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ANOTACE  

 

Svařitelnost a vlastnosti svarových spojů oceli T24 (7CrMoVTiB10-10, 1.7378) 

 

 

Práce je zaměřena na problematiku svařitelnosti tupých obvodových svarových spojů 

trubek z oceli T24. Této problematice je v posledních letech věnována značná pozornost  

a to vzhledem k zjištěným vadám na membránových stěnách tepelných elektráren v Německu. 

Problematika rovněž aktuální i pro ČR a to vzhledem k výstavbě a už i oddálenému spuštění 

nového energetického bloku hnědouhelné elektrárny v severočeských Ledvicích.  

Úvod teoretické části práce je věnován vývoji, využití a porovnání oceli T24 z hlediska 

materiálových vlastností s obdobnými značkami ocelí pro energetický průmysl. Dále je 

analyzován vliv jednotlivých legujících prvků na chování oceli T24 a pro karbido  

a nitridotvorné prvky jsou uvedeny a charakterizovány možné typy minoritních fází. Zvlášť 

v podkapitole je věnován prostor sekundárnímu vytvrzování svarových spojů u této 

nízkolegované modifikované žárupevné oceli. V teoretické části nejsou opomíjeny poznatky  

a požadavky týkající se svařitelnosti oceli T24 a popouštění svarových spojů ocelí T24.  

Experimentální část práce je rozdělena do 4 kapitol. V první kapitole jsou realizované 

experimentální práce zaměřené na stanovení plastických a mechanických vlastností  

v jednotlivých nasimulovaných teplem ovlivněných oblastech svarového spoje ocelí T24. 

Zjištěné charakteristiky jsou doplněny navíc rozborem mikrostruktury pomoci světelné  

a elektronové mikroskopie. V další kapitole je část těchto zjištěných poznatků validována se 

stavem u reálného tupého svarového spoje trubek oceli T24 a navíc jsou doměřeny další 

vybrané materiálové vlastnosti na tomto spoji. Třetí část práce se věnuje sekundárnímu 

vytvrzování svarových spojů oceli T24 během dlouhodobé izotermické expozice na teplotě 

575 °C. Rozbor je zaměřen na stanovení průběhů vytvrzení svarového kovu, pásma přehřátí  

a základního neovlivněného materiálu. Poslední část experimentální práce je zaměřena  

na stanovení míry zkřehnutí nasimulovaného nepopouštěného pásma přehřátí vlivem 

sekundárního vytvrzení během provozní expozice.  
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ANNOTATION  

 

Weldability and properties of welded joints of steel T24 (7CrMoVTiB10-10, 1.7378) 

 

 

The work is focused on the weldability of blunt peripheral weld joints of steel T24  

of pipes. This issue has in recent years received considerable attention due to the detected 

defects on the membrane walls of the thermal power plants in Germany. The issue is also 

relevant for the Czech Republic due to the construction and already postponed launch  

of the new power unit of  brown coal power Ledvice in the North Bohemia. 

Introduction of the theoretical part is devoted to the development, utilization  

and comparison of steel T24 in terms of material properties with similar grade of steel  

for the energy industry. There is also analysed the influence of individual alloying elements 

their behaviour on steel T24 and for carbide and nitride former elements are identified and 

characterized possible types of minority phases. In one sub-chapter there there is especially 

devoted attention to the secondary hardening of welded joints in the modified low-alloy heat-

resistant steel. In the theoretical part there are not neglected knowledge and requirements 

regarding to the weldability of steel T24 and tempering of welded joints in steel T24. 

The experimental part of the work is divided into four chapters. In the first chapter  

there is carried out experimental work aimed at determining the plastic and mechanical 

properties of in each simulated, heat affected areas of weld joints in steel T24. The measured 

characteristics are complemented with the analysis of the microstructure using light  

and electron microscopy. In the next chapter is part of the obtained results validated under 

real condition of the blent welded joints of steel T24 on pipes. Further on there is  

an additional assessment of other selected material properties on this joint. The third part is 

devoted to the secondary hardening steel T24 welded joints during long-term isothermal 

exposure to a temperature of 575 ° C. Analysis is focused on determining the process  

of  the hardening of weld metal, zone of overheating and unaffected base material. The last 

part of the experimental work is focused on determining the degree of embrittlement of 

simulated untempered zone of overheating due to secondary hardening during operational 

exposure. 
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1 Úvod 
 

Alternativní zdroje energie představují názorný důkaz synergie přírody a lidí při výrobě 

tzv. zelené energie s minimálními negativními dopady na životní prostředí. Ovšem 

alternativní zdroje dosud nejsou a pravděpodobně výhledově nebudou schopny 100 % pokrýt 

poptávku po elektrické energii. V otázce jaderné energetiky se současná politická 

reprezentace, především však vláda, nedokázala dohodnout na dostavbě jaderné elektrárny 

Temelín a celý projekt dostavby se odsunul do nedohledna. Navíc životnost jaderné elektrárny 

Dukovany je stanovena do roku 2025, i když je v plánu prodloužit životnost Dukovan až  

do roku 2035. Vzhledem k těmto faktorům lze proto očekávat investice do výstavby nových 

elektráren nebo modernizace stávajících elektráren na fosilní paliva (hnědé uhlí). Této 

energetické koncepci navíc přispívá pozitivní vývoj tržní ceny uhlí a zatím jeho dostatečné 

zásoby nejen u nás, ale v řadě dalších evropských zemí.  

Vzhledem k projevům globálního oteplování a už tak špatnému životního prostředí je 

nezbytná energetická koncepce státu, která bude počítat s vyšší účinností výroby elektrické 

energie než u stávajících bloků tepelných elektráren. Protože čím vyšší bude účinnost výroby 

elektrické energie, tím menší bude spotřeba paliva na její výrobu a tím nižší emise CO2.  

Prostředkem pro zvýšení účinnosti energetických bloků je navýšení parametrů pracovní 

páry (teplota páry a její tlak), významnější roli hraje především zvýšení teploty pracovní páry 

na vstupu a výstupu z turbíny. Teplota pracovní páry 600 °C a její tlak 30 MPa jsou označeny 

jako ultra-super-kritické (USC) parametry. Současně se zvyšujícími se parametry páry musí 

jít i vývoj nových typu ocelí, které uspokojivě odolávají těmto provozním podmínkám.   

V oblasti nízkolegovaných ocelí byla velice dlouho používána ocel P/T22, která 

v současné době není schopna pokrýt požadavky na žárupevnost, proto na konci 20. století 

byla v Japonsku vyvinuta ocel P/T23, konstitučně se od P/T22 lišila v dolegování vanadu, 

niobu, wolframu, bóru a obsah uhlíku byl snížen na hodnotu max. 0,1 hm. %. Rovněž 

Německo vyvinulo ocel P/T24, která měla být konkurencí k oceli P/T23 a na rozdíl od ní 

obsahuje titan místo niobu a wolfram byl nahrazen molybdenem. Hlavní aplikační oblastí 

těchto nových ocelí jsou membránové stěny výparníků. 

Reakcí na vývoj nové značky oceli P/T24 v Evropě, především v Německu, byla 

realizace výstavby nových elektráren na fosilní paliva: Duisburg-Walsum, Wilhelmshaven, 

Moorburg, Detteln, Karlsruhe a Boxberg. Rovněž naše tuzemská energetická společnost ČEZ, 

a. s. se v roce 2006 rozhodla dostavět nový energetický blok v severočeské Ledvici. 

Plánovaná investice do výstavby nového bloku o výkonu 660 MW byla 30 miliard korun  

a nový Ledvický blok má být nejmodernějším zařízením na výrobu elektrické energie 

spalující hnědé uhlí v ČR a jedno z nejdokonalejších ve střední Evropě vůbec. Mezi další 

rarity nového Ledvického bloku patří výška kotelny, která se s úctyhodnou výškou 145 metrů 

řadí před City Tower v Praze na první místo do žebříčku nejvyšších budov v ČR. 

Dodavatelem špičkové technologie kotlů s aplikací oceli P/T24 na membránové stěny je firma 

ALSTOM Power, s.r.o. Pro podobné technologické řešení výstavby membránových stěn 

z oceli P/T24 se rovněž rozhodla Belgie a Holandsko, celkem tato ocel byla použita  

při výstavbě 17-ti elektrárenských bloků v Evropě. 

Bezpochyby znepokojující zprávou pro energetickou společnost ČEZ, a. s. a nový 

Ledvický blok byly výsledky z testování kotle nového bloku v elektrárně Duisburg-Walsum, 

kde technici zaznamenali netěsnost u 3000 svarů. Trhliny iniciované z oblasti svarových spojů 

membránových stěn vznikají při dopravě na staveniště a v počátcích náběhu energetického 

bloku do provozu. Rovněž start nového Ledvického bloku se oddálil, zadavatelská společnost 

ČEZ, a. s. začala po dodavateli ALSTOM Power, s. r. o. vymáhat odškodné. Ztráty způsobené 

zpožděním se vyčíslují na 2 miliardy korun, přesně tolik měl nový Ledvický blok v letech 

2012 až 2015 utržit z prodeje vyrobené elektrické energie.  
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Pozornost téměř celého technického světa se proto obrátila k řešení svařitelnosti oceli 

P/T24 a této problematice je od vzniku výše uvedených problémů věnována značná 

pozornost. Z důvodů zamezení a vyloučení studeného praskání, které je iniciováno obsahem 

difuzního vodíku, kdy trhliny mohou být vzhledem k difúzi vodíku v oceli zbrzděny, bylo 

přistoupeno k svařování membránových stěn oceli P/T24 s předehřevem [1, 2, 3, 4, 5]. 

Některé publikace poukazují na vznik teplých trhlin [5, 6], avšak vznik teplých trhlin je úzce 

spjat s procesem svařování, tudíž nelze tímto způsobem vysvětlit trhliny vznikající až  

za provozu zařízení. Jiné publikace naopak poukazují na příčinu korozního praskání [7]. 

Avšak experiment prováděný autorem [8] v prostředí kotelní vody s kyslíkem i bez něj 

ukazuje, že ocel P/T24 není náchylná ke koroznímu praskání.  Proto lze konstatovat, že jako 

nejpravděpodobnější příčina praskavosti oceli P/T24 se jeví sekundární vytvrzování [9]  

v superpozici s napětím (namáháním) a defekty ve svarových spojích, které nelze při výrobě 

tak velkého množství svarových spojů membránových stěn vyloučit. Pohled na problematiku 

svařitelnosti nízkolegované žáropevné modifikované oceli P/T24 je stále ale nejednotný. Část 

technické veřejnosti, na základě měření tvrdosti svarových spojů po svařování, tvrdí, že 

popouštění po svařování stále není nutno provádět. 

 

2 Analýza současného stavu problematiky svařitelnosti oceli T24 
 

2.1 Vývoj, aplikace, vlastnosti a porovnání oceli T24 s obdobnými značkami ocelí 

 

Pro díly, pracující v prostředí zvýšených teplot dlouhodobě, jako jsou membránové 

stěny, je rozhodující materiálová vlastnost odolnost proti tečení, čili schopnost materiálu 

uchovat si pevnostní vlastnosti i za zvýšených teplot používání. V oblasti nízkolegovaných 

ocelí byly velmi používány oceli 16Mo3 a 13CrMo4-5. Rovněž ocel 10CrMo9-10 patřila  

v Evropě mezi ty nejrozšířenější [10]. Tato ocel je především známa pod zkratkou P/T22  

a bohužel je již nepoužitelná v podmínkách páry s nadkritickými parametry a to z hlediska 

nízké žárupevnosti a odolnosti vůči vysokoteplotní korozi. Proto se do popředí se dostávají 

nově vyvinuté oceli, které jsou v porovnání se stávající oceli P/T22 dolegovány obsahy V, Ti, 

Nb, B, N a W. Jedná se o ocel 7CrWVMoNb9-6 (T/P23) [11] vyvinutou v Japonsku  

a 7CrMoVTiB10-10 (T/P24) [12] vyvinutou v Německu. Zvýšení meze pevnosti při tečení  

za vyšších teplot je u těchto ocelí způsobeno jemnou disperzí minoritních fází. Jde o karbidy, 

nitridy, karbonitridy a komplexní karbonitridy výše uvedených legujících prvků. Obsahy 

legujících prvků značně převyšují obsahy pro mikrolegování ocelí, proto jsou tyto oceli 

označovány jako nízkolegované modifikované žárupevné oceli. Hlavním zamýšleným 

směrem aplikace oceli T24 měly být právě membránové stěny energetických bloků [12].  

Membránové stěny tvoří stěny výparníků spalovacích komor v parních kotlích 

energických bloků. Membránová stěna je prakticky tvořena z trubek a ty jsou navzájem 

spojeny přes plochou ocel téže značky. Membránová stěna se vyrábí jako nerozebíratelný 

celek (svařovaná konstrukce), jednotlivé tupé obvodové svary mezi trubkami se provádějí 

technologií 141 (TIG/WIG) a spoje mezi plochou oceli a trubkou se řeší svařováním 

technologií 121 (automatem pod tavidlem). Schéma membránové stěny z oceli T24  

a její lokalizace v kotli „Generace 600“ je na obr. 2.1. Tento blok byl vystavěn v Německu u 

města Datteln, předpokládaný výkon je 1100 MW. Parametry ostré páry pro tento kotel jsou 

tlak 28,5 MPa a teplota 600/620 °C, tzn. kotel pracující v oblasti ultra-super-kritických 

parametrů. Plánovaná účinnost tohoto elektrárenského bloku byla nad 45,5 % [13]. 
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Obr. 2.1 Aplikace membránových stěn oceli T24 v kotlích „Generace 600“ [13] 
 

Hlavní snahou vývoje oceli T24 bylo získat ocel s vyšší mezí pevnosti při tečení, než 

nabízely stávající oceli typu Cr-Mo. Při samostatném vývoji konstituce oceli T24 byl navíc 

bran v potaz i požadavek na jednoduchost technologického postupu svařování [14]. Tento 

aspekt byl realizován konstitucí oceli. Prvotně se předpokládalo, že ocel T24 bude možno 

svařovat bez předehřevu a dodatečného popouštění po svařování. Této výhody mělo být 

dosaženo nižším obsahem uhlíku (pod 0,1 hm%), protože nízký obsah uhlíku může příznivě 

ovlivnit náchylnost ke studeným trhlinám a to vzhledem k nižšímu uhlíkovému ekvivalentu 

[1, 14]. Nižší obsah uhlíku měl být kompenzován přidáním mikrolegujících prvků, ty měly 

zaručit pevnostní vlastnosti nejen za zvýšených teplot. 
 

Creepové a podcreepové chování 

(závislost Rp0,2 a RmT na teplotě zkoušení) 

oceli T24 v kontextu s ostatními značkami 

oceli je zobrazeno na obr. 2.2. Ocel T24 

podle těchto výsledků vykazuje 

podcreepové oblasti lepší chování než oceli 

P91. Creepové chování oceli T24  

za nižších teplot (T < 550 °C) je téměř 

odpovídající chování vysokolegované oceli 

P91. Ovšem při exploataci za teplot vyšších 

než 550 °C dochází k poklesu meze 

pevnosti při tečení. Dokonce při provozní 

teplotě 600 °C ocel T23 vykazuje lepší 

creepové chování než ocel T24. 

Z creepového chování oceli T24 teda plyne, 

že ocel T24 se více hodí pro exploataci  

při teplotách nižších než 550 °C [15]. 

Obr. 2.2 Teplotní závislost mezí kluzu  

a mezí pevností při tečení pro vybrané 

žárupevné oceli [15] 
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Jak již bylo výše napsáno, výchozí oceli pro nové značky T23 a T24 byla ocel T22 s 2¼ 

Cr – 1 Mo označována též 10CrMo9-10 nebo 15 313. Chemické složení těchto ocelí dle ČSN 

EN 10216-2+A2 je uvedeno v tab. 2.1. Požadavky stanovené na trubky z oceli T24 rovněž  

dle této normy jsou uvedeny v tab. 2.2. 

 

Tab. 2.1 Chemické složení vybraných žárupevných ocelí [16] 

Legující prvek 

obsahy v [hm. %] 
F/P/T22 

(10CrMo9-10) 
F/P/T23 

(7CrWVMoNb9-6) 
F/P/T24 

(7CrMoVTiB10-10) 

C 0,05 – 0,15 0,04 - 0,10 0,05 - 0,10 

Si max. 0,50 max. 0,50 0,15 - 0,45 

Mn 0,30 - 0,60 0,10 - 0,60 0,30 - 0,70 

P max. 0,040 max. 0,030 max. 0,020 

S max. 0,040 max. 0,010 max. 0,010 

Ni - - - 

Cr 2,0 - 2,50 1,90 - 2,60 2,20 - 2,60 

Mo 0,87 - 1,13 0,05 - 0,30 0,90 - 1,10 

W - 1,45 - 1,75 - 

Ti - - 0,05 - 0,10 

V - 0,20 - 0,30 0,20 - 0,30 

Nb - 0,02 - 0,08 - 

Al - max. 0,030 max. 0,020 

N - max. 0,030 max. 0,012 

B - 0,0005 - 0,0060 0,0015 - 0,0070 

 

Tab. 2.2 Požadované materiálové charakteristiky pro trubky z oceli T24 [16] 

7CrMoVTiB10-10 
Rp 0,2 pro tl. stěny t≤16 mm Rm Amin (podélně) KVmin při 20 °C 

450 MPa 565-840 MPa 17 % 40 J 

 

2.2 Charakteristiky jednotlivých minoritních fází v oceli T24 
 

Minoritní fáze precipitující v průběhu popouštění oceli se významnou mírou podílejí  

na disperzním zpevnění oceli. Hlavní minoritní fáze precipitující v oceli T24 v průběhu 

popouštění jsou: M3X, M7X3, M23X6, MX a popřípadě při delších časech žíhání M2X, M6X 

[17], kde písmeno M reprezentuje kovovou část precipitátu a X je intersticiální část 

precipitátu (uhlík, nebo dusík). Pouze dva typy minoritních fází podle [1] mohou existovat 

jako nitrid, tak i jako karbid, a jsou to fáze M2X a MX, ostatní minoritní fáze jsou 

karbidického typu. V tab. 2.3 jsou uvedeny typy krystalových systémů jednotlivých 

minoritních, potažmo sekundárních fázi [1]. 

 

Tab. 2.3 Typy krystalových mřížek jednotlivých minoritních fází možných u oceli T24 [1] 

typ karbidu M3C M7C3 M23C6 M2X M6C MX 

krystal. mřížka ortoromb. hexagonální kubická hexagonální kubická kubická 

 

 Karbid M23C6  
 

Podle práce [18] jde o nejdůležitější minoritní fázi v modifikovaných (9-12) % Cr 

ocelích. Vzhledem k nižšímu obsahu chromu v oceli T24 je nepravděpodobné u této oceli 

očekávat obdobnou četnost těchto karbidů, tím pádem i jejich vliv na žárupevnostní 

charakteristiky nebude tak výrazný. Karbid má kubickou mřížku s parametrem  
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1,0054 - 1,067 nm [19]. Kromě chromu se v této fázi rozpouští významné množství železa, 

manganu, molybdenu a rovněž nepatrná množství vanadu [20]. Rozpustnost dusíku v této fázi 

není prokázána [18]. K precipitaci těchto karbidů dochází primárně na hranici původních 

austenitických zrn a rovněž podél hranic martenzitických latěk, kde karbidy jsou mírně 

protaženy podél hranic latěk. 

 

 Karbid M7C3 

 

Jde o částici bohatou na chróm, a co do množství ho může být v tomto karbidu více než 

ve stabilnějším karbidu Cr23C6 [21]. Co se týče velikosti, jsou karbidy M23C6 větší než 

karbidy M7C3 [20]. Velmi dobře se v nich rozpouští železo a rovněž nepatrná množství 

molybdenu a vanadu [20]. Přednostní místa nukleace a růstu těchto částic u oceli T24 jsou 

hranice austenitických zrn a rovněž se pozoruje hojná precipitace podél latěk bainitického 

feritu. Podle publikace [22] dochází u modifikovaných (9÷12) % Cr ocelích po během 

dlouhodobé teplotní expozice k rozpouštění karbidů M7C3 a tato fáze je postupně nahrazena 

karbidy typu M23C6. Stejného závěru bylo dosaženo v práci [20]. 

 

 Minoritní částice MX 

 

Majoritní mikrolegujícím prvkem u těchto částic v oceli T24 je vanad, titan a v případě 

svarového kovu i niob, je-li v přídavném materiálu substituován za titan. Titan tvoří veliké 

ostrohranné TiN částice a rovněž je možná jemná precipitace tohoto karbidotvorného prvku 

[23]. Vanad, který se snáze v oceli rozpouští než titan, výrazně přispívá k precipitačnímu 

zpevnění vytvářením jemných precipitátů typu VX v bainitické matrici, protože tyto částice 

velmi účinně brání pohybům dislokací [24, 25]. Karbidy vanadu mohou rozpustit až 50 hm. % 

molybdenu, proto neprovede-li se u těchto částic difrakční studium, je velice pravděpodobná 

záměna s částicemi typu M2X.  

  Všechny tyto karbidy a nitridy typu MX jsou navzájem mezi sebou plně rozpustné  

a vytváří kontinuální tuhé roztoky karbonitridů 26. Vzhledem k rozdílným rozpustnostem 

jednotlivých karbidů a nitridů mikrolegujících prvků typu MX v oceli je pravděpodobné, že  

s variabilním obsahem titanu a vanadu v částicích MX se jejich teplotní stabilita bude měnit. 

Nejstabilnější budou ty částice, které budou tvořeny pouze titanem, naopak částice bohaté  

na vanad se budou kovové matricí snáze rozpouštět.  

Precipitace MX fáze je spojována s vysokou odolností proti tečení [27], přičemž aby 

částice MX bránily pohybům dislokací, musí být jejich velikost malá. Podle [20] průměrná 

velikost jemné precipitace zvyšující žárupevnostní charakteristiky je v rozmezí 20 až 30nm  

a preferenční místo jejich precipitace je bainitická či martenzitická matrice. K vysoké četnosti 

precipitace MX částic přispívá vysoká hustota dislokací, jelikož oblasti dislokací představuje 

místa s nižší nukleací bariéru pro heterogenní precipitaci MX částic [1].   

 

 Karbid M6C 

 

Jde o sekundární fázi na bázi molybdenu, wolframu a železa [1]. Majoritní prvkem této 

fáze u oceli T24 je molybden a rovněž nepatrně rozpouští nízké obsahy železa, chromu  

a vanadu [20]. Ve struktuře tvoří hrubé částice s oválným až nepravidelným tvarem, 

preferenčními místy precipitace jsou hranice zrn a subzrn [20]. Hrubé částice těchto karbidů 

nepřispívají k vyšší úrovni precipitačního zpevnění ocelí [1], protože následkem rozpouštění 

vysokého obsahu molybdenu v této fázi [20] dochází k poklesu substitučního zpevnění tuhého 

roztoku. Podle literatury [1] rovněž dochází vlivem precipitace karbidů M6C také 

k rozpouštění jemných precipitátů typu MX a tím k dalšímu poklesu precipitačního zpevnění.  
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 Minoritní částice M2X 
 

Další možnou minoritní, potažmo sekundární fází v oceli T24, je fáze M2X, která je 

z velké části tvořena molybdenem a chromem, dále se v ní podle [20] rozpouští vanad  

a nepatrně železo. Tyto jemné částice se vylučují v matrici, čímž ovlivňují žárupevnost a mají 

jehlicovitý anebo oválný tvar [20]. Stabilita těchto částic se při vyšších hodnotách parametru 

popouštění snižuje a může být nahrazena termodynamicky stabilnější fází typu MX [1]. 

Přítomnost částic M2X v mikrostruktuře oceli T24 byla prokázána např. v publikaci [20], kde 

o přítomnosti těchto částic pravděpodobně rozhodla pouze EDX analýza a elektronová 

difrakce již pravděpodobně nebyla provedena. Rovněž pochybností precipitace M2X v oceli 

T24 se zabývá publikace [28]. 
 

Dále na obr. 2.3 a) jsou porovnány součiny rozpustnosti vybraných karbidů a nitridů  

mikrolegujících prvků. Z výsledků rozpustnosti minoritních fází je nutno upozornit rovněž na 

velice nízkou úroveň rozpustnosti fáze TiN už v tavenině. V průběhu solidifikace se 

rozpustnost této fáze skokově o cca 2 řády snižuje a z porovnání rozpustností precipitátů 

mikrolegujících prvků je potřeba upozornit na to, že rozpustnost nitridů titanu je v austenitu 

nejnižší ze všech možných typů karbidů, nitridů a karbonitridů mikrolegujících prvků. Příklad 

precipitace v oceli T24 po normalizačním žíhání 1000 °C a popouštění 750 °C / 30 minut je 

na obr. 2.3 b). 
 

     
Obr. 2.3 a) Srovnání součinů rozpustnosti karbidů a nitridů mikrolegujících prvků [29], 

b) zachycení precipitace metodou uhlíkových replik v oceli T24 po normalizaci a popouštění 
 

2.3 Tepelné zpracování a transformační charakteristiky oceli P/T24 

 

Firma Vallorec & Mannesmann doporučuje pro ocel P/T24 tepelný režim, skládající se 

z normalizačního žíhání a popouštění. Teplota normalizačního žíhání pro tuto ocel by měla 

být dle této firmy v rozmezí 980 až 1020 °C a teplota popouštění v rozmezí 735 až 765 °C 

[30]. Mikrostrukturní snímek bainitické struktury oceli po tomto tepelném režimu je  

na obr. 2.4 a) [31]. Na obr. 2.4 b) je ARA diagram oceli P/T24 tvořený pro podmínky 

ochlazování při normalizačním žíhání. 
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Obr. 2.4 a) Mikrostruktura oceli T24 po tep. zpracování na jakost, leptáno Nitalem [31],  

b) ARA diagram oceli P/T24 pro podmínky ochlazování při normalizaci[30] 
 

2.4 Sekundární vytvrzování ocelí T24 
 

Výzkum sekundárního vytvrzování provedl autor [8]. Autor práce realizoval 

dvouvrstvý obvodový svarový spoj na trubkách Ø 42,4 x 7,1 mm provedený technologií 

svařování 141 za použití přídavného materiálu Union I P24. Na takto připraveném vzorku 

bylo prováděno měření profilu tvrdosti HV 10 přes svarový spoj, výsledky měření jsou 

shrnuty na obr. 2.5 a). Poté bylo provedeno umělé stárnutí na provozní teplotě  

500 °C/10hod (bez ochrany vzorku před vysokoteplotní oxidací) a následovalo rovněž měření 

profilu tvrdosti HV10 přes svar, výsledky tohoto měření jsou na obr. 2.5 b). Je vidět, že 

nevyhovující tvrdost 350 HV 10 u svarového spoje po svaření nebyla překročena, ovšem  

ve stavu po 10 hodinovém stárnutí na teplotě 500 °C byla limitní hodnota 350 HV 10 

překročena o cca 40 jednotek HV 10 a to v oblasti 2 mm pod povrchem. Maximálních špiček 

je vždy dosahováno v pásmu přehřátí TOO svarového spoje [8].  

 

 
Obr. 2.5 Zjištěné profily tvrdosti HV 10 přes svarový spoj ve stavu po: a) svaření,  

b) stárnutí 500 °C/10 hod. [8] 
 

2.5 Svařitelnost oceli T24 a popouštění svarových spojů oceli T24 

 

Ocel P/T24 se doporučuje svařovat s předehřevem základních materiálu 200 °C, 

v případě svařování větších tlouštěk a u svařenců větších tuhostí se doporučuje teplota 

předehřevu zvýšit na hodnotu 250 °C, přičemž musí být splněny podmínky normy  
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ČSN EN ISO 13916 [2, 3]. V Publikaci [5] je uvedeno, že předehřev při svařování dvou 

tenkých trubek na tupo je možno snížit předehřev na hodnotu v intervalu 150 až 200 °C. 

Důvodem provádění předehřevu je snížit ochlazovací rychlost svarového spoje, tzn. posunout 

se s ochlazovací křivkou v ARA diagramu (viz obr. 2.6) směrem doprava a tím docílit stav 

mikrostruktury, která po svaření nebude vykazovat nepřípustnou hodnotu tvrdosti 350 HV 10. 
 

 
Obr. 2.6 ARA diagram oceli T24 pro podmínky ochlazování při svařování [32] 

 

Ocel P/T24 je substitučně a precipitačně zpevněná ocel. To znamená, že v průběhu 

tavného svařování dojde ve svarovém kovu a v pásmu přehřátí k rozpuštění vytvrzujících fází 

a po svaření vlivem vysoké rychlosti ochlazování budou karbido a nitridotvorné prvky 

rozpuštěny v tuhém roztoku. Z těchto důvodů je nutno po svaření provést popouštění. Úkolem 

popouštění je rozměrová stabilizace svařence, relaxace zbytkových napětí a zajištění určité 

úrovně strukturní stability. V průběhu popouštění se nově vzniklý bainit v oceli T24 rozpadá 

na feriticko – karbidickou strukturu, tzn., že v průběhu popouštění dojde k precipitaci 

svařováním rozpuštěných vytvrzujících fází. Výškou teploty popouštění se volí četnost  

a disperze minoritních fází, při nízké teplotě popouštění precipituje z tuhého roztoku veliký 

počet vytvrzujících částic s malou mezičásticovou vzdáleností, výsledkem jsou vysoké 

mechanické vlastnosti a naopak nízké plastické vlastnosti. Zvolíme-li teplotu popouštění 

teplotu vysoko, pak z tuhého roztoku precipituje malý počet větších částic s velkou 

mezičásticovou vzdáleností a výsledkem jsou naopak vysoké plastické a nízké mechanické 

vlastnosti. Každopádně teplota popouštění musí být volena dostatečně vysoká, aby vytvrzující 

fáze převážně vyprecipitovaly v průběhu popouštění a nedocházelo tak k hojné dodatečné 

precipitaci a tím k dodatečnému vytvrzení při provozu zařízení.  

Firma Böhler dokonce stanovila jakýsi doporučený teplotní režim svařování a následného 

tepelného zpracování oceli P/T24, ten je na obr. 2.7. 
 

 
Obr. 2.7 Doporučený teplotní režim svařování a popouštění po svařování [4, 33], 
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3 Cíle disertační práce 
 

Body a metodika řešení experimentální části u oceli T24: 

 

- Měření teplotních cyklů- experimentální svařování s cílem přesného stanovení 

teplotního cyklu pro jednotlivé teplem ovlivněné oblasti svarového spoje; 

- Numerické simulace svařování s využitím výpočtového programu Sysweld - s tímtéž 

cílem; 

- Analýza a popis teplotních cyklů svařování pro každou analyzovanou oblast TOO 

svarového spoje zvlášť; 

- Příprava experimentálních vzorků (hranolků) pro následnou tepelnou simulaci pásem 

TOO svarového spoje; 

- Vlastní teplotní imitace ve VUZ v Plzni - na připravené vzorky namodelovat teplotní 

cykly svařování odpovídající jednotlivým pásmům TOO svarového spoje, výhodou 

je homogenní pole přes celý průřez vzorku; 

- Aplikace popouštění po svařování na polovinu nasimulovaných vzorků; 

- Rozřezání a zalisování nasimulovaných (ne)popouštěných pásem TOO do tablet, 

zhotovení mikrostrukturních snímků, měření tvrdosti a mikrotvrdosti; 

- Elektronová mikroskopie nasimulovaných (ne)popouštěných pásem TOO; 

- Stanovení mechanických a plastických vlastností (ne)popouštěných pásem TOO;  

- Ověření zjištěných dat na reálném svarovém spoji; 

- Elektronová mikroskopie na reálném svarovém spoji; 

- Stanovení průběhů sekundárního vytvrzení pro vybrané oblasti svarového spoje 

během provozní teploty; 

- Stanovení úrovně zkřehnutí ve vybraných oblastech svarového spoje vlivem 

sekundárního tvrdosti; 

- Definování závěrů pro teoretický a praktický přínos k rozvoji oboru. 

 

 

Cíle disertační práce: 

 

Detailní mikrostrukturní analýza jednotlivých oblastí TOO svarového spoje oceli T24 

v popouštěném a nepopuštěném stavu. Tato analýza zahrnuje: 

 

 Studium mikrostruktury pomoci světelné a elektronové mikroskopie; 

 Studium typu a disperze minoritních fází metodami elektronové mikroskopie; 

 Měření tvrdosti a mikrotvrdostí; 

 Stanovení pevnostních a plastických vlastností; 

 Stanovení vytvrzujících charakteristik; 

 Stanovení úrovně zkřehnutí vlivem vytvrzení; 

 Definování závěrů pro teoretický a praktický přinos k oboru. 
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4 Tepelná simulace jednotlivých pásem TOO tupého trubkového 

svarového spoje oceli T24 
 

Experiment je zaměřen na svařování tupých obvodových svarových spojů trubek z oceli 

T24. Tyto svarové spoje jsou obvykle prováděny metodou svařování 141 a s předehřevem 

kolem 200 °C [1]. Cílem této experimentální práce je stanovit materiálové vlastnosti 

jednotlivých pásem teplem ovlivněné oblasti tupého svarového spoje oceli T24. Je analyzován 

jak stav po svaření, tak i stav po žíhání po svaření (PWHT). Jedná se o následující základní 

pásma svarového spoje: pásmo přehřátí, normalizace a interkritické [34] (v praxi se ale častěji 

setkáváme s názvem pásmo částečné překrystalizace, v práci jsem se ale rozhodl takto dlouhý 

název tohoto pásma nepoužívat).   
 

4.1 Příprava experimentu 
 

Metoda tepelné simulace jednotlivých pásem TOO tupého trubkového svarového spoje 

si vyžaduje znalost teplotního cyklu svařování pro každou analyzovanou oblast zvlášť. Proto 

na tupém svarovém spoji dvou trubek, jejichž chemická složení jsou uvedena v tabulce 4.1 

v řádku „Svarový spoj“, byly pomocí termočlánků měřeny teplotní cykly svařování. 

Naměřené teplotní cykly byly poté doladěny pomoci numerických simulací a následně ještě 

probíhala verifikace s literárními prameny [35, 36, 37, 38]. Pro tepelnou simulaci jednotlivých 

pásem TOO bylo zapotřebí cykly popsat pomoci charakteristik, ty jsou pro každou oblast 

TOO svarového spoje uvedeny v tab. 4.2 a byly použity při vlastním tepelném cyklování, 

které probíhalo ve Výzkumném a zkušebním ústavu v Plzni. Pro cyklování posloužily předem 

připravené experimentální vzorky ve tvaru hranolků, které byly vyrobeny z trubek oceli T24 

z provenience firmy Vallourec & Mannesmann tubes. Chemické složení experimentálních 

vzorků je uvedeno v tabulce 4.1 v řádku „Tepelná simulace“. 
 

Tab. 4.1 Chemické složení experimentální vzorků oceli T24 (hodnoty v hm. %) 

Tavba C Si Mn P S Al Cr Mo V Ti N B 

Standart 

[16] 

0,05 

až 

0,10 

0,05 

až 

0,10 

0,05 

až 

0,10 

max. 

0,020 

max. 

0,10 

max. 

0,20 

2,20 

až 

2,60 

0,90 

až 

1,10 

0,20 

až 

0,30 

0,05 

až 

0,10 

max. 

0,010 

0,0015 

až 

0,0070 

Svarový 

spoj 
0,084 0,27 0,54 0,010 0,0028 0,014 2,463 0,962 0,228 0,064 0,0095 0,0048 

Tepelná 

simulace 
0,078 0,29 0,55 0,017 0,0025 0,012 2,522 0,975 0,224 0,084 0,0098 0,0022 

Přídavný 

mat. [39] 
0,05 0,30 0,50 - - - 2,20 1,00 0,22 

Ti/Nb 

0,05 
- - 

 

Tab. 4.2 Charakteristiky jednotlivých simulovaných teplotních cyklů pásem TOO svar. spoje 

Charakteristiky 

teplotního cyklu 

Pásmo 

přehřátí 

Pásmo 

normalizace 

Pásmo interkritické 

(částečné překrystalizace) 

Počáteční teplota 150 °C po dobu 30 sekund 

Rychlost ohřevu 60 °C/sec 

Max. teplota cyklu- Tmax 1350 °C 1000 °C 860 °C 

Doba výdrže na Tmax 1 sec 

Rychlost ochlazování mezi 

Tmax a 800 °C 
24 °C/sec 20 °C/sec 10 °C/sec 

Parametr t8/5 36,5 sec 39 sec 43 sec 

Ochlazování pod 500 °C vzduch 
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4.2 Rozbor struktury pomoci světelného mikroskopu 

 

Experimentální vzorky (hranolky) jak v nepopuštěném, tak i v popuštěném stavu byly 

pomoci kotoučové brusky uprostřed délky nasimulovaného teplotního pole rozřezány napůl. 

Řezání na bruskách bylo realizováno velice nízkou posuvnou rychlostí a vzorek byl v průběhu 

dělení kontinuálně chlazen vodní emulzí. Poté proběhlo zalisování do nevodivé tablety tak, 

aby střed nasimulovaného teplotního pole (řez 10 x 10 mm) byl na povrchu tablety. Poté 

proběhla standardní příprava na mikrostrukturní šetření (broušení, leštění, leptání, leštění  

a leptání). 

Mikrostrukturní šetření bylo prováděno na světelném mikroskopu Olympus GX 51 

s programovou podporou Quick photo industrial 0.1. Jako leptadlo byl použit roztok Nital. 

Mikrostrukturní snímky tepelně nasimulovaných pásem ve stavu po svařování  

a po popouštění jsou shrnuty na obr. 4.1, přičemž mikrostrukturní snímky po hodinovém 

popouštění jsou označeny s dolním indexem „P“. Pro úplnost je na tomto obrázku  

i mikrostrukturní snímek výchozího stavu, který byl dodán po normalizačním žíhání 1000 °C 

a popouštění 750 °C/30 minut.  

Stav mikrostruktury v daném pásmu a stavu je rozhodujícím činitelem materiálových 

vlastností. Mikrostruktura v jednotlivých pásmech a v obou stavech byla tvořena bainitem, 

resp. popuštěným bainitem. Jednotlivé snímky se od sebe liší v základních rysech typických 

pro jednotlivé pásma TOO svarového spoje. Ve všech pásmech byly detekovány veliké 

ostrohranné částice, jde o nitridy, případně karbonitridy titanu TiX, které jsou v mnoha 

případech v centru tvořeny oxidickými jadérky Al2O3. Vznik těchto částic je dle mnoha 

publikací udáván již v tavenině nebo během solidifikace oceli [23, 29, 40, 41], tímto lze 

vysvětlit značnou velikost těchto částic. Při metalografickém rozboru byly lokálně 

pozorovány částice TiX dosahujicí  velikosti až několika mikrometrů. 

V nasimulovaném pásmu přehřátí došlo v průběhu simulace (svařování) k značnému 

nárůstu velikosti původního primárního austenitického zrna. Popouštěním (740 °C/1 hodina) 

pásma přehřátí dojde k částečnému rozpadu bainitické mikrostruktury, dále na snímku 

popouštěného pásma přehřátí je vidět dekorování hranic původních austenit. zrn precipitáty.  

Obdobný stav z hlediska mikrostruktury je dosažen i v pásmu normalizace (obr. 4. 1 c)), 

rovněž tomto případě hovoříme o bainitické mikrostruktuře s tím rozdílem, že oproti 

výchozímu stavu v tomto pásmu došlo k zjemnění původního gama zrna.  

Na mikrostrukturním snímku popuštěného pásma normalizace je vidět značný rozpad 

bainitické mikrostruktury oproti stavu po svaření. Po svaření je dobře viditelná přítomnost 

cementitu v bainitické složce, během popouštění je cementit nahrazován termodynamicky 

stabilnějšími fázemi a dochází k zotavení kovové matrice, a proto se mikrostruktura již více 

jeví jako feritická s karbidy.  

Rovněž zajímavé jsou mikrostrukturní snímky pásma interkritického, též právem 

nazývaného pásma částečné překrystalizace. V tomto pásmu došlo pouze k částečné 

překrystalizaci na austenit, a proto jsou ve struktuře vidět dva typy odlišných oblastí. Jednak 

jde o oblasti, ve kterých došlo k překrystalizaci na austenit a při zpětném rozpadu vznikl 

z přítomného austenitu čerstvý nepopuštěný bainit (tmavé oblasti na mikrostrukturním snímku 

4.1 d), a dále jsou zde oblasti, kde nedošlo k překrystalizaci na austenit a struktura je zde 

tvořena vysoce popuštěným bainitem vzniklým během tepelného zpracování na jakost (světlé 

oblasti). Takovéto oblasti přežíhaného bainitu v interkritické oblasti se na mikrostrukturním 

snímku již jeví jako feritické s karbidy. Vzhledem k větší rozpustnosti legujících prvků 

v austenitu, než ve feritu lze předpokládat, že v oblastech existence austenitu došlo  

k výraznějšímu rozpouštění minoritních fází než ve zbylých oblastech. Během popouštění 

pásma částečné překrystalizace se ztrácí rozdíly mezi nově vzniklým bainitem a baintem, 

který vznikl během tepelného zpracování oceli T24 na jakost. 
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Obr. 4.1 Mikrostrukturní snímky výchozího stavu (a)) a pásem TOO svar. spoje oceli T24  

po svaření a popuštění (index „P“) b) přehřátí, c) normal., d) interkritické- leptáno Nitalem 
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4.3 Zkoušky mechanických vlastností - tahová zkouška 

 

Z nasimulovaných vzorků ať popouštěných (740 °C/1 hodina) či nepopuštěných byly  

v závodě Vítkovice Testing Center vyrobeny vzorky pro tahové zkoušky. Příprava vzorků  

a vlastní zkoušení probíhalo podle norem ČSN EN ISO 6892-1. Z každého stavu byly  

při pokojové teplotě zkoušeny 2 vzorky, přičemž rozměry každého zkušebního vzorku  

před zkouškou byly Ø 5 mm a délka 25 mm.  

Všechny výsledky jsou názorně graficky porovnány na obr. 4.2 až 4.4. V grafech jsou 

vyneseny průměrné hodnoty a směrodatné odchylky z obou měření. Rovněž jsou do grafů  

pro zřetel vyneseny požadavky kladené na trubky z oceli 7CrMoVTiB10-10 (T24) podle [16]. 

Výchozí stav (VS) experimentálních vzorků je ve stavu po normalizačním žíhání 1000 °C  

a popouštění 750 °C/30 minut (vždy zelený sloupec). 
 

 
Obr. 4.2 Meze kluzu jednotlivých pásem TOO svarového spoje a výchozího stavu oceli T24 

 

 
Obr. 4.3 Meze pevnosti jednotlivých pásem TOO  svar. spoje a výchozího stavu oceli T24 
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Obr. 4.4 Tažnosti jednotlivých pásem TOO svarového spoje a výchozího stavu oceli T24 

 

 Z výsledků je vidět, že čím více je při svařování materiál homogenizován (čím vyšší je 

maximální teplota cyklu), tím nám po svařování vzniká struktura s vyššími mechanickými 

vlastnostmi a naopak nižšími plastickými vlastnostmi. Ve stavu po svařování ani jedno 

z pásem TOO svarového spoje nevykazuje uspokojivou hodnotu tažnosti vzhledem k [16].  

Po popouštění došlo k mírnému poklesu hodnot meze kluzu a meze pevnosti v jednotlivých 

pásmech TOO svarového spoje a naopak došlo k nárůstu plastických vlastností. V pásmu 

částečné překrystalizace nám vlivem popouštění dokonce došlo k poklesu hodnot meze kluzu 

až pod požadovanou hodnotu na trubky z oceli T24 podle [16]. Otázkou je, zda pokles 

mechanických vlastností v tomto pásmu po popouštění bude mít svou šířkou výsledný vliv  

na integrální chování svarového spoje oceli T24.  
 

4.4 Zkoušky rázem v ohybu - metoda Charpy 
 

Podle normy EN ISO 148-1 byly provedeny zkoušky rázem v ohybu, z každého pásma 

a z každého stavu (nepopouštěný / popouštěný) byly zkoušeny 3 vzorky. Zkoušení probíhalo 

při pokojové teplotě, rozměry vzorků byly 10 x 10 x 55 mm. Výsledné průměrné hodnoty 

nárazových prací včetně směrodatných odchylek jsou graficky přehledně vykresleny  

na obr. 4.5, rovněž je vynesen požadavek na hodnotu KV trubek z oceli T24 (40 J) dle [16]. 

Z výsledků vyplývá nutnost provést popouštění svarových spojů oceli T24 ihned  

po svaření. Jako nejnepříznivější se z hlediska plastických vlastností jeví pásmo přehřátí  

ve stavu po svaření. Hodnota nárazové práce v pásmu přehřátí v nepopouštěném stavu klesla 

hluboko pod hodnotu 40 J, což je hodnota kladena na trubky z oceli T24 dle normy  

ČSN EN 10216-2+A2. Po popouštění došlo k nárůstu hodnot nárazové práce u všech pásem  

a všechny hodnoty rázem splňovaly výše uvedený požadavek na hodnotu nárazové práce. 

 

4.5 Zkoušky tvrdosti HV 10 
 

Měření tvrdosti HV 10 probíhalo podle norem ČSN EN ISO 9015-1  

a ČSN EN ISO 6507-1 a následovalo ihned po mikrostrukturním šetření. Měření tvrdosti bylo 

realizované v polovině délky nasimulovaného homogenního teplotního pole. Přehledné  

a názorné vyobrazení výsledných průměrných hodnot a směrodatných odchylek tvrdostí HV 
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10 jednotlivých tepelně nasimulovaných pásem TOO svarového spoje bez a po popouštění je 

provedeno na obr. 4.6. V žádné technické normě není pro tepelně nezpracovaný svarový spoj 

oceli T24 uvedena maximální hodnota tvrdosti HV, toto platí i pro normu ČSN EN ISO 

15614-1. V technické praxi je ale jako limitní hodnota u tepelně nezpracovaných svarových 

spojů často přijata hodnota 350 HV 10, tato uzančně zvolená hodnota bude nadále brána jako 

limitní a výsledky tvrdostí budou s touto hodnotou porovnávány. 
 

 
Obr. 4.5 Hodnoty nárazových prací jednotlivých pásem TOO svar. spoje a VS oceli T24 

 

 
Obr. 4.6 Hodnoty tvrdostí HV10 jednotlivých pásem svarového spoje a VS oceli T24  

 

Výsledky tvrdosti HV 10 opět hrají ve prospěch popouštění svarových spojů oceli T24  

po svaření, protože tvrdost HV 10 pásma přehřátí ihned po svaření překročila limitní 

hodnotou 350 HV 10. Nehledě na fakt, že ocel T24 má sklon k sekundárnímu vytvrzování 

(viz kapitola sekundární vytvrzování svarových spojů oceli T24). Průměrná hodnota tvrdosti 

HV 10 po svaření v pásmu přehřátí je 366 HV 10, po popouštění 740 °C / 1 hodina došlo 

k poklesu hodnot tvrdostí ve všech pásmech, konkrétně v pásmu přehřátí klesla tvrdost HV 10 

na hodnotu cca 250. 
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4.6 Zkoušky mikrotvrdosti HV 0,1 

 

Rovněž na všech tepelně nasimulovaných vzorcích bylo prováděno měření 

mikrotvrdosti, zatížení vyvíjené na indentor bylo zvoleno 100 g. Měření probíhalo v souladu 

s normou ČSN EN ISO 9015-2. Do každého zkoumaného nasimulovaného homogenního 

teplotního pole o rozměrech 10 x 10 mm bylo situováno cca 55 vpichů, přičemž byla 

dodržena minimální vzdálenost mezi vpichy, tak jak udává výše uvedená norma. Tabulkové 

shrnutí maximální, minimální, průměrné hodnoty včetně směrodatné odchylky mikrotvrdosti 

HV 0,1 je uvedeno v tab. 4.3. 

 

Tab. 4.3 Shrnutí výsledků z měření mikrotvrdosti HV 0,1 z nasimulovaných pásem TOO 

svarového spoje oceli T24 

 
 

Z hlediska výsledků mikrotvrdosti HV 0,1 je pohled na problematiku svařitelnosti oceli 

T24 pořád stejný, po svaření je nutno provést popouštění vzhledem k vysoké úrovni 

mikrotvrdosti. Jako nejnepříznivější se opět jeví nepopouštěné pásmo přehřátí, zde byla 

naměřena maximální hodnota mikrotvrdosti 404 HV 0,1 a v průměru 370 HV 0,1.  

Po popouštění opět došlo k poklesu hodnot mikrotvrdosti ve všech pásmech a hodnoty 

mikrotvrdosti se tak dostaly do požadovaného koridoru < 350 HV.  

 

4.7 Elektronová mikroskopie 

 

Mezi důležité parametry z hlediska vlastností (především vlastností za zvýšených teplot) 

jednotlivých TOO tupého trubkového svarového spoje oceli T24 bezpochyby patří 

identifikace minoritních fází a znalost kvantitativních parametrů precipitace. Přičemž 

kvantitativními parametry precipitace rozumíme údaje o velikostech precipitátů, jejich 

rozložení a četnosti precipitátů na jednotku plochy. Stanovení těchto údajů se provádí pomoci 

obrazové analýzy na souborech snímků. Identifikace jednotlivých typů minoritních 

(sekundárních) fází se provádí pomocí elektronové difrakce a rtg. spektrální mikroanalýzy 

(EDX – energiově disperzní mikroanalýza). Studium precipitačních procesů na jednotlivých 

tepelně nasimulovaných pásmech TOO svarového spoje oceli T24 bylo prováděno pomoci 

extrakčních replik, získaných metodou napařování naleptaných povrchů vzorků uhlíkem. 

Metoda spočívá v pozorování otisku povrchu studovaného vzorku s vyextrahovanými 

precipitáty. Postup přípravy repliky spočívá v napaření vyleštěného a naleptaného povrchu 

vzorku za vysokého vakua, k napařování se nejčastěji používá uhlík. Poté je uhlíková replika 

elektrolyticky podleptána a sejmuta z povrchu vzorku, přičemž v replice jsou buď obrysy, 

nebo přímo vytržené částice precipitátů. Takto připravená extrakční replika je podrobena 

zkoumání v elektronovém mikroskopu [42, 43]. Repliky byly zkoumány na prozařovacím 

elektronovém mikroskopu JEM 2100, vybaveném energiově disperzním analyzátorem Jeol.  
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4.7.1 Studium precipitace nasimulovaného nepopuštěného pásma přehřátí  
 

V průběhu simulování tohoto pásma došlo k úplné překrystalizaci výchozí 

mikrostruktury a došlo k rozpuštění téměř veškerých minoritních fází. Nedekorování hranic  

zrn svědčí rovněž o rychlém ochlazování, protože došlo k potlačení precipitačních procesů.  

Jedinou nerozpuštěnou fází v tomto pásmu jsou titanem bohaté primární MX částice. 

Hovoříme především o nitridech titanu, popřípadě karbonitridech titanu. Částice MX bohaté 

titanem mají pravidelný tvar, často bývá uvnitř přítomno oxidické jadérko Al2O3. Přítomnost 

těchto částic byla již pozorována na snímcích mikrostruktury ze světelného mikroskopu, 

pohled při větším zvětšení nabízí elektronová mikroskopie, viz obr. 4.7. Kde je snímek této 

částice na pozadí diagramu rozpustnosti fáze TiN v tavenině (modrá křivka) a v austenitu 

(červená křivka) při teplotě 1500 °C. Z vykreslených rovnic rozpustnosti fáze TiN dle Narity 

[26] je vidět, že rozpustnost se skokově mění při přeměně skupenství z taveniny na tuhý 

roztok. V diagramu je červeným bodem vyneseno tavební chemické složení titanu (0,084 hm. 

%) a dusíku (0,0098 hm. %) v experimentálních vzorcích. Dále je vykreslena stechiometrická 

přímka Ti:N, vyneseme-li si rovnoběžku se stechiometrickou přímkou procházející 

vykresleným červeným bodem, tak zjistíme, že ocel T24 je při tomto chemickém složení 

nadstechiometrická vzhledem k obsahu titanu a podstechiometrická vzhledem k obsahu 

dusíku. To znamená, že ocel T24 má nadbytek titanu a množství precipitující fáze TiN během 

ochlazování, bude limitováno množstvím rozpuštěného dusíku v oceli. Jelikož se červený bod 

určující tavební obsahy titanu a dusíku v diskutované oceli nachází nad křivkou rozpustnosti 

fáze TiN v tavenině, pak vznik ostrohranných částic TiN je možný již v tekutém stavu oceli. 

Částice TiN na obr. 4.7 pravděpodobně nevznikla v tavenině vzhledem k relativně malé 

velikosti (0,51 µm), její nukleace a růst spadá zřejmě do fáze solidifikace oceli (viz šipka  

na obr. 4.7). Zatímco otisk po TiN částici na snímku 4.8 a) je po částici, která s vysokou 

pravděpodobností vznikla v tavenině, jelikož dosahuje rozměrů až cca 5 µm, tzn., měla lepší 

podmínky k růstu. Podle rovnice rozpustnosti taveniny stanovené Naritou by došlo k úplnému 

rozpuštění těchto částic pravděpodobně při teplotě 1573 °C. Výsledky semikvantitativní 

analýzy TiX částic je v tab. 4.4. 
 

 
Obr. 4.7 Diagram rozpustnosti TiN v tavenině a v austenitu při teplotě 1500 °C, na pozadí  

je foto- dokumentace TiN nerozpuštěné částice v nepopuštěném pásmu přehřátí oceli T24 
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Tab. 4.4 Výsledky semikvantitativní rtg mikroanalýzy primárních částic MX, v hm.% 

Číslo analýzy Ti V Mo Pozn.: při semikvantitativní analýze nebyly 

uvažovány intersticiální prvky, výsledky byly 

normalizovány na 100 %. 
1 93,8 3,0 3,2 

2 93,1 1,3 5,6 

 

4.7.2 Studium precipitace nasimulovaného popuštěného pásma přehřátí  
 

Charakter precipitace v pásmu přehřátí po popouštění při malém zvětšení je možno 

pozorovat na obr. 4.8 a). Na obrázku je na styku tří původních hranic gama zrn vidět otisk  

po velké primární titanem bohaté TiN částici, která narostla do extrémních rozměrů.  

Za použití elektronové difrakce a rtg spektrální mikroanalýzy (EDX) byly identifikovány tyto 

základní minoritní fáze: 

- karbidy M23C6, 

- karbidy M7C3, 

- karbidy a karbonitridy MX, popř. nitridy hovoříme-li o primárních titanem 

bohatých MX částicích. 

 

 
   a)                                                                       b) 

Obr. 4.8 a) Charakter precipitace v popuštěném nasimulovaném pásmu přehřátí,  

b) Charakter precipitace částic M23C6, M7C3 a MX po popouštění v pásmu přehřátí svarového 

spoje oceli T24 s kružnicovým difraktogramem MX fáze 
 

Karbidy M23C6 představovaly po primárních MX částicích nejhrubší částice. Přednostní 

místa precipitace těchto částic jsou hranice původních austenitických zrn, četnost těchto částic 

je ale malá. Středně hrubé částice M7C3 precipitují jak podél hranic původních austenitických 

zrn, tak i podél latěk bainitického feritu. A velmi jemné částice minoritní MX fáze, které 

vyprecipitovaly v průběhu popuštění jsou lokalizovány uvnitř, ale i podél latěk bainitického 

feritu. Podstatný vliv na heterogenní nukleaci MX částic má dislokační hustota, která je  

po svařování v tomto pásmu vysoká. Precipitace všech těchto druhů minoritních fázi je 

zachycena na obr. 4.8 b). V tab. 4.5 jsou uvedeny výsledky semikvantitativní analýzy 

jednotlivých minoritních fází. Z výsledků si je možno všimnout, že částice MX, které 

vyprecipitovaly v průběhu popouštění, mají variabilní poměr titanu k vanadu a obsah 

molybdenu přes 50 hm. %. Nicméně difrakční studiem těchto částic byla potvrzena kubická 

plošně centrovaná mříž MX fáze, nikoliv hexagonální mříž fáze M2X, jak by se vzhledem 

k obsahu molybdenu dalo očekávat. Výsledky obrazové analýzy jsou shrnuty v tab. 4.6.  
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Tab. 4.5 Výsledky semikvantitativní analýzy minoritních fází v popuštěném p. přehřátí, hm. % 

Č. analýzy Fáze Ti V Cr Mn Fe Mo 

1 M23C6 - 1,2 22,1 1,8 61,8 13,1 

2 M23C6 - 2,0 22,5 1,9 62,4 11,2 

3 M7C3 - 4,4 46,8 1,8 38,1 10,8 

4 M7C3 - 4,3 46,6 2,1 35,9 11,1 

5 MX 7,6 34,0 6,4 - - 52,0 

6 MX 10,9 26,3 7,0 - - 55,8 

 

4.7.3 Studium precipitace nasimulovaného nepopuštěného pásma normalizace 

 

Charakter precipitace v nasimulovaném pásmu normalizace při malém zvětšení je 

možno pozorovat na obr. 4.9 a). Struktura vzorku během simulace pásma normalizace prošla 

úplnou reaustenitizací, protože mikrostruktura vzorku se jeví jako plně bainitická s relativně 

malou velikostí původního austenitického zrna. Z řetízkového charakteru precipitace 

zhrublých chromem bohatých částic plyne, že tyto částice byly vyloučeny během tepelného 

zpracování oceli na jakost (normalizace 1000 °C a popouštění 750 °C/30 minut) a to podél 

hranic původních austenitických zrn. Tyto zhrublé částice se během simulace tohoto pásma 

nerozpustily, pouze případně zhrubly. Nově vzniklé hranice austenitických zrn, vytvořené 

v průběhu simulování tohoto pásma, nejsou dekorovány zhrublými částicemi precipitátů. 

Jemné částice MX precipitátu jsou vyloučeny relativně rovnoměrně v bainitické matrici. Lze 

předpokládat, že v průběhu simulace pásma normalizace svarového spoje oceli T24 došlo 

k částečnému rozpouštění méně stabilních částic a jednak také k určitému zhrubnutí existující 

jemné disperze MX částic ve struktuře. Rovněž i u tohoto vzorku byly detekovány základní 

minoritní fáze, největší po náhodně vyskytujících se TiX částicích byly částice M23C6, středně 

velké jsou částice M7C3 a nejjemnější precipitace náleží fázi MX. Příklad precipitace 

základních typů minoritních fázi je na obr. 4.9 b). Výsledky obrazové analýzy jsou shrnuty 

v tab. 4.6 

 

 
   a)                                                                       b) 

Obr. 4.9 a) Charakter precipitace v nepopuštěném nasimulovaném pásmu normalizace,  

b) precipitace částic M23C6, M7C3 a MX v tomto pásmu s bodovým difraktogramem fáze M7C3 

(streaking – protažení intenzity reflexí související s přítomností vrstevných chyb v této fázi) 
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4.7.4 Studium precipitace nasimulovaného popuštěného pásma normalizace 

 

Snímek reprezentující charakter precipitace v tomto pásmu je na obr. 4.10 a). 

Mikrostruktura tohoto pásma je bainitická s malou velikosti původního austenitického zrna. 

Řetízky zhrublých chromem bohatých částic kopírují polohy původních hranic austenitického 

zrna, které vznikly během tepelného zpracování trubky na jakost.  

Opět byly detekovány základní typy minoritní fází: největší M23C6 částice, středně velké 

jsou částice M7C3 a nejemnější precipitace odpovídá fázi MX. Názorný příklad 

vyprecipitovaných částic M23C6 a částic MX, které mají variabilní obsah vanadu a titanu  

a obsahuji kolem 50 hm. % molybdenu, je na obr. 4.10 b). Tyto MX částice (označeny MX) 

vznikly v průběhu tepelného zpracování trubky na jakost. Rovněž na tomto snímku jsou 

vyznačeny MX částice jehlicovitého tvaru (označeny jako „MX´“), pravděpodobně jde  

o částice bohaté na vanad, které dodatečně precipitovaly v průběhu popouštění 740 °C/1 

hodina. Protože se tyto MX částice nevyskytovaly u simulovaného vzorku pásma 

normalizace, lze předpokládat, že při teplotě 1000 °C již dochází k rozpouštění těchto částic. 

Výsledky obrazové analýzy jsou shrnuty v tab. 4.6 

 

 
   a)                                                                       b) 

Obr. 4.10 a) Charakter precipitace v popuštěném nasimulovaném pásmu normalizace,  

b) precipitace částic M23C6 a MX, bodový difraktogram odpovídá kubické fázi M23C6 

 

4.7.5 Studium precipitace nasimulovaného nepopuštěného pásma interkritického 

 

Charakter precipitace při malém zvětšení v tomto pásmu je vidět na obr. 4.11 a). Velká 

část precipitátů byla zděděna z výchozí mikrostruktury po tepelném zpracování oceli T24  

na jakost, poněvadž teplota interkritického žíhání (860 °C) je příliš nízká pro jejich 

rozpuštění. Díky řetízkům zhrublých částic lze lokalizovat hranice původních primárních 

austenitických zrn. Základní charakteristikou tohoto interkritického pásma je částečná 

překrystalizace výchozí struktury na austenit a zpětný rozpad austenitu vedl ke vzniku 

čerstvého bainitu. Uvnitř tohoto nově vzniklého bainitu lze pozorovat laťky bainitického 

feritu s vyloučením cementitu na okrajích latěk, proto lze usuzovat, že nejspíš půjde o bainit 

horní. Ta část struktury, která neprodělala transformaci α na , byla při simulaci tohoto pásma 

silně přežíhaná a rozpadla se na feriticko – karbidickou strukturu.  

Opět i v tomto pásmu byly identifikovány základní minoritní fáze: největší částice 

M23C6 (nebereme- li v úvah primární částice TiX), středně velké částice M7C3 a nejmenší jsou 
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částice typu MX. Rovněž i v tomto pásmu se nacházely ostrohranné částice MX bohaté 

titanem. Četnost jemných precipitátů ve feritu (interkriticky přežíhaném bainitu) se jeví 

podstatně větší než v čerstvém bainitu, toto dokumentuje obr. 4.11 b). To nasvědčuje, že  

při simulačním žíhání byla stabilita minoritních fází ve feritu a austenitu výrazně odlišná. 

Nižší četnost jemného precipitátu v čerstvém bainitu by mohla být dána skutečností, že 

existující jemná disperze MX částic se snadněji rozpouštěla v austenitických oblastech, než 

tomu bylo ve feritických oblastech. Výsledky obrazové analýzy jsou shrnuty v tab. 4.6 

 

  
   a)                                                                       b) 

Obr. 4.11 a)Charakter precipitace v nepopuštěném nasimulovaném interkritickém pásmu, 

b) charakter precipitace částic typu M7C3 a MX v nepopuštěném p. interkritické 

 

4.7.6 Studium precipitace nasimulovaného popuštěného pásma interkritického 

 

Pohled na charakter precipitace v tomto pásmu při malém zvětšení je na obr. 4.12 a).  

I po provedeném popouštění (740 °C / 1 hodina) jsou v mikrostruktuře stále patrné rozdíly 

mezi bainitem, který se v průběhu interkritického žíhání rozpadl na feriticko-karbidickou 

složku a bainitem, který vznikl během ochlazování austenitu z teploty interkritického žíhání. 

Opět výskyt řetízků chromem bohatých karbidů představuje lemování původních hranic 

primárních gama zrn. Tyto částice vznikly během tepelného zpracování oceli T24 na jakost. 

Během popouštění došlo k dodatečné precipitaci v obou částech struktury.  

Opět ve struktuře byly lokalizovány částice typu M23C6, M7C3 a částice MX. Příklad 

precipitace nejhrubších částic M23C6 a středně hrubých částic M7C3 je na obr. 4.12 b). 

 U globulárních částic MX, které vznikly v průběhu tepelného zpracování na jakost oceli T24, 

byl poměr titanu k vanadu variabilní (na obr. 4.12 b) jsou označeny jako MX). Rovněž byly 

detekovány částice MX bohaté na titan, jejich vznik je již v tavenině nebo během solidifikace 

oceli. A některé částice MX vůbec titan neobsahovaly, pravděpodobně jde o jehlicovité 

částice, které vyprecipitovaly v průběhu popouštění (na obr. 4.12 b) označeny MX´). 

Výsledky obrazové analýzy jsou shrnuty v tab. 4.6 
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   a)                                                                       b) 

Obr. 4.12 a) Charakter precipitace v popuštěném nasimulovaném pásmu interkritickém,  

b) precipitace částic M23C6, M7C3 a MX v tomto pásmu 

 

4.7.7 Porovnání kvantitativních parametrů precipitace 

 

Jelikož výsledky kvantitativní analýzy u všech pásem byly zhotoveny pomocí obrazové 

analýzy, kdy u všech snímků bylo použito stejného (standardního) zvětšení, nabízí se možnost 

jednotlivé výsledky mezi sebou porovnat. Obecně lze říci, že rozpustnost jednotlivých 

karbidotvorných a nitridotvorných prvků v kovové matrici s teplotou stoupá. Tzn., že v pásmu 

přehřátí by měla být většina částic rozpuštěna, četnost částic na jednotku plochy a průměrná 

velikost částic nulová na rozdíl od pásma interkritického, kde většina precipitátů bude 

nerozpuštěna. Porovnání středního průměru částic, minimálního rozměru částic, maximálního 

rozměru částic, průměrné četnosti částic na 1 mm
2
, celkového počtu částic v souboru 20-ti 

náhodně vybraných snímků a počtu částic větších než 250 nm pro jednotlivá nepopouštěná či 

popouštěná pásma TOO tupého trubkového svarového spoje oceli T24, je shrnuto v tab. 4.6.  

Výsledky tab. 4.6 hovoří o standardních precipitačních procesech v oceli. Například 

průměrná četnost částic je v pásmu přehřátí nulová, protože všechny minoritní fáze byly 

rozpuštěny v oceli T24 s výjimkou primárních titanem bohatých částic TiX, ty nebyly pro 

svou malou četnost do analýzy zahrnuty. Postupně s klesající maximální teplotou teplotního 

cyklu svařování se průměrná četnost částic na jednotku plochy zvětšuje. To proto, že teploty 

1000 °C a 860 °C jsou nízké pro úplné rozpuštění minoritních fází a tak v těchto pásmech 

dochází pouze k částečnému rozpouštění a hrubnutí těchto částic. Toto je možno graficky 

vidět i na obr. 4.13, kde jsou pro nepopuštěný stav vykresleny závislosti středního průměru 

částic a průměrné četnosti částic na jednotku plochy na maximální teplotě teplotního cyklu 

svařování v TOO svarového spoje (tzn. vlastně na vzdálenosti v TOO). Závislost je v pozadí 

doplněna snímky z elektronového mikroskopu (horizontálně je pozadí rozděleno na 3 části 

podle zkoumaných pásem), které obrazně potvrzují vynesené hodnoty.  

Popuštění přehřátého pásma na teplotě 740 °C vyvolalo intenzivní precipitaci 

minoritních fází. Rovněž popuštění normalizovaného pásma a interkritického pásma  

na teplotě 740 °C bylo doprovázeno dodatečnou precipitací a zhrubnutím existujících 

precipitátů. 
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Tab. 4.6 Porovnání parametrů precipitace mezi jednotlivými (ne)popuštěnými pásmy 

Parametr 

precipitace 

Nepopuštěné 

pásmo 

přehřátí 

Nepopuštěné 

pásmo 

normalizace 

Nepopuštěné 

pásmo 

interkritické 

Popuštěné 

pásmo 

přehřátí 

Popuštěné 

pásmo 

normalizace 

Popuštěné 

pásmo 

interkritické 

Střední průměr 

částic nm 

bez 

precipitace - 

0 

30,8 34,7 26,1 38,5 42,3 

Min. rozměr 

částic nm 
… 24,0 24,5 17,0 28,3 30,9 

Max. rozměr 

částic nm 
… 38,5 46,8 37,3 50,3 56,9 

Prům. četnost 

částic na jedn. 

plochy nm-2 

0 24,4 . 10
6
 45,6 . 10

6
 15,2 . 10

6
 21,1 . 10

6
 13,3 . 10

6
 * 

Počet částic  

na 20 náhodně 

vybraných 

snímcích 

0 6700 12 468 4171 5726 3653 * 

Počet částic >  

250 nm 
0 26 60 1 42 52 

* Nízké hodnoty veličin v popuštěném pásmu interkritickém jsou dány skutečností, že během přípravy 

uhlíkových replik pravděpodobně nebyla část jemných precipitátů vyextrahována.  

 

 
Obr. 4.13 Střední průměr a četnost částic na max. teplotě tepl. cyklu svař. - nepopuštěný stav 
 

4.8 Shrnutí a diskuze výsledků  
 

Experimentálním studiem nasimulovaných pásem TOO tupého trubkového svarového 

spoje oceli 7CrMoVTiB10-10 bylo zjištěno: 

 Vysoké mechanické vlastnosti v nepopuštěném hrubozrnném pásmu přehřátí. Hodnoty 

tvrdosti přesahují limitní hodnotu 350 HV 10. V pásmu přehřátí byla průměrně 

naměřena hodnota tvrdosti 366 ± 3HV 10. Tento výsledek je v souladu s [9, 14, 44]. 

Na nadměrně zvýšené mechanické vlastnosti tohoto pásma rovněž ukazují výsledky 

měření mikrotvrdosti HV 0,1. Také výsledky z tahových zkoušek klasifikuje 

nepopuštěné pásmo přehřátí pásmem, kde jsou naměřeny nejvyšší mechanické 

vlastnosti. 
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 Z pohledu plastických vlastností se opět jako nejnepříznivější jeví nepopuštěné pásmo 

přehřátí. Hodnoty nárazové práce v tomto pásmu značně podkročují minimální 

hodnoty standardu pro trubky z oceli T24 dle normy ČSN EN 10216-2+A2. Průměrná 

naměřená hodnota nárazové práce ze tří tepelně nasimulovaných vzorků pásma 

přehřátí je pouze (18 ± 2) J. Rovněž výsledky tažností z tahových zkoušek jasně 

hovoří o podkročení hodnot tažností oproti standardu dle ČSN EN 10216-2+A2  

a to hned u všech tří nepopuštěných pásem TOO svarového spoje oceli T24. 

 Stav po popouštění na teplotě 740 °C je z hlediska plastických a mechanických 

vlastností u všech pásem TOO uspokojivý. Hodnoty tvrdosti, nárazové práce  

a tažností se dostaly do koridoru požadovaných hodnot. Stupeň popuštění v pásmu 

interkritickém je tak markantní, že jsme se dostali až pod úroveň minimální 

požadované hodnoty meze kluzu dle ČSN EN 10216-2+A2. Ve stavu po popuštění 

v pásmu interkritickém TOO tupého svarového spoje oceli T24 pozorujeme 

změkčenou zónu, jde o vysoce přežíhaný stav oceli.  

 Z mikrostrukturního šetření byla ve všech pásmech zjištěna přítomnost velkých 

ostrohranných titanem bohatých částic MX. Jde o nitridy, případně karbonitridy titanu. 

Pozorujeme částice velikosti až několika mikrometrů. Vznik těchto částic je díky 

omezené rozpustnosti titanu možný již v tavenině oceli T24. Proto pozorujeme tak 

zhrublé a stabilní částice. Z šetření za použití elektronové mikroskopie vyplývá, že jde 

o částice čistě titanové s malými obsahy vanadu a molybdenu. Částice mají většinou 

ostrohranný tvar, nedojde-li k částečnému rozpuštění těchto částic.  

 Elektronovým mikroskopem bylo prokázáno, že v nepopuštěném pásmu přehřátí došlo 

k úplnému rozpuštění všech minoritních fází kromě TiX částic. Všechny karbido  

a nitridotvorné prvky jsou ve stavu po svaření rozpuštěny v tuhém roztoku.  

 Po popouštění je stav oceli částečně stabilizován, během popouštění dochází 

k precipitaci všech 3 základních druhů minoritních fází. Nejhrubší, po ostrohranných 

TiX částicích, jsou chrómem bohaté částice M23C6. Méně hrubé opět chrómem bohaté 

částice M7C3 a dále byly ve struktuře identifikovány jemné částice MX, které mohou 

obsahovat až kolem 50 hm. % molybdenu. Difrakčním studiem bylo potvrzeno, že jde 

o MX částice, nikoliv o částice typu M2X. Výsledky studia precipitačního chování 

jsou v souladu s publikacemi [28, 45], především z pohledu identifikace jednotlivých 

minoritních fázi vyskytujících se v oceli T24.  

 

5 Ověření charakteristik nasimulovaných pásem TOO na reálném 

svarovém spoji 
 

5.1 Příprava experimentálního svarového spoje  

 

Pro posouzení kvalitativní shody z hlediska strukturních a precipitačních charakteristik 

byla naplánována podobná analýza na reálném svarovém spoji oceli T24. Pro svaření 

experimentálního svarového spoje oceli T24 byly použity trubky dodané garantovanou firmou 

v oblasti výroby membránových stěn a to Vallourec & Mannesmann tubes působící 

v Německu. Trubky byly dodány ve stavu po normalizačním žíhání 1000 °C  

a popouštění 750 °C/30 minut. Chemické složení experimentálních trubek je uvedeno v tab. 5.1. 

Úprava svarových ploch, postup svařování a rozměry svařovaných trubek jsou  

na obr. 5.1. Šířka kořenové mezery (2,5 mm) byla zvolena s ohledem na průměr použitého 

přídavného drátu. Velikost otupení byla zvolena 1 mm a úhel rozevření 70°. Tyto parametry 

úpravy svarových ploch byly zvoleny po konzultaci se svářečem Českého svářečského ústavu, 

který rovněž prováděl svařování.  
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Tab. 5.1 Chemické složení experiment. trubek oceli T24 a přídavného mat. (hodnoty v hm. %) 

Tavba C Si Mn P S Al Cr Mo V Ti N B 

Standart 

[16] 

0,05 

až 

0,10 

0,05 

až 

0,10 

0,05 

až 

0,10 

max. 

0,020 

max. 

0,10 

max. 

0,20 

2,20 

až 

2,60 

0,90 

až 

1,10 

0,20 

až 

0,30 

0,05 

až 

0,10 

max. 

0,010 

0,0015 

až 

0,0070 

Exper. 

trubky 
0,084 0,27 0,54 0,010 0,0028 0,014 2,463 0,962 0,228 0,064 0,0095 0,0048 

Přídavný 

mat. [39] 
0,05 0,30 0,50 - - - 2,20 1,00 0,22 

Ti/Nb 

0,05 
- - 

 

 

 
Obr. 5.1 Rozměry svarového spoje, postup svařování a úprava svarových ploch 

 

Vlastní svařování technologií 141 probíhalo v dílnách Českého svářečského ústavu, 

předehřev svařovaných trubek byl 180 °C a byl prováděn kombinací ohřevů v elektrické peci 

a dohřevem před svařováním pomoci kyslíko-acetylenového plamene. Rovněž byl  

pro svařování použit přídavný poměděný materiál (drát Ø 2,4 mm) Union I P24, klasifikovaný 

v normě EN 12070 pod značkou WZ CrMo2VTi/Nb, chemické složení drátu je uvedeno 

v tab. 5.1. Svarový spoj byl dle navrženého postupu svařování svařen na 3 housenky, 

parametry svařování jsou v tab. 5.2 (postup výpočtu této tabulky je uveden v disertační práci), 

maximální mezihousenková teplota interpass byla 200 °C.  Při svařování byl použit ochranný 

plyn I1 (100 % argon) dle ČSN EN ISO 1417. Po ukončení svařování se svarový spoj 

vychlazoval na volném vzduchu. Svarový spoj se dále tepelně nezpracovával. 
 

Tab. 5.2 Parametry svařování experimentálního tupého trubkového svarového spoje oceli T24 

svar 

Délka 

trajektorie 

svařování 

Čas 

svařování 

Rychlost 

svařování 

Svařovací 

napětí 

Svařovací 

proud 

Tepelný 

příkon 

skutečný 

ls t v U I Qsk 

[mm] [sekundy] [mm/s] [V] [A] [kJ/cm] 

1 100,5 130 0,773 14,0 110 11,9 

2 114,7 150 0,764 14,0 140 15,4 

3 128,8 182 0,707 14,0 140 16,6 
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Svarový spoj byl na obou stranách za TOZ uřezán pomoci kotoučové brusky, tak 

abychom ve zkoumaném vzorku měli oba základní neovlivněné materiály, obě TOZ a svarový 

kov. Dále byl ve směru osy trubek vyřezán segment svarového spoje k dalšímu šetření. 

Veškeré dělení na kotoučových bruskách probíhalo téměř při nejnižších posuvných 

rychlostech a řezné plochy byly kontinuálně chlazeny vodní emulzí. Po zalití 

experimentálního vzorku (segmentu) do pryskyřice byl vzorek broušen a leštěn  

na metalografických bruskách a následně naleptán Nitalem.  

  

5.2 Měření mikrotvrdosti HV 0,1 

 

Měření mikrotvrdosti při zatížení indentoru 100 gramy probíhalo v souladu s normou 

ČSN EN ISO 9015-2. Normativně byla především stanovena vzdálenost mezi jednotlivými 

vpichy 250 mikrometrů. Měření probíhalo na mikrotvrdoměru LECO LM 247 AT pracující 

s počítačovou podporou AMH 43 automatic. Stejné zařízení bylo použito i při měření 

mikrotvrdosti HV 0,1 nasimulovaných pásem TOO. Předmětem měření byly dvě oblasti  

a to oblast krycí housenky, kde byl měřen průběh ve vzdálenosti 2 mm od vnějšího povrchu 

trubek, a oblast kořenová, kde byl měřen průběh mikrotvrdostí ve vzdálenosti 2 mm  

od vnitřního povrchu trubek. Názorné grafické vykreslení obou průběhů mikrotvrdostí HV 0,1 

je na obr. 5.2, navíc je pod grafem pro lepší pochopení výsledků vynesen makrostrukturní 

snímek nepopuštěného experimentálního svarového spoje oceli T24. 

Oba průběhy upozorňují na zvýšenou mikrotvrdost HV 0,1 v TOO svarového spoje 

oceli T24. Přičemž oblast s maximální úrovní mikrotvrdostí je pásmo přehřátí a vysoké 

hodnoty rovněž zaznamenáváme i v pásmu normalizace. Svarový spoj oceli T24 by měl být 

tudíž po svaření, vzhledem k takto vysokým hodnotám mikrotvrdostí, tepelně zpracován. 

Rovněž je důležité upozornit, že zavařením druhé a třetí housenky nedošlo k dodatečnému 

přežíhání kořenové housenky (oblasti). Naměřené hodnoty mikrotvrdosti v této oblasti 

upozorňují na překročení limitní hodnoty tvrdosti 350 jednotek HV. Nutno podotknout, že 

tyto výsledky nekorespondují s kladnými poznatky práce [46].  

Z obr. 5.2 lze také relativně přesně odečíst šířku celkové TOO i šířky jednotlivých 

pásem TOO svarového spoje. Celková šířka TOO je v krycí oblasti svaru 6,5 mm a směrem 

ke koření se šířka TOO zvětšuje až na hodnotu cca 7,75 mm. Na zvětšování celkové šířky 

TOO směrem ke kořeni má především vliv úhel rozevření svarových ploch a dvojrozměrný 

odvod tepla.  

 

5.3 Numerická simulace experimentálního svarového spoje  
 

Rovněž zajímavé výsledky může přinést numerická simulace svařování, kde byly 

dodrženy všechny parametry svařování. Numerický model je na obr. 5.3 a byl modelován  

na základě makrostrukturního snímku svaru tak, že rozměry jednotlivých natavených oblastí 

byly přeneseny do konečně prvkového modelu. Pak při zadání numerické simulaci stačí pouze 

naladit dvojité elipsoidy tak, aby namodelované svarové housenky byly při numerické 

simulaci protaveny (T > Ttavení). Pro vyhodnocení teplotního výpočtu, tzn., aby bylo možné 

transparentně stanovit šířky jednotlivých pásem TOO svarového spoje, je na obr. 5.3 uveden 

řez numerickým modelem v polovině délky svaru. V oblastech TOO a svarového kovu 

svarového spoje musí mít numerický model vzhledem k významným tepelným gradientům 

jemnější diskretizaci, toto je vidět na obr. 5.3 šířka 10 mm a v této oblasti je šířka každého 

elementů 0,77 mm.  
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Obr. 5.2 Naměřené průběhy mikrotvrdostí HV 0,1 ve spojitosti s makrostrukturním snímkem 

experimentálního nepopuštěného svarového spoje oceli T24 

 

 

 
Obr. 5.3 Konečně prvkový model exper. svar. spoje a jeho řez v polovině délky trajektorie  
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Výsledky teplotního výpočtu (šířky jednotlivých pásem TOO) pro první a druhou 

housenku jsou uvedeny v přílohách disertační práce. Zde v práci je uveden pouze rozbor 

teplotního ovlivnění při svařování třetí krycí housenky. Jelikož je svařování nestacionární děj, 

nelze v jednom časovém kroku na jednom obrázku pozorovat teplotní rozložení, kde by bylo 

vidět oblast svarového kovu a příslušné pásma TOO. Toto lze uskutečnit pouze skládáním 

obrázků teplotních polí v různých časech na sebe. Pro vykreslení pásem TOO svarového spoje 

byla zvolena teplota přehřátí 1300 °C a dohledány teploty fázových přeměn Ac3 = 955 °C  

a Ac1 = 820 °C odpovídající údajům z ARA diagramů oceli P/T24. Na obr. 5.4 je vidět 

naladěné teplotní pole svarového kovu (červená oblast- teplota nad 1500 °C) a pomocí 

diferenciální rovnice vedení tepla bylo spočteno teplotní ovlivnění nad teplotu přehřátí, čili 

šířka hrubozrnného pásma (zelené pole – teplotní pole v rozmezí teplot 1300 °C a 1500 °C). 

 

 
Obr. 5.4 Naladěná oblast svarového kovu (červená oblast) a predikce šířky pásma přehřátí  

(zelená oblast) při svařování krycí housenky 

 

Obdobně jdou rovněž vykreslit další teplem ovlivněné oblasti, na obr. 5.5 je vykresleno 

pásmo normalizace (opět zelená oblast v intervalu teplot 955 až 1300 °C) a na obr. 5.6 je 

predikováno pásmo interkritické (zelené pole v teplotním rozmezí 820 až 955 °C). Nejširší se 

jeví jemnozrnné pásmo a to vzhledem velkému teplotnímu rozmezí Ac3 (955 °C) až teplota 

přehřátí (1300 °C), tomuto faktu rovněž odpovídají výsledky z reálného měření.  

Z obr. 5.4, kde je predikováno pásmo přehřátí, je názorně vidět, proč nedojde 

k přežíhání kořenové oblasti tak, aby výsledná tvrdost v kořenové oblasti po svařování 

neatakovala limitní hodnoty 350 HV 10. To z důvodu toho, že oblast přehřátí krycí housenky 

zasahuje až do oblasti kořenové housenky svarového spoje, tzn., že po svařování bude tvrdost 

v tomto predikovaném pásmu přehřátí odpovídat tvrdostem, které byly stanoveny pro vzorek 

nasimulovaného pásma přehřátí v kapitole 4. Tomu rovněž odpovídají i naměřené průběhy 

tvrdostí (viz kapitole 5.4 disertační práce) a mikrotvrdostí (viz obr. 5.2 autoreferátu) přes 

svarový spoj, kde tvrdosti zde šplhají až k hodnotě 370 jednotek HV. Aby bylo možné získat 

kladné poznatky práce [46], kde autoři píší o přežíhání (popouštění) kořenové oblasti  

při svařování krycí housenky, musel být postup svařování navržen jinak a to tak, že krycí 

housenka by musela být svařována na dvě a více housenek s nižšími hodnotami vneseného 

tepla na jednotku délky svaru.  

 

 
Obr. 5.5 Predikce šířky pásma normalizace (zelená oblast) při svařování krycí housenky 
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Obr. 5.6 Predikce šířky pásma interkritického (zelená oblast) při svařování krycí housenky 

 

Na obr. 5.7 je metodou překrývání obrázků znázorněn svarový kov a celková šířka TOO 

v řezu v polovině délky svaru. Predikovaná šířka celé TOO numerickou simulací je zde 

porovnána s makrovýbrusem experimentálního svarového spoje. Predikovaná šířka celé TOO 

téměř odpovídá šířce TOO na makrovýbrusu, otázkou je zda rozbor šířky TOO  

na makrovýbrusu byl proveden zcela přesně. Na horní hraně trubky numerického modelu (viz 

obr. 5.3) má každý element v TOO šířku 0,77 mm, zelené pole na obr. 5.7 zasahuje něco  

přes 8,5 elementů, celková predikovaná šířka TOO numerickou simulací je tedy  

8,5x0,77= 6,5 mm. Podobná hodnota celkové šířky TOO byla zjištěna i v kap. 5.2, 5.4 a 5.5 

disertační práce.  

 

             

              
Obr. 5.7 Porovnání celkové šířky TOO krycí housenky stanové pomoci numerické simulace  

a pomoci makrostrukturního rozboru experimentálního svarového spoje T24 

 

Na jednotlivých obrázcích, které predikují velikosti jednotlivých pásem TOO, byly 

vyznačeny body a k těmto bodům jsou na obr. 5.8 vykresleny teplotní cykly svařování  

a k jednotlivým teplotním cyklům jsou po svařování třetí housenky uvedeny hodnoty 

parametru ochlazování t8/5. Parametry ochlazování t8/5 jednotlivých pásem TOO  

při svařování první a druhé housenky jsou uvedeny v přílohách disertační práce. 
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Obr. 5.8 Teplotní cykly vybraných bodů a parametry ochlazování t8/5 po svař. 3 housenky  

  

Hodnoty parametrů ochlazování t8/5 po svařování třetí housenky jsou velice vysoké, 

ale odpovídají reálnému stavu, kdyby tomu tak nebylo, nesouhlasila by celková predikovaná 

šířka TOO se šířkou TOO na makrovýbrusu. Vezmeme-li si například hodnoty parametrů 

ochlazování t8/5 pásma přehřátí pro všechny tři housenky a dáme je do závislosti s hodnotami 

skutečných tepelných příkonů (viz tab. 5.2), vyjde nám mezi těmito veličinami lineární 

závislost (viz obr. 5.9). Lineární závislost rovněž potvrzují výsledky z kapitoly 4 (viz 

disertační práce). Je nutno upozornit, že tato závislost platí pouze pro tupé obvodové 

svařování trubek z oceli T24 o rozměrech cca (Ø 43 x 7,5) mm, svařované technologií 141. 

 

 
Obr. 5.9 Závislost skutečného tepelného příkonu na hodnoty parametru t8/5 při tupém 

obvodovém svařování trubek oceli T24 o rozměrech cca (Ø 43 x 7,5) mm a technologií 141 
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5.4 Shrnutí a diskuze výsledků  
 

 Pomoci makrostrukturního šetření, měření tvrdosti a mikrotvrdosti byla stanovena 

šířka celé TOZ v intervalu 6 až 8 mm s tím, že větší šířky je dosaženo v kořenové 

oblasti. Přičemž v oblasti krycí housenky je šířka pásma přehřátí cca 2 mm, pásma 

normalizace 3,5 mm a pásma interkritického 1 mm. Takto široká teplem ovlivněná 

zóna reálného svarového spoje rovněž koresponduje s vysokými naměřenými  

a nasimulovanými hodnotami parametru ochlazování t8/5 v kapitole 4 a 5. 

 Pomoci světelné mikroskopie bylo zjištěno, že stav mikrostruktury v základních 

pásem TOO experimentálního svarového spoje odpovídá mikrostrukturním stavům  

z jednotlivých nasimulovaných pásem TOO. A to jednak z hlediska vzniklé 

mikrostruktury, tak ve značné míře i z hlediska velikosti austenitického zrna. Také 

měřením tvrdosti HV 10 a mikrotvrdosti HV 0,1 bylo potvrzeno překročení limitní 

hodnoty (350 jednotek tvrdosti) a to v pásmu přehřátí a částečně i v pásmu 

normalizace, což upozorňuje na nutnost popouštění tepelně nezpracovaných svarových 

spojů oceli T24. Výsledky jsou v souladu s kapitolou 4 a pracemi [6, 9, 14, 47, 48]. 

Rovněž mezi výsledky ze šetření reálného svarového spoje na elektronovém 

mikroskopu a výsledky z nasimulovaných pásem vyplývá kvalitativní shoda. Jednak 

z hlediska přítomnosti jednotlivých minoritních fází v jednotlivých pásmech, tak  

i z hlediska kvantitativního. 

 Vzhledem k těmto závěrům lze říci, že jednotlivá tepelně nasimulovaná pásma tupého 

trubkového svarového spoje oceli T24 jsou nasimulovaná správně. Tudíž  

při akceptování zkušebních postupů u jednotlivých měření v kapitole 4 lze 

předpokládat, že i zjištěné materiálové charakteristiky jsou pro jednotlivá pásma TOO  

správné a odpovídají reálnému stavu. 

 Je potřeba si uvědomit, že jednotlivá namodelovaná pásma TOO byly krátkodobě 

vyžíhány na konstantní zvolené teplotě. V reálných svarech není struktura v rámci 

jednotlivé oblasti neměnná, poněvadž během svařovacího cyklu v těchto oblastech 

existuje významný teplotní gradient. Tepelnou simulací jednotlivých pásem byl získán 

pouze pohled na stav struktury odpovídající jediné izotermě (linií) v dané oblasti, která 

má shodnou maximální teplotu teplotního cyklu. Nicméně pohled na chování 

jednotlivých pásem TOO z hlediska nárazové práce je pro objasnění problematiky 

svařitelnosti ocel T24 velice významný.  

 Pomoci numerických simulací byla zjištěna komplexní lineární závislost mezi 

hodnotou skutečného vneseného tepla a hodnotou parametru t8/5. Čím větší je 

hodnota vneseného tepla na délku spoje, tím pomaleji bude probíhat ochlazování 

tupého trubkového svarového spoje oceli T24. Rovněž numerickou simulací byly 

předikované vysoké hodnoty tvrdosti v TOO svarového spoje oceli T24 ihned po 

svaření. 
 

6 Experiment ověřující sekundární vytvrzování svarového spoje oceli T24 
 

6.1 Příprava experimentu 
 

Pro ověření a stanovení míry sekundárního vytvrzování svarových spojů oceli T24 při 

provozních teplotách byl navržen následující postup experimentálního programu. Do dvou 

trubek (Ø 42,4 mm délky 260 mm) z provenience Vallourec & Mannesmann tubes, jejichž 

chemické složení je v tab. 6.1 byly vysoustruženy drážka. (viz úprava svarových ploch  

a postup svařování obr. 6.1). Poté byly obě drážky na jednu housenku zavařeny. Jako 

přídavný materiál byl opět použit poměděný drát označen dle výrobce Böhler Welding group 

jako Union I P24, značení drátu dle normy EN 12070 je WZ CrMo2VTi/Nb, chemické 
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složení drátu je uvedeno v tab. 6.1. Svařování bylo realizováno technologií 141, jako 

ochranný plyn při svařování byl použit čistý argon. Předehřev u obou svařenců byl cca 180 °C 

dle [5]. První trubka byla zavařena s hodnotou Qsk= 15,7 kJ/cm a druha 17,5 kJ/cm. Pak druhá 

zavařená trubka byla popouštěna na 740 °C/1 hodina, čímž vznikly dva stavy popuštěný  

a nepopuštěný. Poté byly oba svařence rozřezány na 12 segmentů, přičemž každý segment 

obsahoval svarový kov, obě TOO a oba základní neovlivněné materiály. Před dlouhodobou 

expozicí v peci byla provedena ochrana vzorků před zokujením, ta byla realizována deponací 

segmentů do skleněných trubic s titanovými částicemi. Vlastní simulovaná provozní expozice 

byla izotermická, tzn., při jedné teplotě a maximální doba expozice byla zvolena  

na 1250 hodin a byla realizována v elektrické peci Českého svářečského ústavu. 
 

Tab. 6.1 Chemické složení experimentálních trubek a přídavného materiálu (v hm. %) 

Tavba C Si Mn P S Al Cr Mo V Ti N B 

Standart 

[16] 

0,05 
až  

0 ,10 

0,15 
až 

0,45 

0,30 
až 

0,70 

max.  

0,020 

max. 

0,010 

max. 

0,020 

2,20 
až 

2,60 

0,90 
až 

1,10 

0,20 
až 

0,30 

0,05 
až 

0,10 

max. 

0,010 

0,0015 
až 

0,0070 

Exper. 

mat.  
0,089 0,264 0,55 0,017 0,0025 0,0028 2,532 0,96 0,234 0,084 0,0098 0,0043 

přídavný  

mat.  [39] 
0,05 0,30 0,50 - -  -  2 ,20 1,00 0,22 

Ti/Nb  
0,05 

- -  

 

 

 
Obr. 6.1 Rozměry použitých trubek, úprava svarových ploch a postup svařování 

 

6.2 Měření tvrdosti HV 10 

 

Takto připravené vzorky byly následně vyjmuty ze skleněných ampulek a zality  

po dvou kusech do pryskyřice. Poté byla provedena příprava na měření tvrdosti HV 10,  

to znamená, broušení na metalografických bruskách a naleptání na makrostrukturu Nitalem.  

Měření tvrdosti HV 10 probíhalo dle normy ČSN EN ISO 9015-1 a ČSN EN ISO 

6507-1 a bylo realizováno: 

1. Přes celý návar ve vzdálenosti   2 mm od vnějšího povrchu trubky.  

2. Ve svarovém kovu - minimálně vždy 6 vpichů. 

3. V pásmu přehřátí ve vzdálenosti   0,5 mm od hranice ztavení – min. 6 vpichů. 

4. V základním neovlivněném materiálu – minimálně vždy 6 vpichů. 
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Na obr. 6.2 je na průbězích hodnot tvrdosti přes návar vidět vliv vynechání popouštění 

po 10-ti hodinové provozní expozici na teplotě 575 °C. Tzn., jsou vyneseny průběhy tvrdosti 

přes návar u vzorku, který byl svařen a žíhán 575 °C/10 hodin) a u vzorku svařeného, 

popouštěného (740 °C/1 hodina) a žíhaného (575 °C/10 hodin). V případě vynechání 

popouštění dojde u svarového spoje po 10 hodinách k významnému sekundárnímu vytvrzení 

svarového kovu a teplem ovlivněné oblasti. V případě popouštěného svarového spoje oceli 

T24 je stav z pohledu tvrdostí uspokojivý. Rozdíl mezi oběma stavy je z pohledu tvrdosti  

cca 130 jednotek HV 10. Je potřeba si uvědomit, že s nárůstem pevnostních vlastností musí 

podle [9, 49] zároveň docházet k poklesu už tak nízkých plastických vlastností svarového 

spoje oceli T24 po svaření. Výsledky jasně preferují popouštěné svarové spoje oceli T24. 
 

 
Obr. 6.2 Průběhy tvrdosti HV 10 přes popouštěný a nepopouštěný návar  

po 10 hodinové teplotní expozici 575 °C  
  

Z tabulkového zpracování získaných dat (viz disertační práce), která byla naměřena  

u jednotlivých vzorků v pásmu přehřátí si lze vykreslit závislost průměrné hodnoty tvrdosti 

HV 10 na době expozice, dostaneme průběh vytvrzení pásma přehřátí (viz obr. 6.3 - červená 

křivka). V grafu jsou zobrazeny průměrné hodnoty tvrdosti HV 10 a hodnoty rozšířené 

nejistoty měření dle Studentova rozdělení. Pro snadnou přehlednost a porovnatelnost je  

do tohoto grafu vynesena tatáž závislost, ale pro popuštěný stav 740 °C/1 hodina (černá 

křivka). Popis vytvrzení a následného poklesu tvrdosti lze vždy nejvěrohodněji aproximovat 

logaritmickou závislostí.  

Z těchto závislostí je zřejmé, že projev sekundární tvrdosti je téměř zamezen, je-li  

před provozem svarového spoje oceli T24 provedeno popouštění. V případě nepouštěného 

svařence hovoříme o nárůstu tvrdosti v pásmu přehřátí zhruba o 30 jednotek HV 10, 

z původní hodnoty 353 na hodnotu 390 HV 10. Maximální vytvrzení pásma přehřátí TOO 

svarového spoje oceli T24 je dosaženo po 10 hodinách provozu na teplotě 575 °C. Velice 

významným poznatkem z měření tvrdosti nepopouštěného pásma přehřátí během teplotní 

expozice 575 °C je podkročení limitní hodnoty tvrdosti 350 HV 10 až po cca 1200 hodinách 

expozice.  

Podobné závislost lze zkonstruovat i pro oblast svarového kovu, průběh vytvrzení je  

na obr. 6.4. Závislost je podobná jako u pásma přehřátí, ale vytvrzení je významnější, 

z původní hodnoty 330 se tvrdost vyšplhala až na hodnotu 378 HV 10, čili nárůst téměř  

o 50 jednotek HV 10. Z průběhu vytvrzení svarového kovu vyplývá, že k podkročení limitní 
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hodnoty tvrdosti 350 HV 10 je dosaženo po zhruba 200 hodinách. Přičemž při 10 hodinách 

expozice (provozu) nastává lokální extrém vytvrzení.  
 

 
Obr. 6.3 Průběh změn tvrdosti HV 10 u (ne)popuštěného pásma přehřátí svarového spoje 

oceli T24 během teplotní expozice na teplotě 575 °C 
 

 
Obr. 6.4 Průběh změn tvrdosti HV 10 u (ne)popuštěného svarového kovu svarového spoje 

oceli T24 během teplotní expozice na teplotě 575 °C  
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6.3 Měření mikrotvrdosti u vzorku vykazujícího max. úroveň sekundární tvrdosti 
 

Měření probíhalo na mikrotvrdoměru LECO LM 247 AT pracujícím s počítačovou 

podporou AMH 43 automatic. Měření bylo zaměřeno na vzorek s maximálním stupněm 

sekundárního vytvrzení, které nastalo v čase 10 hodin (vzorek D). Zatížení bylo 100g, 

vzdálenost mezi vpichy byla dle normy [50] zvolena 250 µm. Na obr. 6.5 jsou graficky 

vyneseny naměřené hodnoty mikrotvrdosti HV 0,1 v závislosti na vzdálenosti mezi vpichy, 

přičemž lze k jednotlivým vpichům dohledat umístění ve vzorku.  

Ze závislosti na obr. 6.5 lze odečíst šířku teplem ovlivněné zóny v oblasti krycí 

housenky, ta opět dosahuje hodnoty cca 6 mm. Maximální hodnoty tvrdosti 390 HV 0,1 je 

opět dosaženo v pásmu přehřátí. Vysoké hodnoty mikrotvrdosti byly naměřeny i ve svarovém 

kovu, maximální hodnota až 382 HV 0,1 a částečně i v pásmu normalizace. 

 

6.4 Elektronová mikroskopie vzorku vykazujícího max. úroveň sekundární tvrdosti 

 

Pro objasnění podstaty sekundárního vytvrzování u svarových spojů oceli T24 byl 

vzorek s maximální úrovní sekundární tvrdosti podroben analýze na elektronovém 

mikroskopu. Přičemž pomocí techniky extrakčních uhlíkových replik byla realizována 

identifikace základních minoritních fází, ovšem bez posouzení kvantitativních parametrů 

precipitace pomoci obrazové analýzy. Při přípravě extrakčních uhlíkových replik z výše 

uvedených oblastí spoje byla použita technika maskování (odstínění nežádoucích oblastí). 

Všechny podrobné výsledky jsou uvedeny v disertační práci. 

Studiem precipitace ve svarovém kovu bylo zjištěno: 

- Precipitace M23C6, M7C3 a dodatečná precipitace částic cementitu během 

žíhání 575 °C/10 hodin. 

- Žíhání 575 °C/10 hodin nevedlo k precipitaci jemných částic typu MX. 

- Obohacování cementitu o legující prvky, především o chróm a mangan, oproti 

stavu po svaření. 

- Za projevem sekundárního vytvrzování svarového kovu během simulovaného 

provozního žíhání nepopuštěného svarového spoje oceli T24 stojí: 

 Precipitace jemných částic minoritních fází typu M7C3, M23C6, M3C. 

 Nepochybně důležitou roli hraje nízký stupeň zotavení bainitické 

mikrostruktury při daných teplotně / časových podmínkách žíhání. 

 Jistý vliv může mít i obohacování cementitu o legující prvky. 

Studiem precipitace pásmu přehřátí bylo zjištěno: 

- Precipitace M23C6, M7C3, MX a dodatečná precipitace částic cementitu během 

žíhání 575 °C/10 hodin. 

- Obohacování cementitu o legující prvky, především o chróm a mangan, oproti 

stavu po svaření. 

- Proto lze konstatovat, že za projevem sekundární tvrdosti u pásma přehřátí stojí 

stejné faktory jako u oblasti svarového kovu, ale s tím rozdílem, že  

k sekundárnímu vytvrzování přispívá také jemná precipitace částic MX. 

Důvodem, proč kinetika vylučování fáze MX v oblasti svarového kovu byla 

pomalejší než v přehřátém pásmu TOO, může být nižší obsah karbidotvorných 

prvků (V + Ti), popřípadě menší poměř M/X. 

Další oblasti TOO svarového spoje nepopuštěného vzorku a následně vyžíhaného  

na maximální úroveň sekundární tvrdosti jsou z hlediska zaznamenávaných změn tvrdosti 

v průběhů žíhání 575 °C/10 hodin nevýznamné, nicméně studia precipitací v těchto oblastech 

jsou uvedena v disertační práci.  
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Obr. 6.5 Průběh naměřených hodnot mikrotvrdostí HV 0,1 vzorku D v závislosti na vzdálenosti mezi vpichy, včetně makrostrukturního snímku 
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6.5 Shrnutí a diskuze výsledků  
 

Z experimentálních prací zaměřených na popis sekundárního vytvrzování u svarových 

spojů oceli T24 bylo zjištěno: 

 Při izotermickém žíhání na teplotě 575 °C nepopuštěného svarového spoje oceli T24, 

které mělo simulovat provozní stav zařízení, bylo zjištěno sekundární vytvrzování, 

přičemž maximální úroveň sekundární tvrdosti je po 10 hodinách chodu zařízení  

na teplotě 575 °C. Po delší teplotní expozici svarového spoje již převládá odpevňující 

účinek žíhání způsobený zotavením mikrostruktury. 

 Sekundární vytvrzování nastává v nepopuštěném stavu v oblastech svarového kovu  

a pásmech TOO svarového spoje, které prodělaly austenitizaci. Výsledky popisující 

sekundární tvrdost u svarových spojů oceli T24 odpovídají poznatkům prací [9, 14]. 

 V nepopuštěném pásmu přehřátí došlo vlivem žíhání na teplotě 575 °C 

k sekundárnímu vytvrzení v průměru zhruba o 30 jednotek HV 10 a to z výchozí 

hodnoty tvrdosti po svaření 353 ± 5 HV 10 na maximální stav vytvrzení  

cca 390 ± 3 HV 10. Významným údajem z průběhu vytvrzení a následného změkčení 

je podkročení limitní hodnoty tvrdosti 350 HV 10 v  pásmu přehřátí  

až po 1200 hodinách žíhání na teplotě 575 °C. Průběh vytvrzení v počátečních časech 

expozice koresponduje s publikacemi [9]. 

 V případě nepopuštěného svarového kovu svarového spoje oceli T24 došlo vlivem 

izotermické expozice na teplotě 575 °C opět k sekundárnímu vytvrzení, v průměrných 

hodnotách téměř o 50 jednotek tvrdosti HV 10 a to z výchozí hodnoty tvrdosti  

po svaření 330 ± 4 HV 10 na maximální tvrdost v 10 hodinách expozice  

378 ± 4 HV 10. Svarový kov se pohybuje nad limitní hodnotou tvrdosti 350 HV 10 

cca 200 hodin. Vytvrzování svarového kovu se vzhledem ke konstituci přídavného 

materiálu dalo očekávat. 

 Z průběhů sekundárního vytvrzení analyzovaných oblastí svarového spoje oceli T24 

během simulované provozní expozice vyplývá nutnost provést žíhání po svařování.  

 Při mikrostrukturním rozboru vzorku s maximální úrovní sekundární tvrdosti byly 

identifikovány nerozpuštěné ostrohranné částice bohaté na titan. Tyto částice 

pravděpodobně hrají významnou roli z hlediska případného vzniku mikrotrhlin. Ve 

svarovém kovu vzhledem k substituci titanu niobem v přídavném drátu, částice TiX 

nebyly detekovány.  

 Z rozboru vyžíhaného vzorku na max. úroveň vytvrzení bylo na elektronovém 

mikroskopu zjištěno, že za sekundárním vytvrzováním nepopuštěných svarových 

spojů oceli T24 stojí precipitace speciálních karbidů, rovněž dodatečná precipitace 

cementitu a možný může být také vliv obohacování částic cementitu o legující prvky 

především o chróm. V neposlední řadě nesmí být opomíjená skutečnost, že zotavení 

bainitického feritu za daných teplotně-časových podmínek žíhání je nevýrazné. 

 Nízká rozpustnost legujících prvků v bainitickém feritu při teplotě 575 °C vytvářela 

hnací sílu pro dodatečnou precipitaci karbidů, příp. karbonitridů bohatých legujícími 

prvky (M7C3, M23C6 a MX). Nicméně vzhledem k nízké difuzivitě legujících prvků  

při teplotě 575 °C a krátkému času žíhání (10 hodin) byla precipitace těchto fází málo 

výrazná. Při teplotě žíhání 575 °C je termodynamická stabilita částic cementitu stále 

vysoká, z kinetického hlediska je proto dodatečná precipitace této fáze při této teplotě 

snadnější než vznik speciálních karbidických částic.   
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7 Stanovení úrovně zkřehnutí pásma přehřátí vlivem sekundárního 

vytvrzení 
 

Na základě výsledků kapitoly 4 a výsledků kapitoly 6 byl navržen další postup 

experimentálních prací. Z výsledků kapitoly 4 vyplynulo, že nejhorší stav je docílen 

v nepopuštěném pásmu přehřátí. V kapitole 6 bylo na jednoduchém experimentu potvrzeno 

sekundární vytvrzování oceli T24, přičemž byl stanoven lokální extrém (pravděpodobně  

i globální) vytvrzení v čase 10 hodin na výdrži 575 °C. Snahou této experimentální práce je 

tedy stanovit hodnoty nárazové práce v pásmu přehřátí po žíhání na maximální úroveň 

sekundárního vytvrzení.  

Proto byly tepelně namodelovány další 4 vzorky pásma přehřátí. Pro tepelné 

nasimulování posloužily zbylé nepoužité experimentální vzorky z kap. 4. Parametry 

nasimulování teplotního cyklu pásma přehřátí jsou stejné jako v kap. 4 (viz tab. 4.2).  

Po tepelné simulaci byly vzorky žíhány na teplotě 575 °C po dobu 10 hodin,  

či-li žíhány na maximální úroveň sekundární tvrdosti.  

Na takto tepelně zpracovaných vzorcích probíhalo nejdříve zkoušení nárazové práce 

podle normy EN ISO 148-1. Rozměry zkušebních vzorků byl 10 x 10 x 55 mm. Zkoušení 

nárazové práce u 3 kusů vzorků při pokojové teplotě probíhalo v závodě Vítkovice Testing 

Center. Grafické porovnání hodnot nárazových prací pro různě tepelně zpracované pásmo 

přehřátí je uvedeno na obr. 7.1. Poté bylo provedeno měření tvrdosti HV 10 a výsledky 

potvrdily vysoké hodnoty tvrdosti přesahující hodnotu 350 HV 10, výsledky tvrdosti 

odpovídají pracím [9, 14] a jsou uvedeny v disertační práci. 
 

 
Obr. 7.1 Grafické porovnání hodnot nárazové práce po různé stavy tepelného zpracování 

namodelovaného pásma přehřátí TOO svarového spoje oceli T24 
 

V nasimulovaném nepopuštěném pásmu přehřátí TOO svarového spoje oceli T24, který 

byl vyžíhán na maximální úroveň sekundární tvrdosti, byly naměřeny hodnoty nárazové práce 

4, 5 a 4 J, v průměru teda nárazová práce pouze 4,3 J se směrodatnou odchylkou 0,5 J. 

Hodnota 4,3 J je pouhá desetina požadavku na trubky oceli T24 dle [16]. Takové výrazně 

neočekávané zkřehnutí pásma přehřátí vlivem maximální sekundární tvrdosti po žíhání  

575 °C/10 hodin je pro křehkolomové chování nepopuštěného svarového spoje naprosto 

nepřípustné. Tato skutečnost se již jeví jako velice silný argument pro stvrzení mnohokrát 

doporučeného stanoviska popouštění svarových spojů oceli T24. 
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8 Závěr 
 

Práce se zabývá studiem svařitelnosti, vlastností a strukturních charakteristik oceli T24, 

která našla uplatnění pro membránové stěny výparníků tepelných elektráren spalujících fosilní 

paliva. V práci byly zjištěny následující závěry.  

Z mnoha výsledků mechanických a plastických zkoušek provedených na nepopuštěném 

svarovém spoji oceli T24, nebo na jeho dílčích částech (jednotlivých oblastech TOO), 

vyplývá jednoznačný závěr a to popouštět svarové spoje z oceli T24. Nejkritičtější oblastí 

svarového spoje po svaření se jeví hrubozrnné pásmo přehřátí a to hlavně vzhledem 

k abnormálně vysokým hodnotám tvrdosti. Tvrdost HV 10 tohoto pásma byla vícekrát měřena 

a vždy se pohybovala kolem hodnoty 360 HV 10, což je hodnota nad pomyslnou limitní 

hodnotou 350 HV 10. Takto vysokým hodnotám tvrdosti v tomto nepopuštěném pásmu 

odpovídá hodnota nárazová práce pouhých 18 J. Nelze opomenout, že nevyhovující hodnoty 

tvrdosti sahají až do pásma normalizace. Rovněž nezanedbatelná je přítomnost změkčené 

zóny v oblasti přechodu TOO do základního materiálu, jde o vysoce přežíhanou oblast  

a projev změkčení je tím výraznější, čím větší je stupeň přežíhání této oblasti. Dalšími 

výsledky podporující závěr popouštět svarové spoje oceli T24 po svařování jsou výsledky 

měření mikrotvrdosti. Vícenásobně byla mikrotvrdost HV 0,1 ve stavu po svaření měřena a 

vždy v pásmu přehřátí mikrotvrdost HV 0,1 dosahovala značných hodnot, v průměru až 370 

HV 0,1. Pro popouštění hovoří i výsledky tažnosti jednotlivých pásem TOO, zde naměřené 

hodnoty ve všech pásmech ve stavu po svaření nesplňují požadavky normy  

ČSN EN 10216-2+A2.  

Při svařování trubek o rozměrech cca (Ø 43 x 7,5) mm oceli T24 technologií 141 byla 

vícenásobně potvrzena šířka celé TOO v oblasti krycí housenky cca 6,5 mm, přičemž šířka 

pásma přehřátí je zhruba 1,5 mm, pásma normalizace 3,5 mm a pásma částečné 

překrystalizace 1,5 mm (viz kap. 5). S takto širokou teplem ovlivněnou zónou rovněž souvisí  

i vysoké hodnoty parametru t8/5 (viz kapitola 4 a 5). Numerickými simulacemi byla 

stanovena komplexní závislost mezi skutečnou hodnotou tepelného příkonu na jednotku délky  

a parametrem ochlazování t8/5, kde byla zjištěna lineární závislost a abnormálně vysoké 

hodnoty t8/5 při svařování poslední krycí housenky (viz obr. 5.9).  

Pomoci analýz vzorků na elektronovém mikroskopu bylo zjištěno, že téměř veškeré 

minoritní fáze distribuované v oceli T24 po tepelném zpracování na jakost jsou po svařování 

v hrubozrnném pásmu TOO svarového spoje rozpuštěny v tuhém roztoku. Ve struktuře pásma 

přehřátí po svařování zůstávají nerozpuštěny pouze velké ostrohranné titanem bohaté MX 

částice. Jde převážně o nitridy a karbonitridy. V pásmu přehřátí byly zjištěny ojediněle částice 

TiX dosahující velikosti až cca 5 µm (viz obr. 4.8). V kapitole 4.7.1 byl provedený rozbor 

rozpustnosti fáze TiN v oceli a bylo zjištěno, že tyto velké ostrohranné částice mohou vznikat 

dávno před svařováním a tepelným zpracováním oceli T24 na jakost, a to již tavenině  

a při solidifikaci. Po tepelném zpracování oceli T24 na jakost, které zahrnuje normalizaci 

(1000 °C) a popouštění (750 °C/30 minut), jsou ve struktuře této oceli distribuovány částice 

M23C6, M7C3 a MX. Rozpuštění všech těchto typů sekundárních fází v pásmu přehřátí během 

svařování si vyžaduje popouštění po svaření, při kterém všechny tyto minoritní fáze zpětně 

vyprecipitují. Při vynechání popouštění svarových spojů hrozí riziko sekundárního 

vytvrzování až za provozu zařízení. 

Na reálných vzorcích zavařené drážky na jednu krycí vrstvu byla zkoumaná přítomnost 

sekundárního vytvrzení u homogenních svarových spojů oceli T24. Umělé stárnutí vzorků 

bylo provedeno při jedné expoziční teplotě 575 °C. Vzorky byly zadeponovány do skleněných 

trubic, které posloužily jako ochrana před projevy vysokoteplotní koroze v pecní atmosféře. 

Na výsledcích měření tvrdostí HV 10 pásma přehřátí a svarového kovu bylo zjištěno 

významné sekundární vytvrzení oceli T24 ve stavu po svaření. V pásmu přehřátí došlo  
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k sekundárnímu vytvrzení v průměru o 30 jednotek tvrdosti z hodnoty 353 ± 5 HV 10  

na hodnotu 390 ± 3 HV 10 (viz obr. 6.3) a ve svarovém kovu bylo vytvrzení ještě výraznější 

v průměru o 50 jednotek HV 10 z původní hodnoty po svařování 330 ± 4 HV 10 na hodnotu 

378 ± 4 HV 10 (viz obr. 6.4). Extrém vytvrzení vždy nastal v počátcích teplotní expozice, 

přičemž oblast svarového kovu vykazuje tvrdost vyšší než limitních 350 jednotek HV po dobu 

200 hodin a pásmo přehřátí až po dobu až 1200 hodin. Důležité je rovněž zmínit poznatky 

z publikací [9, 47, 51, 52, 53], že čím nižší bude teplota izotermické expozice, tím výraznější 

bude projev sekundárního vytvrzení. Elektronovou mikroskopií bylo zjištěno, že sekundární 

vytvrzení pásma přehřátí a svarového kovu způsobila precipitace speciálních karbidů  

a dodatečná precipitace cementitu. Značný vliv na úroveň sekundárního vytvrzování 

nepopuštěných svarových spojů oceli T24 má skutečnost, že stupeň zotavení bainitické 

mikrostruktury je při nízké teplotní expozici a krátké době žíhání nevýrazný. 

Poslední část práce se zabývala stanovením úrovně zkřehnutí nepopuštěného pásma 

přehřátí svarového spoje oceli T24 vlivem sekundárního vytvrzení. Stejně jako v kapitole 4 

byla měřena úrovně nárazové práce na tepelně nasimulovaných vzorcích s tím rozdílem, že 

navíc bylo provedeno umělé stárnutí 575 °C/10 hodin. Zkouškami nárazové práce bylo 

zjištěno, že sekundárnímu vytvrzení nepopuštěného pásma přehřátí o 30 jednotek HV 10 

odpovídá pokles hodnot nárazové práce z (18 ± 2) J na pouhé (4 ± 0,5) J (viz obr. 7.1), což 

vypovídá o stavu mikrostruktury oceli T24 s mizivou zásobou plasticity.  

Koexistují-li v pásmu přehřátí TOO svarového spoje oceli T24 rozměrné TiX částice 

společně s matricí, která vykazuje tak vysokou úroveň tvrdosti a naopak mizivou úroveň 

nárazové práce, je zřejmé, že TiX částice budou k vzhledem k jejich charakteristickému 

ostrohrannému tvaru působit jako koncentrátor napětí. Pak je velice pravděpodobné, že 

vlivem teplotního napětí, které vzniká při rozběhu či odstávkách zařízení, superpozicí se 

zbytkovou napjatostí ve svarových spojích může docházet k nukleaci mikrotrhlin právě  

u těchto velkých ostrohranných TiX částic.  Bude-li se TiX částice nacházet na hranicích zrn 

tak, jak je tomu na obr. 4.8, pak připadá v úvah vznik mikrotrhliny dekohezí hranic původních 

austenitických zrn, tím pádem jde o interkrystalickou mikrotrhlinu. Naopak, což je velice 

nepravděpodobné, bude-li částice TiX uzavřena uvnitř matrice, pak připadá v úvahu nukleace 

mikrotrhliny tak, jak jí ilustračně popisuje příloha II.II disertační práce. Připustíme-li si 

přítomnost vzniklé mikrotrhliny od ostrohranné TiX částice, pak určujícím faktorem pro její 

šíření bude objem materiálu před čelem trhliny a jeho stav napjatosti. Je-li mikrotrhlina  

od TiX částice orientována směrem do oblastí s nízkou plasticitou, pak je velice 

pravděpodobné její šíření. Naopak, je-li mikrotrhlina orientována do oblastí s vysokou 

plasticitou (pásmo normalizace a interkritické), pak pravděpodobně dojde k zastavení rozvoje 

vzniklé mikrotrhliny.  

Vzhledem k zjištěným rozměrným TiX částicím (viz kap. 4.7) u předmětné komerční 

oceli T24, jejichž přítomnost nelze hodnotit kladně, připadala by za úvahu optimalizace 

obsahů titanu a dusíku v předmětné oceli. Původ praskavosti nepopuštěných a sekundárně 

vytvrzených svarových spojů oceli T24 za provozu zařízení lze pravděpodobně spatřovat  

v obsahu titanu a dalších sekundárně vytvrzujících prvků. Obsah titanu je nadstechiometrický 

už vzhledem k obsahu dusíku (viz obr. 4.7) a dává možnost vzniku velkých primárních TiX 

částic již v tekutém stavu oceli. Nelze říci, že přísada titanu do oceli T24 byla špatná volba, 

ale nelze jí přidávat až tak značné množství vzhledem k nízkým rozpustnostem titanu v oceli. 

Rovněž tento závěr podporuje i fakt, že problémy svařitelnosti oceli T23 prakticky nejsou,  

na rozdíl od problému se svařitelnosti oceli T24. Ocel T23 se od problematické oceli T24 

konstitučně liší v obsahu titanu, molybdenu u oceli T23 je titan nahrazen niobem a molybden 

wolframem. Každopádně chceme-li alespoň částečně eliminovat vliv titanu a dalších prvků, 

které přispívají k sekundární tvrdosti (V, Mo), je nutné svarové spoje oceli T24 popouštět. 
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9 Přinos disertační práce 
 

Teoretický přínos disertační práce k oboru lze spatřovat v: 

 

 Popisu jednotlivých oblastí TOO svarového spoje oceli T24 před a po popouštění 

z hlediska mikrostrukturních, mechanických a plastických vlastností. 

 Popisu minoritních fází v oceli T24 po tepelném zpracování oceli na jakost,  

po svařování a po popouštění. Kromě identifikace základních typů minoritních fází  

a jejich chemického složení jsou popsány i parametry precipitace stanovené pomocí 

obrazové analýzy uhlíkových replik.  

 Popisu chování svarových spojů oceli T24 během simulované teplotní expozice  

na teplotě 575 °C/1250 hodin a to jednak z pohledu sekundární tvrdosti, mikrotvrdosti, 

mikrostruktury a výsledků elektronové mikroskopie. Charakteristiky sekundárního 

vytvrzování byly stanoveny pro oblast svarového kovu, pásma přehřátí a základního 

neovlivněného materiálu. Důležité je upozornit na fakt, že šlo o izotermickou expozici 

v ochranném prostředí.  

 Popisu maximální úrovně zkřehnutí nepopuštěného pásma přehřátí vlivem 

sekundárního vytvrzení svarových spojů ocelí T24. 

 Používání numerických simulací svařování při vlastní experimentální práci s tím, že 

v kapitole 5.4 úspěšně proběhla verifikace predikovaných výsledků numerických 

simulací s reálným stavem.  

 

Přínos disertační práce k praxi lze spatřovat v: 

 

 Nastínění možnosti používání numerických simulací při řešení nejakosti ve výrobě. 

V podstatě jde o nasimulování daného procesu výroby (svařování), následný přenos 

zjištěných dat (teplotních cyklů) na reálný vzorek zkoumané oceli prostřednictvím 

moderních tepelných simulátorů či plastometrů a v konečné fázi jde  

o odzkoušení takto získaných (nasimulovaných) vzorků. V kapitole 4 je tento postup 

názorně realizován.  

 Potvrzení a doplnění stávajících výsledků týkajících se svařitelnosti problematické 

oceli T24 , které je v posledních letech vzhledem k praskání nepopuštěných svarových 

spojů u řady tepelných elektráren v Evropě věnovaná značná pozornost. V práci byly 

potvrzeny nepřípustné hodnot tvrdostí u tepelně nezpracovaných svarových spojů 

oceli T24 a sklon k sekundárnímu vytvrzování u těchto spojů. U nepopuštěného pásma 

přehřátí byla stanovena míra zkřehnutí vlivem sekundárního vytvrzování. Přičemž 

dále byly v práci detailně zkoumány a popsány materiálové charakteristiky 

jednotlivých oblastí TOO svarového spoje oceli T24 a to ve stavu po svaření, 

popouštění a po žíhání na maximální úroveň sekundárního vytvrzování. V závěru 

práce je rovněž nastíněn možný mechanismus vzniku trhlin u nepopuštěných 

svarových spojů oceli T24. S jistotou lze tvrdit, že disertační práce díky svým 

zjištěným charakteristikám a poznatkům přinejmenším přispěla k řešení problematiky 

svařitelnosti oceli T24. 

 Doporučení popouštět homogenní svarové spoje z oceli T24. Je si potřeba uvědomit, 

že na svařitelnost oceli T24 má vliv mnoho faktorů. Zřejmě ten nejzásadnější bude 

sekundární vytvrzování nepuštěných svarových spojů oceli T24 za provozu zařízení. 

Proto původní záměr používat nepopouštěné svarové spoje oceli T24 se jeví jako 

nesprávný. Charakteristiky svarových spojů oceli T24 se po popouštění výrazně 

zlepšily, přičemž ale popouštění membránových stěn jako celku se v provozních 

podmínkách jeví jako nereálné.  
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