
 

  



VŠB – Technická univerzita Ostrava Autoreferát disertační práce 

 2 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

Katedra mechanické technologie 
 

 

 

 

 

Ing. Jiří Hlavatý 
 

 

 

 

STUDIUM SVAŘITELNOSTI A VLASTNOSTÍ  

SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI T24 
 

 

 

Autoreferát doktorské disertační práce 
 

 

 

Školící pracoviště: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

   Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie 

 

Studijní obor:  2303V002 Strojírenská technologie  

 

Školitel:  prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. 

 

 

Oponenti:  doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. 

   VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní 

 

   prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D. 

   Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera 

 

   prof. Ing. Libor. Beneš, Ph.D. 

   České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní 

 

 

 

 

Ostrava 2014 
 

 



VŠB – Technická univerzita Ostrava Autoreferát disertační práce 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Jiří Hlavatý, 2014 
 

ISBN  978-80-248-3537-2 

 

Autoreferát disertační práce, sv. 182 
 

 

 

 

 



VŠB – Technická univerzita Ostrava Autoreferát disertační práce 

 4 

 

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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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZNAČEK  

 

CE uhlíkový ekvivalent [hm. %] 

HD  obsah difúzního vodíku stanovený glycerínovou metodou  [ml.100g
-1

] 

HV10 tvrdost dle Vickerse při zatížení 98N [-] 

HZ hranice ztavení 

I svařovací proud  [A] 

KV nárazová práce  [J] 

KCV Vrubová houževnatost [J.cm
-2

] 

Rm mez pevnosti [MPa] 

Re mez kluzu [MPa] 

T teplota [°C] 

Tmax maximální teplota [°C] 

Tmin minimální teplota [°C] 

TOO  tepelně ovlivněná oblast (svarového spoje) 

Tp teplota předehřevu [°C] 

TIG (WIG) Svařování netavící se elektrodou v ochranném inertním plynu (141) 

TZ  tepelné zpracování 

t čas [s] 

U svařovací napětí [V] 

ZM základní materiál 

ε deformace [%] 
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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, T23. (7CrMoWVMoNb9-6) a T24. (7CrMoVTiB10-10), 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.  

Moderní nízkolegované oceli T23 a T24 by měly být využity především. pro výrobu 

membránových stěn u kotlů se super-kritickými parametry páry. 

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.[5] 
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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. 

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 [4] 

 

2.1 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].  

 

 

2.2 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 [3].  

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].  

 

2.3 Změny v mikrostruktuře CrMoV ocelí při popouštění  

Úkolem prvotního tepelného zpracování je získání co nejvýhodnější struktury pro další 

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  



VŠB – Technická univerzita Ostrava Autoreferát disertační práce 

 10 

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. 2 [3].  

 

Obrázek č. 2: Vliv teploty popouštění na mechanické vlastnosti CrMoV oceli [3]  

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 [6, 3, 7].  

 
 
 

3 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 [3]. 

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 3 představuje křivky vytvrzení pásma přehřátí TOO oceli 

T24 během simulovaného provozu při 500°C [9, 8, 10]. 

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 4. 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 [8].  

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 
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časech (nad 15 000 hodin) již tvrdost klesá, což je v souladu s literaturou [3]. Maximální 

hodnoty tvrdosti dosahují až 430 HV10 [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3 Průběh tvrdosti v pásmu přehřátí TOO, ocel T24, provozní teplota 500°C [2] 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 Průběh vrubové houževnatosti pásma přehřátí TOO u oceli T24  

při provozní teplotě 500°C [2] 

 

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 [11]. 

 

3.1 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 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. 5. Z obrázku č. 5 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 [12, 5].  

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

Porovnání mechanických vlastností je uvedeno v tabulce č. 1. Tyto hodnoty platí při teplotě 

okolí [5].  
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Tabulka č. 1 Porovnání mechanických vlastností [35] 

 Rp0,2 [MPa] Re [MPa] Rm  [MPa] A5 [%] Tvrdost [HB] KCV 20°C[J.cm2] 

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 

 
 

 
Obrázek č. 5 Vidalovy – křivky pro oceli T23, P23, T24 a P24 [2] 

 
 

3.1.1 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]. 

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%.  

 

3.1.2 Současný stav problematiky tepelného zpracování svarových spojů 

oceli T24  

 

V pracích [13, 4, 14] se autoři zabývají otázkou, zda je nutné zařazení tepelného 

zpracování po svařování ocele T24.  

V práci [4] 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. Vzorky bez tepelného zpracování 

překračují povolené hodnoty tvrdosti a také vrubová houževnatost tohoto vzorku nesplňuje 
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požadované hodnoty. U vzorků s tepelným zpracováním je jejich 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. [4]  

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.  

Z uvedených výsledků vyplývá, že pro spolehlivý provoz zařízení vyrobeného z materiálu 

T24 je vhodné použití jak předehřevu tak i popouštění následně: 

 
Pro tenkostěnný materiál (tloušťka svařence menší než 15 mm)  

 Minimální teplota předehřevu 150 °C  

 Teplota žíhání 750 °C až 760 °C [15]  

Pro silnostěnný materiál (tloušťka svařence větší než 15 mm)  

 Teplota předehřevu 200 °C až 250 °C  

 Teplota žíhání 750°C až 760 °C [15]  

 

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 [16] 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.  
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4 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. 

 

 

 

5 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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6 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. 

 

6.1 Zhotovení 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. Předehřev, dohřev a 

tepelný režim svařování viz příloha č. 1 „specifikace postupu svařování WPS“. 

Před výpočtem teploty předehřevu metodami 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. 

 

 

6.2 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. 3. 
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Tabulka č. 3 Metody svařování a označení zkušebních vzorků     

  

 

6.2.1 Zkouška praskavosti svarových spojů 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. 6 je znázorněn 

konečný tvar vzorku pro svaření zkušebního spoje.  

 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. 7. 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. 3. 

 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.  

 

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. 6 Vzorek Tekken  Obrázek č. 7 Vzorek Tekken připravený pro zkušební 

                                                  svarovou housenku 

 

Tekken – TT1 – Thermanit P24, 20°C 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8 TT1,3; 20°C, (1x)   Obrázek č. 9 TT1,4; 20°C, (1x) 

 

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. 

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. V práci jsou výsledky zkoušek z předchozích let 2003 a 2006 . 

Souhrnné vyhodnocení výsledků zkoušek makrostruktury zkoušky TEKKEN je 

uvedeno v tabulce č. 4. 

 

 

6.2.2 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. Takto připravené plechy 

byly nastehovány z každé strany pomocnými svary o délce 30 mm bez mezery. 

U této metody byly zvoleny dvě varianty, které jsou podrobněji řešeny v práci. Jedná 

z variant je přivařen vzorek 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.  
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 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 (obr. č. 10 a 11). 

 

 

Zkouška RD – RT1 – EVB P24, 20°C 

 

 

 

 

 

 

 

      Obrázek č. 10 RT1,1; 20°C,(2x)    Obrázek č. 11 RT1,2; 20°C,(2x) 

 

 

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. 

Z tabulky 5 jsou patrné vyhovující svarové spoje RT2 a RV1, nevyhovující je spoj RT1. 

 

Tabulka č. 4 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 
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Tabulka č. 5 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 

 

6.2.3 Simulační zkouška svaru na trubce  

 U této metody bylo simulováno svařování podobné praktickému využití při opravě 

membránových stěn tepelných elektráren. 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. 

 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 obr. č. 12. Trubky byly před svařováním zkušebního spoje přivařeny  

do rámu s mezerou v kořeni 2 mm, pak následně svařeny na 2 vrstvy a vyhodnoceny zkouškou 

makrostruktury (obr. č. 13 a 14). 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 12 Svařování upnutých zkušebních  

                       svarových spojů trubek 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 13 TR1U,1; 20°C,(2x)    Obrázek č. 14 TR1U,2; 20°C,(2x) 
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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. 

Z tabulky 6 jsou patrné vyhovující svarové spoje TR1U, TR2U, TR1V a TR2V. 

 

Tabulka č. 6 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 

 

6.3 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. 7.  

 

Tabulka č. 7 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 

 

6.4 Návrh tepelného zpracování a provedení zkoušek 
 

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 disertační práce) 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. Tepelně 
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zpracované i nezpracované zkušební svarové spoje trubky byly příčně děleny vzhledem  

ke svarovému spoji dle rozřezového plánu dle obrázku č. 15 na pět jednotlivých zkušebních 

tělísek. Seznam zkušebních tělísek je v tabulce č. 8, 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. 8. 

 

Obrázek č. 15 Vzorové schéma rozřezového plánu trubky 

Tabulka č. 8 Přehled zkušebních tělísek s přehledem zkoušek 

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 
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6.5 Návrh a metodika zkoušek teplotní expozice  
 

Návrh teplot a časů pro simulovaný provoz je uveden v tabulce č. 9. 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. 9. 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. 9 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  
 

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. 10 je patrné označení zkušebních tělísek v peci a jejich skutečně 

naměřené teploty po dobu probíhající teplotní expozice. 

 
Tabulka č. 10 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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6.5.1 Způsob měření tvrdosti vzorků po teplotní expozici 

 

Měření bylo provedeno dle normy ČSN EN 1043 – 1. Vpichy byly vedeny v linii 2 mm 

od horního okraje. Vzdálenost vpichů byla dodržena dle normy ČSN EN 1043 – 1. [17] 

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.  
 

6.5.2 Hodnoty tvrdostí pro teplotu expozice 500°C  

 

Hodnoty tvrdosti pro teplotu expozice 500°C jsou znázorněny na obrázcích č. 16 až 20. 

Měření bylo provedeno v základním materiálu, svarovém kovu a ve třech pásmech tepelně 

ovlivněné oblasti svarových spojů.  

Na obrázku č. 16 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. 

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. 16 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. 17 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. 

Trend tvrdosti v pásmu přehřátí TOO po provedených teplotních expozicích je  

na obrázku č. 18.  Hodnota tvrdosti před začátkem teplotní expozice u vzorku bez tepelného 

zpracování je na hranici 330 HV10. Nejvyšší hodnoty tvrdosti 380 HV10 je dosaženo již  
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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.  

 

 

Obrázek č. 17 Hodnoty tvrdostí svaru TR_1, TR_2, TR_3, TR_4 – základní materiál  

 

 

Obrázek č. 18 Hodnoty tvrdostí svaru TR_1, TR_2, TR_3, TR_4 – pásmo přehřátí  

 

Na obrázku č. 19 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.  

Hodnoty tvrdostí vzorků v pásmu částečné překrystalizace jsou znázorněny  

na obrázku č. 20. 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.  

Dále v práci jsou skutečné časy expozice přepočteny pro teplotu expozice 550°C.  
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Obrázek č. 19 Hodnoty tvrdostí svaru TR_1, TR_2, TR_3, TR_4 – pásmo normalizace  

 

 
Obrázek č. 20 Hodnoty tvrdostí svaru TR_1, TR_2, TR_3, TR_4 – pásmo částečné 

překrystalisaci  

 

6.5.3 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. 11).    

 
Tabulka č. 11 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 
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6.5.3.1 Vyhodnocení zkoušek makrostruktury svarových spojů 

 

Vyhodnocení zkoušky makrostruktury bylo provedeno dle normy ČSN EN ISO 5817 

[18].  

Na obrázku č. 21 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. 22. A rovněž vyhazuje 

vyhovující výsledek zkoušky. 

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. 23 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. 24. 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. 21 Makrostruktura vzorku 12(2x)   Obrázek č. 22 Makrostruktura vzorku 23(4x) 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 23 Makrostruktura vzorku 33(4x)   Obrázek č. 24 Makrostruktura vzorku 43(4x) 
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6.5.3.2 Vyhodnocení zkoušek mikrostruktury svarových spojů 
 

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.  

Mikrostruktura svarového kovu vzorku č. 23 je na obrázku č. 25. 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 (Disertační práce). Jedná se tedy o precipitační částice, 

zjištěné při větším zvětšení. Mikrostruktura tepelně zpracovaného svarového spoje je tvořena 

převážně bainitem.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 25 Mikrostruktura svarového kovu   Obrázek č. 26 Mikrostruktura hranice ztavení 

           vzorku. 23(100x)          vzorku 23(100x) 

 

Na obrázku č. 26 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.  

Mikrostruktura tepelně ovlivněné oblasti je na obrázku č. 27. Tato oblast vznikla  

v důsledku tepelného ovlivnění při svařování a následně byla tepelně zpracována. Je bainitická.  

 

 
Obrázek č. 27 – mikrostruktura TOO vzorku. 23(100x) 

 

V disertační práci jsou dále uvedeny výsledky tepelně nezpracovaného vzorku, vzorek 

č. 43 svarový spoj TR_4 pro porovnání vlivu tepelného zpracování na svarový spoj a diskusi 

výsledků jsou vyhodnoceny výsledky.  
 

6.6 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. 12 
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je seznam a rozsah provedených zkoušek na vzorcích, na které nebyla provedena teplotní 

expozice. 

 

Tabulka č. 12 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. 

Zkouška mikrotvrdosti HV0,1 (ČSN EN 1043-2) byla provedena po zkoušce 

mikrostruktury v souladu s normou ČSN EN 1043-2. 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). Výsledky zkoušek jsou uvedeny v tabulkách  

u vyhodnocení jednotlivých vzorků v  kapitole 12.9.1. Disertační práce. 

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 nárazové práce 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 55 mm. Výsledky zkoušek jsou uvedeny v tabulkách u vyhodnocení jednotlivých 

vzorků v kapitole č. 12.9.1 disertační práce. 

Vzorek 31 – svarový spoj TR_3 bez tepelného zpracování 

 

Makrostruktura 
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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 --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Základní materiál (100x)            Obrázek č. 114 Detail k obr. 113 (500x) 
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7 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 Disertační 

práce). [6, 7]  

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 Disertační práce)  

Hodnocení svarových spojů zkoušky Tekken, RD a simulační zkoušky jsou v kapitola 

12.2. Disertační práce, kde jsou dosažené výsledky dále porovnávány s výsledky předešlých 

let. Z 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. [15]  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).  

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, 
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že zvolený teplotní režim svařování je vyhovující a v souladu s kapitolou 2.8. 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 disertační práce 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 práce při zkouškách rázem v ohybu. Všechny tyto 

předpoklady potvrdily záznamy o zkouškách a naměřené hodnoty v kapitole disertační 

práce 12.9.1.  
 

Poslední kapitola experimentální části disertační práce (kapitola disertační práce 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.  
 

8 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. 
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9 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. 

 

 

 

10 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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11 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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