

Za hlavní nové poznatky pro rozvoj vědního oboru strojírenská technologie lze označit: 

 Výsledek studia a charakteristik pásem TOO svarového spoje ocelí T24 (7CrMoVTiB10-

10) včetně vlivů při použití navržených typů tepelného zpracování po svaření. 

 Posouzení tvrdostí a mikrotvrdostí struktur na vyskytujících se na svarových spojích oceli 

T24 s a bez tepelného zpracování. 

 Posouzení vlivu tepelného zpracování svarových spojů oceli T24 na sekundární 

vytvrzování v průběhu teplotní expozice při provozních teplotách. 

 studium vlivu teploty předehřevu na svarové spoje ocelí T24 a volba teploty předehřevu. 

 

 

15 VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ V PRAXI  

 

Uvedené teoretické poznatky (kapitola 14), které představují vědecký přínos  

pro rozvoj oboru svařování, je možné přímo použít v praxi. 

 

Výsledky práce umožňují v praxi:   

 na základě provedených zkoušek provést schválení postupu svařování (WPQR) ocelí T24 

(7CrMoVTiB10-10) včetně stanovení postupu svařování (WPS) dle ČSN EN ISO 15614-

1; 

 optimalizovat výběr parametrů svařování při provádění svarových spojů ocelí T24 

 optimalizovat tepelné zpracování svarových spojů 

 zvýšit provozní spolehlivost, provozní bezpečnost a životnost energetických zařízení; 

 snížit náklady při výrobě energetických zařízení. 
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16 ZÁVĚR 

 

Moderní nízkolegované žárupevné oceli na bázi 2-3 % Cr, jako je ocel 7CrMoVTiB10-

10 (T24), jsou určeny pro výrobu membránových stěn kotlů s nadkritickými parametry páry. 

Jsou vystaveny tlaku přes 260 bar a teplotě až 500°C. Proto jsou na svarové spoje ocelí kladeny 

vysoké nároky na mechanické vlastnosti, zejména pak odolnost proti tečení a odolnost proti 

sekundárnímu vytvrzování.  

Teoretická část práce nastínila množství problémových oblastí, vyskytujících se  

u žárupevných materiálů.  

V experimentální části práce bylo prokázáno, že při teplotní expozici svarových spojů 

z oceli T24 dochází k sekundárnímu vytvrzování u svarových spojů, které po svařování nejsou 

tepelně zpracovány.  

Svarové spoje, které nebyly tepelně zpracované, vykazovaly vyšší hodnoty tvrdosti v oblastech 

TOO a svarového kovu, které přesahovaly přípustné hodnoty tvrdosti  

dle ČSN EN ISO 15614-1. Následné zkoušky rázem v ohybu potvrdily výrazný pokles 

plasticity materiálu a s tím i souvisejícího rizika s možným výskytem křehkého lomu zejména 

u svarových spojů bez tepelného zpracování vlivem sekundárního vytvrzení během provozu  

za zvýšených teplot. 

V případě svarových spojů, které byly tepelně zpracovány, byly naměřeny srovnatelné 

hodnoty tvrdosti v celém svarovém spoji a srovnatelné hodnoty byly pozorovány i po dobu 

teplotní expozice.  

Shrnutí dosažených výsledků vede jednoznačně k závěru, že při svařování ocelí T24, 

z hlediska dosažení vyhovujících výsledků mechanických, žáropevných a strukturních 

vlastností je nutné použít teplotu předehřevu minimálně 150°C, v průběhu svařování dodržovat 

teplotu interpass maximálně  280°C, následně provést dohřev 200°C po dobu dvou hodin  

s následným tepelným zpracováním „popouštěním“ v rozsahu teplot 740°C – 750°C po dobu  

2 hodin. Technologický postup svařování metodou 141 (WIG) a přídavným materiálem 

UNION I P24, povede k vyhovujícím mechanickým a strukturním vlastnostem svarových spojů 

oceli T24 (7CrMoVTiB10-10). 

Využití výsledků disertační práce v praxi by mělo přinést zvýšení životnosti 

energetických zařízení i při požadavku zvyšování účinnosti při použití superkritických 

parametrů páry. 
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17 CONCLUSION 

 

The modern low-alloyed heat-resistant steels based on  2-3 % Cr, like steel 

7CrMoVTiB10-10 (T24),  are determined for production of membrane walls of boilers  

with super-critical parameters of steam. They are put to pressure more than 260 bar and 

temperature up to 550°C. That is why that high demands are put on mechanical properties  

of  welds, above all on creep resistance and resistance against secondary hardening.  

The theoretical part has outlined a quantity of problems occurring in heat-resistant 

materials.  

In the experimental part of the work there has been proven, that during the thermal 

exposition of T24 welds occurs the secondary hardening, in case of welds without post weld 

heat treatment (PWHT).      

Welds without proper PWHT have shown higher values of hardness in the HAZ and weld metal, 

which exceeded the allowed values according to the  ČSN EN ISO 15614-1.  

The following impact tests have confirmed the considerable reduction of material plasticity and 

the associated risks with possible occurrence of a brittle fracture in welds without PWHT, 

caused by the secondary hardening during operation at increased temperatures. 

In case of welds which proper PWHT, the comparable values of the hardness have been 

measured in the whole welded joint and comparable values were observed even during  

the thermal exposition.  

The summary of achieved results leads to the conclusions, that during welding  

of steel T24, from the point of view to achieve the satisfactory results of mechanical, heat-

resistant and structural properties, it is necessary to use the minimum pre-heating temperature 

of 150°C, further it is necessary to hold the maximum interpass temperature  

at  280°, and subsequently perform the post-heating at 200°C during two hours. Very important 

is  subsequent  post weld heat treatment  „tempering“ in temperature range 740°C – 750°C 

during  2 hours. The technological process of welding realized by the method 141 (WIG), using 

wire UNION I P24, will lead to satisfactory mechanical and microstructural properties of welds 

of steel T24 (7CrMoVTiB10-10). 

Using the results of the dissertation in practice should lead to an increase of lifetime  

of power plant equipment, even in terms of increasing efficiency with supercritical steam 

parameters. 
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Příloha č. 1 -  Záznam svařování trubky č. TR_1 

 

SPECIFIKACE POSTUPU SVAŘOVÁNÍ  
WPS 

Č.  TR_1:     

  Výrobce VŠB - TUO 
 

  Označení základního materiálu 

 
6.4 + 6.4 

  Místo 17. listopadu 15 / 2172 Ostrava-Poruba   Tloušťka materiálu  mm 6,3 tupý spoj (BW) 

  Strana / ze  

  stran 
1/1 5  Revize 0   Max. tloušťka svar. kovu  mm 7,6 

  Svařovací proces A) 141 
  Vnější průměr  mm 38 

  Poloha svařování PA 

  Typ spoje Tupý (BW)   Kvalifikace procesu dle:  EN ISO 15 614-1 
  Způsob přípravy úkosu Strojní opracování, dále čištění od mastnoty, vlhkosti, barvy, okují, rzi a jiných nečistot. 

  

  Návrh spoje   Pořadí svařování 

     *1)  

 

 

 

  Podrobnosti svařování 

Pořadí 

*2) 

Číslo 

housenky 

Index 
přídav. 

materiálu 

 
elektrody 

drátu 

mm 

Proces 

Svařování 

Proud 

A 

Napětí 

V 

Typ proudu/ 

polarita 

Rychlost 

svařování 

mm/min 

 

Poloha 
Svařování 

*3) 

Tepelný příkon 

kJ/mm 

I 1 S 2,4 141 100  105 11 ÷ 12 DC / - 60 PA 0,756 

II 2 S 2,4 141 122  126 11 ÷ 12 DC / - 53 PA 1,027 

III 3 S 2,4 141 122  126 11 ÷ 12 DC / - 55 PA 0,99 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
  

  Čištění během svařování Kartáčování nebo broušení dokud zjištěné vady nebudou odstraněny. 

  Přídavný kov označení A)  UNION I P24 
  Druh / rozměr wolframové elektrody W Th 20 ... 2,4 mm 

  Velikost ústí nebo plynové hubice mm 8 ÷ 12 
  Přídavný kov obchodní 
      značka 

EN 12070   Úhel sklonu elektrody, hořáku *4) 
A)  W CrMoV 2 1 TiB   Jeden nebo více průchodů Více průchodů 

  Označení typu  

  plynu   /  tavidla  

Ochranného UN 1006 Ar   Stehování, přípravky  *5) dle této WPS 

Pro ochranu kořene ---- 
  Průtoková rychlost 

     plynu   l/min. 
Ochranného 10 ÷ 15 
Pro ochranu kořene  --- 

    

  Teplota předehřevu   C   Interpass teplota   C   Dohřev   C/hod 
  Tepelné zpracování po svařování   C    

*6) 

Min. 100°C 200°C 200°C / 2 760°C / 2 hod 
 

Poznámky / Notes: 
*1) Tvar, přesné rozměry svarové hrany dle této WPS 

*2) I – kořen, II – výplň, III - krycí 

*3) PA 

*4)  = PA, = 60°÷ 90°  

*5) Stehy jsou součástí svaru. Provést metodou 141 min. na  1 vrstvu o min. délce 5 mm. Min. počet stehů 2. Mezeru volit 20÷50 mm dle  

     potřeby. 
*6) Doba, teplota, metoda, rychlost ohřevu a ochlazování dle předpisu tepelného zpracování. 

  

 

 

    

  Vypracoval, datum, podpis   Inspektor, datum, podpis 
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Příloha č. 2 - Záznam svařování trubky č. TR_2 

 

SPECIFIKACE POSTUPU SVAŘOVÁNÍ  
WPS 

Č.  TR_2:     

  Výrobce VŠB - TUO 
 

  Označení základního materiálu 

 
6.4 + 6.4 

  Místo 17. listopadu 15 / 2172 Ostrava-Poruba   Tloušťka materiálu  mm 6,3 tupý spoj (BW) 

  Strana / ze  

  stran 
1/1 5  Revize 0   Max. tloušťka svar. kovu  mm 7,6 

  Svařovací proces A) 141 
  Vnější průměr  mm 38 

  Poloha svařování PA 

  Typ spoje Tupý (BW)   Kvalifikace procesu dle:  EN ISO 15 614-1 
  Způsob přípravy úkosu Strojní opracování, dále čištění od mastnoty, vlhkosti, barvy, okují, rzi a jiných nečistot. 

  

  Návrh spoje   Pořadí svařování 

     *1)  

 

 

 

  Podrobnosti svařování 

Pořadí 

*2) 

Číslo 

housenky 

Index 
přídav. 

materiálu 

 
elektrody 

drátu 

mm 

Proces 

Svařování 

Proud 

A 

Napětí 

V 

Typ proudu/ 

polarita 

Rychlost 

svařování 

mm/min 

 

Poloha 
Svařování 

*3) 

Tepelný příkon 

kJ/mm 

I 1 S 2,4 141 100  105 11 ÷ 12 DC / - 38 PA 1,18 

II 2 S 2,4 141 118  124 11 ÷ 12 DC / - 61 PA 0,88 

III 3 S 2,4 141 118  125 12 ÷ 13 DC / - 49 PA 1,19 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
  

  Čištění během svařování Kartáčování nebo broušení dokud zjištěné vady nebudou odstraněny. 

  Přídavný kov označení A)  UNION I P24 
  Druh / rozměr wolframové elektrody W Th 20 ... 2,4 mm 

  Velikost ústí nebo plynové hubice mm 8 ÷ 12 
  Přídavný kov obchodní 

      značka 
EN 12070   Úhel sklonu elektrody, hořáku *4) 

A)  W CrMoV 2 1 TiB   Jeden nebo více průchodů Více průchodů 
  Označení typu  
  plynu   /  tavidla  

Ochranného UN 1006 Ar   Stehování, přípravky  *5) dle této WPS 

Pro ochranu kořene ---- 
  Průtoková rychlost 

     plynu   l/min. 
Ochranného 10 ÷ 15 
Pro ochranu kořene  --- 

    

  Teplota předehřevu   C   Interpass teplota   C   Dohřev   C/hod 
  Tepelné zpracování po svařování   C    

*6) 

Min. 100°C 200°C 200°C / 2 760°C / 2 hod 
 

Poznámky / Notes: 
*1) Tvar, přesné rozměry svarové hrany dle této WPS 

*2) I – kořen, II – výplň, III - krycí 

*3) PA 

*4)  = PA, = 60°÷ 90°  

*5) Stehy jsou součástí svaru. Provést metodou 141 min. na  1 vrstvu o min. délce 5 mm. Min. počet stehů 2. Mezeru volit 20÷50 mm dle  

     potřeby. 
*6) Doba, teplota, metoda, rychlost ohřevu a ochlazování dle předpisu tepelného zpracování. 

  

 

    

  Vypracoval, datum, podpis   Inspektor, datum, podpis 
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Příloha č. 3 - Záznam svařování trubky č. TR_3 

 

SPECIFIKACE POSTUPU SVAŘOVÁNÍ  
WPS 

Č.  TR_3:     

  Výrobce VŠB - TUO 
 

  Označení základního materiálu 

 
6.4 + 6.4 

  Místo 17. listopadu 15 / 2172 Ostrava-Poruba   Tloušťka materiálu  mm 6,3 tupý spoj (BW) 

  Strana / ze  

  stran 
1/1 5  Revize 0   Max. tloušťka svar. kovu  mm 7,6 

  Svařovací proces A) 141 
  Vnější průměr  mm 38 

  Poloha svařování PA 

  Typ spoje Tupý (BW)   Kvalifikace procesu dle:  EN ISO 15 614-1 
  Způsob přípravy úkosu Strojní opracování, dále čištění od mastnoty, vlhkosti, barvy, okují, rzi a jiných nečistot. 

  

  Návrh spoje   Pořadí svařování 

     *1)  

 

 

 

  Podrobnosti svařování 

Pořadí 

*2) 

Číslo 

housenky 

Index 
přídav. 

materiálu 

 
elektrody 

drátu 

mm 

Proces 

Svařování 

Proud 

A 

Napětí 

V 

Typ proudu/ 

polarita 

Rychlost 

svařování 

mm/min 

 

Poloha 
Svařování 

*3) 

Tepelný příkon 

kJ/mm 

I 1 S 2,4 141 100  105 11 ÷ 12 DC / - 40 PA 1,145 

II 2 S 2,4 141 119  123 12 ÷ 13 DC / - 51 PA 1,128 

III 3 S 2,4 141 119  123 12 ÷ 13 DC / - 53 PA 1,086 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
  

  Čištění během svařování Kartáčování nebo broušení dokud zjištěné vady nebudou odstraněny. 

  Přídavný kov označení A)  UNION I P24 
  Druh / rozměr wolframové elektrody W Th 20 ... 2,4 mm 

  Velikost ústí nebo plynové hubice mm 8 ÷ 12 
  Přídavný kov obchodní 

      značka 
EN 12070   Úhel sklonu elektrody, hořáku *4) 

A)  W CrMoV 2 1 TiB   Jeden nebo více průchodů Více průchodů 
  Označení typu  
  plynu   /  tavidla  

Ochranného UN 1006 Ar   Stehování, přípravky  *5) dle této WPS 

Pro ochranu kořene ---- 
  Průtoková rychlost 

     plynu   l/min. 
Ochranného 10 ÷ 15 
Pro ochranu kořene  --- 

    

  Teplota předehřevu   C   Interpass teplota   C   Dohřev   C/hod 
  Tepelné zpracování po svařování   C    

*6) 

Min. 100°C 200°C 200°C / 2 ---  
 

Poznámky / Notes: 
*1) Tvar, přesné rozměry svarové hrany dle této WPS 

*2) I – kořen, II – výplň, III - krycí 

*3) PA 

*4)  = PA, = 60°÷ 90°  

*5) Stehy jsou součástí svaru. Provést metodou 141 min. na  1 vrstvu o min. délce 5 mm. Min. počet stehů 2. Mezeru volit 20÷50 mm dle  

     potřeby. 
*6) Doba, teplota, metoda, rychlost ohřevu a ochlazování dle předpisu tepelného zpracování. 

  

 

    

  Vypracoval, datum, podpis   Inspektor, datum, podpis 
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Příloha č. 4 - Záznam svařování trubky č. TR_4 

 

SPECIFIKACE POSTUPU SVAŘOVÁNÍ  
WPS 

Č.  TR_4:     

  Výrobce VŠB - TUO 
 

  Označení základního materiálu 

 
6.4 + 6.4 

  Místo 17. listopadu 15 / 2172 Ostrava-Poruba   Tloušťka materiálu  mm 6,3 tupý spoj (BW) 

  Strana / ze  

  stran 
1/1 5  Revize 0   Max. tloušťka svar. kovu  mm 7,6 

  Svařovací proces A) 141 
  Vnější průměr  mm 38 

  Poloha svařování PA 

  Typ spoje Tupý (BW)   Kvalifikace procesu dle:  EN ISO 15 614-1 
  Způsob přípravy úkosu Strojní opracování, dále čištění od mastnoty, vlhkosti, barvy, okují, rzi a jiných nečistot. 

  

  Návrh spoje   Pořadí svařování 

     *1)  

 

 

 

  Podrobnosti svařování 

Pořadí 

*2) 

Číslo 

housenky 

Index 
přídav. 

materiálu 

 
elektrody 

drátu 

mm 

Proces 

Svařování 

Proud 

A 

Napětí 

V 

Typ proudu/ 

polarita 

Rychlost 

svařování 

mm/min 

 

Poloha 
Svařování 

*3) 

Tepelný příkon 

kJ/mm 

I 1 S 2,4 141 100  105 11 ÷ 12 DC / - 44,5 PA 1,021 

II 2 S 2,4 141 119  123 12 ÷ 13 DC / - 62 PA 0,931 

III 3 S 2,4 141 119  123 12 ÷ 13 DC / - 61 PA 0,949 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
  

  Čištění během svařování Kartáčování nebo broušení dokud zjištěné vady nebudou odstraněny. 

  Přídavný kov označení A)  UNION I P24 
  Druh / rozměr wolframové elektrody W Th 20 ... 2,4 mm 

  Velikost ústí nebo plynové hubice mm 8 ÷ 12 
  Přídavný kov obchodní 

      značka 
EN 12070   Úhel sklonu elektrody, hořáku *4) 

A)  W CrMoV 2 1 TiB   Jeden nebo více průchodů Více průchodů 
  Označení typu  
  plynu   /  tavidla  

Ochranného UN 1006 Ar   Stehování, přípravky  *5) dle této WPS 

Pro ochranu kořene ---- 
  Průtoková rychlost 

     plynu   l/min. 
Ochranného 10 ÷ 15 
Pro ochranu kořene  --- 

    

  Teplota předehřevu   C   Interpass teplota   C   Dohřev   C/hod 
  Tepelné zpracování po svařování   C    

*6) 

Min. 100°C 200°C 200°C / 2 ---  
 

Poznámky / Notes: 
*1) Tvar, přesné rozměry svarové hrany dle této WPS 

*2) I – kořen, II – výplň, III - krycí 

*3) PA 

*4)  = PA, = 60°÷ 90°  

*5) Stehy jsou součástí svaru. Provést metodou 141 min. na  1 vrstvu o min. délce 5 mm. Min. počet stehů 2. Mezeru volit 20÷50 mm dle  

     potřeby. 
*6) Doba, teplota, metoda, rychlost ohřevu a ochlazování dle předpisu tepelného zpracování. 

 

 
     

      

  Vypracoval, datum, podpis   Inspektor, datum, podpis 

 


