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ANOTACE 

Název disertační práce:  Zvýšení životnosti a provozní spolehlivosti heterogenních 

svarových spojů zařízení jaderné energetiky 

Doktorand:  Ing. Marcel Beňo 

Školitel: prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. 

Problematika provozu jaderných elektráren je úzce spojená s procesy monitorování 

stavu energetických zařízení a vlastností materiálů včetně hodnocení jejich zbytkové 

životnosti s cílem zajištění dostatečné úrovně technické bezpečnosti. Požadavky vyplývají  

jak z obecně závazných právních předpisů, tak i z vlastních závazků držitele povolení. 

Mezi hlavní projekty, které byly vyhlášeny držitelem povolení patří zejména projekt 

,,BEZPEČNĚ 16 TERA“. Projekt otevřeně mapuje současné hlavní provozní problémy 

jaderné elektrárny Dukovany a Temelín s  tím, že vymezuje podmínky nezbytné  

pro dosažení jejich cílů. Všechny dílčí kroky k naplnění stanovených cílů vychází 

z jednotné politiky bezpečnosti držitele povolení tak, aby zařízení dlouhodobě plnilo 

technické, bezpečnostní i ekonomické požadavky ve všech fázích životního cyklu  

tj. projektování, uvádění do provozu, provozování, údržby a vyřazování z provozu. 

Z pohledu zajištění provozu a údržby jaderných zařízení je problematika technické 

bezpečnosti zaměřena i na kovová tlaková zařízení (potrubí). Vzhledem ke skutečnostem, 

které nastaly během výstavby jaderné elektrárny Temelín, kdy v roce 1995 došlo 

k ukončení tuzemské výroby přídavných materiálů pro jaderný program ČR, byla oblast 

svařování tlakových zařízení na kritické cestě. Ihned bylo nutné specifikovat možné 

náhrady přídavných materiálů a stanovit podmínky pro jejich použití. Na základě zadání 

držitele povolení provedl Český svářečský ústav, ve spolupráci s držitelem povolení 

analýzu dosud používaných přídavných materiálů. Následoval výběr vhodných náhrad 

přídavných materiálů s tím, že bylo nutné tyto nové přídavné materiály ověřit, zda splňují 

požadované mechanické vlastnosti. Proces výběru a ověřování nových přídavných 

materiálů je neustále aktuální. 

V současné době je oblast svařování legislativně ošetřena pravidly pro výrobu, 

montáž, rekonstrukce a provoz zařízení a potrubí elektráren typu VVER, které jsou 

zapracovány do normativně technické dokumentace Asociace strojních inženýrů. 

V normativně technické dokumentaci jsou využity nové technické poznatky a postupy 

podle norem řady EN a EN ISO v podmínkách platné právní legislativy České republiky. 

Při svařování heterogenních svarových spojů tj. ocelí nestejného chemického 

složení a rozdílných strukturních bází (austenit - ferit) se používají různé typy přídavných 

materiálů, jejichž kombinace jsou navrženy podle provozních podmínek výrobního 

zařízení (potrubí). Vlastnosti heterogenních svarových spojů jsou ovlivněny jednak typem 

základního materiálu a současně i volbou použití přídavného materiálu. Svařování 

heterogenních svarových spojů vede vždy k degradaci jednoho nebo obou svařovaných 

materiálů z důvodu, že v přechodu materiálu do svarového kovu vzniká natavená úzká 

zóna (hranice ztavení), která má odlišné chemické složení a tím i mechanické, fyzikální  

a chemické vlastnosti. Při tepelném zpracování a při dlouhodobém provozu za vyšších 

teplot probíhají mezi základními materiály a svarovým kovem výrazné difúzní pochody 

především uhlíku, které mají za následek tvorbu oduhličených a nauhličených pásem, 

což vede ke snížení spolehlivosti, životnosti a bezpečnosti heterogenních svarových spojů 

s ohledem na dané provozní podmínky. 
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Při svařování heterogenního svarového spoje vzniká řada materiálových  

a technologických problémů, které je nutno řešit. Studium a ověřování heterogenních 

návarů zhotovených v různých variantách přídavných materiálů se stalo hlavním úkolem 

této disertační práce. 

Teoretická část disertační práce se zabývá rozborem současného stavu řešené 

problematiky heterogenních svarových spojů (návarů) používaných v jaderné energetice.  

Důraz je kladen na jejich vlastnosti při výrobě (svařování) a po dlouhodobé teplotní 

expozici z hlediska určení příčin jejich degradace. V závěru teoretické části je rozebrána 

svařitelnost ocelí rozdílných strukturních bází ve smyslu vzniku heterogenního svarového 

spoje. Na základě teoretického rozboru byly stanoveny cíle a metody řešení, které definují 

studium metalurgicko-technologických parametrů reálných heterogenních návarů 

zhotovených v různých variantách svařovacích materiálů. 

 Praktická část disertační práce je zaměřena na provedení vlastních heterogenních 

vícevrstvých návarů a jejich vyhodnocení. V první části se jedná o materiálové posouzení 

heterogenních přechodových návarů v návaznosti na jejich použití. Druhá část experimentu  

je zaměřena na studium vlivu procesu svařování a tepelného zpracování na vlastnosti 

heterogenního návaru s důrazem na jeho mikrostrukturu, odolnost proti mezikrystalové 

korozi, redistribuci substitučních prvků a přerozdělení  intersticiálního uhlíku v oblasti 

hranice ztavení mezi základním materiálem a přechodovým návarem. K posouzení 

jednotlivých pásem TOO byla v práci použita elektronová liniová a plošná mikroskopie 

umožňující analýzu chemického složení návarů. V návaznosti na posouzení mikrostruktury 

byla provedena elektronová analýza zjištěných nehomogenit např. kulovité vměstky  

(sférické inkluze), vyloučené fáze atd. Rovněž byla provedena detailní analýza přítomných 

necelistvostí (mikrotrhlin). Poslední částí experimentu je ověřování technologické 

proveditelnosti heterogenních návarů, zhotovených na základním materiálu feritické oceli 

22K při různých variantách svařovacích parametrů s využitím kontinuálního záznamu 

procesu svařování (WeldMonitor). 

 V závěru disertační práce je provedena diskuse výsledků a shrnutí dosažených 

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

a schválení technologie svařování heterogenních svarových spojů ocelí feritické  

a austenitické báze.  
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ANNOTATION 

Title of doctoral thesis: Increase the Lifetime and Operational Reliability  

of Heterogeneous Welded Joints in Nuclear Facilities 

PhD. student: Ing. Marcel Beňo 

Tutor: prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.  

The operation of nuclear power plants is closely related to monitoring processes  

of power engineering equipment and material properties, including residual life 

assessment, with the aim to ensure a sufficient standard of technical safety. Requirements 

are based on generally binding legal regulations as well as internal obligations  

of the licence holder. The major projects initiated by the licence holder especially include 

the ”SAFELY 16 TERA“ Project. The Project maps the current major operating problems 

of the Dukovany and Temelin nuclear power plants in a straightforward way while 

it defines conditions necessary to implement their objectives. All partial steps to meet  

the defined objectives are based on a comprehensive safety policy of the licence holder  

so that equipment complies in a long term with technical, safety and economic 

requirements in all life cycle stages, i.e. design, commissioning, operation, maintenance 

and decommissioning.  

With a view to operation and maintenance of nuclear facilities, the issue  

of technical safety is also focused on metal pressure equipment (pipelines). Due to the facts 

experienced during construction of the Temelin nuclear power plant where in 1995  

the Czech production of accessory materials for the nuclear programme of the Czech 

Republic was stopped, pressure equipment welding was on the critical path.  

It was immediately necessary to specify possible alternatives for welding accessory 

materials and determine conditions for their use. Based on the licence holder’s 

specification, the Czech Welding Institute performed an analysis of accessory materials 

used to date in co-operation with the licence holder. It was followed by selection  

of suitable alternatives / replacement accessory materials while it was necessary to test  

and certify new accessory materials for compliance with the required mechanical 

properties. The process of selection and certification of new welding accessory materials 

is still ongoing. 

At present, welding is regulated by legal rules for manufacture, installation, 

reconstruction and operation of equipment and pipelines in VVER power plants that are 

embodied in standardized technical documentation of the Czech Association of Mechanical 

Engineers. The standardized technical documentation applies new technical knowledge  

and procedures according to EN and EN ISO standards subject to the current legislation  

of the Czech Republic.  

For welding of heterogeneous joints, i.e. steel with variable chemical composition 

and different structural bases (austenite - ferrite), different types of accessory material  

are used and their combination is proposed with respect to operating conditions  

of the equipment (pipeline). Properties of heterogeneous weld joints are dependent  

on the type of base material and at the same time the selected accessory material. Welding 

of heterogeneous joints leads at each time to degradation of one or both welded materials 

because a narrow fusion zone (fusion line) is created at material transition to weld metal 

which has a different chemical composition, thus even mechanical, physical and chemical 

properties.  
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For heat processing and long-term operation at higher temperatures, marked 

diffusion processes, mainly carbon related, occur between base materials and weld metal 

resulting in formation of decarbonized and carbonized zones which degrades reliability,  

life and safety of heterogeneous weld joints subject to given operating conditions. 

Many material and technological problems arise during welding of heterogeneous 

joints that must be addressed. The main objective of this dissertation work was to study  

and test heterogeneous weld deposits made with different types of accessory materials. 

Theoretical part of dissertation work the present state of the discussed topic  

of heterogeneous weld joints (weld deposits) used in the nuclear industry. In particular, 

their properties in manufacture (welding) and after long-term thermal exposure with 

respect to defined causes of degradation are accentuated. In conclusion of the theoretical 

part, weldability of steel with different structural bases in terms of weld joint formation  

is discussed. Based on a theoretical analysis, objectives and methods for solving the issue 

were defined with regard to study of metallurgical and process parameters of real 

heterogeneous weld deposits made with different types of welding materials. 

 The practical part of dissertation work is focused on making actual heterogeneous 

multilayer weld deposits and their evaluation. The first part discusses a material analysis  

of heterogeneous transition weld deposits in relation to their use. The second part  

of the experiment is focused on study of welding process and heat processing effects  

on properties of a heterogeneous weld deposit with accent on its microstructure, resistance 

to intercrystal corrosion, redistribution of substitution elements and redistribution  

of interstitial carbon around the fusion line between base material and a transition weld 

deposit. To analyze the individual TOO zones, the electron line and planar microscopy  

was used that allows to analyze a chemical composition of weld deposits. Following  

to the microstructure analysis, an electron analysis of identified inhomogeneities  

was performed, e.g. spherical inclusions, or phase deposits, etc. A detailed analysis  

of present disintegrity (microcracks) was also performed. The last part of the experiment 

was testing and verification of technological feasibility of heterogeneous weld deposits  

on base material of ferrite steel 22K with different welding parameters under continuous 

record of the welding process (WeldMonitor). 

 In conclusion, the achieved results are summarized and discussed. The set of results 

of this dissertation work even contributes to practical applications with respect to design 

and approval of the welding technology for heterogeneous weld joints of ferrite  

and austenitic steels.  
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KCV Vrubová houževnatost - vrub tvaru V J.cm
-2
 

KO Kompenzátor objemu 

KV Nárazová práce  [J] 

Lot. Výrobní číslo tavby přídavného materiálu 

MAG Obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu (136) 

MKK Mezikrystalová koroze 

MMA  Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou (111) 

N Velikost povrchu zrna [mm
2
] 

NiE Ekvivalentní obsah niklu  [ %] 

OM Optický mikroskop - optická mikroskopie 

PA Poloha svařování - vodorovná shora 

PG    Parogenerátor - tepelný výměník 

PNAEG Ruský technický kód - Pravidla a normy v jaderné energetice 

PLM Larson - Millerův parametr  [-] 

Q Vnesené teplo [kJ.mm
-1

] 
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RE Jaderný reaktor 

REM Rastrovací elektronový mikroskop  

Re Mez kluzu  [MPa] 

Rm Mez pevnosti [MPa] 

Rp0,2 Smluvní mez kluzu [MPa] 

RM Vrubová houževnatost dle Mesnagera [kpm.cm
-2

] 

SAOZ Systém havarijního chlazení aktivní zóny primárního okruhu 

SK  Svarový kov 

s  Tloušťka plechu [mm] 

t Čas [s] 

T Teplota [°C] 

Ti Mezihousenková teplota - Interpass  [°C] 

Tmax Maximální teplota [°C] 

Tmin Minimální teplota [°C] 

Tp Teplota předehřevu [°C] 

TC Systém kontinuálního čištění chladiva primárního okruhu 

TNI CEN ISO TR  Technická normativní informace CEN 

TNR Tlaková nádoba reaktoru 

TOO  Tepelně ovlivněná oblast - svarového spoje, návaru 

TP Technické podmínky 

TQ Aktivní havarijní systém doplňování a dochlazování primárního 

okruhu 

TZ  Tepelné zpracování 

U Svařovací napětí [V] 

v Rychlost svařování [mm.s
-1

] 

VVER    Vodo-vodní energetický reaktor  

WDS Vlnově disperzní spektroskopie 

WPS Specifikace postupu svařování 

pWPS Předběžná specifikace postupu svařování 

X-ray Rentgenové záření - analýza 

YT Pasivní havarijní systém doplňování a dochlazování primárního 

okruhu 

Z Kontrakce [%] 

ZM Základní materiál 

(+) DC  Nepřímá polarita - stejnosměrný proud  

δ  Tuhý roztok uhlíku v železe delta - delta ferit 

τ  Čas [s] 

ζ   Hloubka oduhličení - nauhličení materiálu [μm] 

σ Napětí [MPa] 

 Deformace [%] 
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1 ÚVOD 

 Výroba elektrické energie a tepla patří k důležitým odvětvím průmyslové výroby  

v České republice i ve světě. K hlavním zdrojům lze v současné době stále řadit tepelné 

elektrárny i při existenci elektráren jaderných a dalších alternativních zdrojů. Zvyšování 

jejich účinnosti souvisí se zvyšováním pracovních parametrů a vede ke kladení vyšších 

požadavků na vlastnosti používaných materiálů.  

V energetice velkých výkonů to klade mimořádné nároky právě na strukturní stálost 

materiálů, tj. konstantnost, neměnnost jejich vlastností po celou plánovanou dobu 

životnosti, neboť je v prvé řadě zapotřebí, aby použité materiály splnily beze zbytku 

funkci, pro niž byly určeny. Strukturní stálost ocelí, která vyjadřuje schopnost materiálu 

odolávat vlivu působících vnějších podmínek, tj. např. vlivu teploty, tlaku, korozního 

prostředí, ozáření a dalších účinků působících v čase, se může výrazně projevit haváriemi 

a výpadky zařízení. Proces poškozování může být obecně velmi různorodý, vždy však jde 

o děj lokalizovaný do nejslabších míst tělesa a do čela rozvíjejících se trhlin. Snížená 

strukturní stálost materiálu těles přitom může sehrát jednu z rozhodujících rolí.  

Jedná se především o materiály, které jsou navrhovány pro komponenty a strojní součásti, 

u nichž je počítáno se zvýšenou nebo vysokou provozní teplotou. Patří zde například parní 

potrubí, sběrače, ohříváky, vybrané primární časti jaderných zařízení a další.  

Pro teplotní oblast, kdy pracovní parametry páry se pohybují do 350 °C,  

se heterogenní svarové spoje zařízení a potrubí menších tlouštěk svařují austenitickými 

přídavnými materiály, které dávají plastický svarový kov s vysokou houževnatostí. 

Svařují-li se materiály různých strukturních bází o velkých tloušťkách stěn, zhotovuje  

se svarový spoj tak, že se vysokolegované přídavné materiály s vysokým obsahem niklu 

použijí pouze pro navaření protidifúzní bariéry na straně feritického materiálu,  

kdežto pro výplňový svar se použijí elektrody austenitické báze s velmi nízkým obsahem 

uhlíku, které odolávají trhlinám. Uvedeným postupem se svařují heterogenní svarové 

spoje, které pracují v teplotní oblasti nad 350 °C.  

 Strukturní vlastnosti svarových spojů mohou být dále ovlivňovány různými 

faktory. Jedním z nich je i svařitelnost materiálů a jejich odolnost proti mezikrystalové 

korozi. Svarové spoje jsou považovány za nejslabší místo energetického zařízení. Rozdílné 

provozní teploty jednotlivých komponentů elektráren vyžadují používání různých druhů 

základních materiálů, které je nutné mezi sebou svařovat. Svařováním vznikají kromě 

homogenních i heterogenní svarové spoje, které vyžadují z pohledu hodnocení 

spolehlivosti, životnosti a bezpečnosti energetických zařízení vyšší pozornost než svarový 

spoj dvou stejných strukturních bází.  

 Jedením z navrhovaných typů heterogenních svarových spojů, používaných  

na projektovaných a provozovaných jaderných elektrárnách, je spoj mezi feritickými  

a austenitickými materiály s  použitím přechodových vícevrstvých návarů. V průběhu 

svařování heterogenních svarových spojů může dojít vlivem působení degradačních 

procesů ke snížení strukturní stálosti ve svarovém kovu a jednotlivých pásmech tepelně 

ovlivněných oblastí a tím k porušení materiálu v oslabeném místě.  

Studium strukturních vlastností a ověřování technologické proveditelnosti 

heterogenních vícevrstvých návarů se stalo hlavním úkolem této disertační práce. 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY SVAŘOVÁNÍ 

HETEROGENNÍCH SVAROVÝCH SPOJŮ 
 

Disertační práce je zaměřena na heterogenní svarové spoje zejména mezi uhlíkovou 

ocelí 22K a austenitickou ocelí 08Ch18N10T. Svařitelnost uhlíkových ocelí je dostatečně 

známa, proto literární studie současného stavu řešené problematiky začíná až rozborem 

struktury a svařitelností vysokolegovaných ocelí se zaměřením na austenitické oceli. 

2.1 Vysokolegované oceli 

Vysokolegované svařitelné oceli obsahují více než 10 hm. % celkového obsahu 

legur a podle  původní normy ČSN 42 0002 jsou zařazeny do třídy 17. Podle TNI CEN 

ISO/TR 15608 jsou zařazeny do skupin 8 a 10 (tab. 1) [1].  

Vyrábí se pro:    

 zlepšení korozních vlastností; 

 zlepšení žáruvzdorných vlastností; 

 zlepšení žárupevných vlastností; 

 dosažení zvláštních elektrických nebo magnetických vlastností; 

 zvýšení odolnosti proti opotřebení; 

 zlepšení vlastností za nízkých teplot. 

Mezi korozivzdorné oceli řadíme oceli schopné pasivace. Nutnou podmínkou  

pro schopnost pasivace je obsah chromu v tuhém roztoku nad 12 hm. %. Ocelí 

korozivzdorných se užívá nejvíce druhů s  13 až 18 hm. % chromu. Nevíce se zhoršuje 

odolnost proti korozi při teplotě okolo 600 ºC. Korozivzdorné Cr-Ni oceli se vyznačují 

značně větší odolností proti chemickým činidlům, zejména kyselině sírové a solné.  

Žáruvzdorné oceli se odlišují od ocelí korozivzdorných hlavně přísadou prvků, 

které tvoří za žáru pevně k povrchu lpící oxidový povlak větší tloušťky. Tyto oceli 

odolávají oxidaci a chemické korozi v plynech při teplotách nad 600 ºC. Jsou legovány 

prvky Cr, Si a Al. Tyto legury vytvářejí na povrchu oceli při vyšších teplotách stabilní 

vrstvu oxidů Cr2O3, SiO2 a Al2O3 odolnou proti opalu a zabraňují další oxidaci.  

Druhy obsahující 25 hm. % nebo více chromu jsou již feritické a mají malou houževnatost, 

tudíž se nehodí pro namáhání rázem nebo na únavu. Výhodou feritických ocelí je,  

že odolávají sirným sloučeninám a karburačním plynům. 

  Žárupevné oceli odolávají creepu (tečení) při vyšších teplotách, tj. vyznačují  

se vysokými hodnotami meze pevnosti při tečení. Žárupevné vlastnosti jsou zajištěny 

legurami Cr, V, Mo, W, Nb, Ti, B a N. Tyto legury zpomalují degradaci mechanických 

vlastností při zvýšených teplotách a výrazně precipitačně zpevňují tuhý roztok dispersními 

precipitáty [1]. 

Nedůležitější legující prvky je možné rozdělit do dvou skupin:   

a) austenitotvorné, které rozšiřují v rovnovážném diagramu oblast γ: C, Ni, 

Cu, Mn, N; 

b) feritotvorné, které zužují v rovnovážném diagramu oblast γ: Cr, Mo, Si, 

Al, W, Ti, Nb, V. 
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Podle obsahu hlavních legur a dosažené mikrostruktury je můžeme dále rozdělit  

do čtyř základních skupin (obr. 1):   

a) feritické chromové oceli; 

b) martenzitické chromové oceli; 

c) austenitické Cr-Ni, nebo Cr-Ni-Mo oceli; 

d) austeniticko-feritické (duplexní oceli). 

 
Obr. 1 Vyznačené oblasti základních typů ocelí v závislosti 

 od obsahu chromu a niklu [2] 
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Tab. 1 Rozdělení ocelí do skupin a podskupin podle TNI CEN ISO/TR 15608 [38]   

SKUP

INA 

POD 

SKU 

PINA 
DRUH OCELI 

 TDP podle 

ČSN, ČSN 

EN, GOST 

OZNAČENÍ ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU 

podle 

ČSN 42 0002 EN 10027-1 EN 10027-2 

Austenitické korozivzdorné oceli 

 

8 

8.1 

 

 

Austenitické 

korozivzdorné 

oceli s Cr  19 % 

10028-7 

10088-1 

10222-5 

10272 

17 240 X5CrNi18-10 1.4301 

17 249 X2CrNi19-11 1.4306 

17 246 X10CrNiTi18-10 1.4878 

17 247 X6CrNiTi18-10 1.4541 

17 248 X6CrNiNb18-10 1.4550 

17 349 X2CrNiMo17-12-2 1.4404 

17 346 X5CrNiMo17-12-2 1.4401 

17 348 X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571 

17 241 X10CrNi18-8 1.4310 

 X2CrNiMo17-12-3 1.4432 

17 352 X3CrNiMo17-13-3 1.4436 

17 350 X2CrNiMo18-14-3 1.4435 

 X1CrNiSi18-15-4 1.4361 

 X3CrNiCu19-9-2 1.4560 

10213-4 42 2930 GX5CrNi19-10 1.4308 

42 2940 GX5CrNiMo19-11-2 1.4408 

42 2941 GX5CrNiMoNb19-11-2 1.4581 

08Ch18N10T  X6CrNiTi18-10A3 1.4541 

12Ch18N10T  X6CrNiTi18-10A3 1.4541 

8.2 

Austenitické 

korozivzdorné 

oceli Cr   19 % 

10095-00 17 255 X8CrNi25-21 1.4845 

17 251 X15CrNiSi20-12 1.4828 

10088-1  X1CrNi25-21 1.4335 

 X1CrNiMoN25-22-2 1.4466 

 X1CrNiMoCuN25-25-5 1.4537 

10213-4  GX2NiCrMo28-20-2 1.4458 

8.3 

Manganové 

austenitické 

korozivzdorné 

oceli s 4 %  Mn 

 12, % 

41 7460 17 460  1.3965 

10088-1  X12CrMnNiN17-7-5 1.4372 

 X2CrMnNiN17-7-5 1.4371 

 X12CrMnNiN18-9-5 1.4373 

Austeniticko-feritické korozivzdorné oceli (duplexní) 

 

10 

10.1 

Austeniticko-

feritické 

korozivzdorné 

oceli Cr  24,0% 

41 7254 17 254   

41 7351 17 351   

10088-1  X2CrNiN23-4 1.4362 

 X2CrNiMoN22-5-3 1.4462 

10213-4  GX2CrNiMoN22-5-3 1.4470 

10.2 

Austeniticko-

feritické 

korozivzdorné 

oceli Cr  24,0% 

10088-1  X3CrNiMoN27-5-2 1.4460 

 X2CrNiMoCuN25-6-3 1.4507 

 X2CrNiMoN25-7-4 1.4410 

 X2CrNiMoCuWN25-7-4 1.4501 

10213-4  GX2CrNiMoCuN25-6-3 1.4517 

 GX2CrNiMoN26-7-4 1.4469 
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2.1.1 Struktura vysokolegovaných ocelí  

Struktura vysokolegovaných korozivzdorných ocelí závisí na jejich chemickém 

složení. Základní informaci o možných strukturách chromových ocelí poskytuje 

rovnovážný diagram železo chrom (obr. 2). 

 

 
Obr. 2 Rovnovážný diagram železo-chrom [1] 

Chrom je feritotvorné prvek, tj. stabilizuje fázi α a zmenšuje oblast γ v diagramu 

železo-chrom (obr. 2). Slitina prodělává transformaci α→γ→α do obsahu chromu  

13 hm. %. Nad obsahem 13 hm. % chromu je oblast feritu α. Tato jednofázová slitina  

při ohřevu nad 900 ºC bude mít hrubé zrno a křehne. Při obsahu chromu nad 25 hm. % 

vzniká nová fáze Ϭ, která vyvolává křehnutí slitin železo – chrom. Při aplikaci diagramu 

železo-chrom na oceli je nutné uvážit vliv uhlíku, který rozšiřuje oblast γ směrem 

k vyšším obsahům chromu a vliv ostatních legujících prvků. 

Chromové oceli s obsahem nad 5 hm. % Cr jsou samokalitelné. Chrom výrazně 

snižuje kritickou rychlost ochlazování pro vznik martenzitu, tj. posouvá ,,C“ křivky 

v ARA diagramu doprava. Proto i při ochlazování na vzduchu vzniká u chromových ocelí 

s obsahem chromu do rozsahu oblasti γ martenzitická struktura. 

Dolegováním niklu do chromových ocelí se dosahuje větší korozní odolnosti a větší 

houževnatosti oceli.  Je to způsobeno austenitickou strukturou Cr-Ni ocelí, která  

je výsledkem vlivu kombinací feritotvorných a austenitotvorných prvků na strukturu oceli. 

Vliv všech feritotvorných prvků, která ocel obsahuje je vyjádřen  tzv. ekvivalentem  

chromu CrE. Vliv všech austenitotvorných prvků je vyjádřen tzv. ekvivalentem niklu NiE. 

Na základě CrE a NiE  byly zkonstruovány konstituční diagramy, Schaefflerův (obr. 3) 

a De Longův diagram (obr. 4).  
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Obr. 3 Schaefflerův diagram [1] 

Schaefflerův diagram je možné použít k odhadům výsledné mikrostruktury Cr-Ni 

austenitických ocelí s nízkým obsahem dusíku. S dostačující přesností je ho možné použít  

pro oceli typu ASTM 308, 310, 312, 316, 317, 318,  a 347 podle ASME Code. 

Schaefflerův diagram se neomezuje  jen na austenitické korozivzdorné oceli, ale umožňuje 

kvalitativně předpovídat struktury ve velmi široké oblasti složení, resp. ekvivalentů 

chromu do 40 hm. % a niklu do 32 hm. %.  

 
Obr. 4 De Longův diagram [1] 
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De Longův diagram upřesňuje Schaefflerův diagram. Do NiE zařadil De Long  

i dusík,  jako významný austenitotvorný prvek s koeficientem 30. De Longův diagram 

je proto možné použít i pro austenitické Cr-Ni oceli s dusíkem. S dostatečnou  

přesností určuje mikrostrukturu Cr-Ni austenitických ocelí s  obsahem feritu 0 až 15 %.  

Po normalizaci objemových metod měření obsahu feritu byl upraven v tom smyslu,  

že udává také feritové číslo (FN).  

Schaefflerův ani De Longův diagram však není možné použít k odhadům 

mikrostruktury Cr-Ni ocelí s vyšším podílem feritu, zejména u tzv. feriticko-austenitických 

duplexních ocelí. Pro tento účel byl zkonstruován nový konstituční diagram WRC - 1992, 

který umožňuje spolehlivé odhady feritu ve struktuře  Cr-Ni oceli v rozsahu 0 až 100 FN 

(obr. 5). Od Schaefflerova a De Longova diagramu se liší především změnou výpočtu CrE  

a NiE. Byl konstruován pro rychlosti ochlazování odpovídající svařování elektrickým 

obloukem. 

 
Obr. 5 Diagram WRC - 1992 [1] 

Výskyt feritu a jeho podíl výrazně ovlivňuje náchylnost svaru k praskání,  

jakož i jeho následné vlastnosti. Svary s vyšším podílem feritu jsou křehčí, mají jiné 

korozní vlastnosti a při práci při vyšších teplotách jsou náchylné na zkřehnutí např. vlivem 

fáze Ϭ. Fáze Ϭ se může transformovat z vysokochromového delta feritu v teplotní oblasti 

600 až 800 ºC. Tendence ke tvorbě fáze Ϭ vzrůstá s přísadou většího množství chromu, 

molybdenu a křemíku, zatím co přísady dusíku, niklu a uhlíku tendenci k tvorbě fáze Ϭ 

potlačují. V běžných austenitických korozivzdorných ocelích byl pozorovaný rozpad feritu 

δ na fázi Ϭ a karbidy Cr23C6 přibližně po 15h žíhaní při teplotě 725 ºC. Proto je důležité 

nejen předpokládat obsah feritu ve svaru, ale ho také měřit. Místo obsahu feritu δ  

v %  se na vyjádření jeho podílu častěji používá označení Feritické číslo (FN - Ferrite 

Number) jako relativní míra feritu s použitím standardizovaných magnetických metod  

jeho zjišťování [3].   

Dusík se často přidává do austenitických korozivzdorných ocelí za účelem zvýšení 

pevnosti a odolnosti proti pittingové korozi a také pro zachování houževnatosti svaru  

při kryogenních teplotách. Tyto oceli mohou obsahovat více manganu, protože Mn zvyšuje 

rozpustnost dusíku v oceli. Mangan může v takovém případě nahradit část niklu jako 

stabilizátor austenitu. Pro tyto oceli je použití Schaefflerova a De Longova diagramu 

problematické. Vysoký obsah dusíku v austenitické korozivzdorné oceli může způsobit 

také pórovaní svarů, proto obsah dusíku je z tohoto hlediska limitovaný pro obloukové 

svary do 0,35 hm. % [3].    
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2.1.2 Korozivzdorné austenitické Cr-Ni (Cr-Ni-Mo) oceli  

Austenitické oceli mají asi o 50 % větší tepelnou roztažnost a asi o 30 % nižší 

tepelnou vodivost než oceli feritické. Při svařování se to projeví vznikem větších 

deformací a napětí v porovnání s feritickými ocelemi. Vzhledem k austenitické struktuře 

mají lepší tažnost a houževnatost než uhlíkové a nízkolegované oceli.  

Základním člen řady těchto ocelí dnes obsahuje 18 hm. % chromu a 9 hm. % niklu 

při obsahu uhlíku kolem 0,08 hm. %. Za účelem získání různých vlastností se základní 

složení oceli upravuje co do obsahu základních a doprovodných prvků a přisazovaných 

slitinových prvků s cílem zvýšení:     

 celkové korozní odolnosti  (Cr, Mo, Cu, Si, Ni); 

 odolnosti proti mezikrystalové korozi (Ti, Nb) ; 

 mechanických vlastností (N); 

 obrobitelnosti (S, Se, P, Pb, Cu); 

 odolnosti proti praskavosti svarů (Mn); 

 odolnosti proti bodové a štěrbinové korozi (Mo, Si, N); 

 odolnosti proti koroznímu praskání (omezení obsahu P, Sb, Sn); 

 pevnosti při tečení (Mo, Ti, Nb, B); 

 žáruvzdornosti (Cr, Al, Si, Ni).  

Nejčastěji přidávaným prvkem do austenitických korozivzdorných ocelí  

je molybden, který výrazně zvyšuje korozní odolnost v prostředí redukčních kyselin  

a solných roztoků.  Molybden však rozšiřuje oblast výskytu feritu a jeho přísada do oceli 

vyžaduje zvýšení obsahu niklu nebo i jiného austenitotvorného prvku, má-li být 

zachována čistě austenitická struktura (obr. 6).  

 
Obr. 6 Diagram slitiny Fe-Cr-Ni s 2% Mo znázorňující výskyt fází [4] 

Nepřítomnost fázových přeměn činí tyto oceli citlivými k růstu zrna za vysokých 

teplot, jako je tomu u feritických ocelí, bez možné regenerace tepelným zpracováním. 

Zhrubnutí zrna však nevede u austenitických ocelí ke zkřehnutí. Svařují se obvykle  

ve stavu po rozpouštěcím žíhání [4]. 
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Při svařování Cr-Ni ocelí nedochází ke zkřehnutí TOO. Jejich svařitelnost ovlivňují 

tři hlavní faktory:      

 náchylnost k tvorbě teplých trhlin; 

 precipitace karbidů chromu, jejímž důsledkem je mezikrystalová koroze; 

 zkřehnutí vznikem fáze Ϭ. 

Teplé trhliny můžeme pozorovat ve svarech a také v tepelně ovlivněné oblasti 

(TOO). Teplé trhliny vznikají buď v průběhu krystalizace svarového kovu,  

nebo při tepelném ovlivnění svaru např. další vrstvou svaru. Jedná se o praskání  

při vysokých teplotách v oblasti likvidu - solidu a nebo při podsolidových teplotách.  

Teplé trhliny se nejvíce vyskytují ve svarových kovech. Teplé trhliny v TOO jsou méně 

časté. Jde o praskání v mikro oblastech, které se mohou následně rozšířit dalšími 

degradačními mechanizmy až do makroskopických rozměrů.  

Studie praskavosti svarových spojů vymezila ve svařovaných materiálech 

tzv. tepelnou oblast křehkosti jako závislost teploty, koncentrace a rychlosti deformace. 

V koncepci je definována tzv. technologická pevnost kovu jako pevnost za odpovídajících 

podmínek zatížení.  Když je technologická pevnost systému nedostatečná, vznikají teplé 

trhliny. Trhliny, které vznikají během tuhnutí svaru, nazýváme krystalizačními trhlinami. 

Krystalizační trhliny vznikají při tuhnutí svarů s kubickou plošně centrovanou mřížkou. 

Vznik teplých trhlin také podporují segregační procesy, jejichž následkem může být vznik 

lokálních eutektik (tab. 2).  Na vznik krystalizačních trhlin má vliv způsob svařování,  

který určuje zejména charakter kontrakčních napětí a parametry svařování, ze kterých 

svařovací proud určuje hloubku závaru a tedy koeficient tvaru svaru tj. poměr  

šířky a hloubky housenek a rychlost svařování, která má vliv na uhel setkávání  

krystalitů [5]. 

Tab. 2 Rozpustnost vybraných prvků v železe (hm. %) [5] 

Prvek 
Rozpustnost Koexistující 

komponent 

Teplota 

tavení v austenitu při teplotě ve feritu při teplotě 

S 0,05 % při 1365 ºC 0,14 % při 1365 ºC 
eutektikum Fe-FeS 

eutektikum Ni-NiS 

988 ºC 

630 ºC 

P 0,20 % při 1250 ºC 1,6 % při 1250 ºC 
eutektikum Fe-Fe3P 

eutektikum Ni-Ni3P 

1048 ºC 

875 ºC 

B 0,005 % při 1381 ºC 0,5 % při 1381 ºC 

eutektikum Fe-Fe2B 

eutektikum Ni-Ni2B 

eutektikum (Fe, Cr)2B 

1177 ºC 

1140 ºC 

1140 ºC 

Nb 1,0 % při 1300 ºC 4,1 % při 1300 ºC 
eutektikum Fe-Fe2Nb 

eutektikum NbC-aust. 

1370 ºC 

1315 ºC 

Ti 0,36 % při 1300 ºC 8,1 % při 1300 ºC 
eutektikum Fe-Fe2Ti 

eutektikum TiC-aust. 

1290 ºC 

1320 ºC 

Si 1,15 % při 1300 ºC 10,5 % při 1300 ºC eutektikum Fe-Fe2Si 1212 ºC 

Pro vznik krystalizačních trhlin je nejnebezpečnější oblast setkávání dendritů v ose 

svaru. Když je tento úhel malý, nečistoty a jiné nízkotavitelné fáze, které tvoří tekutý film, 

jsou vytláčeny ven ze svarového kovu (obr. 7a). Když je tento uhel velký ~ 180 ºC, 

zůstávají tyto nízkotavitelné fáze „zamrznuté“ v ose svaru, kde jsou příčinou teplých 

trhlin (obr. 7b).  

 



VŠB – Technická univerzita Ostrava Disertační práce 

 

 21 

Úhel setkávání dendritů úzce souvisí s tvarem svarové lázně, která se vyjadřuje 

koeficientem formy svaru. Čím je koeficient Ψ vyšší, tím je náchylnost na vznik 

krystalizačních trhlin nižší [6]. 

h

b
                               (2.1) 

 
a)    b)     

Obr. 7 Koeficient formy svaru; a) Ψ1; b) Ψ2 [6] 

Na obrázku 8 je znázorněn vliv tepelného příkonu a rychlosti svařování na změny 

ve strukturní zrnitosti svaru.  

  
a) b)              

 
      c) 

Obr. 8 Vliv tepelného příkonu a rychlosti svařování na strukturu svaru;  

a) nízký tepelný příkon a nízká rychlost svařování produkuje eliptickou svarovou lázeň, 

otáčející se dendrity umožňují vytláčení zamítnuté nízkotavitelné rozpuštěné látky ve 

směru krystalizace - nižší náchylnost  k možnému vzniku trhlin; b) vysoký tepelný příkon 

 a vysoká  rychlost svařování produkuje svarovou lázeň ve tvaru slzy, zde se ještě nestačí 

vytvářet heterogenní nukleace svarové lázně v oblasti středové čáry - doporučeno snížení 

rychlosti svařování; c) vysoký tepelný příkon a vysoká rychlost svařování produkuje  

v oblasti středové osy tavné lázně heterogenní nukleaci - vyšší náchylnost  k možnému 

vzniku trhlin, nebezpečí uzavření nečistot [7] 

Během tuhnutí svaru se mohou v mezidendritických oblastech vytvářet dutiny, 

které jsou označeny jako mikrostaženiny (obr. 9). Tyto vady lze nalézt převážně v lité 

struktuře a svojí morfologií odpovídají licím trhlinám o délce od desítek mikrometrů  

až do 1 mm. Mikrostaženiny mohou být uzavřené nebo mohou zasahovat na povrch licí 

struktury kovu (svaru).       
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a) b)              

Obr. 9 Morfologie mikrostaženiny (licí vady);  

a) mikrostaženina na povrchu lité legované oceli [8]; b) mikrostaženina ve svarovém  

kovu austenitické báze [zpráva E-KMAT-885/13 - tab. 123]  

Nejčastější metalurgickou příčinou vzniku krystalizačních trhlin jsou nečistoty  

ve svaru, zejména síra. Nízkotavitelné sulfidy nebo eutektika mohou být příčinou poklesu 

kohézní pevnosti krystalů v poslední fázi tuhnutí. V důsledku segregačních procesů 

mohou v tuhnoucím svarovém kovu být přítomné zbytky taveniny i pod teplotou solidusu 

matrice, proto je účelné snižovat obsah nečistot nebo je vázat na fáze s dostatečnou 

teplotou tavení. Obsah síry lze snížit vazbou na mangan za vzniku MnS, který přechází  

do strusky. Vliv fosforu je možné snížit pouze využitím jeho velké rozpustnosti v δ feritu. 

Rozpustnost fosforu je v δ feritu je při teplotách pod teplotou solidu asi desetkrát vyšší než 

v austenitu. Rozhodujícím faktorem pro snížení náchylnosti austenitických ocelí k tvorbě 

teplých trhlin je obsah δ feritu ve struktuře. Ve svarových kovech se vyžaduje při teplotě 

okolí obsah δ feritu mezi 3 FN až 15 FN. Vyšší obsahy vedou ke snížení antikorozních 

vlastností oceli a podporují vznik Ϭ fáze. 

Krystalizační trhliny bývají poměrně rozevřené a tvarově složité resp. trhliny 

mohou být rovné nebo naopak výrazně klikaté (obr. 10).  Vyskytují se na místě ukončení 

tuhnutí svaru tj. střed housenky. Teplé trhliny mohou vystupovat až na povrch housenky. 

Při vícevrstvých svarech se může stát, že část trhlinky nebo celá trhlinka se převaří 

následující vrstvou svaru. Tím trhlinku na výbrusu nevidíme i když v průběhu svařování 

jsme ji pozorovali. Typickým druhem krystalizačních trhlinek jsou kráterové trhlinky  

v místě ukončování svarů. Kromě nečistot tj. sulfidů, oxidů, mohou být příčinou 

krystalizačních trhlin i plošné karbidy niobu NbC. V důsledku vysokého podílu Nb vzniká 

ve svarovém kovu také Lavesova fáze Fe2Nb, resp. i malý podíl této fáze může vyvolat 

praskání svarového kovu.  

    
Obr. 10 Charakteristické tvary krystalizačních trhlinek [5] 
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Vznik teplých trhlin také podporují segregační procesy, jejichž následkem může být 

vznik lokálních eutektik (tab. 2). To znamená, že osy dendritů tvoří čistý kov s vyšší 

koncentrací vysokotajícího komponentu a mezidendritické prostory jsou obohacené 

nízkotajícím komponentem, případně eutektikem.  Výraznost segregace bude záviset  

od chemického složení svaru a od parametrů svařování. Při svařování konstrukčních  

ocelí je proto důležité, zda krystalizace svaru probíhá vlevo od peritektického bodu 

tj. přes δ ferit (obr. 11) a nebo vpravo přes austenit. Ferit δ má relativně vysokou 

rozpustnost kyslíku a síry, proto nebudou tyto nečistoty vytláčeny zpět do taveniny 

a segragace bude menší, než když krystalizující fází bude austenit. Nízký obsah uhlíku 

ve svarech vytváří předpoklady na to, aby svary konstrukčních ocelí krystalizovaly přes 

δ-Fe. Přítomnost dalších slitinových prvků, zejména Mn a Ni, jakož i promíšení svaru 

se základním materiálem vyvolává možnost krystalizace svaru přes austenit [5].  

 
Obr. 11 Část rovnovážného diagramu Fe-C s peritektickou reakcí [5] 

Ferit δ má příznivý účinek na odstranění citlivosti k praskání za tepla, 

protože [4]:       

 vyšší tvárnost feritu při vysoké teplotě vede ke snazšímu přizpůsobení 

svarového kovu pnutím, která mohou být příčinou vzniku trhlin; 

 některé doprovodné nebo slitinové prvky, jako Si nebo P, které podporují 

práskání se vyznačují vyšší rozpustností ve feritu než v austenitu, tím 

se v mezidendritických oblastech vyhneme vzniku souvislé křehké fáze 

o nízké teplotě tavení. 

Dalším faktorem je způsob krystalizace a velikost krystalů. V podmínkách růstu 

hrubých dendritů je i segragace výraznější než při jemných dendritech nebo celulární 

krystalizaci. Segregační procesy podporuje i šířka teplotního intervalu krystalizace  

resp. když je interval likvidus-solidus úzký, tak i segregace je míň výrazná.  

2.1.3 Svařování korozivzdorných austenitických ocelí  

Oceli na bázi CrNi, MnCr nebo slitiny s vysokým obsahem niklu si mohou 

zachovávat po ochlazení austenitickou strukturu. Austenitické CrNi oceli se vyrábějí 

nestabilizované a stabilizované. Nestabilizované jsou vhodné pro svařování, mají-li nízký 

obsah uhlíku. Optimální obsah uhlíku je pod 0,03 %. Oceli lze použít jako žáropevné 

materiály. Při vyšším obsahu uhlíku se nestabilizované oceli používají jako žárovzdorné  

a korozivzdorné. Stabilizované oceli obsahují prvky s velkou afinitou k uhlíku (Ti, Nb, 

Ta), které tvoří spolu s uhlíkem velmi stálé karbidy. Oceli mohou podle chemického 

složení pracovat za podmínek, kde se vyžaduje žáropevnost, žárovzdornost  

nebo korozivzdornost v korozivním činidle za vyšších a vysokých teplot [9]. 
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Austenitické oceli na bázi CrNi svařujeme přídavným materiálem dávajícím 

svarový kov obdobných mechanických a fyzikálních vlastností jako má základní materiál. 

Mikrostruktura svarových kovů korozivzdorných austenitických ocelí se odlišuje  

od struktury základního materiálu. Oceli, které jsou v kovaném stavu úplně austenitické, 

tak ve svaru často obsahují malé množství feritu. Ve svarovém kovu můžeme někdy zjistit 

také malé množství ostrovů martenzitu a karbidů, hlavně při použití přídavných materiálů 

stabilizovaných titanem nebo niobem.  Rozhodující je zde požadovaný obsah δ feritu 

ve svarovém kovu. Polygonální ostrůvky δ feritu jsou do 5 % prospěšné a potlačují vznik 

trhlin za tepla. Svarový kov korozivzdorných ocelí musí odolávat působení korozivního 

činidla a během provozu nesmí dojít v okolí svaru k mezikrystalové korozi. 

Nestabilizované austenitické korozivzdorné oceli svařujeme rovněž přídavným materiálem 

dávající nestabilizovaný svarový kov [9].  

Je možné použít téměř všech známých technologií svařování, které zajistí 

dokonalou ochranu svarového kovu. Svařujeme je bez předehřevu, protože je nelze zakalit 

a nejsou náchylné na vznik studených trhlin. Důvodem je vysoká rozpustnost vodíku 

v austenitu. Navíc by předehřev mohl nepříznivě ovlivnit korozní odolnost svarového 

spoje. S ohledem na náchylnost k tvorbě teplých trhlin limitujeme obvykle tepelný 

příkon do svaru na maximální hodnotu 1,5 kJ.mm
-1

 a teplotu interpass na max. 100 ºC  

(150 ºC). Snížený tepelný příkon snižuje rovněž nebezpečí růstu zrn v pásmu přehřátí 

TOO. Jako ochranné atmosféry se doporučuje použít čistý argon, nebo směsi Ar-H2, 

Ar-He. Nedoporučuje se používat směsné plyny s obsahem CO2 větším než 2,5 % [1]. 

Svarové spoje korozivzdorných austenitických ocelí se obvykle tepelně 

nezpracovávají. Je-li nutno spolehlivě zamezit vzniku mezikrystalové koroze, musíme ocel 

podle obsahu uhlíku stabilizovat titanem nebo niobem.  

Pouze stabilizované oceli může konstruktér spolehlivě použít při návrhu zařízení 

pracujících v korozním prostředí za kritických teplot. U tuhých a tvarově komplikovaných 

svařenců je možné použít žíhání na snížení vnitřních napětí do teploty 400 ºC nebo 850  

až 950 ºC. Korozní odolnost svarových spojů můžeme zlepšit rozpouštěcím žíháním 1050  

až 1100 ºC s ochlazením ve vodě, které může být u stabilizovaných ocelí doplněno 

stabilizačním žíháním při teplotě 900 až 950 ºC s volným ochlazením spoje na vzduchu.  

Do úvahy je třeba vzít, že korozivzdorné austenitické oceli mají malou tepelnou vodivost  

a velký koeficient tepelné roztažnosti. Tím mohou vzniknout deformace svarového spoje, 

proto někdy tenké tloušťky materiálů svařujeme na chladící podložce [9]. 

Jedním se základních pravidel korozní odolnosti je, aby svarové kovy obsahovaly 

aspoň shodné množství prvků důležitých pro korozní odolnost (Cr, Ni, Mo) 

jako má svařovaná ocel. Přídavné materiály proto mají jistý přebytek uvedených přísad, 

jednak vzhledem na jejich možné vyhoření a jednak na kompenzování segregací. 

Mikrostruktura svarového spoje se stává citlivou na mezikrystalovou korozi v daném 

prostředí, když svar nebo tepelně ovlivněná oblast zůstane delší čas v kritické teplotní 

oblasti 425 až 815 ºC. V této oblasti může precipitovat na hranicích zrn karbid chromu 

Cr23C6. Ochuzením hranic zrn o chrom, spolu s elektropozitivním účinkem karbidů může 

nastat mezikrystalová koroze. Pro ocel typu 18/8 s obsahem C cca 0,05 hm. % postačí 

setrvání 6 minut při teplotě 700 ºC na vyvolání náchylnosti na mezikrystalovou korozi 

(obr. 12). Proto, když takovou to ocel svařujeme ve velkých tloušťkách, musíme vybírat 

oceli s nižším obsahem uhlíku, které mají delší čas zcitlivění [5].  
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Obr. 12 TTS (Time-Temperature-Senzitizatio) diagram austenitické oceli  

typu 18/8 CrNi s rozdílným obsahem uhlíku [5] 

Korozní praskání svarových spojů korozivzdorných austenitických ocelí může 

nastat tehdy, když jsou vystavené specifickému koroznímu prostředí pod napětím. Tahová 

napětí potřebná na korozní praskání vznikají interakcí svařováním indukovaných napětí 

a vnějšího zatížení. Korozní praskání může být intergranulární (mezi styčnou plochou zrn) 

nebo transgranulární (přes hranice zrn). Korozní praskání iniciují zejména chloridy. 

Odolnost svarových spojů proti koroznímu praskání můžeme zvýšit:     

 žíháním svarových spojů na snížení hladiny napětí; 

 vhodnou volbou oceli s vyšším obsahem niklu; 

 odstraněním chloridů a kyslíku z korozního prostředí. 

Mezikrystalové korozní praskání může vzniknout ve vodě s přebytkem kyslíku 

např. reaktory s vařící vodou. Důležitým typem korozního napadení svarových spojů 

je také jamková a štěrbinová koroze [5]. 

2.1.4 Citlivost k praskavosti svarů 

Pro hodnocení náchylnosti svarových spojů na vznik teplých trhlin je možné použít 

Schaefflerův diagram, který je sestaven se zřetelem na feritotvorné a austenitotvorné 

vlastnosti různých prvků, které se vyskytují v oceli. 

Zkoušky s obloukovými návary ukazují, že oceli typu 304 s obsahem 4 až 7 % 

δ feritu nejsou prakticky citlivé k praskavosti, kdežto není-li δ ferit přítomen např. ocel 

typu 347, stoupá citlivost k praskavosti od bodu A do bodu C, tedy  se vzrůstem stabilizace 

austenitu (obr. 13). U návarů provedených přídavným materiálem dávajícím dvoufázový 

austeniticko-feritický svarový kov se snižuje citlivost k tvoření trhlin. S přídavným 

materiálem jež dává 7 %  δ feritu se zmenší počet trhlinek na polovinu a s 13 % δ feritu  

je náchylnost k praskání výrazně snížena. Plně austenitické oceli zobrazené bodem B  

(typu 347 s nízkým obsahem uhlíku a 1 hm. % niobu) a bodem C (typu 347 s nízkým 

obsahem uhlíku a niobu) jsou na tvoření trhlin velmi citlivé, kdežto u oceli A (typu 347  

se standardním obsahem uhlíku a bez δ feritu) se praskavost zvětšuje se zhrubnutím  

a orientací struktury.  Oceli D (typu 304 se standardním obsahem uhlíku a δ=4 %)  

a E (typu 304 s nízkým obsahem uhlíku a δ=7 %) nevykazují žádné trhliny.    
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Obr. 13 Diagram podle Schaefflera; body A ÷ D znázorňují chemické složení základních 

ocelí podle tab. 3; body 1 ÷ 4 znázorňují chemické složení svarového kovu použitých 

přídavných materiálů podle tab. 4 [10] 

Tab. 3 Chemické složení základního kovu [10] 

Prvky 

Typ 347 

standard 

(A) 

Typ 347  

nízký C 

vysoký Nb (B) 

Typ 347 

nízký C, 

nízký Nb (C) 

Typ 304 

standard 

 (D) 

Typ 304 

nízký C 

 (E) 

C 0,09 0,03 0,04 0,09 0,03 

Mn 1,46 1,44 1,40 1,01 1,07 

Si 0,53 0,74 0,52 0,52 0,50 

S 0,012 0,014 0,017 0,024 0,013 

P 0,021 0,025 0,022 0,027 0,031 

Cr 18,2 17,9 18,1 18,8 18,6 

Ni 10,6 13,5 13,9 9,7 10,4 

Mo 0,26 0,21 0,22 0,30 0,43 

Nb + Ta 1,15 0,98 0,50 - - 

NiE 14 15,12 18,8 12,9 11,80 

CrE 19,6 19,5 19,2 19,6 19,5 

δ % Schaeffler 0 čistý austenit čistý austenit 4 7 

Tab. 4 Chemické složení svarového kovu použitých přídavných materiálů [10] 

Prvky 1 2 3 4 

C 0,10 0,08 0,07 0,07 

Mn 2,5 1,29 1,33 1,33 

Si 0,29 0,34 0,24 0,30 

Cr 19,3 19,4 20,2 21,9 

Ni 11,3 11,0 10,4 9,9 

Mo 0,13 0,11 0,12 0,12 

Nb + Ta 0,81 0,67 0,67 1,16 

NiE 15,55 14,05 13,17 12,07 

CrE 20,35 20,24 20,90 22,90 

δ % Schaeffler čistý austenit 2 7 13 
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2.1.5 Precipitace karbidů  

Podrobí-li se svarový spoj austenitické oceli i s velmi nízkým obsahem uhlíku 

C = 0,06 hm. % zkoušce odolnosti proti korozi ve vroucím Monnypennyově činidle, objeví 

se dvě  naleptaná pásma souměrně položená k ose svaru (obr. 14). Takto vyznačené oblasti 

jsou pásma mezikrystalové koroze, v nichž chemické napadení postupovalo přednostně 

podél hranic zrn austenitu a rozrušovalo kov. Tento druh koroze, vlastní právě 

austenitickým ocelím, je jednou z příčin nejisté svařitelnosti ocelí pro stavbu zařízení, která 

mají mít velkou odolnost proti korozi. Výzkumy umožnily přesněji vymezit oblast kritické 

teploty zcitlivění oceli, jež leží mezi 480 a 750 ºC. Ta závisí na četných činitelích, zvláště  

na chemickém složení oceli a na době setrvání na teplotě zcitlivění.  

 

Obr. 14 Na snímku svarový spoj; pásma precipitace karbidu v základním kovu; 

leptáno Monnypennyovým činidlem [10] 

Mezikrystalová koroze probíhající mezi zrny, způsobuje obvykle větší ztrátu 

pevnosti materiálu než rovnoměrné napadení rozprostřené po celém povrchu.  

Není ojedinělé, že koroze obvykle začíná místně v bodech, v nichž na povrchu materiálu 

byly zjištěny nepravidelnosti ve struktuře. Ve struktuře každého kovu jsou poruchy  

a všechny kovy a slitiny  obsahují dislokace  a vrstvené chyby, které vycházejí  

až na povrch. U některých materiálů pozorujeme zvláštní napadení probíhající přednostně 

na hranicích zrn, popř. za spolupůsobení napětí  (obr. 15). Jsou případy, že se toto napadení 

objevuje u čistých kovů, většinou je však způsobeno nečistotami, které  

se soustřeďují na rozhraní zrn. U většiny materiálů je množství nečistot, nutné pro vyvolání 

mezikrystalové koroze, poměrně malé.   

   
a)                               b) 

Obr. 15 a) mezikrystalové poškození oceli, snímek ze světelného mikroskopu, zv. 200x; 

 b) lom austenitické oceli vyvolaný mezikrystalovým korozním praskáním v kondenzátu, 

snímek z řádkovacího elektronového mikroskopu, zv. 1000x [11] 
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Obrázek 16, který znázorňuje změnu citlivosti k mezikrystalové korozi v závislosti 

na teplotě pro ocel s 0,08 hm. % C ukazuje, že se kritické pásmo posunuje k nízkým 

teplotám, prodlužuje-li se doba ohřevu. 

 
Obr. 16 Vliv doby ohřevu na polohu kritického teplotního pásma 

(C=0,08 %, Cr=18,1 %, Ni=8,9 %) [10] 

Zkoumá-li se zcitlivění antikorozní oceli za dané teploty v závislosti na době 

setrvání na této teplotě, zjistí se, že hloubka mezikrystalové koroze prochází maximem  

a pak klesá (obr. 17) Vliv uhlíku se začíná projevovat od 0,02 hm. %, avšak tento obsah 

může být vyšší, zkrátí-li se doba ohřevu nebo je-li údobí ohřevu a ochlazování velmi 

rychlé jako je tomu u svarů. 

 
  a) 

 
b)                             c) 

Obr. 17 Hloubka mezikrystalové koroze v závislosti na času u oceli 

18Cr-9Ni (C=0,08 %) žíháno při 650 ºC [10] 

Obrázek 18 udává hloubku mezikrystalové koroze v závislosti na obsahu  

uhlíku v oceli po dlouhodobém žíhání. Lze usuzovat, že při obsahu uhlíku menším než 

0,02 hm. % nejsou oceli citlivé na mezikrystalovou korozi. 



VŠB – Technická univerzita Ostrava Disertační práce 

 

 29 

 

Obr. 18 Vliv obsahu uhlíku austenitické oceli žíhané při 650 ºC 

po dobu 1000 hod na mezikrystalovou precipitaci [10] 

2.1.6 Příčiny vzniku mezikrystalové koroze  

Nejuspokojivější teorie příčiny vzniku mezikrystalové koroze je, že precipitace 

karbidů chromu na hranicích zrn austenitu ochuzuje okolí karbidu o chrom (obr. 19).  

Rozbory vzorků karbidů a rentgenové analýzy jejich struktury ukázaly, že karbid 

vyprecipitovaný dlouhodobým žíháním obsahuje asi 90 hm. % chromu a 5 hm. % uhlíku.  

Toto složení odpovídá v podstatě karbidu Cr23C6. Malá rychlost tvorby karbidu při nízkých 

teplotách velmi vzrůstá v pásmu teplot 600 až 800 ºC.  

Vzniklý karbid precipituje na hranicích zrn podobně jako je tomu v mnohých jiných 

případech. Aby se vytvořil karbid bohatý chromem, musí uhlík na sebe vázat chrom 

v blízkosti hranic zrn a tím způsobovat místní ochuzování chromem (obr. 17b).  

Klesne-li obsah chromu v tomto místě pod hodnotu 12 hm. % nastane v těchto oblastech 

koroze. Korozními roztoky však není napadán karbid, nýbrž sousední, chromem ochuzené 

pásmo. Tato domněnka vysvětluje dobře první vzestupnou část křivky (obr. 17a). 

Prodlouží-li se doba žíhání na kritické teplotě, vzniká homogenizace austenitu  

tj. střední obsah chromu může klesat, ale přitom se zvyšuje jeho obsah v ochuzeném pásmu 

nad 12 %. Toto vyrovnání obsahu chromu vede k jeho dostatečnému zvýšení při hranicích 

zrn, čímž se škodlivé důsledky precipitace sníží, nebo se i úplně odstraní. To vysvětluje 

druhou část křivky, údobí regenerace (obr. 17c). 

 

Obr. 19 Základní ocel typu 18Cr-8Ni (C=0,10 %) v pásmu zcitlivění; precipitáty karbidu 

 na hranicích zrn austenitu; elektrolyticky leptáno kyselinou šťavelovou, zv. 1200x [10] 
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2.1.7 Zvyšování odolnosti proti mezikrystalové korozi   

Precipitace karbidu chromu, jež je příčinou mezikrystalové koroze, závisí na mnoha 

činitelích, které je možno roztřídit do pěti skupin:    

a) chemické složení oceli; 

b) doba setrvání v oblasti kritických teplot; 

c) stabilizační prvky; 

d) struktura; 

e) tepelné a mechanické zpracování. 

Vliv chemického složení oceli   - působení uhlíku je jádrem celého problému, 

poněvadž stojí za vnikem karbidu na hranicích zrn, který způsobuje zcitlivění austenitické 

oceli, a tím mezikrystalovou korozi. Radikálním prostředkem by tedy bylo snížení obsahu 

uhlíku pod hranici jeho rozpustnosti v austenitu. U antikorozních ocelí 18Cr-8Ni s méně 

než 0,02 % uhlíku bylo pozorováno, že nenastává mezikrystalová koroze, byť byly 

v oblasti kritických teplot.  U svarů s velmi rychlými tepelnými cykly lze tuto hranici 

zvýšit z 0,02 na 0,05 %.    

U klasické austenitické oceli 18Cr-8Ni s velmi nízkým obsahem uhlíku při rychlém 

chladnutí, zjistíme, že bod v diagramu rozdělení fází leží v austenitické oblasti 

metastabilní, těsně u hranice dvoufázového pásma austenitu a martenzitu (obr. 20).   

Jestliže se chrom svařováním okysličuje, posunuje se tento bod k martenzitické oblasti 

a dává křehký svarový spoj. Proto je nezbytné u ocelí s nízkým obsahem uhlíku zvýšit 

podíl chromu, aby se bod znázorňující ocel posunul k austeniticko-feritické oblasti. Stačí 

přísada feritotvorného prvku (chromu, titanu, křemíku, niobu), aby se tento bod posunul 

k dvoufázové oblasti austenitu a feritu. 

 
Obr. 20 Strukturní složky slitiny železo-nikl-chrom (C≤0,10 %) 

po rychlém ochlazení z tekutého stavu [10] 

Studie určily mezi uhlíkem a chromem austenitické oceli určitý vztah,  

podle kterého s  největší pravděpodobností nedochází k mezikrystalové korozi.  

Pro austenitickou ocel s obsahem niklu kolem 10 % platí následující vztah mezi nejvyššími 

obsahy chromu a uhlíku: 

8,1680  CCr                             (2.2) 

, což značí pro klasickou ocel s 18 % chromu obsah uhlíku nižší než 0,015 %.   

 



VŠB – Technická univerzita Ostrava Disertační práce 

 

 31 

Je-li obsah chromu vyšší, je přípustný i vyšší obsah uhlíku, aniž nastane nebezpečí 

mezikrystalové koroze. Zvyšuje-li se u oceli obsah niklu, je třeba snižovat obsah uhlíku, 

aby se zabránilo mezikrystalové korozi. Vliv molybdenu, prvku feritotvorného jako chrom, 

je příznivý. Přísada molybdenu zpomaluje vylučování karbidu a dovoluje vyšší obsah 

uhlíku v oceli. V austenitické oceli s 3 % molybdenu může tedy obsah uhlíku v oceli 

18Cr-8Ni  dosáhnout až 0,036 %, aniž je třeba se obávat vzniku karbidu chromu, 

třeba i za dlouhodobého ohřevu v kritické oblasti.  

Má-li být v praxi výskyt mezikrystalové koroze naprosto omezen, je nutno obsah 

uhlíku v oceli co nevíce snížit. Hranice obsahu uhlíku, při níž již není ocel citlivá 

k mezikrystalové korozi, úzce souvisí s dalšími slitinovými prvky, jako je chrom, nikl, 

molybden, dusík, mangan, také titan a  niob u ocelí stabilizovaných. Hlavní vztahy 

znázorňují diagramy závislosti obsahu chromu a molybdenu, tj. rozhodujících slitinových 

prvků pro pasivaci oceli, na obsahu uhlíku (obr. 21), tak i na obsahu niklu (obr. 22).  

Ze studií shrnutých na obrázku 21, vyplývá značná závislost mezikrystalové koroze  

na obsahu chromu [11].  

 
Obr. 21 Závislost výskytu mezikrystalové koroze u zcitlivěných ocelí na obsahu uhlíku  

a chromu, odpovídá zcitlivění při 650 ºC po dobu 1hod. a zkoušce ve standardním 

roztoku, čáry pro kratší dobu zcitlivění jsou vyznačeny čárkovaně [11] 

Z diagramu na obrázku 22 je vidět, že vysoký obsah niklu v oceli zvětšuje vliv 

uhlíku z hlediska citlivosti k mezikrystalové korozi, a toto zvětšení značně závisí 

na obsahu chromu. Z praxe je potvrzeno, že skutečně u ocelí typu 18Cr-9Ni stačí snížit 

obsah uhlíku na pouhých 0,045 %, aby po 100 hodinovém ohřevu při 550 ºC nenastala 

mezikrystalová koroze, kdežto u ocelí 18Cr-13Ni se ještě při obsahu uhlíku 0,03 % 

mezikrystalová koroze po stejném zpracování objeví [11]. 
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Obr. 22 Vliv obsahu chromu a niklu na mezní obsah uhlíku hm. %, který ještě nevyvolal 

sklon zcitlivěné 650 ºC/hod korozivzdorné oceli k mezikrystalové korozi ve standardním 

roztoku, plné čáry - zpracováno podle [50, 51, 52], čárkované čáry - zpracováno 

podle teoretického modelu A. Salvena [11] 

I vyšší obsahy niklu, než zahrnuje obrázek 22, mají vliv na rozšíření oblasti 

mezikrystalové koroze, neboť rozpustnost uhlíku v austenitu se stoupajícím obsahem  

niklu značně klesá (obr. 23). U vysokolegovaných ocelí se při běžné dobré stabilizaci 

skutečně objevuje citlivost k mezikrystalové korozi svarových spojů u oceli 

07Cr21Ni40Mo6Ti v 20 % H2SO4 za teploty 95 ºC a u oceli typu 20Cr-25Ni často  

již po rozpouštěcím žíhání nebo krátkodobém ohřevu v kritické oblasti teplot.  

 
Obr. 23 Vliv obsahu niklu v rozmezí 9 až 40 % a uhlíku v rozmezí 0,003 až 0,084 %  

na polohu oblasti náchylnosti k mezikrystalové korozi (Rollansonovu křivku) 

austenitických ocelí a slitin s 18 % chromu na základě zkoušky  

ve standardním roztoku [11] 

Vliv doby žíhání způsobující zcitlivění – doba žíhání mírně posunuje kritické pásmo 

zcitlivění k nízkým teplotám. Podle provedené studie lze říci, že žíhání při teplotě 750 ºC 

způsobuje nejrychlejší zcitlivění k mezikrystalové korozi, neboť při nižší nebo vyšší 

teplotě žíhání byly potřebné doby mnohem delší (obr. 24). 
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Obr. 24 Vliv uhlíku na citlivost k mezikrystalové korozi v závislosti  

na teplotě žíhání a na době setrvání [10] 

Rychlost mezikrystalové koroze závisí nejen na době ohřevu (izotermy procházejí 

maximem - obr. 25a), ale též i na teplotě. Z průběhu izoterm vyplývá, že během ohřevu 

korozivzdorné oceli probíhají ve struktuře v podstatě dva děje, z nichž jeden citlivost 

k mezikrystalové korozi vyvolává, druhý ji potlačuje. Oba tyto děje jsou značně závislé  

na teplotě (přesněji na rychlosti difuze chromu a uhlíku, příp. dusíku). Při nižší teplotě 

převládá děj první, při vyšší teplotě převládá děj druhý, což názorně vynikne z odvozené 

oblasti výskytu mezikrystalové koroze  v závislosti teploty ohřevu na době (obr. 25b), 

označovaný též jako Rollasonův diagram. Z tohoto diagramu je patrné, že od teploty TM  

výše není již ocel citlivá k mezikrystalové korozi, přestože v její struktuře lze zjistit 

vyloučené karbidy  a nitridy chromu až do teploty jejich rozpustnosti v austenitu TS. 

 

Obr. 25 Rollasonovy křivky ohraničující oblast mezikrystalové koroze oceli 05Cr18Ni9  

ze závislosti průniku mezikrystalové koroze (K - mm.200h
-1 

ve standardním roztoku) na 

době ohřevu při teplotách T1 až T4 (a); TM - nejvyšší teplota, při níž se začíná objevovat 

citlivost v mezikrystalové korozi; tmin - minimální kritická doba setrvání na teplotě pro 

vyvolání citlivosti k mezikrystalové korozi; čárkovaně je vyznačena oblast vylučování 

karbidů Me23C6; TS - teplota počátku rozpustnosti karbidů v austenitu [1] 
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Rovněž byl prokázán zpomalující účinek molybdenu na mezikrystalovou korozi, 

která působí praskání austenitické oceli.  U dvou ocelí 18Cr-15Ni a 0,030 % uhlíku,  

jedné bez molybdenu a druhé se 2 % molybdenu, austenitizovaných při teplotě 1050 ºC   

a pak žíhaných při různých teplotách po dobu sedmi hodin a vystavených působení 

Monnypennyovu roztoku se ukázalo, že maximum zcitlivění vzniká při žíhání 750 ºC 

a při působení  v uvedeném roztoku za dobu (obr. 26):     

 40 vteřin u oceli 18Cr-15Ni bez molybdenu; 

 6 až 7 minut u oceli 18Cr-15Ni se 2 % molybdenu. 

 
Obr. 26 Vliv molybdenu na zcitlivění; ocel 1: C=0,026 %, Cr=18 %, Ni=15 %, Mo=0 %; 

ocel 2: C=0,030 %, Cr=17,8 %, Ni=14,4 %, Mo=2 % [10] 

Jisté zvýšení odolnosti proti chloridovým iontům nebo redukčním kyselinám 

působících velmi zhoubně na korozivzdorné oceli lze získat legováním 2 až 4,5 %  i více 

molybdenu. Pro méně drastické prostředí stačí někdy též 1,5 až 2,0 % molybdenu. 

Možnost zvyšování obsahu molybdenu v korozivzdorných ocelích je však omezena, neboť 

s jeho rostoucím obsahem se zhoršují plastické vlastnosti. Oceli s vysokým obsahem 

molybdenu nemají již dostatečnou stabilitu struktury, dochází v jejich struktuře 

k vylučování intermediálních fází, jako je např. fáze sigma, chí (Fe36Cr12Mo) a Lavesova 

(Fe2Mo), které působí škodlivě i na jejich odolnost proti korozi. Zvyšování feritotvorných 

prvků vede kromě zhoršování celkové korozní odolnosti k nebezpečí zvýšeného výskytu 

zmíněných intermediálních fází, a tím křehnutí svarového spoje při provozu za vyšších 

teplot [11].  

Vliv stabilizačních prvků – obtížnost snižování obsahu uhlíku pod 0,02 % vede 

hutníky k legování austenitických ocelí prvky vázající uhlík, jako jsou titan a niob, 

tj. prvky s větší afinitou k uhlíku než má chrom. Precipitace karbidu titanu TiC a karbidu 

niobu NbC brání vzniku karbidu chromu Cr23C6 a tím ochuzování hranic zrn o chrom.  

Maximální množství stabilizujících prvků je dáno poměrem: 

4
C

Ti
; 8

C

Nb
; 8



C

NbTa
; 16

C

Ta
     (2.3) 

 Niob, který má menší slučivost s kyslíkem než titan, je přidáván jako stabilizační 

prvek do obalu přídavných materiálů při svařování elektrickým obloukem.  
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Stoupající obsah molybdenu snižuje mezní poměr Ti:C, pod nímž se objevuje 

náchylnost k mezikrystalové korozi cca od 5 pro ocel bez molybdenu cca do 4,1 pro ocel 

se 4 % Mo (obr. 27). V oblasti poměru Ti:C 4,0 až 4,5 není dostatečná jistota pro dosažení 

odolnosti proti mezikrystalové korozi. Vliv zvýšeného obsahu molybdenu se uplatňuje 

příznivě zejména za vyšších teplot rozpouštěcího žíhání, snižuje sklon k mezikrystalové 

korozi při zachovaném poměru Ti:C. Zařízení zhotovená svařováním ze správně 

stabilizovaných ocelí jsou v tepelně ovlivněných oblastech i bez žíhání odolná proti 

mezikrystalové korozi. Takto stabilizované oceli se však po delší době vystavení kritickým 

teplotám stávají též v různé míře náchylnými k mezikrystalové korozi [11]. 

 
Obr. 27 Vliv obsahu molybdenu v rozmezí 2,5 až 4,0 hm. % a stabilizačního poměru 

 na náchylnost k mezikrystalové korozi oceli typu 08Cr18Ni14Mo3Ti 

ve standardním roztoku po různém tepelném ovlivnění [11] 

Vliv struktury – přítomnost δ feritu snižuje teplotu zcitlivění austenitické oceli.  

U austenitické oceli s 0,05 % uhlíku, u níž maximum zcitlivění leží při teplotě 750 ºC, 

se toto maximum posunuje k 500 ºC, jakmile se objeví ve struktuře 25 % feritu. Studii byly 

podrobeny tři oceli, označené 1, 2, 3 (tab. 5), jež mají 3 až 25 % feritu δ a navíc ocel 3 

obsahuje 2,5 % molybdenu. 

Tab. 5 Chemické složení oceli [10]  

 Ocel 1 [%] Ocel 2 [%] Ocel 3 [%] 

C 0,070 0,070 0,080 

Si 1,10 1,07 0,98 

Mn 0,70 0,65 0,80 

Cr 17,5 22 21 

Ni 10,3 7,2 8,8 

Mo - - 2,5 

CrE 19,2 23,6 25 

NiE 12,75 9,7 11,6 

δ % Schaeffler 3 28 25 
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Ocel 1 je citlivá na mezikrystalovou korozi v oblasti teplot od 500 do 800 ºC 

s maximem při 750 ºC a začátek zcitlivění se objeví ke konci dvou hodin (obr. 28).  

U oceli 2 leží kritická oblast precipitace mezi 480 až 650 ºC s maximem při 580 ºC, 

začátek koroze se objeví teprve po jednom dnu (obr. 28). U oceli 3 se objevují nepatrné 

stopy precipitace teprve po osmi dnech působení v Monnypennyova roztoku (obr. 28). 

Přísada 2 až 3 % molybdenu, který podporuje tvorbu feritické fáze, přispívá k pomalejšímu 

zcitlivění kovu.  

 

Obr. 28 Vliv struktury na zcitlivění [10] 

Metalografický rozbor a v některých případech i ohybová zkouška potvrzují 

nepříznivý vliv hrubého zrna oceli na zkrácení doby pro vyvolání citlivosti 

k mezikrystalové korozi. Hloubka napadení pro danou teplotu zcitlivění je u hrubozrnné 

struktury oceli větší. Jestliže měříme hloubku průniku mezikrystalové koroze,  

pak u hrubozrnné oceli pozorujeme v  kyselině dusičné její zvětšení (obr. 29).  

V praxi se v mnohých případech setkáváme se sklonem k mezikrystalové korozi 

nejen u ocelí nestabilizovaných, ale také u ocelí stabilizovaných silnými karbidotvornými 

prvky.  U stabilizovaných ocelí je příčinou mezikrystalové koroze předcházející přehřátí 

oceli v kritické oblasti teplot, při němž dochází kromě rozpouštění speciálních karbidů 

i růstu zrna oceli. S růstem zrna oceli se zmenšuje povrch mezikrystalové hmoty,  

takže v souvislosti s obsahem chromu a uhlíku v oceli lze předpokládat, že oceli 

jemnozrnné vzhledem ke zvětšeným rozměrům rozhraní zrn odolávají mnohem vice 

mezikrystalové korozi než hrubozrnné, neboť spojité síťoví karbidů se snadněji vytváří  

u hrubozrnné oceli [11]. 

   
a) b) c)  

Obr. 29 Mezikrystalová koroze zcitlivěné oceli 1Cr18Ni9 s různě velikým zrnem 

 a průnikem mezikrystalové koroze; a) N=8/7 (30) - průnik 180 μm; b) N=6/5 (20) -  

průnik 600 μm; c) N=2/3 (50) - průnik 800 μm [11] 
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Vliv tepelného zpracování svarů – austenitická ocel ohřátá nad 750 ºC může 

pomalu rozpouštět vyprecipitovaný karbid chromu a rychlým ochlazením z této teploty  

lze ocel udržet v austenitickém stavu. Je-li to možné, austenitizace nad 950 až 1000 ºC 

urychlí rozpouštění karbidu a rychlé ochlazování zabrání precipitaci, tím se svarový spoj 

stane necitlivým k mezikrystalové korozi.  

Vliv mechanického zpracování svarů – bylo prokázáno, zůstane-li austenitická ocel 

po dobu delší než 1000 hod. na teplotě 650 až 700 ºC, struktura má sklon k regeneraci 

vlivem difuze chromu a uhlíku. Tato regenerace se urychlí předchozím tvářením kovu  

za studena resp. tvářením oceli se zužuje pásmo citlivosti k precipitaci. Metalografická 

studia vyvozují některé závěry pro výzkum svařitelných ocelí odolných proti 

mezikrystalové korozi, a to: 

 základní ocel má mít austenit s velmi nízkým obsahem uhlíku 

C < 0,03 %  nebo to mají být oceli stabilizované titanem nebo niobem; 

 svarový kov má obsahovat ≤ 0,05 % uhlíku nebo ještě lépe má být 

stabilizovaný niobem; 

 volit přídavné materiály s vyšším obsahem chromu; 

 volit přídavné materiály s nižším obsahem niklu resp. vyšší obsah niklu  

se musí vyrovnávat snižováním obsahu uhlíku, aby se zabránilo 

precipitaci; 

 doporučuje se volit přídavný materiál, který dává ve svaru 2,5 až 3 % 

molybdenu, který zvyšuje odolnost proti korozi a pevnost austenitických 

ocelí za tepla; 

 dát přednost přídavným materiálům, které dávají svarový kov o složení 

20Cr-10Ni s přísadovým molybdenem nebo niobem z hlediska odolnosti 

proti mezikrystalové korozi, před klasickými druhy 18Cr-8Ni, které jsou 

na hranici oblasti γ a α+γ. 

V jaderné energetice jsou případy, že tepelně ovlivněné austenitické chromniklové 

oceli, citlivé k mezikrystalové korozi po svařování, mohou být napadeny mezikrystalovým 

korozním praskáním v čisté vodě obsahující kyslík za vysokých parametrů. Také výskyt 

bodové koroze může být vázán na náchylnost k mezikrystalové korozi. Především 

mezikrystalově korodující povrch zrn může působit jako štěrbina, čímž vznikají podmínky 

pro vývoj bodové koroze. Příkladem takového napadení může být vznik mezikrystalové 

koroze  nauhličeného povrchu austenitické korozivzdorné oceli.  Při vývoji bodové koroze 

mohou uvnitř bodu vznikat podmínky, které mohou vyvolat mezikrystalovou korozi  

a podporovat růst bodu, přestože základní roztok, kterému je ocel vystavena, nemůže 

mezikrystalovou korozi vyvolat. 

2.1.8 Nožová koroze   

Více než třicetiletá zkušenost se svařováním nejrůznějších konstrukcí 

z korozivzdorných stabilizovaných ocelí ukazuje, že tento způsob skutečně zaručuje 

odolnost proti mezikrystalové korozi svaru v zóně ovlivněné kritickými teplotami.  

Ukázalo se však, že takové oceli mohou být napadeny korozí probíhající na rozhraní 

svarového kovu a základního materiálu (obr. 30), zejména pak po dvojím tepelném 

ovlivnění tj. přehřátí až k teplotě solidu a ohřevem na kritické teploty při nanášení druhé 

housenky. Koroze se v této části svarového spoje vyvíjí velmi rychle a v mnoha případech 

vede k předčasnému vyřazení drahých aparatur z korozivzdorných ocelí.  
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V poslední době se stále více hovoří o tomto typu koroze svarových spojů 

o tzv. nožové korozi, kterou trpí chromniklové oceli stabilizované titanem nebo niobem, 

především v prostředích, jež obsahují kyselinu dusičnou.  

 
Obr. 30 Oblast nožové koroze ve svarovém spoji  

austenitické korozivzdorné oceli [11] 

Nožová koroze je jistým typem mezikrystalové koroze, ale není dostatek údajů 

 o tom, že by byl přímý vztah mezi klasickým sklonem austenitických ocelí 

k mezikrystalové korozi a nožovou korozí (obr. 31). Nožová koroze je charakterická tím, 

že zachvacuje zóny, které byly při svařování vyhřáty na teploty blízké teplotě solidu.  

Má se tedy za to, že příčinou této koroze je rozpouštění speciálních karbidů stabilizačních 

prvků. Rozpuštěný uhlík se pak může za určitých okolností při nižších teplotách tj. pomalé 

ochlazování, působení kritických teplot jako např. žíhání na odstranění pnutí nebo  

při setrvání na kritických teplotách, vyloučit na hranicích zrn v podobě karbidů chromu 

stejně tak, jako je tomu u ocelí nestabilizovaných. Toto vylučování karbidů chromu 

v jistém stupni spojitosti může pak vyvolat náchylnost k mezikrystalové korozi nejen 

v prostředí vroucí kyseliny dusičné, ale i v jiných agresivních roztocích.  

  
a) b)  

Obr. 31 Napadení oceli 1Cr18Ni9Ti nožovou korozí; a) detail trhliny zv. 10x; 

b) leptáno elektrolyticky v 10% kyselině šťavelové, zv. 150x [11] 
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Stabilizačním žíháním 800 až 900 ºC je možno předejít mezikrystalové korozi 

souvisící s vylučováním karbidům chromu, neodstraníme jím však zcela náchylnost 

k nožové korozi v kyselině dusičné. Krátkodobým tepelným zpracováním při 950  

až 1100 ºC/2 hod/ voda je možné v některých případech např. při nízkém obsahu feritu  

ve struktuře austenitické oceli, ocel citlivou k nožové korozi regenerovat. 

Uvážíme-li platnost teorie vnitřní adsorpce uhlíku a dalších stabilizačních prvků, 

pak zřejmě rozpouštění karbidů titanu  a niobu v okolí rozhraní zrn při vysokých teplotách 

je větším zdrojem soustředění uhlíku při krátké vzdálenosti difuze a tím větší citlivost 

k mezikrystalové korozi než u nestabilizovaných ocelí. Navíc oceli stabilizované, vyhřáté 

na vysoké teploty, obsahují ferit δ, který význačně zesiluje dehomogenizaci resp. uhlík  

se koncentruje v austenitu, titan převážně na hranicích feritu δ, čímž se snižuje jeho 

stabilizační účinek [11].    

Změny koncentrace stabilizačních prvků nebo uhlíku základního materiálu v okolí 

svaru následkem difuze uhlíku do svaru nebo naopak mohou vyvolávat nebo zmírnit 

nožovou korozi základního kovu. Nožová koroze může být zmírněna nebo zcela 

odstraněna vhodným výběrem svarového kovu, např. zvýšením feritotvorných příměsí (Si),  

nebo použitím nízkouhlíkových elektrod. Nelze též vyloučit, že při tomto druhu koroze 

se uplatní i korozní praskání, k němuž dochází při současném namáhání oceli korozí  

a napětím. Svědčí pro to sklon austenitických ocelí ke křehkému praskání přímo  

u svarového kovu při ohřevu nebo provozu při pracovních teplotách energosoustrojí  

a parovodů. Příčiny tohoto praskání, které lze uvádět do souvislosti s nožovou korozí, 

jsou též ve strukturních změnách a značných pnutích v této oblasti. Je třeba podotknout, 

že oceli legované kromě titanu, niobu i molybdenem jsou rovněž citlivé k nožové korozi. 

Poněvadž nestabilitu struktury určuje rychlost precipitace sekundárních fází, není možné 

očekávat nožovou korozi v těch případek, které jsou blízko rovnováhy [11].   

Specifický vliv může mít přítomnost nerovnovážného feritu, jehož obsah v zóně  

u svarového kovu roste a který se při nižších teplotách rozpadá (obr. 32). Metalograficky  

je dokázáno, že tento druh koroze má mezikrystalový charakter a že svarové spoje 

s nízkým obsahem uhlíku jsou méně citlivé k tomuto napadení.  

 
Obr. 32 Vliv teploty přehřátí na obsah feritu ve stabilizovaných ocelích;  

1- 07Cr18Ni8Ti; 2 - 09Cr18Ni9Ti (Ti:C=10); 3 - 09Cr18Ni9Nb (Nb:C=9);  

4 - 09Cr18Ni9Nb (Nb:C=16) [11] 
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 Nožová koroze v souvislosti s dvojím tepelným ovlivněním (přehřátím  

a zcitlivěním) se objeví především tehdy, má-li základní kov více než 0,1 % uhlíku,  

obsah niklu na horní hranici a obsah chromu a stabilizačních prvků na spodní hranici dané 

značky oceli. Také čím hrubší je zrno u zóny natavení, tím častěji se objevuje nožová 

koroze. V praxi jsou známy případy, že vypočítaná rychlost tohoto typu koroze dosahuje 

až 2 mm za rok. Rozbor příčin nožové koroze svarových spojů korozivzdorných ocelí vede 

k závěru, že tento druh napadení, podobně jako praskání křehkým lomem, je důsledkem 

ohřevu okolí svaru na teploty blížící se bodu tání, čímž nastane značné rozpouštění karbidů 

titanu a niobu, růst zrna oceli a obsahu feritu, popř. tvorba karbidických eutektik.   

Při následujícím působení kritických teplot 500 až 850 ºC probíhá vylučování 

karbidů, rozpad feritu a vznik fáze Ϭ, které spolu s působením špiček napětí v této oblasti 

vyvolávají podle charakteru korozního prostředí náchylnost k tomuto typu rozrušení [11]. 

2.1.9 Vznik fáze Ϭ ve svarech  

Fáze Ϭ je tvrdá, křehká intermetalická sloučenina, která je příčinou zkřehnutí 

chromových ocelí tedy i austenitických ocelí. Křehnutí způsobené fází Ϭ vniká v rozmezí 

teplot 550 až 800 ºC a závisí v podstatě na době setrvání na této teplotě. Zkřehnutí  

je menší, je-li nízký obsah fáze α (2 až 3 %) a ta neproniká do zrna γ (obr. 33). 

Naproti tomu rychle klesá vrubová houževnatost, je-li obsah feritu vyšší než 12 %.  

 

Obr. 33 Ocel 20Cr-10Ni se 3 % feritu δ; zv. 1700x,  

elektrolitické leptání kyselinou šťavelovou [10] 

Zkouška zkřehnutí svaru přeměnou α → Ϭ je znázorněno na obrázku 34. Tavením 

elektrody o složení 20Cr-10Ni-1Nb bylo připraveno pět zkušebních tyček s různým 

obsahem feritu (3 až 12 %). Zkušební tyčky byly austenitizovány při různých teplotách 

mezi 980 až 1100 ºC, aby se rozpustily karbidy a pak byla vyvolána křehkost žíháním 

po dobu 300 hod. na teplotě 730 ºC. 

 Získané výsledky ukazují, že (obr. 34):      

 zvýšení teploty austenitizace je výhodné, ať je obsah feritu jakýkoliv; 

 vrubová houževnatost zákonitě klesá se zvyšujícím se obsahem feritu. 
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Obr. 34 Vliv původního obsahu feritu v oceli 20Cr-10Ni-1Nb po žíhání  

při různých teplotách a setrvání na teplotě 730 ºC po dobu 300 hod. [10] 

Vliv doby žíhání na přeměnu α → Ϭ ve svarech ukazují dva mikrosnímky (obr. 35). 

Při 100 hod. žíhání na teplotě 780 ºC se začínají objevovat jehlice fáze Ϭ (obr. 35a). 

Tepelné zpracování po 500 hod. na téže teplotě dále rozvíjí jehlicovitou strukturu  

a vylučování částeček fáze Ϭ je mnohem hustší (obr. 35b). Přeměna γ → Ϭ se dá vysvětlit 

heterogenitou chemického složení svarového kovu, v pásmech bohatších o chrom vznikají 

zárodky fáze Ϭ. 

     
a)                                                     b)   

Obr. 35 Svar elektrodou 25Cr-20Ni (C=0,10 %); a) svar žíhaný na 780 ºC po dobu 

 100 hod., několik jehlic fáze Ϭ v základním austenitu, světlé krystaly karbidu; 

b) svar žíhaný na 780 ºC po dobu 500 hod., struktura fáze Ϭ je hustší a mnohem 

vyvinutější; zv. 1600x, leptání lučavkou královskou s glycerínem [10] 

Činitelé, kteří podporují vznik fáze Ϭ jsou [1]:     

 feritotvorné prvky (Si, Al, Ti, Mo, Nb), které vyvolávají vznik chromem 

bohatší fáze α a usnadňují přeměnu ve fázi Ϭ; 

 karbidotvorné prvky (Ti, Zr, Nb, Ta) zabrání vazbě chromu na karbidy 

a tak se posunuje obsah chromu k vyšším obsahům; 

 heterogenita taveb, lokální obohacení fáze α chromem; 

 místní přesycení chromem při rychlém ochlazení; 
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 stupeň jemnosti struktury, u jemnozrnných struktur fáze Ϭ precipituje  

na hranicích zrn v nesouvislých útvarech, v hrubozrnné struktuře fáze Ϭ 

migruje velmi snadno k hranicím zrn a velmi snadno se rozloží na jejich 

povrchu, čímž vznikne mezikrystalová křehkost; 

 vliv teploty ohřevu v kritické oblasti, která umožní zvýšení rychlosti difuze 

a tím se zvýší množství vyloučené fáze Ϭ; 

 intenzivní tváření za studena; 

 únava za tepla. 

2.1.10 Korozní praskání pod napětím  

Tento druh koroze je zvláště škodlivým a nebezpečným případem poškození kovů 

 a slitin, často i v málo agresivních prostředích. Specifická prostředí v případě 

korozivzdorných ocelí jsou zejména ta, která obsahují chloridy nebo hydroxidy. 

V prostředí s chloridy může koroze za napětí nastat již při koncentraci chloridových iontů 

několik ppm (miliontin), působí-li voda za vysokého tlaku. Vznik trhlin následkem koroze 

pod napětím představuje u korozivzdorných ocelí a slitin velmi závažný nedostatek  

při jejich průmyslovém využití.     

Při současném působení koroze a mechanických vlivů může být korozní napadení 

intenzivnější, často však proniká místně větší rychlostí, než která by odpovídala poškození 

při odděleném působení obou vlivů. Jde o jev korozního praskání, ke kterému dochází  

u některých materiálů v určitých prostředích za působení tahových napětí,  

a to mezikrystalově, transkrystalicky nebo smíšeně. Mezikrystalové korozní praskání  

se projevuje zejména u měkkých uhlíkových ocelí v dusičnanech a alkáliích, smíšené 

praskání u mosazi v prostředích obsahujících čpavek a transkrystalické praskání  

u austenitických Cr-Ni ocelí v prostředí chloridů (obr. 36).    

 

Obr. 36 Charakteristické případy výskytu korozního praskání korozivzdorných ocelí;  

a) transkrystalické vyvolané chloridy u svarového spoje oceli 1Cr18Ni10Ti ve svarovém 

kovu; b) v základním materiálu; c) trhliny vycházející z vnitřního povrchu až na vnější 

povrch; d) mezikrystalové korozní praskání; e) transkrystalické s typickým mikro a makro 

větvením; f) skluzové pásy v zrnech před čelem trhliny vyvolané korozním praskáním [4] 

Zbytková napětí mohou být od dřívějšího tváření za studena, tepelného zpracování, 

svařování apod., a není proto vždy třeba vnějšího zatížení pro vznik a rozvoj korozního 

praskání. Struktura slitiny vedle chemického složení hraje důležitou úlohu při vývoji 
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korozního praskání. Například prostorově centrovaná krychlová mřížka je mnohem 

odolnější než plošně centrovaná, což potvrzuje srovnání náchylnosti austenitických Cr-Ni 

ocelí. Velikost zrna může mít urychlující vliv resp. s rostoucí velikostí zrna roste citlivost 

ke koroznímu praskání. Dále jsou to hranice zrn, kluzné roviny, dislokace, precipitáty 

a jejich rozhraní, které se mohou uplatnit při povrchových jevech vedoucích ke koroznímu 

praskání.  

V podstatě jsou dvě teorie korozního praskání [4]:     

 teorie elektrochemická  -  která uvažuje vznik místního korozního článku 

za vývoje elektrochemického rozpouštění kovu; 

 teorie napěťového sorpčního praskání – je založena na oslabení kohézních 

vazeb mezi atomy na povrchu kovů a slitin adsorpcí specifické složky 

prostředí. 

Pro vznik a vývoj korozního praskání je nezbytné tahové napětí, které je možné 

zhruba rozdělit do dvou skupin [4]:     

  tahové napětí vnější, které je vyvoláno vnějším zatížením; 

  napětí, které vychází ze zbytkových pnutí. 

V praxi převážná část lomů vyvolaných korozním praskáním byla způsobena 

zbytkovým pnutím vyvolaným tvářením za studena, svařováním apod. Vysoké úrovně 

napětí mohou být v materiálu vyvolány též velkým tepelným spádem přímo při provozu 

zařízení, přičemž již samotné zvyšování teploty v mnoha případech podporuje vznik  

a vývoj korozního praskání. 

Odstranění jevu korozního praskání spočívá v prvé řadě  jako u všech proti 

korozních ochran ve výběru vhodného materiálu (obr. 37). Není-li to zcela možné je nutné 

snížit úroveň napětí vhodným tepelným zpracováním např. žíháním na odstranění pnutí 

u uhlíkových ocelí kolem teploty 600 až 660 ºC, nebo u austenitických ocelí kolem teploty 

900 až 950 ºC. Není-li možné tepelné zpracování, pak nezbývá než odstranit agresivní 

složku z prostředí, nebo prostředí modifikovat buď snížením teploty, nebo přísadou 

inhibitorů. Nejsou-li ani tyto úpravy možné nebo účinné lze volit ochranu například 

plátováním nebo elektrochemickou polarizací. 

 
  Obr. 37 Vliv niklu na náchylnost ke koroznímu praskání slitin Fe-Cr-Ni v chloridech; 

plná čára značí minimální dobu do lomu τ zkoušek drátu s 18-20 % Cr ve vroucím  

roztoku 42 % MgCl2; čárkovaná čára značí součinitel intenzity napětí  

při korozním praskání KISCC v roztoku 22 % NaCl [4] 
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Jestliže je materiál vystaven střídavému namáhání a současně koroznímu prostředí, 

podstatě se snižuje i mez únavy a dochází ke korozní únavě. Rozdíl mezi korozním 

praskáním a korozní a únavou spočívá v tom, že v případě korozní únavy je materiál 

namáhán střídavě se měnícím napětím. Při ní nelze uvažovat o mezi únavy, protože  

se korozí průřez součásti stále zmenšuje. Únavová křivka se stoupajícím počtem cyklů 

stále klesá při klesajícím napětí, takže i pod mezí únavy dojde k lomu (obr. 38).  

Trhliny vznikající při korozní únavě jsou obvykle transkrystalické a mohou se větvit. 

Čím pomalejší jsou napěťové cykly, tím větší vliv může mít korozní prostředí 

na zkrácení životnosti součásti. 

 
  Obr. 38 Typický průběh únavových křivek oceli pro ohyb za rotace; plná čára  

značí vzduch, čárkovaná čára značí agresivní prostředí (mořská voda);  

ϬO - aplikované napětí, ϬC - mez únavy, ϬN - časová mez únavy,  

ϬNk - časová mez korozní únavy, N - počet cyklů [4] 

2.2 Spojování ocelí rozdílných strukturních bází 

Svařování ocelí nestejného chemického složení a rozdílných strukturních bází  

(A - F) vede vždy k degradaci jednoho nebo obou svařovaných materiálů z důvodu,  

že v přechodu materiálu do svarového kovu vzniká natavená - fúzní - zóna, která má 

odlišné chemické složení a tím i degradované mechanické, fyzikální (termodynamické) 

a chemické vlastnosti. Při tepelném zpracování a při dlouhodobém provozu za teplot 

vyšších než 350 °C probíhají mezi základními materiály a svarovým kovem výrazné 

difúzní pochody především uhlíku, které mají za následek tvorbu oduhličených  

a nauhličených pásem s degradovanými vlastnostmi, což vede ke snížení spolehlivosti, 

životnosti a bezpečnosti svarového spoje [1]. 

2.2.1 Použití Schaefflerova diagramu  

Postup svařování různorodých materiálů je určován provozní teplotou, dobou 

a namáháním svarového spoje. Uvedené parametry určují chování, tj. stabilitu přechodu 

mezi základními materiály a svarovým kovem. Nejsou-li přechody stabilní, potom  

v provozu dochází k degradačním změnám vlastností v přechodech. Strukturní stavy, které 

získáme v oceli v závislosti na jejím chemickém složení po rychlém ochlazení 

z rozpouštěcí teploty (1050 °C) na teplotu 20 °C, lze zjistit z upraveného Schaefflerova 

diagramu. V přiblížení lze Schaefflerův diagram použít ke stanovení strukturních stavů 

v přechodech mezi základními materiály a svarovým kovem. 
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Upravený Schaefflerův diagram je uveden na obrázku 39 a je z něho zřejmé,  

že v přechodu mezi feritickou ocelí a austenitickým svarovým kovem se vyskytuje směs 

struktur, jmenovitě martenzitická struktura, která může především podle obsahu uhlíku 

znesnadnit postup svařování. Při existenci martenzitu je bezpodmínečné nutné svařovaný 

předmět předehřívat a předejít tak možnosti vzniku martenzitu s vyšším obsahem uhlíku. 

Martenzit transformující z austenitu za poměrně nízkých teplot okolo 200 °C a dále 

ochlazovaný na teplotu 20 °C může být zdrojem trhlin za studena, které navíc mohou být 

ve svarovém kovu indukovány vodíkem např. z vlhkosti ovzduší a z obalu elektrod. 

Předehřevem (150 °C) dochází k popuštění martenzitu a tím ke snížení stavu napjatosti 

spoje po svařování [1]. 

 
Obr. 39 Schaefflerův diagram strukturních stavu po rychlém ochlazení oceli 

 z rozpouštěcí teploty na teplotu 20 °C, s vyznačením složení mikrostruktury  

v důsledku promíšení (body A, B, X, Y, Z) [3] 

Na obrázku 39 je uveden příklad grafického použití Schaefflerova diagramu  

při svařování nízkolegované oceli s austenitickou chrom-niklovou ocelí při použití 

přídavného materiálu na bázi niklu ~ 60 hm. %. Do Schaefflerova diagramu  je zanesen 

bod, charakterizovaný chromovým a niklovým ekvivalentem oceli nízkolegované (bod  A) 

a oceli chrom-niklové (bod B). Na spojnici těchto dvou bodů bude ležet bod, vyznačující 

chemické složení svarového kovu, za předpokladu správného odhadu stupně promíšení 

obou ocelí. Když přihlédneme k nižší teplotě tavení austenitické oceli, tak potom můžeme 

vzít promíšení 45 % nízkolegované oceli a 55 % austenitické oceli.  Tento bod pod 

označením X zakreslíme do vyznačené úsečky. Nyní je zakreslen do diagramu poloha 

bodu Y, charakterizující složení přídavného materiálu na bázi niklu. Když odhadneme 

stupeň promíšení svarového kovu, vytaveného tímto přídavným materiálem s oběma 

základními materiály na 30 %, potom v poměru (70:30) na úsečce XY vyznačíme bod Z, 

charakterizující složení svarového kovu s promíšením a zjistíme odpovídající 

mikrostrukturu. 

Chemické složení svarového kovu při svařování různorodých ocelí bude záviset  

od složení obou základních materiálů, složení přídavného materiálu a stupně promíšení 

svarového kovu. Třeba také upozornit, že chemické složení svarového kovu nebývá  

při svařování různorodých materiálů homogenní, zejména v případě mnohovrstvých svarů. 

Solidifikační charakteristiky svarového kovu jsou ovlivňované relativním promíšením 

a gradienty koncentrace v blízkosti přechodových zón na straně každé oceli. 

Platí všeobecné pravidlo, že pevnost a korozní odolnost svarového kovu se musí nejméně 

rovnat vlastnostem horšího ze základních materiálů. Svar musí být odolný proti praskání, 
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což vyvolává v případě použití přídavného materiálu austenitické báze potřebu 

projektování mikrostruktury s obsahem 5 - 10 % feritu a nebo použití niklových slitin. 

U mnohovrstvých svarů je třeba počítat s tím, že i když složení, mikrostruktura  

a vlastnosti jednotlivé vrstvy svaru jsou v pořádku, neplatí to pro všechny vrstvy.  

Třeba předpokládat jiné složení svarového kovu v kořenové oblasti, jiné v oblasti krycích 

vrstev a jiné ve středu průřezu. Složení jednotlivých vrstev můžeme odhadnout nebo 

vypočítat, když známe chemické složení obou základních materiálů, chemické složení 

přídavného materiálu a stupeň promíšení svaru z každé strany svařovaných ocelí. 

Promíšení svaru můžeme změřit z příčného makrovýbrusu zkoušeného svaru (obr. 40).    

 
Obr. 40 Schéma promíšení vytaveného svarového kovu s přetaveným 

základním materiálem [3] 

2.2.2 Volba technologie svařování  

Při svařování různorodých materiálů je potřebné z důvodu co nejnižšího nalegování 

svarového kovu aplikovat technologie svařování s nízkými hodnotami tepla přivedenými 

na jednotku délky svarového spoje. Optimální procesy např. svařování laserem, 

elektronovým paprskem, svařování třením, mikroplazmou, lze realizovat jen v málo 

případech. Proto je nutné použít z dostupných způsobů např. ruční obloukové svařování 

(111) s malými tepelnými příkony, tj. svařování malými průměry elektrod, nízkými  

proudy a vyššími rychlostmi svařování. Úspěšně lze využít, za uvedených podmínek, 

svařování tavící se elektrodou v inertním ochranném plynu MIG (131). Velká promíšení  

se dosahují při svařování a navařování pod tavidlem (121) a při elektrostruskovém 

svařování (72) [1]. 

2.2.3 Heterogenní svarové spoje z pohledu struktury  

V důsledku rozdílných součinitelů tepelné roztažnosti svarového kovu austenitické 

báze a feritického základního materiálu dochází při cyklickém tepelném namáhání 

k poruše svarového spoje (obr. 41).  

 
Obr. 41 Křivky tepelné roztažnosti ocelí rozdílných strukturních bází; C - austenitický 

svarový kov 18 hm. % Cr, 8 hm. % Ni; B - svarový kov 60 hm. % Ni, 18 hm. % Cr; 

A - nízkolegovaná žáropevná CrMoV ocel [1] 
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Austenitická ocel má menší tepelnou vodivost jako konstrukční ocel.  

Proto je potřeba při svařování umístit zdroj tepla (elektrický oblouk) více ke konstrukční 

oceli, aby se austenitická ocel velmi nenatavovala. Pokud je nutné svarový spoj 

předehřívat, je třeba zdroje předehřevu více orientovat na materiál s vyšší tepelnou 

vodivostí. Rozdíl v koeficientech tepelné roztažnosti může vyvolávat ve svarovém kovu 

vznik napětí na straně oceli s vyšším koeficientem tepelné roztažnosti.  

Zejména svarové spoje pracující v proměnlivém tepelném režimu tj. teplotní 

cyklování, náběhy teplot a odstávky, jsou v důsledku rozdílných koeficientů tepelné 

roztažnosti cyklicky namáhané v oblasti tepelné vysokodeformační únavy. Proto je třeba 

chemické složení svarového kovu upravit tak, aby jeho koeficient tepelné roztažnosti ležel 

mezi koeficienty obou materiálů, případně aby svarový kov byl natolik plastický, aby stačil 

překonat cyklické deformace z toho vznikající [3].   

K výskytu vad heterogenních svarových spojů dochází v přechodu mezi 

nauhličenou a oduhličenou oblastí. Rozbor svarového spoje dlouhodobě namáhaného  

za pracovní teploty 550 °C je uveden na obrázku 42a. V dané pásmu heterogenního 

svarového spoje přechází uhlík z oceli, která jej obsahuje více, do oceli uhlíkem chudší 

nebo k fázi, jenž tento prvek snáze rozpouští.  V praxi nejčastěji dochází k difuzi uhlíku  

ve svarových spojích konstrukčních uhlíkových ocelí s korozivzdornými austenitickými 

ocelemi. Jak z obrázku 42b vidíme, má složení ocelí velký význam pro rychlost difuze.  

                 
a)                                                   b)   

Obr. 42 Heterogenní svarové spoje; a) rozbor svarového spoje ocelí za teploty 550 °C;  

b) difuze uhlíku v pásmu závaru zhotovený elektrodou typu 18Cr-8Ni, zv. 1000x [1, 10] 

Metalograficky lze zjistit oduhličené a nauhličené pásmo, které leží v oblasti závaru 

a jeho šířka se mění podle podmínek pracovního postupu. Difuze uhlíku v austenitech  

vede často k tvoření mezivrstvy martenzitu a heterogenní svarový spoj v daném 

přechodovém pásmu křehne, tj. jeho strukturní stálost může být za daných podmínek 

nevyhovující (obr. 43).  
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a) b) 

Obr. 43 Heterogenní svarové spoje; a) martenzitická struktura v závarovém pásmu,  

zv. 450x; b) detail martenzitické struktury v závarovém pásmu, zv. 2300x [10] 

Podmínka vzniku dvoufázové struktury (A+F) nedostačuje, poněvadž svarový kov 

musí splňovat i jiné podmínky chemického složení [10]:     

 obsah uhlíku má být nižší než 0,10 hm. %; 

 obsah křemíku menší než 0,6 hm. %;  

 potvrzený vliv vyšší koncentrace feritotvorného niobu na zvýšení 

náchylnosti svarového kovu k praskání. 

Další podmínkou vzniku požadované struktury je míra zředění svarového kovu, 

která závisí na tloušťce základního materiálu, způsobu svařování a na parametrech 

svařování. Toto zředění je výraznější směrem ke koření svaru.  

Studie svařitelnosti ocelí nestejného chemického složení a rozdílných strukturních 

bází (A - F) potvrzují, že vlivem rozdílných koeficientů zředění můžeme v pásmu závaru 

získat buď čistý austenit (obr. 44a) nebo martenzit v austenitickém základu (obr. 44b). 

Pod vlivem napětí může přítomnost čistého austenitu v určitých případech v pásmu závaru 

přivodit trhlinky (obr. 44c), přestože chemické složení svarového kovu nataveného  

z přídavného materiálu typu 24Cr-13Ni vyhovělo zkouškám praskavosti [10]. 

   

a) b)  c) 

Obr. 44 Heterogenní svarové spoje; a) čistě austenitické závarové pásmo, konstrukční 

nízkolegovaná ocel, přídavný materiál 20Cr-10Ni-3Mo, zředění 30 %, zv. 450x; 

b) v blízkosti kořene svaru tvoření martenzitu, konstrukční nízkolegovaná ocel, přídavný 

materiál 20Cr-10Ni-3Mo, zředění nad 30 %, zv. 450x; c) závarové pásmo čistě 

austenitické, mikrotrhliny podél hranic zrn austenitu, konstrukční nízkolegovaná ocel, 

přídavný materiál 25Cr-20Ni, zředění 50 %, zv. 180x [10] 

Z rozboru svarového spoje  je zřejmé, že přídavný materiál pro svařování  

a technologii svařování ocelí rozdílných strukturních bází je třeba volit tak,  

aby za provozních podmínek byl vznik oduhličených a nauhličených pásem potlačen  
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na minimum, tj. aby strukturní stálost spoje byla co nejvyšší, jinými slovy, aby gradient 

chemické koncentrace uhlíku v přechodu mezi základním materiálem a svarovým kovem 

byl co nejnižší. Šířka pásma, ve kterém proběhla difuze, se dá vypočítat podle vzorce [1]: 

.2 CefDx   [cm]               (2.4) 

, kde DCef  je efektivní koeficient difúze uhlíku [cm
2
.s

 -1
] a τ je čas [s]. 

2.2.4 Problematika svařování heterogenních svarových spojů  

Při svařování ocelí rozdílných strukturních bází se musí uvažovat o jejich různých 

teplotách tavení.  Více legovaná ocel, zejména austenitická má nižší teplotu tavení než ocel 

méně legovaná. Navíc austenitické oceli mají také širší interval tuhnutí (likvidus - solidus) 

než oceli konstrukční.  Velký rozdíl v teplotě tavení může způsobit praskání na straně oceli 

s nižší teplotou tavení, protože smrštění svaru na straně konstrukční oceli vyvolává 

působení přechodných termálních napětí na straně austenitické oceli, jejichž teploty jsou 

ještě v teplotním intervalu křehkosti za tepla. Tento problém můžeme překonat tím, 

že při svařování naneseme jednu nebo více housenek na stranu konstrukční oceli s vyšší 

teplotou tavení. Tento postup je známý jako polštářování resp. navařování hrany (plochy) 

feritické ocelí. Uvedený postup navařování lze využít jako bariéru pro nežádoucí migraci 

některých prvků, zejména uhlíku do svarového kovu, ke které může dojít během 

následného žíhání svarového spoje nebo během dlouhodobého provozu zařízení 

při zvýšených teplotách (obr. 45).     

 
 a)           b)                                 c) 

Obr. 45 Postup svařování feritické oceli s korozivzdornou austenitickou ocelí; 

a) zhotovení polštáře (návaru) na hranu feritické oceli; b) zarovnání polštáře (návaru); 

 c) zhotovení vlastního svaru [3] 

Při výběru vhodného typu přídavného materiálu musíme uvážit, že svarový kov 

musí splnit požadavky konstruktéra tj. mít potřebné mechanické a korozní vlastnosti  

a musí mít také vhodné fyzikální vlastnosti. Když je rozdíl v teplotě tavení obou 

spojovaných materiálů velký, musí se přídavný materiál přizpůsobit teplotě tavení níže 

tavitelného základního materiálu. Svarový kov musí mít také dostatečnou tažnost,  

aby překonal rozdíly v tepelné roztažnosti obou spojovaných materiálů. Přídavný materiál 

by měl mít taky nízký obsah intersticiálních prvků tj. uhlíku, dusíku, kyslíku a vodíku. 

Pokud svarový spoj ocelí pracuje do 350 °C, svařujeme austenitickými elektrodami, 

které dávají plastický svarový kov s vysokou houževnatostí. Pro svařování je možno 

též použít elektrod dávajících nízkolegovaný svarový kov s velmi nízkým obsahem uhlíku. 

Zásadně se svařuje bazickými elektrodami, aby nalegování svarového kovu bylo  

co nejnižší. Technologii svařování je třeba volit podle obtížněji svařitelné oceli, tj. podle 

feriticko-martenzitických ocelí. Obdobně způsob tepelného zpracování po svařování  

se určuje podle obtížněji svařitelné oceli s tím, že spoj se pouze popouští na spodní hranici 

popouštěcí teploty s prodloužením doby popouštění.  
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Svarový spoj, který pracuje za teplot vyšších než 350 °C, se svařuje postupem, 

který dává svarový kov tvořící bariéru proti difúzi uhlíku. Svařuje se nejlépe elektrodami 

s vyšším obsahem niklu než 30 hm. %. Aby se zabránilo vzniku trhlin v kořeni svaru, 

svařujeme kořenovou vrstvu elektrodami 38 hm. % Ni, 20 hm. % Cr (svarový kov 

vzdoruje tvorbě trhlin). Vlastní výplňový svar svaříme podle pracovní teploty buď 

elektrodami s vysokým obsahem Ni nebo elektrodami 60 hm. % Ni, 18 hm. % Cr (obr. 46).  

Svařují-li se materiály různých strukturních bází o velkých tloušťkách stěn, 

zhotovuje se svarový spoj tak, že se vysokolegované přídavné materiály 60 hm. % Ni, 

18 hm. % Cr nebo elektrody s vysokým obsahem niklu použijí pouze pro navaření 

protidifúzní bariéry na straně feritického materiálu (2 vrstvy), kdežto pro výplňový  

svar se použijí elektrody austenitické báze, nejlépe s velmi nízkým obsahem uhlíku  

~  0,03 hm. %, které odolávají trhlinám.  

Po svařování se spoj pouze popouští za teplot na dolní předepsané hranici  

s prodloužením popouštěcí doby podle předpisu platného pro feriticko-martenzitický 

základní materiál s přihlédnutím na použitý austenitický základní materiál, který musí být 

z důvodu odolnosti proti MKK stabilizovaný Nb. Teplota předehřevu při svařování 

polštáře se stanoví podle feriticko-martenzitické oceli.  

Při svařování výplňového svaru elektrodami austenitickými báze např. se složením 

18 hm. % Cr, 8 hm. % Ni se svarový spoj nemusí předehřívat. Způsob svařování 

polštářováním podle výše uvedeného postupu je na obrázku 47.  

 

Obr. 46 Konstrukce svarového spoje oceli 

rozdílných bází pracující za teplot vyšších 

než 350 °C 1 - austenitická ocel 18 hm. % 

Cr, 8 hm. % Ni, 2 - nízkolegovaná ocel,  

3 - kořen, svarový kov 38 hm. % Ni,  

20 hm. % Cr, 4 - svarový kov 60 hm. % 

Ni, 18 hm. % Cr [1] 
 

Obr. 47 Svařování ocelí  rozdílných 

strukturních bází s využitím polštářování 

1- austenitická ocel 18 hm. % Cr, 8 hm. % 

Ni, 2 - nízkolegovaná ocel, 3 - kořen, 

svarový kov 38 hm. % Ni, 20 hm. % Cr,  

4 - polštář, svarový kov 60 hm. % Ni, 

18 hm. % Cr, 5 - svarový kov 18 hm. % 

Cr, 8 hm. % Ni [1] 

Takovými postupy (obr. 45 až 47) je  možné  minimalizovat  zbytkové  napětí, 

indukované do svarového spoje. Jedním z primárních problémů svařování a svařitelnosti 

heterogenních svarových spojů, zejména mezi austenitickými a feritickými ocelemi  

je migrace uhlíku. Když se uhlíkatá nebo nízkolegovaná ocel svařuje přídavným 

materiálem s vyšší koncentrací chromu, uhlík ze základního materiálu bude difundovat 

do svarového kovu, pokud je svarový spoj vystavený účinku vyšších teplot nad 350 ºC.  

Rychlost difuze uhlíku je funkcí teploty a času, výrazně vzrůstá při teplotách nad 600 ºC. 

Kromě samotného svařování může k migraci uhlíku dojít také během žíhání svarového 

spoje nebo během provozu energetického zařízení. 
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Austenitická ocel má vyšší rozpustnost uhlíku než feritická ocel 

a proto bude oduhličení feritické části svarového spoje větší, pokud se na svařování  

použije austenitický přídavný materiál. Výrazná migrace uhlíku a oduhličení se projeví 

vznikem čistě feritické mikrostruktury a může také výrazně zhrubnout zrno. Na druhé 

straně difuze uhlíku k fázovému rozhraní způsobí zvýšení jeho koncentrace na hranici 

tohoto rozhraní a precipitaci slitinových karbidů zejména chromu. Výskyt feritické 

vrstvičky a na druhé straně výskyt karbidické difuzní vrstvy může potom způsobovat 

problémy při mechanických zkouškách svarových spojů nebo při jejich provozu.  

Jedním z možných řešení tohoto problému je použití niklové slitiny pro zhotovení 

protidifúzních mezivrstev [3]. 

Bude-li svarový spoj ocelí rozdílných strukturních bází použit za teplot nižších  

než 350 °C, je možno zhotovit polštář nízkolegovanou elektrodou s velmi nízkým obsahem 

uhlíku (0,05 až 0,08 hm. % C). Pro výplňový svar použijeme elektrody austenitické báze 

např. se složením  18 hm. % Cr, 8 hm. % Ni. V důsledku nízkého obsahu uhlíku  

ve svarovém kovu nataveném z nízkolegované elektrody nedochází téměř za pracovních 

teplot pod 350 °C k nauhličení svarového kovu o složení 18 hm. % Cr, 8 hm. % Ni.  

Navařená mezivrstva musí být dostatečně široká. I když se podle Schaefflerova diagramu 

vytvářejí  v přechodu mezi austenitickým svarovým kovem a mezivrstvou z nízkolegované 

elektrody struktury od feritu až po austenit, lze tímto způsobem dosáhnout houževnatého 

svarového spoje, který je do teplot 350 °C strukturně stálý. Lze to vysvětlit tak,  

že se v přechodu při rychlém ochlazení vytváří zákalná fáze s velmi nízkým  

obsahem uhlíku (0,05 až 0,08 hm. %), tj. nízkouhlíkový martenzit, který je v porovnání 

s vysokouhlíkovým martenzitem poměrně houževnatý [1].  

Při svařování feriticko-austenitických ocelí je vyžadováno konečné tepelné 

zpracování svarových spojů provedených svařovacími materiály obsahujícími niob. 

Druh a režim tepelného zpracování musí být jednoznačně stanoven ve výrobně 

technologické dokumentaci vypracované pro daný typ svarového spoje. Tepelné 

zpracování se pro tyto kombinace základních materiálů dělí na mezioperační a závěrečné 

popouštění. Mezioperační žíhání se provádí po svaření části svaru velké tloušťky  

nebo návaru, jestliže pro tyto návary (spoje) je požadováno popouštění hotového dílu.   

Závěrečné popouštění se provádí po skončení všech uvažovaných svařovacích 

 a tepelných operací na svařovaném nebo navařovaném výrobku a rovněž po opravě vad 

svarových spojů s použitím svařování. Teplota mezioperačního popouštění musí být nižší 

než teplota závěrečného popouštění nejméně o 15 °C. Teplota závěrečného popouštění 

svarových spojů a navařených dílů nesmí ve všech případech převyšovat teplotu 

popouštění základního materiálu při jeho úplném tepelném zpracování v režimech 

stanovených normou nebo technickými podmínkami na polotovary z oceli odpovídající 

značky [1].   

Při výrobě heterogenních svarových spojů austenit – ferit, mohou vzniknout také 

další technologické problémy, zejména foukání elektrického oblouku vlivem magnetických 

polí na straně feritického materiálu při svařování stejnosměrným proudem nebo  

při elektronovém svařování ve vakuu. Feritická část je totiž feromagnetická,  

zatím co austenitická část je nemagnetická, tím se vychyluje elektrický oblouk na stranu 

feritické oceli. Tato feritická část se potom bude více natavovat, což může způsobit 

výraznější promíšení svarového kovu nebo při svařování kořenové části svaru také vznik 

neprůvarů [3]. 
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Opatření proti foukání elektrického oblouku:     

 připevnění uzemňovací svěrky v místě začátku svařování resp. postup 

svařování směrem od uzemňovací svěrky; 

 pokud možno použití střídavého proudu; 

 změna úhlu sklonu elektrody, udržovat nejkratší délku oblouku. 

2.3 Strukturní stálost návarů a svarových spojů 

Problematika strukturní stálosti svarových spojů představuje oblast, v níž se spojují 

základní vědecké poznatky z oblasti fyzikální metalurgie na straně jedné a rozsáhlé 

technologické poznatky z oblasti svařovacích procesů, tepelného zpracování a aplikované 

mechaniky na straně druhé. Získané poznatky z dané problematiky přináší nové  

pohledy na řešení materiálově technických problémů energetického strojírenství,   

jakož i na hodnocení spolehlivosti, životnosti a bezpečnosti energetických zařízení.  

S tím je spojeno snížení odstávek energetických zařízení a prodloužení jejich životnosti. 

2.3.1 Struktura a mechanické vlastnosti ocelí  

Za rozhodující při určování provozní spolehlivosti lze považovat degradační 

procesy, vedoucí ke křehnutí, porušování v podmínkách vyšších teplot, únavě 

a únavovému porušování a poškození účinkem koroze a s interakcí všech uvedených 

procesů. Poznání změn v materiálu, jenž je vystaven provoznímu namáhání, je nezbytným 

předpokladem pro možnost vyhodnocení dat získaných diagnostickými prostředky. 

Degradační procesy se tak stávají jednou z podmínek k vytvoření spolehlivých podkladů 

pro širokou oblast diagnostiky. Nutnost znalosti důsledků provozních podmínek  

se především projeví v období, kdy bude třeba rozhodnout o zbytkové životnosti 

a zbytkové použitelnosti komponent jaderných zařízení po dlouhodobém provozu.  

Další oblastí, pro kterou je znalost degradačních procesů nutná, je optimalizace 

výběru a vývoje nových materiálů a příprava konstrukčních podkladů při návrzích nových, 

výkonnějších typů jednotlivých komponent i celků. Přitom je nutná znalost lomového 

chování materiálu v provozních podmínkách, které umožní vypracovat vhodné 

diagnostické metody pro posouzení dosaženého stupně degradace materiálu a pro odhad 

zbytkové životnosti. Využitím nových poznatků lze navrhnout opatření k prodloužení 

životnosti degradovaného materiálu a komponent racionálními regeneračními postupy. 

Podle získaných poznatků lze vyvíjet nové materiály a navrhnout optimalizaci strukturních 

stavů stávajících kovových materiálů s ohledem na zvýšenou odolnost proti procesům 

snižujícím životnost součástí. 

Jestliže se původní struktura materiálu změní natolik, že součást není schopna 

přenášet namáhání, pro něž byla určena, tj. strukturní stálost je za daných podmínek 

nevyhovující, takže se zcela vyčerpá životnost materiálu, přestane součást plnit původní 

funkci a může dojít k jejímu porušení [12].  

2.3.2 Příčiny degradace struktury a vlastností spojů  

Precipitační a disperzní zpevnění a stejně tak i zpevnění dislokační mají za následek 

výrazné strukturní změny. Vzájemná korespondence mezi odpevněním a zpevněním ocelí 

svarového spoje, redistribucí uhlíku a změnami struktury spoje byla demonstrována 

provedenou studií na heterogenním svarovém spoji mezi feritickou ocelí a austenitickou 

ocelí. Tento svarový spoj se vyznačuje velmi nízkou strukturní stálostí, neboť uhlík 

se velmi intenzivně přerozděluje z feritické oceli do oceli austenitické.  
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Po izotermickém žíhání 600ºC/100h je v pásmu feritické oceli, které není ovlivněno 

redistribucí uhlíku, feriticko-karbidická struktura s karbidy typu M3C (obr. 48a). Hlavní 

složkou pevnosti tvoří disperzní a precipitační zpevnění. V pásmu austenitické oceli 

neovlivněném redistribucí uhlíku tvoří významnou složku pevnosti zpevnění dislokační 

(obr. 48b). Zvýšená hustota dislokací je na hranicích buněk a dvojčat.  

    
a) b) 

Obr. 48 Heterogenní svarový spoj; a) struktura feritické oceli 12 050 po žíhání  

600 ºC/100h, tenká kovová fólie, mikroskop JEM 200A, zv. 41 600x; b) struktura 

austenitické oceli 17 241 po žíhání 600 ºC/100h., tenká kovová fólie, 

mikroskop JEM 200A, zv. 41 600x [12] 

Bezprostřední okolí hranice ztavení obou ocelí po žíhání 600 ºC/100 h je zobrazeno 

na obrázku 49. Rozhraní mezi oběma ocelemi probíhá zhruba podle uhlopříčky, přičemž 

feritická ocel je zobrazena v levém horním rohu, ocel austenitická v pravém dolním rohu. 

Přerozdělení uhlíku vedlo během izotemického žíhání k disperznímu a precipitačnímu 

odpevnění feritické oceli a k intenzivnímu precipitačnímu zpevnění austenitické oceli.   

 

Obr. 49 Heterogenní svarový spoj;  struktura přechodového pásma stykového  

svaru ocelí 12 050 a 17 241 po žíhání 600 ºC/100h., tenká kovová fólie, 

mikroskop JEM 200A, zv. 38 500x [12] 

Po dlouhodobém žíhání je přechodová, velmi úzká zóna stavení obou ocelí 

obsazena na straně feritické matrice globulárními karbidy M3C a M7C3, zatímco 

austenitická matrice je zpevněna jednak intersticiálním uhlíkem a koherentními 

až nekoherentními karbidy typu M23C6. Zatímco feritická ocel má v neovlivněné zóně 

mikrotvrdost 291 ± 40 HV 0,02 a austenitická ocel v redistribucí uhlíku  neovlivněné zóně 

288 ± 11 HV 0,02. Odpevněná zóna na straně feritické oceli u rozhraní má mikrotvrdost 

152±21 HV 0,02 a zóna austenitu přiléhající k rozhraní je extrémně zpevněná, neboť 

obsahuje 2,1 hm. % uhlíku. Příslušné zpevnění dosahuje v mikrotvrdosti hodnotu 

2940±120 HV 0,02, tj. více než desetinásobku mikrotvrdosti austenitické oceli v pásmu, 

které není zasaženo přerozdělením uhlíku. 
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U spojů a návarů s velmi nízkou strukturní stálostí dochází k výrazné redistribuci 

uhlíku již během svařovacího procesu, takže při chladnutí po svaření vznikají na rozhraní 

svarových spojů ocelí, které mají rozdílné koeficienty teplotní roztažnosti, vysoká vnitřní 

napětí relaxující plastickou deformací v měkčí a odpevněné zóně spoje.  Část energie 

spotřebovaná na plastickou deformaci se přitom ukládá ve formě energie nově vznikajících 

poruch v mřížce. Při plastické deformaci měkčí, redistribucí uhlíku oduhličené 

a odpevněné zóny, se dislokace uspořádávají během ohřevu do buněčné struktury. Jestliže 

plastická deformace oduhličené zóny překročila kritickou hodnotu dochází k rekrystalizaci 

, při níž se struktura deformačně zpevněného materiálu nahradí novými nedeformovanými 

zrny, která vznikají nukleací a růstem. Tento jev se často pozoruje u spojů a návarů   

feritických a austenitických ocelí. U stykového svaru oceli feritické a austenitické oceli 

je rekrystalizace feritu v oduhličené zóně  feritické oceli dobře pozorovatelná na obrázku 

obr. 50, který zobrazuje strukturu rozhraní obou ocelí spoje po izotermickém žíhání.  

    
a) b) 

Obr. 50 Heterogenní svarový spoj; a) struktura rozhraní stykového svaru ocelí 12 050 

a 17 241 po žíhání 700 ºC/15h, leptáno nitalem, zv. 250x; b) struktura rozhraní stykového 

svaru oceli 12 050 a 17 241 po žíhání 600 ºC/100h, leptáno nitalem, zv. 250x [12] 

Nově vznikající feritická zrna rostou ve směru převážně kolmém na rozhraní ferit/ 

austenit, tj. proti směru difuzního toku uhlíku (obr. 50a). Nukleace nových feritických zrn 

nastupuje v blízkém okolí rozhraní a její počátek je vázán na precipitační a disperzní 

odpevnění oduhličené zóny, tj. na úplné rozpuštění karbidických a nitridických částic 

v zóně (obr. 50b). Příměsové atomy a precipitáty představují překážky rekrystalizačním 

procesům, tj. překážky pohybu subzrn i hranic zrn s velkými úhly. U těchto spojů žíhaných 

např. na za nižších teplot, jimž odpovídá méně intenzivní redistribuce uhlíku a menší 

intersticiální a precipitační odpevnění oduhličené zóny, se rekrystalizace uvedeného typu 

nevyskytuje (obr. 51). 

 

Obr. 51 Heterogenní svarový spoj;  struktura přechodového pásma stykového svaru ocelí 

12 050 a 17 241 po žíhání 500 ºC/1000h., leptáno nitalem, zv. 250x [12] 
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Ze získaných výsledků provedených studií je možné charakterizovat hlavní příčiny 

degradace struktury a vlastností svarových spojů a návarů spočívající ve snížené strukturní 

stálosti. Příčiny degradace jsou spojeny [12]:     

 s redistribucí uhlíku a tvorbou oduhličených a nauhličených zón spoje,  

tj. s tvorbou makronehomogenit ve spojích a návarech; 

 se změnami mechanických popřípadě fyzikálních i korozních vlastností 

spoje, tj. s odpevněním oduhličených zón a se zpevněním nauhličených 

zón důsledkem redistribuce uhlíku během tepelného zpracování spoje 

a při jeho exploataci za zvýšených teplot; 

 s postupnou lokalizací plastické deformace do odpevněných zón spoje 

při cyklických změnách teploty a zatížení.. 

2.3.3 Vliv přerozdělení intersticiálních prvků na strukturu  

K základnímu posouzení struktur ve svarových spojích chrómniklových 

austenitických ocelí s uhlíkovými, popř. nízkolegovanými ocelemi různého složení  

je vhodný Schaefflerův diagram znázorněný na obrázku 52.  

 
Obr. 52 Průběh párových hodnot ekvivalentů chrómu a niklu v Schaefflerově diagramu  

ve svarových spojích podle tab. 6 bez redistribuce uhlíku (úsečka AA´´, BB´´ a CC´´)  

ve spojích a s intenzivní redistribucí uhlíku během izotermického žíhání  

(spojnice bodů AA´A´´, BB´B´´ a CC´C´´) 12 

Podle tohoto diagramu je možné předem stanovit, jakou strukturu bude mít svarový 

kov a přechodové pásmo po svařování bez předehřevu, známe-li přesné a úplné složení 

svarového kovu. Struktura svarového kovu je závislá na ekvivalentech chrómu a niklu, 

které se určují empirickými vztahy:  

Nb 0,5Si 1,5MoCrE Cr  [hm. %] (Schaeffler)          (2.5) 

Mn ,50C30NiE Ni  [hm. %] (Schaeffler)          (2.6) 
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Jejich průsečíky určují polohu svarového kovu ve strukturním Schaefflerově 

diagramu. Svarový kov spoje A´´ (E 377 Co)  má strukturu čistě austenitickou, svarový 

kov spoje B´´ (02Cr23Ni13Nb ) má v austenitické základní hmotě vysoký podíl feritu delta 

přibližně 35 % a svarový kov C´´ (17241) má ve struktuře ojediněle ostrůvky feritu delta. 

Jejich polohy jsou vyznačeny na obrázku 52. 

Struktury přechodových pásem svarových spojů poté odhadneme pomocí úsečky 

spojujících ekvivalenty obou svařených ocelí, tj. pomocí spojnice AA´´, BB´´ 

a CC´´ zobrazených na obrázku 52. Schaefflerův diagram tak umožňuje rychle  

a bez metalografické analýzy získat názorný přehled o strukturních poměrech svarů.  

Schaefflerův diagram však nepočítá s tím, že po svaření, popř. již během svařování, 

může také probíhat přerozdělení intersticiálních prvků, v prvé řadě uhlíku  

a do jisté míry  i dusíku. Oba prvky jsou austenitotvorné  a jejich ekvivalentní účinek 

vzhledem k niklu je přibližně stejný. V Schaefflerově diagramu je vyjádřen součinitelem 

 o hodnotě 30 hm. % C, v některých pracích hodnotou 50 hm. % N. 

Názorně je to ukázáno v  Schaefflerově diagramu na obrázku 52. Do diagramu  

je čárkovaně zakreslen průběh párových hodnot ekvivalentů chrómu a niklu, které byly 

vypočteny z koncentrací Cr, Ni a C změřených v přechodovém pásmu spojů podle tabulky 

9 úsečkovou rentgenovou spektrální mikroanalýzou. Z diagramu na obrázku 52 je zřejmé, 

že následkem přerozdělení uhlíku  z nízkolegované do vysokolegované chrómniklové 

oceli se v této oceli více než dvojnásobně zvýší ekvivalent niklu, vyznačeno v bodech  

A´, B´, C´. 

   Složení a struktura nauhličeného svarového kovu chrómniklových austenitických 

ocelí tak přechází do výchozí struktury a složení nízkolegovaných ocelí se mění po čarách 

A´´A´A, B´´B´B a C´´C´C. V bodech A´, B´ a C´ je austenit chrómniklové oceli silně 

stabilizován, avšak zároveň je rozpuštěným uhlíkem silně přesycen. Podle teploty, při níž 

redistribuce uhlíku probíhá, precipitují v nauhličené zóně austenitu chromniklových ocelí 

více nebo méně dispergované karbidy, které tuhý roztok intenzivně zpevňují.  

Tab. 6 Přehled svarových spojů 12  

Svarový spoj A, B, C - ocel (1) / (2) 
Tepelné zpracování 

teplota / čas [ºC/ h] 

A (1) / (2) - GS17CrMoV5.11 / E 377 Co 550 / 772 

B (1) / (2) - 15CrNiMo / 02Cr23Ni13Nb 500 / 1000 

C (1) / (2) - 12050 / 17241 600 / 100 

Technologie svařování spojů: 

A - ručně obalenou elektrodou 

B - páskovou elektrodou na automatu 

C - na tupo elektrickým odporem v ochranné atmosféře Ar 

Karbidické precipitáty vytvářejí v silně stabilizovaném austenitu po naleptání nitalem 

tmavé mezivrstvy, jejichž morfologie je zobrazena na obrázku 53a, dále v detailech 

na snímcích z elektronového mikroskopu na obrázku 53b až 53e. 
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                           a)                b)                    c) 

         
                                  d)            e) 

Obr. 53 Snímky z elektronového mikroskopu;  

a) karbidické precipitáty na rozhraní spoje B, žíháno 550 ºC/ 10 h, zv. 500x; b) karbidické 

precipitáty na rozhraní spoje B po žíhání 500 ºC/ 12 h, extrakční uhlíkový otisk;  

zv. 22 000x; c) karbidické precipitáty na rozhraní spoje B po žíhání 600 ºC/ 12 h, extrakční 

uhlíkový  otisk, zv. 22 000x; d) karbidické precipitáty na rozhraní spoje B  

po žíhání 700 ºC/ 10 h, extrakční uhlíkový otisk, zv.  22 000x; e) tmavá mezivrstva na 

rozhraní spoje B po žíhání 700 ºC/ 10 h, jemnější karbidické precipitáty jsou na straně 

austenitické oceli, extrakční uhlíkový otisk, zv. 5 000x 12 

Jehlicovitá morfologie v uspořádání karbidů, vysoká mikrotvrdost těchto oblastí  

a také běžné použití Schaefflerova diagramu tj. přiřazení fází podle úsečky B´´B,  

která protíná oblast a+f+m (obr. 52) vedou k tomu, že se tyto strukturní útvary často 

považují za martenzit.  

Ze snímků extrakčních uhlíkových otisků na obrázku 53b,c,d  je však zřetelně 

patrné, že mezivrstva je při uvedených teplotách tvořena karbidickou fází, která vrůstá  

do austenitu návarové oceli v preferovaných směrech, určených krystalografickou orientací 

austenitické matrice.  Karbidy precipitující při této redistribuci uhlíku se při jednotlivých 

teplotách liší svou střední velikostí. Nejmenší karbidy precipitují při teplotě 500 °C  

(obr. 53b) o velikosti kolem 0,02 μm a s rostoucí teplotou jejich střední velikost roste,  

až přibližně na 0,1 až 0,2 μm při teplotě 600 a 700 °C (obr. 53c,d). Mimo to existuje 

gradient velikosti karbidů napříč rozhraním mezi oběma ocelemi spoje (obr. 53e).  

Na straně nízkolegované oceli je přitom rozměr karbidických částic největší a plynule 

klesá ve směru do vysokolegovaného chrómniklového austenitického návaru.  

Podle výchozí strukturní báze navzájem svařovaných ocelí je možné rozdělit návary 

a svarové spoje v zásadě do tří skupin: 

 spoje typu austenit/ austenit, kdy je strukturní báze, při níž obě ocele pracují 

austenitická; 

 spoje typu ferit/ austenit, u nichž je strukturní báze prvé oceli feritická, druhé 

austenitická; 

 spoje typu ferit/ ferit, kdy je základní strukturní báze obou ocelí feritická. 
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Přerozdělení intersticiálních prvků u spojů typu ferit/ austenit je mnohem 

obtížnější, a to zejména pro složitou, nejméně dvoufázovou strukturu feritické oceli, 

tvořenou feritem a komplexními karbidy a také pro komplikované poměry  na fázovém 

rozhraní uvedeného typu α/ γ. Praktický význam spojů typu ferit/ austenit je však značný, 

neboť k nim náleží spoje a návary austenitických chrómniklových ocelí v kombinaci 

s uhlíkovými a nízkolegovanými feritickými ocelemi, které se často používají 

v energetickém strojírenství [12]. 

2.3.4 Experimentální metody stanovení šířky oduhličeného pásma  

Metalografické stanovení šířky oduhličeného pásma 

Je poměrně rychlé, avšak také nejméně přesné. Nejistoty a chyby metalografického 

stanovení šířek oduhličených pásem spočívají v tom, že přechod z oduhličeného pásma  

do původní, přerozdělením uhlíku již neovlivněné, struktury je pozvolný, takže 

mikroskopické stanovení této hranice je zatíženo subjektivními chybami. 

Šířku oduhličené zóny lze měřit buď přímo z výbrusu na matnici metalografického 

mikroskopu nebo lépe a přesněji na fotografiích mikrostruktur. Výbrus je možné  

též připravit přímo na místě pomocí elektrolytické pipety, strukturu oceli vyvolat vhodným 

činidlem a její reliéf sejmout technikou kolódiových a jiných otisků, jako je tomu  

při přípravě otisků pro elektronovou transmisní mikroskopii. Silně pokovené otisky lze pak 

vyhodnotit metalografickým mikroskopem. 

Příklad metalografického stanovení šířek oduhličených pásem svarových spojů  

je znázorněn na austenitickém návaru zhotoveném elektrodou E-B 423 (Cr18Ni10Mo2-B)  

a  E-B 466 (Ni38Cr20Mo6Co4-B) na feritické oceli 12 040 (obr. 54 až 56). Návary byly 

zhotoveny ručně s předehřevem 250 ºC a s  intenzitou svařovacího proudu 100 až 125 A. 

Vzorky odebrané z  návaru byly žíhány při teplotách 350 ºC/50h, 650 ºC/50h  

a 650 ºC/100h. Struktury návarů po svaření jsou vidět na obrázku 54.  

   
a) b) 

Obr. 54 Heterogenní svarový spoj (návar); a) na oceli 12 040 elektrodou E-B423,  

struktura po svaření, leptáno nitalem, zv. 200x; b)  na oceli 12 040 elektrodou E-B466, 

struktura po svaření, leptáno nitalem, zv. 200x [12] 

Žíhání při teplotě 350 ºC/50h nevedlo k  pozorovatelným změnám struktury. 

Izotermické žíhání při teplotě 650 ºC je provázeno výrazným oduhličením oceli 12 040 

a metalograficky určené šířky oduhličených pásem jsou vyznačeny na obrázku 55 a 56. 

Změřené hodnoty jsou uspořádány v tab. 7.  
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a) b) 

Obr. 55 Heterogenní svarový spoj (návar); a) na oceli 12 040 elektrodou E-B423,  

žíháno 650 ºC/50h, leptáno nitalem, zv. 200x; b)  na oceli 12 040 elektrodou E-B423, 

žíháno 650 ºC/100h, leptáno nitalem, zv. 200x [12] 

   
a) b) 

Obr. 56 Heterogenní svarový spoj (návar); a) na oceli 12 040 elektrodou E-B466,  

žíháno 650 ºC/50h, leptáno nitalem, zv. 200x; b)  na oceli 12 040 elektrodou E-B466, 

žíháno 650 ºC/100h, leptáno nitalem, zv. 200x [12] 

Tab. 7 Šířka oduhličeného pásma v návarech stanoveno metalograficky [12] 

Návar Izotermické žíhání 

návaru [ºC/h] 

Šířka oduhličeného pásma stanovená 

metalograficky ζ.10
-2  

[cm] 

Obrázek 

12 040 / E-B423 
650/ 50 2,85 55a 

650/ 100 4,30 55b 

12 040 / E-B466 
650/ 50 3,25 56a 

650/ 100 4,35 56b 

Na snímcích zobrazujících oduhličená pásma oceli 12 040 je zároveň možné 

pozorovat, že v úplně oduhličené zóně feritu přiléhající k rozhraní návaru dochází k růstu 

nových, velmi jemných zrn a k jejich postupnému hrubnutí. Tento jev je pro totálně 

oduhličená a tím i odpevněná pásma svarových spojů nebo návarů charakteristický. 

Metoda měření mikrotvrdosti 

Tato metodika v přechodovém pásmu spojů a návarů se jeví pro stanovení 

redistribuce uhlíku jako velmi vhodná, neboť poskytuje spolehlivé, reprodukovatelné 

kvantitativní výsledky a navíc je poměrně jednoduchá a snadno dostupná. Vhodnost  

je dána tím, že redistribuce uhlíku ve svarovém spoji má přímý vztah ke změnám tvrdosti 

v oduhličené i nauhličené zóně spoje, neboť oduhličení je spojeno s odpevněním 

a nauhličení se zpevněním příslušných zón.  
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Je-li pro tentýž spoj známé jak rozložení uhlíku, tak i mikrotvrdosti, je v zásadě 

možné stanovit pro svařované materiály příspěvky k odpevnění a zpevnění vlivem 

přerozdělení při dané teplotě žíhání, či exploataci spoje. Takto stanovených korelací mezi 

koncentrací uhlíku můžeme pak alternativně využít buď k odhadu mikrotvrdosti, známe-li 

rozložení uhlíku nebo ke stanovení změn v rozložení uhlíku ve spoji, jestliže je znám 

průběh mikrotvrdosti. Příklad měření mikrotvrdosti HV 0,02 ve svarovém spoji ocelí  

12 050 / 17 241 žíhaném 700 ºC/15h/ vzduch v oduhličeném a nauhličeném pásmu je vidět 

na obrázku 57 [12]. 

 

Obr. 57 Heterogenní svarový spoj na oceli 12 050 / 17 241; žíháno  700 ºC/15h, měření 

mikrotvrdosti v oduhličeném pásmu oceli 12 050, leptáno nitalem, zv. 300x [12] 

Metoda rentgenové spektrální mikroanalýzy 

Mikroanalýza uhlíku umožňuje relativně přesnou kvantitativní analýzu uhlíku 

v modelových i u většiny reálných svarových spojů a návarů ocelí. Kvalitativní analýza 

uhlíku metodou vlnově disperzní rtg. mikroanalýzy nečiní u většiny v současnosti 

průmyslově vyráběných mikrosond žádné zvláštní těžkosti, avšak zejména kvantitativní 

analýza je velmi náročná a k dosažení reprodukovatelných výsledků je nutné vypracovat 

a dodržovat přesný postup a podmínky analýzy.  

Metody mikroanalýz lehkého prvku uhlíku i tzv. těžkých prvků s atomovým číslem 

větších než 10 jsou dnes již podrobně rozpracovány do četných variant respektujících 

zvláštnosti analyzovaných systémů i jednotlivých prvků. Metalografické výbrusy spojů 

a návarů používané k mikroanalýze uhlíku jsou připravovány mechanickým broušením  

na metalografických brusných papírech za mokra a dokončovány leštěním pomocí 

diamantové pasty, poté jsou naleptány nitalem a analyzované oblasti označeny 

mikrovpichy. 

Intenzita rtg. záření spektrální čáry je navíc při analýze každého spoje seřizována  

a kontrolována pomocí spektrálně čistého grafitu. Posuvy vzorku a jeho krokování 

při analýze, stejně jako záznam intenzity rtg. záření, jsou automatizovány 

a zaznamenávány na děrnou pásku. Po mikroanalýze je metalografický výbrus spoje 

chemicky naleptán ke zviditelnění kontaminace v místě dopadu elektronového svazku. 

Mikrofotografie analyzovaných úseků pak slouží ke kontrole správnosti výběru 

analyzovaných oblastí a k objasnění vztahů mezi strukturou a koncentrací uhlíku.  

Příklad takto analyzovaného přechodového pásma svarového spoje je vidět na obrázku 58. 
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Obr. 58 Stopy po úsečkové mikroanalýze uhlíku, chromu a molybdenu v přechodovém 

pásmu svarového spoje ocelí GS-17CrMoV5.11 / DMV 83-IG; žíháno  550 ºC/500h,  

po mikroanalýze leptáno nitalem, zv. 450x [12] 

2.3.5 Vliv přerozdělení uhlíku na mechanické vlastnosti  

Vliv přerozdělení uhlíku na vrubovou houževnatost svarových spojů byl podrobně 

studován u svarů tvořených austenitickou ocelí a feriticko-perlitickou ocelí, které byly 

navzájem svařeny ručně obalenými elektrodami  typu 10Cr19Ni8Mn6 a 03Cr23Ni12Mo3 

s austenitickou strukturou. Vzniklé spoje se vyznačují tím, že aktivita uhlíku v nelegované 

oceli je řádově vyšší než v austenitickém svarovém kovu, takže během expozice se uhlík 

přerozděluje z nelegované oceli do oceli austenitické, V nelegované oceli 11 416 se vytváří 

oduhličená zóna, zatímco svarový kov se nauhličuje, a to v prvním i druhém případě. 

Po dlouhodobém izotermickém žíhání těchto spojů do 4000 h prodlevy, při 

teplotách 380 a 430 ºC se v přechodovém pásmu zjistilo ve srovnání se stavem po svaření 

významné snížení vrubové houževnatosti. Ve srovnání se stavem před žíháním tj. po 

svaření klesá po žíhání vrubová houževnatost na tělesech v přechodovém pásmu tím více, 

čím vyšší je teplota a doba žíhání, to znamená tím více, čím větší je šířka oduhličené zóny 

nelegované oceli a stupeň nauhličení austenitického svarového kovu. Z provedených studií 

plyne, že pokles vrubové houževnatosti na tělesech s vrubem U 3 mm se začíná významně 

projevovat již po prodlevě 1.5 h na teplotách v rozmezí 380 až 430 ºC, a to u obou typů 

svarových kovů. Přerozdělení uhlíku, které proběhne při izotermickém žíhání  

za uvedených teplot, je tedy svázáno po ochlazení spoje na teplotu okolí s poklesem 

vrubové houževnatosti a se zvýšením přechodové teploty. 

Strukturní změny v přechodovém pásmu spojů po izotermickém žíhání je možné  

po dostatečně dlouhé době a při vyšší teplotě žíhání identifikovat také metalografickou 

analýzou, jak plyne z porovnání obrázků 59 až 61. Snímky znázorňují analyzovanou oblast 

spoje feriticko-perlitické oceli s austenitickou strukturou svarového kovu elektrody typu 

03Cr23Ni12Mo3. Pro zvýraznění povrchu výbrusu elektronovým mikroskopem byly 

vzorky naleptány nitalem.  

Po svaření je rozhraní ferit/ austenit diskrétní a také mikroanalýzou nebylo 

zjištěno u  obou  typů spojů žádné nauhličení austenitu  svarového  kovu   (obr. 59).   

Po izotermickém žíhání 380 ºC / 4000 h lze již pozorovat náznak oduhličení feriticko 

perlitické oceli a tmavou mezivrstvu rostoucí ve směru do austenitu svarového kovu  

(obr. 60). Strukturní změny pro izotermickém žíhání 430 ºC/ 4000 h jsou již tak výrazné, 

že je lze spolehlivě určit i metalograficky. U obou typů spojů se projeví především tvorbou 

tmavé mezivrstvy (obr. 61). Jestliže se svarový spoj uvedeného typu ochladí  

po dlouhodobém zatížení za zvýšených teplot na teplotu okolí, může v takovém případě 

znamenat přechodové pásmo spoje významný strukturní a tím nepřímo i konstrukční vrub. 

Vnější rostoucí zatížení mohou přivodit vznik trhlin i lomu spoje [12].  
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Obr. 59 Svarový spoj oceli typu ferit/ austenit   Obr. 60 Svarový spoj oceli typu ferit/ austenit      

ve stavu po svaření, leptáno nitalem,                 po izotermickém žíhání 380 ºC/ 4000 h 

           zvětšeno 160x 12                                      leptáno nitalem, zvětšeno 160x 12  

      

Obr. 61 Svarový spoj oceli typu ferit/ austenit 

po izotermickém žíhání 430 ºC/ 4000 h, 

leptáno nitalem, zvětšeno 160x 12 

Provedené experimenty ukazují výrazný vliv heterogenity struktury spoje 

na zvýšený sklon k tvorbě trhlin při teplotních cyklech. Tendence k tvorbě trhlin je úměrná 

heterogenitě spoje a ta roste s  horní teplotou cyklu. Vliv přerozdělení uhlíku, tj. tvorby 

oduhličené a nauhličené zóny, na zkrácení doby do lomu byl také potvrzen u svarových 

spojů zhotovených z  ocelí 17 246 a 11 416 svařených elektrodou Fox 23M2Mo. 

Při cyklickém ohřevu vzorků v rozmezí teplot 90 až 420 ºC, bylo zjištěno, že vzorky  

zatěžované bezprostředně po svaření vydrží při tomtéž předpětí několikrát větší počet 

cyklů do porušení než vzorky, kterým bylo před cyklickým zatížením předřazeno žíhání 

580 ºC/ 2h. V prvém případě je hloubka oduhličení spoje před cyklickým ohřevem nulová, 

ve druhém případě, kdy předchází cyklickému ohřevu žíhání při teplotě 580 ºC, začíná 

probíhat cyklický ohřev i zatížení při hloubce oduhličení ζ = 38.10
-4 

cm.   

Zde je vidět, že pouhé zařazení žíhání, používané ke snížení pnutí 580 ºC/2h, 

 které způsobí hloubku oduhličení oceli 11416 asi 38 μm a koncentrační špičku uhlíku 

v austenitu asi 3,0 hm. %, zredukuje za jinak stejných podmínek počet cyklů do porušení 

více než sedmkrát. Z těchto důvodů je třeba u spojů typu ferit/ austenit pozorně vážit 

nutnost jakéhokoliv tepelného zpracování po svaření, neboť přerozdělování uhlíku  

je u těchto spojů velmi intenzivní a je navíc provázeno vysokými kvazirovnovážnými 

koncentracemi uhlíku v nauhličovaném austenitu svarového kovu.  
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Studie rovněž dokazují, že přerozdělení uhlíku ve spojích feritických  

a austenitických ocelí, které je spojeno s tvorbou oduhličených a nauhličených zón, nemusí 

být vždy spojeno se zhoršením užitných parametrů. Příkladem lze uvést návary desek 

jejichž technologické parametry odpovídaly podmínkám při navařování nádoby reaktorů 

VVER. Základní materiál desek o tloušťce 100 mm byla zušlechtěná ocel CrMoV ocel 

15Ch2MFA, která byla navařena pod tavidlem v prvé vrstvě páskovou elektrodou  

Sv-07Ch25N13 a v druhé vrstvě páskovou elektrodou Sv-08Ch19N10G2B. Svarové spoje  

a návary pro tlakovou nádobu VVER byly mezioperačně popouštěny 665 ºC po dobu  

5 až 6 h s ochlazením v peci do teploty 300 ºC  a poté  na vzduchu. Závěrečné tepelné 

zpracování bylo v režimu 665 ºC po dobu 10 až 11 h s ochlazením v peci do teploty 300 ºC 

a poté na vzduchu. 

Při výzkumu kinetiky šíření trhlin z podnávarové oblasti do návaru z takto 

navařených desek byl zjištěn průběh graficky znázorněný na obr. 62. Jestliže se trhlina šíří 

z podnávarové oblasti základního materiálu, potom je její rychlost šíření poněkud vyšší než 

odpovídá oceli 15Ch2MFA bez návaru. V oblasti přiléhající k rozhraní však dochází  

ke zpomalování jejího rozvoje. Teprve v jisté vzdálenosti za rozhraním, kdy pronikne 

trhlina ze základního materiálu do navařeného kovu, se její rozvoj urychlí. Po etapě 

rychlého šíření trhliny návarem pak nastane náhlé protržení zbývajícího můstku 

v návarovém kovu až k povrchu. Tento průběh lze vysvětlit působením dvou faktorů, 

jednak existencí vnitřních tlakových pnutí, která vedou k uzavírání trhlin, jednak 

působením tenké vrstvy se zvýšenou tvrdostí, jež se nachází mezi základním materiálem  

a návarem. 

Mezi základním materiálem a první vrstvou austenitického návaru Sv-07Ch25N13 

se při žíhání 665 ºC/6h vytvoří v austenitu navařené vrstvy koncentrační skok ~ 3,0 hm. %  

uhlíku a šířka oduhličené zóny základního materiálu je asi 150 μm. V daném případě 

představuje tato nauhličená zóna, spolu s vysokou hladinou pnutí v blízkém okolí, účinnou 

bariéru vůči pronikání podnávarových trhlin k povrchu austenitického návaru. 

 

Obr. 62 Šíření trhliny z podnávarové oblasti; čárkovaně jsou vyznačeny  

rychlosti šíření trhlin v návarové vrstvě oddělené od základního materiálu 

 a v základním materiálu bez návarové vrstvy [12] 
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2.3.6 Možnosti zvýšení strukturní stálosti svarových spojů  

Z hlediska přerozdělení uhlíku je svarový spoj uvažované kombinace ocelí 

strukturně stálý tehdy, jsou-li termodynamické aktivity uhlíku v jedné i druhé oceli spoje 

navzájem stejné. To znamená tehdy, platí-li pro spoj ferit/ austenit při dané teplotě 

a podmínkách zatěžování 

)2()1(

CC aa            (2.7) 

, kde )(i

Ca  jsou termodynamické aktivity uhlíku v ocelích. Intenzita přerozdělení 

uhlíku je pak tím větší a strukturní stálost spoje tím menší, čím větší je rozdíl aktivit uhlíku 

mezi ocelemi spoje.  

V zásadě existují dvě možnosti jak zabránit, popřípadě omezit přerozdělování 

uhlíku i dalších intersticiálních prvků ve spoji: 

 úpravou chemického složení ocelí, nebo 

 použitím bariér vhodného kovu, či slitiny, která brání difúzi uhlíku ze základního 

materiálu do svarového kovu, popřípadě obráceně. 

První cesta spočívá ve volbě vhodné kombinace základního materiálu a svarového 

kovu. Tuto cestu je principiálně možné spojit s úpravou či korekcemi chemického složení 

některé z ocelí spoje tak, abychom se co nejvíce přiblížili k rovnici (2.7). Nejsnáze   

se toho docílí legováním oceli s vyšší aktivitou uhlíku takovými prvky, které vytvářejí 

stabilnější karbidy než legující přísady na opačné straně rozhraní. Tím se snižuje rozdíl 

volných entalpií karbidů mezi ocelemi spoje, jednak také hodnota aktivity uhlíku na straně 

spoje, kde je hladina jeho aktivity vyšší. Tato cesta přichází v úvahu nejčastěji u svarových 

spojů typu ferit/ ferit. 

Druhá cesta spočívá v tom, že se mezi základní materiál a svarový kov, popřípadě 

mezi dva svařované materiály, vloží další kov nebo slitina s nízkou nebo omezenou 

rozpustností uhlíku. Tato vložená vrstva působí jako bariéra proti difúzi uhlíku. Použití 

antidifúzních bariér přichází v úvahu hlavně u svarových spojů typu ferit/ austenit [12]. 

2.3.7 Použití difúzních bariér  

Má-li být zhotoven strukturně stálý svar mezi feritickou a austenitickou ocelí 

 pro práci za vyšších teplot nad 350 °C,  je zapotřebí vložit mezi obě oceli vrstvu kovu 

s minimální rozpustností uhlíku, jako difúzní bariéru proti přerozdělení uhlíku.  

Od té vrstvy se zároveň požaduje, aby se součinitel teplotní roztažnosti nacházel mezi 

svařovanými ocelemi tj. mezi feriticko-perlitickou a austenitickou ocelí a vrstva  

tak zároveň umožňovala snazší relaxaci vznikajících napětí. Jako materiál, který se vkládá 

mezi feritickou a austenitickou ocel, se nejčastěji používá slitina na bázi niklu nebo i čistý 

nikl. Méně je známé, že tato bariéra, od níž se očekává dokonalé zamezení redistribuce  

uhlíku, není stoprocentně účinná a že hlavním parametrem, který účinnost bariéry 

kontroluje, jej její tloušťka, dále pak teplota a doba provozu spoje, včetně režimu jeho 

tepelného zpracování. 

Průběh termodynamické aktivity uhlíku ve spoji s niklovou bariérou je znázorněn 

na obrázku 63. Rozložení uhlíku ve spoji je schématicky znázorněno na obrázku 64  

a změřené rozložení uhlíku, niklu a chrómu v tomtéž typu spoje ve stavu po svaření 

a po žíhání 1000 °C/ 5 h je zobrazeno na obrázku 65, 66. Strukturu rozhraní heterogenního 

spoje s vrstvou niklu po žíhání při teplotě 1000 a 700 °C přibližuje obrázek 67, 68 [12]. 
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 Obr. 63 Průběh termodynamické aktivity          Obr. 64 Průběhu koncentračních křivek  

uhlíku ve spoji s difúzní bariérou z niklu 12 uhlíku ve spoji s difúzní bariérou z niklu 12 

 

   

   Obr. 65 Rozložení koncentrace uhlíku,               Obr. 66 Rozložení koncentrace uhlíku,      

niklu a chrómu ve spoji ferit/ nikl/ austenit         niklu a chrómu ve spoji ferit/ nikl/ austenit  

po svaření, změřeno na  el. mikrosondě 12        po izotermickém žíhání 1000 °C/ 5 h 12 

 

            

Obr. 67 Struktura spoje ferit/ nikl/ austenit         Obr. 68 Struktura spoje ferit/ nikl/ austenit                

po žíhání 1000 °C/ 5 h, naleptáno nitalem,          po žíhání 700 °C/ 62 h, naleptáno nitalem, 

zvětšeno 250x 12                                               zvětšeno 250x 12                                                                           
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Z teoretického řešení potvrzeného výsledky analýz přerozdělení uhlíku ve spoji 

s niklovou bariérou vyplynulo, že kvazirovnovážná koncentrace uhlíku v  austenitu 

za niklovou bariérou (obr. 64, 66) se mění podle vztahu (2.8), kde B  je bezrozměrné číslo. 

Toto číslo je závislé na tloušťce niklové vrstvy δ , na termodynamickém koeficientu difúze 

uhlíku v austenitu DC
 a(Fe)

, na termodynamickém koeficientu difúze uhlíku v čistém niklu 

DC
a(Ni) 

a na době t izotermického žíhání. Lze je popsat ve tvaru: 

t

D

D

Fea

C

Nia

C



)(

)(
 B           (2.8) 

Bližším rozborem tohoto čísla shledáme, že jeho hodnota klesá se zmenšující  

se tloušťkou vrstvy niklu a s rostoucí dobou izotermického žíhání. Poněvadž oba difúzní 

koeficienty uhlíku jsou závislé na teplotě, mění se hodnota B také s teplotou, a to tak,  

že s rostoucí teplotou žíhání se jeho číselná hodnota snižuje.  Pro velké tloušťky niklové 

vrstvy a krátké doby žíhání pak dostáváme vysoké hodnoty čísla B, což značí,  

že koncentrace uhlíku v austenitické oceli spoje za vrstvou niklu se nemění.  V opačném 

případě, pro malé hodnoty tlouštěk vrstvy Ni a dlouhé doby žíhání, dostaneme nízké 

hodnoty čísla B, což odpovídá největšímu možnému nauhličení austenitu. V prvém případě 

plní niklová bariéra očekávanou funkci, ve druhém případě nikoli [12]. 

2.4 Heterogenní svarové spoje v jaderné energetice 

Problematika provozu jaderných elektráren je úzce spojená s procesy monitorování 

stavu energetických zařízení a vlastností materiálů včetně hodnocení jejich zbytkové 

životnosti s cílem zajištění dostatečné úrovně technické bezpečnosti.  Požadavky vyplývají 

jak z obecně závazných právních předpisů, tak i z vlastních závazků držitele povolení. 

Mezi hlavní projekty, které byly vyhlášeny držitelem povolení patří projekt  

,,ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY RIZIKOVÝCH MÍST HETEROGENNÍCH SVAROVÝCH 

SPOJŮ“. Projekt otevřeně mapuje současné hlavní problémy jaderné elektrárny Dukovany 

a Temelín s tím, že vymezuje podmínky nezbytné pro dosažení jeho cílů. Z pohledu 

zajištění provozu a údržby jaderných zařízení je problematika technické bezpečnosti 

zaměřena na vybraná zařízení jejichž konstrukční části obsahují heterogenní svarové  

spoje (HSS). 

Při svařování HSS se používají různé typy přídavných materiálů, jejichž kombinace 

jsou navrženy podle původního předpisu OP 1513-72 pro svařování a navařování uzlů 

a konstrukcí jaderných elektráren, experimentálních a výzkumných jaderných reaktorů 

a předpisu PK1514-72 pro jejich kontrolu a hodnocení [17, 18]. 

Vlastnosti HSS jsou ovlivňovány jednak typem základního materiálu s vnitřním 

rozhraním antikorozního návaru a současně typy použitých přídavných materiálů.  

Během provozu však může dojít ke snížení strukturní stálosti návarů a svarových spojů 

včetně jednotlivých pásem tepelně ovlivněné oblasti, která vede za daných provozních 

podmínek ke snížení životnosti svaru nebo jeho porušení.  Při svařování HSS vzniká  

řada problémů, které je nutno řešit. K objasnění těchto problémů by měl přispět projektový 

tým držitele povolení, který řeší danou problematiku ve spolupráci s expertními 

organizacemi [35, 36, 37]. 
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2.4.1 Problematika heterogenních svarových spojů v ruské jaderné 

energetice 

Studium svařování různorodých ocelí pro jaderné elektrárny začalo již před 50. lety 

v Ústředním výzkumném ústavu Prométheus, NPO Cnitmaš,  Ižorském závodě  nebo 

v závodě ZIO Podolsk. Již v té době bylo zjištěno, že při svařování různorodých ocelí  

by se kromě obecných znalostí o svařitelnosti ocelí měly zvážit i další faktory, které 

ovlivňují výběr svařovacích materiálů, metody svařování a parametry svařování:     

 rozdíly v chemickém složení základních materiálů, návarů a svarového 

kovu; 

 vznik křehké oblasti na přechodu feritický základní materiál-austenitický 

svarový kov; 

 přítomnost zbytkového napětí ve spojích ocelí rozdílných strukturních 

bází, které vzhledem k jejich rozdílnému koeficientu tepelné roztažnosti, 

nelze odstranit tepelným zpracováním. 

Tyto faktory vedou k rozvoji chemické, strukturní a mechanické heterogenity 

svarových spojů. Proto při výběru přídavných materiálů pro heterogenní svarové spoje, 

musí být věnována zvláštní pozornost přechodové oblasti.  V této oblasti je nejvyšší 

pravděpodobnost poškození korozí nebo únavou. Struktura jednotlivých oblastí 

heterogenních svarů závisí na podílu základního a přídavného materiálu při vytváření 

svarového spoje a může být hodnocena využitím Schaefflerova diagramu (obr. 69).  

 

Obr. 69 Schaefflerův diagram - hodnocení strukturálního složení svarového 

kovu při svařování feritické a austenitické oceli 13 

Přechodovou oblast heterogenního svarového spoje tvoří tzv. hranice ztavení 

o tloušťce 0,05 - 0,6 mm, jejíž složení závisí na stupni promíšení základního materiálu 

a svarového kovu. Tato vrstva v podstatě definuje životnost heterogenního svarového 

spoje. V přechodové zóně heterogenního svarového spoje feritické a austenitické části  

byl ve struktuře metalograficky odhalen vysokolegovaný martenzit větší tvrdosti,  

který obsahuje 3 až 12 hm. % Cr  a 2 až 7 hm. % Ni (obr. 70). 
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Obr. 70 Mikrostruktura a chemická analýza martenzitických vrstev v zóně spojení 

svarového kovu elektrodou typu 10Ch16N25AM6 s ocelí feritické třídy 22K 13 

Strukturu a vlastnosti přechodové oblasti nehomogenních materiálů ovlivňují 

difúzní vrstvy, způsobené migrací uhlíku přes pásmo ztavení do vysokolegovaného 

materiálu. Vývoj tohoto procesu vede ke vzniku oduhličeného pásma ze strany 

nízkolegovaného materiálu a nauhličeného pásma ze strany vysokolegovaného materiálu. 

V zahraničním strojírenství se pro návar mezi feritickou a austenitickou ocelí používá 

především přídavný materiál typu 25Cr-13Ni. Tento svařovací materiál 25Cr-13Ni  

je legovaný prvky Mo, Si, Nb, atd., které zajišťují přítomnost feritické fáze a tím snižují 

citlivost svarového kovu na vznik teplých trhlin 13. 

V případech, kdy je to nezbytné k zajištění vysoké korozní odolnosti, americký 

standard AWS A5.9 (AWS A5.4) požaduje, aby se používaly svařovací materiály 

typu 309L (ZIO-8) pro svařování nebo navařování v první vrstvě a pro druhou vrstvu 

svarového kovu svařovací materiály typu 347Nb (EA-898/21B) nebo 316L (EA-400/10T). 

Tato kombinace je univerzální a používá se jako antikorozní návar a k provedení 

heterogenních svarových spojů. Heterogenní svarové spoje s návary typu 309L a 347Nb 

jsou široce používány v ruském jaderném průmyslu. Zejména v současné době jsou tyto 

přídavné materiály používány pro všechny heterogenní svarové spoje na jaderných 

elektrárnách např. hlavní cirkulační potrubí, parní kolektory 13. 

Tabulka 8 ukazuje srovnání hlavních vlastností svarových kovů. Jak je patrné, 

svarový kov typu 02Ch25N13 překonává složení typu 10Ch16N25AM6 a to vzhledem 

k vyššímu obsahu chrómu a nízkému obsahu uhlíku tj. je odolnější vůči působení koroze. 

Technologické vlastnosti jsou také vyšší z důvodu menší náchylnosti k tvorbě trhlin  

za tepla. Další nevýhodou typu 10Ch16N25AM6 je vysoká cena.  
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Tab. 8 Přehled charakteristických vlastností svarových kovů 13 

Typ svarového 

kovu PM 
Použití PM 

Technologické vlastnosti Odolnost proti korozi 

Vyrobitelnost Svařitelnost Komplexní MKK 

10Ch16N25АМ6 návar na hraně uspokojivá uspokojivá uspokojivá špatná 

07Ch25N13 

návar na hraně, 

antikorozní 

návar 

vynikající vynikající vynikající dobrá 

02Ch25N13 

návar na hraně, 

antikorozní 

návar 

vynikající vynikající vynikající vynikající 

Při výrobě prvních reaktorů typu VVER-270 a VVER-350 pro svařování 

heterogenních svarových spojů byla v Podolském závodě vyvinuta řada tuzemských 

svařovacích materiálů např. ZIO-3 (08Ch19N10G2B), ZIO-7 (10Ch25N13G2B) a ZIO-8 

(07Ch25N13). Prometheus a Cnitmaš vyvinuly pro jaderný průmysl řadu poněkud od sebe 

odlišných svařovacích materiálů: 

 svařovací materiály pro antikorozní návary - první vrstvy typu 07Ch25N13 

(ZIO-8), druhé vrstvy typu 08Ch18N10G2B (EA-898/21B); 

 svařovací materiály pro svařování austenitických a feritických ocelí - první 

vrstvy přechodového návaru na hranu typu 10Ch16N25AM6 (EA-395/9) 

a druhou vrstvu návaru i výplň svaru typu 04Ch19N11M3 (EA-400/10T).  

Zatím co jsou ruské a zahraniční svařovací materiály pro svařování antikorozních 

návarů velmi blízké, tak svařovací materiály pro navařování první přechodové vrstvy  

na hranu feritické oceli se zásadně liší. Při vývoji svařovacího materiálu typu 

10Ch16N25AM6 se objevil prvořadý význam minimalizovat negativní dopady krystalizace 

a difuzních vrstev v oblasti ztavení, zajištěním austenitické fáze zvýšením obsahu niklu  

na 25 hm. %, dolegováním dusíku a zachováním obsahu chromu na poměrně nízké úrovni 

15 ÷ 16 hm. %. Tím se struktura svarového kovu nevyhnutelně stala jednofázová tj. čistě 

austenitická. 

Provedené studie mechanických vlastností heterogenních spojů za použití 

svařovacího materiálu typu 10Ch16N25AM6 před i po tepelném zpracování prokazovaly 

jejich vysoké charakteristiky. Nicméně v nedostatečném množství byly provedeny studie 

vlivu korozních faktorů na užitné vlastnosti svarových spojů. V dané době bylo velmi 

dobře známo, že hlavní nevýhodou čistě jednofázových austenitických svařovacích 

materiálů je jejich zvýšená náchylnost k tvorbě trhlin za tepla. K zabránění vzniku 

tvorby teplých trhlin ve svarech se do svařovacího materiálu typu 10Ch16N25AM6  

přidalo 6 hm. % molybdenu. Nicméně i přes relativně velký obsah molybdenu se citlivost 

ke vzniku trhlin za tepla ve svarových spojích typu 10Ch16N25AM6 nesnížila, 

jak v oblasti výroby a montáže jaderných zařízení tak i v jejich provozu.  

V devadesátých letech minulého století, téměř všechny jaderné elektrárny typu 

VVER jak v zahraničí tak v Rusku hlásily případy trhlin ve svarových spojích potrubí. 

Vzhledem k tomu, že tento jev má masový charakter, zvýšily se náklady na monitorování 

stavu zařízení a jejich oprav, které nyní představují většinu práce během plánovaných 

odstávek zařízení 15.  
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Během provedení (2007 blok č. 2 Kolská JE a blok č. 3 Novovoroněžská JE) 

automatické ultrazvukové kontroly svarového spoje č. 23h-horké hrdlo a 23s-studené hrdlo 

parogenerátoru byly identifikovány odrazy přesahující přijatelnou úroveň (obr. 71).  

 

Obr. 71 Celkový pohled na parogenerátor PGV-4M [16] 

Náhled přivaření kolektoru chladící kapaliny k  hrdlu pláště parogenerátoru  

je znázorněn na obrázku 72 a 73. Svar č. 23 uzlu přivaření kolektoru k hrdlu parogenerátoru  

je heterogenní tj. z ocelí rozdílných strukturních bází a je prováděn v několika technologických 

krocích [15]:     

 dvouvrstvý návar (elektrodou EA-395/9 + EA-400/10T na hraně hrdla PG 

z oceli 22K); 

 tepelné zpracování dvouvrstvého návaru;  

 nedestruktivní kontroly návaru UT, RT, PT a VT; 

 přivaření hrdla parogenerátoru přes zhotovený dvouvrstvý návar  

ke kolektoru elektrodou EA-400/10T bez předehřevu a tepelného 

zpracování. 

 

 Obr. 72 Konstrukční provedení svaru č. 23 parogenerátoru PGV-4M [15, 16] 
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Obr. 73 Technologické provedení svaru č. 23 parogenerátoru PGV-4M [15] 

Materiál pro výzkum 

Pro výzkum byly použity kroužky svaru (vadné úseky) vyřezané ze svaru č. 23s  

a 23h (obr. 74). Vadný úsek pro výzkum zahrnuje všechny oblasti heterogenního 

svaru [15]:     

 základní materiál oceli 22K (hrdlo PG); 

 hranice ztavení; 

 přechodový návar, zhotovený ve dvou vrstvách: elektrodou EA-395/9  

první vrstva a elektrodou EA-400/10T druhá vrstva; 

 svarový kov vyplněný elektrodou EA-400/10T; 

 základní materiál 08Ch18N10T (kolektor PG); 

 povrch v kontaktu s pracovním médiem. 

   
a) b)               

Obr. 74 Heterogenní svarový spoj č. 23s;  

a) výřez vadné části svaru; b) vzorek svaru pro výzkum 15 

Vzorek č. 23s-1 byl vyřezán z oblasti s maximálním signálem podle UT kontroly 

a vzorek č. 23s-2 byl vyřezán z oblasti s minimálním signálem podle UT kontroly. Úhlová 

vzdálenost mezi těmito oblastmi je přibližně 90 º. Na obrázku 75 je vidět celkový pohled  

na vzorek č. 23s-1.    
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                                         a)                   b)                

 
                            c) 

Obr. 75 Trhlina v heterogenním  svarovém spoji vzorku č. 23s-1;  

a) makrostruktura přechodové části svaru; b) poloha šíření trhliny od kořene svaru nahoru 

po hranici ztavení; c) vnitřní část povrchu svaru v kontaktu s médiem 15 

Na vnitřní straně vyříznutého vzorku ze strany oceli 22K je vidět na povrchu  

souvislé plošné korozní napadení s maximální hloubkou do 3 mm v oblasti ztavení mezi 

přechodovým návarem zhotovený elektrodou EA-395/9 a základním materiálem 22K,  

ze strany kořenové části heterogenního svaru č. 23s (obr. 76). 

 
Obr. 76 Vnitřní povrch vyříznutého vzorku ze strany kořenové části svaru č. 23s 15 

Metody výzkumu 

Při studiích byla použita [15]:     

 optická metalografie (počítačový digitální systém pro optickou 

metalografii na základě mikroskopu  NEOPHOT-30, stereomikroskop 

Olympus CZ61 s digitálním fotoaparátem C5060); 
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 analýza chemického složení základního materiálu, svarového kovu 

a přechodového návaru (atomový-emisní spektrometr PMI-Master Plus, 

X-ray analyzátor JED-2300); 

 měření mikrotvrdosti (mikrotvrdoměr PMT-3); 

 rastrovací elektronová mikroskopie a fraktografie (rastrovací elektronový 

mikroskop JSM-6060A). 

Výsledky studie 

Chemické složení  

Chemické složení základního materiálu 22K a svarového kovu zhotoveného 

elektrodou EA-400/10T bylo stanoveno metodou atomové emisní spektrální analýzy. 

Chemické složení odpovídá normativním požadavkům.  

Makrostruktura 

Makrostruktura jednoho ze vzorků svarového spoje je znázorněna na obrázku 77. 

Ve všech výbrusech byly zjištěny trhliny, které mají stejné postavení a směr tj. od kořene 

svaru po hranici ztavení. Je třeba poznamenat rozdíl vzorku č. 23s-1 od ostatních vzorků. 

Za prvé, hloubka proniknutí trhliny ve vzorku č. 23s-1 je 68 mm, zatímco u ostatních 

vzorků ne více než 15 mm, tj. 4 krát méně. Za druhé, ve vzorku č. 23s-1 přechodový návar 

zhotovený elektrodou EA-395/9 je nerovnoměrné tloušťky a ve značné části svarového 

spoje chybí. Pro potvrzení tohoto byly provedeny další studie na vzorku č. 23s-1 

na rastrovacím elektronovém mikroskopu (obr. 78). Na tomto obrázku je provedeno 

zobrazení oblastí, která jsou patrná z obrázku 77a.  Na obrázku 78a je vidět oblast s  plnou 

přechodovou vrstvou (pokrytí návaru), která je potvrzena údaji o chemickém složení X-ray 

mikroanalýzou.  

 
a)   b)               c) 

 
d) 

Obr. 77 Makrostruktura vzorku č. 23s-1; 

a) celkový pohled; b) kořen svaru; c) střední část; d) trhlina v oblasti ztavení svaru  

po naleptání - místa s absencí přechodového návaru [15] 
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Na obrázku 78b je dobře vidět plocha kde končí přechodový návar a základní 

materiál je přímo v kontaktu se svarovým kovem. V některých oblastech není návar úplný, 

někde je, ale jeho tloušťka je pár desetin milimetru. Podle rozložení (redistribuce) prvků  

ve směru kolmém na hranici ztavení lze dojít k závěru, že tloušťka přechodového návaru 

není větší než 0,3 mm [15]. 

    
a) b) 

Obr. 78 Zobrazení oblasti svaru vzorku č. 23s-1 (X- ray mikroanalýza 

 vybraných oblastí); a) oblast zvýrazněna elipsou na obrázku 77; 

b) oblast zvýrazněna obdélníkem na obrázku 77 [15] 

Na výbrusu vzorku č. 23s-1 (obr. 83) lze zřetelně vidět oduhličenou vrstvu 

materiálu tepelně ovlivněné oblasti ze strany oceli 22K, charakteristickou pro HSS, která 

vzniká v důsledku difúze uhlíku z uhlíkové oceli.  V kořenové části svaru vzorku č. 23s-1  

(obr. 77b) jsou vidět svarové housenky se strany oceli 08Ch18N10T, což naznačuje,  

že u svaru č. 23 byly provedeny opravy již ve výrobním závodě.  

Fraktografická studie 

Fraktografická studie byla provedena na vzorcích vyřezaných z výbrusu 

nevyhovující části svaru. Řez byl veden přibližně 50 mm od začátku trhliny. Po vyříznutí 

se jeden vzorek podél trhliny rozlomil na dvě části. Na druhém vzorku bylo provedeno 

dolomení. Na obrázku 79 je znázorněna plocha otevřené trhliny. Obrázek 80 ukazuje 

oblasti lomu, který prochází přes návar a svarový kov. Z analýzy zobrazeného lomu  

lze dojít k závěru, že poškození mělo houževnatý charakter. V oblasti přechodového 

návaru je velikost odtržených jamek menší, což je spojeno s procesem rekrystalizace  

této vrstvy [15].  

 
Obr. 79 Povrch otevřené trhliny [15] 
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  a)  b)   c) 

Obr. 80 Povrch lomu vzorku č. 23s-1; a) svarový kov; b) návar; 

c) oxidy Fe3O4 na povrchu trhliny [15] 

Na obrázku 80c jsou vidět oxidy tvořící se na povrch trhliny. Jasná přítomnost 

hranových krystalů oxidů naznačuje, že vznikly takřka za rovnovážných podmínek  

(dlouhá doba a prakticky neměnící se podmínky okolního prostředí) [15]. 

Závěry z provedené analýzy:     

 růst hlavní trhliny má postupný charakter; 

 růst trhliny je doprovázen intenzivní oxidací povrchu; 

 trhlina vzniká v oblasti hranice ztavení strukturně rozdílných materiálů; 

 její vznik je doprovázen intenzivním rozpouštěním základního materiálu 

(elektrolytické rozpouštění) s rozvojem lokálních ložisek koroze; 

 návar a svarový kov byl poškozen houževnatým mechanismem korozního 

praskání, jak o tom svědčí různé velikosti odtržených jamek na lomové ploše. 

Mikrostruktura 

Z vyhodnocení mikrostruktury vyplývají následující závěry:     

 hlavní trhliny (obr. 81) se rozvíjí transkrystalicky podél hranice ztavení 

v navařeném kovu první vrstvy přechodového návaru vedle základního materiálu 

ve vzdálenosti 10-20 μm a také ve svarovém kovu; trhlina je členěná, zoxidovaná 

včetně četných lokálních trhlin vycházející z hlavní trhliny v kolmém směru, tvar 

trhliny má charakter korozního praskání pod napětím; 

 v oblasti, kde předběžný návar u vzorku č. 23s-1 schází hlavní trhlina mění směr  

a rozvíjí se do svarového kovu pod úhlem 45 º vzhledem k hranici ztavení, jasně 

klikatý charakter trhliny; 

 hlavní trhliny rostou postupně v závislosti na čase; 

 na všech výbrusech jsou hlavní a lokální trhliny rozvětvené; 

 v rovině výbrusu jsou pozorovány trhliny, které vznikají v jiných rovinách; 

 povaha vývoje lokálních trhlin (obr. 82) na výbrusech po naleptání naznačuje,  

že jejich šíření probíhá kolmo k hranici ztavení po dendritech navařeného kovu 

a mají převážně mezikrystalický  charakter - trhliny za tepla; 

 v oblastech, kde hlavní trhliny již nerostou, tak v austenitickém návaru nebyly 

nalezeny lokální trhliny pocházející z hlavní trhliny; 

 v některých mikro oblastech vzorku č. 23s-1 byla metalografickou analýzou 

zjištěna přítomnost modifikované vrstvy přiléhající k základnímu materiálu  

(obr. 83, oblast tmavě šedé barvy); podle chemického složení stanoveného X-ray 

mikroanalýzou tato vrstva kovu je důsledkem silného promíchání austenitického 

svarového kovu s uhlíkatým základním materiálem; 
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 chemické složení modifikované vrstvy má nízký obsah Cr a Ni (obr. 84),  

které odpovídá oblasti martenzitické struktury podle Schaefflerova diagramu; 

 výsledky měření mikrotvrdosti modifikované vrstvy a austenitického SK vykazují 

vyšší tvrdosti této vrstvy, která je charakteristická pro martenzit; ve struktuře byly 

identifikovány mezivrstvy jehlicovité martenzitické struktury.  
 

  
a)   b) 

Obr. 81 Trhlina v návaru zhotovený elektrodou EA-395/9 zv. 100x; 

a) vzorek č. 23s (OM); b) vzorek č. 23h (OM) [15] 

  
a)  b) 

Obr. 82 Trhliny za tepla v návaru zhotoveném elektrodou EA-395/9 zv. 100x; 

a) vzorek č. 23s (OM); b) vzorek č. 23h (OM) [15] 

   
   a)             b)                                       c) 

Obr. 83 Celkový pohled na charakter šíření trhliny; 

a) vzorek č. 23s-1 (REM); b) vzorek č. 23h  (OM); c) vzorek č. 23s-2 (OM) [15] 
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Obr. 84 Chemické složení tmavé vrstvy s vyšší tvrdosti - vzorek č. 23s-1 [15] 

Zhodnocení  výsledků výzkumu 

V provedených studiích byly identifikovány odchylky v kvalitě, které přímo 

souvisejí s nedodržením technologie svařování ve výrobním závodě. Takové odchylky 

v kvalitě způsobují absenci předběžného návaru v některých částech návarové hrany 

hrdla z oceli 22K, viz vzorek č. 23s-1 (obr. 77), což způsobilo vznik křehkých 

martenzitických mezivrstev s nízkým obsahem Cr a Ni, které by mohly vést k tvorbě trhlin 

jak bezprostředně při výrobě tak i za provozu. Dá se předpokládat, že předběžný návar  

byl přetaven při následném svařování nebo odříznut mechanickým opracováním svarových 

ploch při výrobě PG [15].    

Poškození je převážně korozně - mechanické povahy a může být označeno  

jako korozní praskání pod napětím, vlivem působení korozního prostředí v kapse 

kolektoru. Argumenty podporující názory vyjádřené v tomto dokumentu jsou:     

 více ohnisková iniciace; 

 rozvětvený charakter trhlin s vlasovým zakončením; 

 přítomnost více lokálních trhlin;  

 postupný růst trhliny v čase; 

 bezdeformační charakter poškození; 

 určitá orientace trhliny a změny směru; 

 pravděpodobně dlouhá inkubační doba vzniku trhlin. 

Významný vliv na iniciaci a růst trhlin ve svarovém spoji studovaného vzorku č.23s-1 

mohly mít také:  

 absence přechodového návaru;  

 přítomnost vrstvy s modifikovaným chemickým složením ve svaru, místní vrstvy 

s martenzitickou strukturou s vyšší tvrdostí (zvýšená křehkost) než přechodový 

návar.  

Poškození svarových spojů č. 23s a č. 23h parogenerátoru bylo způsobeno 

mechanismem korozního praskání pod napětím.  K projevům náchylnosti svarových spojů 

ke koroznímu praskání pod napětím přispělo porušování technologie svařování v podobě 

nedostatečné tloušťky přechodového návaru což vedlo ke vzniku martenzitických 

mezivrstev v oblasti ztavení základního materiálu a návaru, které by mohly být příčinou 

vzniku a rozvoje zjištěných trhlin. Přítomnost molybdenu v chemickém složení svarového 

kovu elektrody EA-395/9 zvyšuje riziko rozvoje trhlin v oblasti ztavení mechanismem 

nožové koroze.  
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K problematice o stavu provozní bezpečnosti heterogenních svarových spojů  

lze uvést jako další příklad z  odstávky na 5. bloku  Novovoroněžské JE po 25 letech 

provozu, kdy byly ve svarových spojích potrubí pasivního havarijního systému  SAOZ  

zjištěny lineární indikace o velikosti 20 - 25 mm (obr. 85). Vzhledem k tomu, že životnost 

zařízení a potrubí může být zvýšena až na 60 let, je důležité zabývat se otázkou 

přípustnosti těchto indikací za provozu zařízení a to zejména v kontaktních místech 

s chladicí kapalinou. Během provozu byla zjištěna nedostatečná odolnost svarového kovu 

typu Sv-10Ch16N25AM6 proti mezikrystalové korozi, zejména po delším tepelném 

zpracování [13]. 

Již v roce 1976 přišli ruští odborníci k závěru, že provozní spolehlivost 

heterogenních svarových spojů je určena dvěma hlavními faktory: 

 vlastností hranice ztavení austenitického svaru (absence křehké 

martenzitické struktury a difúzních vrstev); 

 odolnost svarového spoje proti korozi v prostředí provozního média (vody, 

odluhy, kaly).  

Navařený kov elektrodou značky EA-395/9 má celkově uspokojivou odolnost proti 

korozi, ale po tepelném zpracování je náchylný k mezikrystalové korozi. Jiné ruské 

publikace uvádí, že v prostředí vody tvoří perlitická část heterogenního svarového spoje 

funkci katodické ochrany. Na základě této ochrany, zcitlivěný austenitický svarový kov 

v určité vzdálenosti od hranice ztavení nevykazuje sklon k mezikrystalové korozi  

a to zajišťuje potřebnou životnost heterogenního svarového spoje. 

V důsledku funkce katodické ochrany bylo v dokumentu PNAEG-7-009-89  

bodu 6.3.8 zavedeno, že šířka svarové plochy nebo přechodového návaru provedeného 

elektrodou EA-395/9 nebo drátem Sv-10Ch16N25AM6 ve styku s parovodním  

nebo parním prostředím chladiva, nesmí být větší než 7 mm (obr. 86). Ustanovení  

bodu 6.3.8 PNAEG-7-009-89 vyžadují další zvážení a diskusi, protože již v mnohých 

případech bylo prokázáno, že v tenkých návarech elektrodou EA-395/9 došlo k praskání 

vlivem MKK [13, 19]. 

  
   a)   b) 

Obr. 85 Teplé trhliny v návaru elektrodou EA-395/9 potrubí SAOZ; 

  a) označení defektních oblastí; b) vybroušení defektních oblastí [13] 
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Obr. 86 Schéma svarového spoje potrubí SAOZ [13] 

Možný nový mechanismus poškození korozí v austenitickém svarovém kovu je, 

že v důsledku rozdílných teplotních účinků vznikají dvě zóny. V přechodovém návaru 

elektrodou EA-395/9 nebo drátem Sv-10Ch16N25AM6, který je vystavený tepelnému 

zpracování vznikají hranice zrn, ochuzené o chrom. Na přechodový návar je navařen 

svarový kov elektrodou EA-400/10T s vysokým obsahem Cr bez následného popouštění. 

To může způsobit galvanický pár mezi citlivou a normální oblastí návaru, který vyvolá 

lokální formu MKK (nožovou korozi) [13].  

Za zmínku stojí rozpor v požadavcích předpisu  PNAEG-7-009-89, který má přímý 

vztah k heterogenním svarovým spojům. V tabulce 4, bodu 2 není dovoleno tepelné 

zpracování svarových spojů, které jsou vyrobeny svařovacím materiálem neobsahující  

niob (elektroda EA-395/9 a EA-400/10T). Současně v předpisu PNAEG-7-009-89  

v bodech 8.11 a 8.17 je požadováno provedení závěrečného popouštění. Absence jasného 

doporučení pro provádění tepelného zpracování svarových spojů ve stávající technické 

dokumentaci, přispívá k problémům při provozu [13]. 

Byly provedeny srovnávací studie odolnosti návarů proti MKK, zhotovených 

svařovacími materiály typu EA-395/9, ZIO-8 a Elektrinox 309L-16 (AWS 5.4), 

používaných ke svařování heterogenních svarových spojů jaderných zařízení.   

Elektrody typu 02Ch25N13 mají nízký obsah uhlíku ≤ 0,03 hm. %, tím dosahují zvýšení 

odolnosti proti MKK. Chemické složení svařovacích materiálů je uvedeno v tabulce 9 [14]. 

Pro testování citlivosti proti MKK byly vyrobeny na oceli 22K výše uvedenými 

svařovacími materiály návary ve 3 vrstvách o celkové tloušťce 6
+2

 mm. Pro zachování 

oblasti promíšení návarového kovu s ocelí 22K byly vzorky pro MKK vyrobeny 

rozříznutím včetně feritické části spoje. Původní stav povrchu vzorků před zkouškou MKK 

splňuje požadavky GOST 6032-2003 (Ra ≤ 0,8 μm), zkoušky byly provedeny v souladu 

s metodou AMU GOST 6032-2003.  Na vzorkách po zcitlivění na MKK byl proveden 

ohyb ve směrech s linií ztavení na tažené straně a v opačném směru. Výsledky testu jsou 

uvedeny na obrázku 87 až 89 a v tabulce 10 až 12 [14]. 
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Tab. 9 Chemické složení svařovacích materiálů 14, 46, 53 

Označení 

elektrody 

Ø 

[mm] 

Chemické složení [ %] 

C Mn Si P S Cr Ni Mo N 

EA-395/9 

(10Ch16N25АМ6) 

ОСТ 5Р.9244-87 

4,0 
< 

0,12 

1,20 

- 

2,80 

0,35 

- 

0,70 

< 

0,018 

< 

0,030 

13,5 

- 

17,0 

20,0 

- 

27,0 

4,50 

-    

7,0 

0,08  

-   

0,20 

ZIO-8 

(07Ch25N13) 

ОСТ 5Р.9244-87 

4,0 
< 

0,12 

< 

2,7 

< 

1,0 

< 

0,030 

< 

0,020 

23,0 

-   

27,0 

11,5   

-     

14,0 

- - 

Elektrinox 309L-16 

(02Ch25N13) 

AWS 5.4-92 

3,2 
< 

0,03 
0,8 0,8 - - 24,0 13,0 - - 

Návar elektrodou EA-395/9 (tab. 10, obr. 87) 

 kov ze strany hranice ztavení se v roztoku podle metody AMU GOST-6032-

2003 rychle rozpouští, po ohybu zjištěny trhliny oproti hranici ztavení; 

 stav vnějšího povrchu vzorků také naznačuje nedostatek pasivity kovu: 

čas v roztoku vede k intenzivnímu naleptání resp. rozrušení povrchu, po ohybu 

vzorků na 90 º byly odhaleny mnohočetné trhliny MKK; 

 tepelné zpracování při 640 ºC po dobu 1 až 8 hodin zhoršuje stabilitu oblasti 

promíšení a zintenzivňuje proces MKK v roztoku AMU GOST 6032-2003. 

Tab. 10 Výsledky testů odolnosti návaru proti MKK elektrodou EA-395/9 14 

Stav 

navařeného 

kovu 

Stav povrchu vzorků při ohybu na 90º 

Odolnost 

proti  

MKK 

Po expozici v roztoku metodou AMU 

Bez zcitlivění Ohyb na straně -  

hranice ztavení 

Ohyb na straně - 

oproti základnímu 

materiálu 

Bez tepelného 

zpracování po 

svaření 

Intenzivní 

poškození, trhliny 

MKK 

Pásma s trhlinami 

MKK střídající se 

s pásmy bez trhliny 

Žádné trhliny ani 

ze strany kontaktu 

s uhlíkovým 

základem ani na 

protější straně 

Sklon 

 k MKK 

Po žíhání při 

T=640 ºC,  

1 hodina 

Intenzivní 

poškození; souvislé 

mezikrystalové 

trhliny 

Mezikrystalové 

trhliny po celém 

povrchu ohybu 

Žádné trhliny ani 

ze strany kontaktu 

s uhlíkovým 

základem ani na 

protější straně 

Velký sklon 

 k MKK 

Po žíhání při 

T=640 ºC,  

8 hodina 

Intenzivní 

poškození; 

rozpouštění vzorku; 

hloubka trhlin MKK 

přiměřená k hloubce 

ztenčení stěny 

Mnohočetné trhliny 

po celém povrchu 

ohybu 

Žádné trhliny ani 

ze strany kontaktu 

s uhlíkovým 

základem ani na 

protější straně 

Velký sklon 

 k MKK 
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Obr. 87 Povrch ohybu vzorků návaru elektrodou EA-395/9 po zkoušce odolnosti proti 

MKK metodou AMU GOST 6032-2003; 11, 12 - bez tepelného zpracování po svaření; 

121, 122 - po žíhání při T=640 ºC/1 h;  131, 132 - po žíhání při T=640 ºC/8 h 14 

Návar elektrodou ZIO-8 (tab. 11, obr. 88) 

 povrch vzorků, které nebyly vystaveny žíhání při zkoušce odolnosti proti MKK 

metodou AMU zachovává pasivitu: zůstává světlý a lesklý bez stop poškození, 

pozorován sklon k MKK v lokálních místech povrchu;  

 po následném tepelném zpracování 640 ºC, 1 až 8 hodina zjištěn silný sklon 

k MKK (trhliny MKK na celém povrchu ohybu), pravděpodobně v důsledku 

vytvoření karbidů a snížení obsahu Cr v důsledku promíšení se základním 

materiálem má nedostatečnou odolnost vůči MKK; 

 na vnějším povrchu vzorků oproti hranici ztavení nebyl nalezen sklon k MKK. 

Tab. 11 Výsledky testů odolnosti návaru proti MKK elektrodou ZIO-8 14 

Stav   

navařeného 

 kovu 

Stav povrchu vzorků při ohybu na 90º  

Odolnost  

proti  

MKK 

Po expozici v roztoku metodou AMU 

Bez zcitlivění Ohyb na straně -  

hranice ztavení 

Ohyb na straně – 

oproti základnímu 

materiálu 

Bez tepelného 

zpracování po 

svaření 

Oddělená lokální 

místa s trhlinami 

MKK 

Bez trhlin  Bez trhlin 

Slabý sklon 

k MKK v místě 

kontaktu 

s uhlíkovou ocelí 

Po žíhání při 

T=640 ºC,  

1 hodina 

Mnohočetné trhliny 

po celém povrchu 

ohybu 

Bez trhlin Bez trhlin 

Sklon k MKK 

v místě kontaktu 

s uhlíkovou ocelí 

Po žíhání při 

T=640 ºC,  

8 hodina 

Mnohočetné trhliny 

po celém povrchu 

ohybu  

Bez trhlin  Bez trhlin 

Sklon k MKK 

v místě kontaktu 

s uhlíkovou ocelí 
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Obr. 88 Povrch ohybu vzorků návaru elektrodou ZIO-8 (07Ch25N13) po zkoušce 

odolnosti proti MKK metodou AMU GOST 6032-2003; A - pohled ze strany návaru na 

perlitické základně (hranice ztavení); B - pohled z opačné strany; 21 - bez tepelného 

zpracování po svaření; 221, 231 - po žíhání při T=640 ºC, 1 až 8 hodin 14 

Návar elektrodou Electrinox 309L-16 (tab. 12, obr. 89) 

 vnitřní povrch vzorků - oblast promíšení se základním materiálem bez tepelného 

zpracování a v režimu žíhání výbrusů 640 ºC po dobu 1 až 8 hodin nevykazují 

sklon k MKK testovací metodou AMU GOST 6032-2003, při zachování jejich 

vysoké pasivity; 

 navařený kov horní vrstvy vzorků (oproti oblasti promíšení návaru) nevykazují 

sklon k MKK ve všech sledovaných stavech, díky nízkému obsahu uhlíku. 

Výsledky testů ukazují, že je třeba rozvíjet domácí elektrody, které jsou podobné 

zahraničním elektrodám typu E309L. 

Tab. 12 Výsledky testů odolnosti návaru proti MKK elektrodou Electrinox 309L-16 14 

Stav   

navařeného 

 kovu 

Stav povrchu vzorků při ohybu na 90º  

Odolnost  

proti  

MKK 

Po expozici v roztoku metodou AMU 

Bez zcitlivění Ohyb na straně -  

hranice ztavení 

Ohyb na straně – 

oproti základnímu 

materiálu 

Bez tepelného 

zpracování po 

svaření 

Jasný lesklý 

povrch, žádná 

stopa poškození, 

bez trhlin MKK 

Jasný lesklý 

povrch, bez trhlin 

MKK 

Bez trhlin 
Nemá sklonu 

k MKK  

Po žíhání při 

T=640 ºC,  

1 hodina 

Jasný lesklý 

povrch, bez trhlin 

MKK 

Jasný lesklý 

povrch, bez trhlin 

MKK 

Bez trhlin 
Nemá sklonu 

k MKK 

Po žíhání při 

T=640 ºC,  

8 hodina 

Jasný lesklý 

povrch, bez trhlin 

MKK 

Jasný lesklý 

povrch, bez trhlin 

MKK 

Bez trhlin 
Nemá sklonu 

k MKK 
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Obr. 89 Povrch ohybu vzorků návaru elektrodou Electrinox CL-25/13 (02Ch25N13)  

po zkoušce odolnosti proti MKK metodou AMU GOST 6032-2003; A - pohled ze strany 

návaru na perlitické základně (hranice ztavení); B - pohled z opačné strany; 31 - bez 

tepelného zpracování po svaření; 321, 331 - po žíhání při T=640 ºC, 1 až 8 hodin 14 

Jak vyplývá z výsledků provedených studií svarový kov navařený elektrodami  

ZIO-8 (07Ch25N13) a zejména Electrinox 309L-16 (02Ch25N13) překonává chemické 

složení elektrod EA-395/9 (10Ch16N25AM6) z hlediska vyšší odolnosti proti korozi  

a to díky vysokému obsahu chrómu a nízkému obsahu uhlíku.   

Závěrem lze říci, že provozní poškození svařovaných ocelí rozdílných strukturních 

bází zařízení a potrubí je spojeno s vytvářením teplých trhlin v navařeném kovu 

přechodového návaru elektrodami EA-395/9. Kov má také velký sklon k mezikrystalové 

korozi. V případě použití elektrod EA-395/9 (10Ch16N25AM6) pro přechodový návar 

hrany perlitického materiálu heterogenních svarových spojů (včetně svarů, které nejsou 

následně tepelně zpracovány) je bezpodmínečně nutné použít taková konstrukční řešení, 

aby kořenová část tohoto typu heterogenního spoje nebyla a v kontaktu s provozní chladící 

kapalinou. K provedení přechodového návaru na dílech perlitických ocelí (uhlíkové, 

nízkolegované), lze doporučit složení typu 02Ch25N13, které není náchylné k teplým 

trhlinám a je odolné proti MKK, podobně jako v případě zahraničních elektrod typu  

E309L (AWS A5.4) 14, 45 . 
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2.4.2 Problematika heterogenních svarových spojů v české jaderné 

energetice  

Při ultrazvukových kontrolách heterogenních svarových spojů kolektorů 

parogenerátoru (PG) DN 1100 (obr. 90) byly zjištěny vady, které se blíží svojí velikostí 

maximálně přípustným. Pro zajištění dalšího bezporuchového provozu bylo rozhodnuto,  

že vady heterogenních svarových spojů DN 1100 budou opraveny v rámci plánovaných 

odstávek. 

  
a) b) 

 
c) 

Obr. 90 Parogenerátor PGV 213; 

 a) celkový pohled na PG; b) HSS DN 1100 kolektoru PG; c) řez PG 20 
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Během opravy poškozeného heterogenního svarového spoje PG mezi kolektorem 

z materiálu 08CH18N10T a pláštěm z materiálu 22K na jaderné elektrárně Dukovany  

byl záměrně odřezán celoobvodový vzorek s vadou (obr. 91). Již v etapě přípravy 

technologie opravy bylo plánováno na odřezaném vzorku provést verifikaci příčiny 

poškození heterogenního svarového spoje kolektoru s pláštěm PG. Vzorek byl odřezán 

z kořenové části svarového spoje, kde část vady byla zachována 21. 

 

Obr. 91 Způsob odběru středové částí heterogenního svarového 

spoje parogenerátoru 21 

 

 
Obr. 92 Vyříznutý vzorek s vadou rostoucí do hloubky z kořenové části  

heterogenního svarového spoje parogenerátoru 21 

Vada v kořeni má celoobvodový charakter, detekovaná vada ultrazvukovou sondou 

je viditelná pouhým okem na jednom z odřezaných vzorků. Byl navržen experimentální 

program, jehož cílem bylo ověřit hypotézy poškození heterogenního svarového spoje 

DN1100 PG EDU, rozšířit dosavadní znalosti o heterogenním svarovém spoji 

degradovaným provozem a zpřesnit příčinu poškození tohoto heterogenního svarového 

spoje. Z odřezaného vzorku s vadou z heterogenního svarového spoje z PG (obr. 92)  

byly zhotoveny experimentální polotovary, které byly předány na jednotlivá řešitelská 

pracoviště.  

Analyzovaný vzorek označený 2B (délka 70 mm) předaný na fraktografické 

pracoviště obsahoval „průchozí“ trhlinu.  Tento vzorek se po odříznutí rozpadl na dvě části 

(obr. 93). Na lomových plochách tohoto vzorku byla provedena fraktografická analýza, 

zaměřená na sledování mechanismů vzniku a rozvoje trhliny 21.  
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Obr. 93 Vzorek 2B v dodaném stavu: obě líce „průchozí“ trhliny 21 

Na segmentech z vyříznuté středové částí heterogenního svarového spoje 

parogenerátoru byly provedeny následující experimentální analýzy.  

Fraktografická analýza 

Hlavním cílem fraktografické analýzy byl popis procesů porušování vedoucích 

k šíření trhlin v heterogenním svaru. Pro získání potřebných informací bylo provedeno 

podrobné sledování mikromorfologie obou lící lomu průběžné trhliny. Pozorování lomu 

světelným stereomikroskopem i řádkovacím elektronovým mikroskopem prokázalo, 

že obě líce lomu vzorku 2B jsou pokryty více či méně souvislou vrstvou korozních 

produktů.  

Makrosnímky obou lící lomu (obr. 94) dokumentují, že trhlina se šířila podél 

rozhraní mezi základním materiálem a 1. návarem. Po odstranění vrstvy korozních 

produktů bylo zcela jednoznačně prokázáno, že rozvoj trhliny probíhal jednak 

mechanismem interkrystalické dekoheze, jednak mechanismem transkrystalického 

štěpného lomu (obr. 95, 96). Ze sledování odpovídajících si oblastí na obou lících lomu  

je patrno, že v těchto případech vykazovala mikromorfologie obou lící lomu stejné  

znaky (obr. 95, 96). Odlišná situace byla pozorována v oblastech iniciace trhliny  

na vnitřním povrchu stěny kolektoru (oblast 3 z obr. 94). Zatímco líc odpovídající šíření 

trhliny v základním materiálu byla pokryta korozními důlky, na protilehlé líci v 1. návaru 

byla mikromorfologie lomu odlišná (obr. 97) 21.  

 

Obr. 94 Vzorek 2B obě líce průběžné trhliny 21 
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a) b)  

Obr. 95 Šíření trhliny mechanismem interkrystalické dekoheze (místo 1 z obr. 94); 

a) líc odpovídající základnímu materiálu; b) líc odpovídající 1. návaru 21 

 
a) b)  

Obr. 96 Šíření trhliny mechanismem transkrystalického štěpení  (místo 2 z obr. 94); 

a) líc odpovídající základnímu materiálu; b) líc odpovídající 1. návaru 21 

 
a) b)  

Obr. 97 Pohled na oblast iniciace na vnitřním povrchu stěny (místo 3 z obr. 94); 

a) líc odpovídající 1. návaru; b) líc odpovídající základnímu materiálu 21 
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Metalografický rozbor 

Mikrostruktura základního materiálu 22K byla feriticko-perlitická, částečně 

sferoidizovaná (obr. 98, 101a). Tepelně ovlivněná zóna v základním materiálu dosahovala 

do vzdálenosti cca 1 mm až 3 mm od rozhraní s prvním návarem. Změny mikrostruktury  

v tepelně ovlivněné zóně základního materiálu 22K jsou dokumentovány na obr. 98. 

    

Obr. 98 Charakteristická mikrostruktura základního materiálu 22K (leptáno Nital 3 %) 21 

Charakter mikrostruktury v oblasti rozhraní mezi základním materiálem (22K) 

a 1. návarem (Sv-10Ch16N25AM6), respektive mezi 1. návarem a 2. návarem  

(Sv-04Ch19N11M3) je dokumentován na obr. 100. Detailní sledování mikrostruktury 

v oblasti rozhraní mezi základním materiálem a 1. návarem prokázalo, že došlo  

k oduhličení oceli 22K a k nauhličení austenitického návaru Sv-10Ch16N25AM6  

(obr. 99, 101). V oduhličeném pásmu oceli 22K došlo k rekrystalizaci a vzniku rovnoosých 

feritických zrn. Nauhličení austenitického návaru bylo značně heterogenní. Nauhličená 

oblast austenitického návaru byla bohatá na karbidy, které přednostně precipitovaly 

v mezidendritických oblastech.  

Při tvorbě návaru docházelo lokálně k promíšení základního materiálů 22K 

a (Sv-10Ch16N25AM6), tj. část austenitického návaru pronikla do základního materiálu  

a místy část základního materiálu pronikala do austenitického návaru (obr. 101 a, b, c).  

V oblastech promíšení byla pozorována mikrostruktura odpovídající bainitu s jehlicemi 

feritu. 

 

Obr. 99  Změny mikrostruktury oceli v tepelně ovlivněné oblasti  

u rozhraní s 1. návarem (leptáno 2 % Nital) 21 

 

22K 
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Obr. 100 Mikrostruktura materiálu v oblasti heterogenního svaru (BE) 21 

Mikrostruktura prvního návaru se měnila směrem od rozhraní se základním 

materiálem (respektive od nauhličené vrstvy). Přibližně rovnoosá austenitická zrna  

se změnila na sloupcová zrna orientovaná ve směru tepelného toku, tj. kolmo na rozhraní 

se základním materiálem (obr. 101 d). Mikrostruktura druhého návaru byla obdobná jako 

prvního návaru, charakteristickým strukturním znakem byla sloupcová zrna orientovaná 

přibližně kolmo na rozhraní se základním materiálem, resp. 1. návarem (obr. 101 g, h). 

V několika případech byly v 1. návaru nalezeny mezidendritické trhliny zhruba kolmé 

k rozhraní mezi základním materiálem a 1. návarem (obr. 101 e, f). Tyto trhliny, které 

dosahovaly maximálních délek cca 0,4 mm, vznikly s největší pravděpodobností 

již v průběhu svařování parogenerátoru (výrobní heterogenní svar) 21.  

   
   a)  b)  

   
   c)  d)  

Obr. 101 Mikrostruktura materiálu v oblasti heterogenního svaru (BE) 21 
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   e)  f)  

  
   g)  h)  

Obr. 101 Mikrostruktura materiálu v oblasti heterogenního svaru (BE) - pokračování; 

 a) Rozhraní ZM-1. návar (oblast 1 z obr. 100); b) Rozhraní ZM-1. návar (oblast 2  

z obr. 100); c) Rozhraní ZM-1. návar (oblast 3 z obr. 100); d) Rozhraní ZM-1. návar 

(oblast 4 z obr. 100); e) 1. návar (oblast 5 z obr. 100); f) detail trhlinky v 1. návaru  

(oblast 5 z obr. 100); g) 2. návar (oblast 6 z obr. 100); h) 2. návar (oblast 7 z obr. 100) 21 

Měření mikrotvrdosti 

Měření mikrotvrdosti přes rozhraní mezi základním materiálem (22K) a 1. návarem 

(Sv-10Ch16N25AM6) bylo provedeno na přístroji Inovatest NEXUS. Měření bylo 

provedeno ve třech různých vzdálenostech od vnitřního povrchu stěny kolektoru (0,5 mm, 

3 mm, 7 mm). V každé vybrané oblasti bylo měření realizováno podél dvou čar kolmých 

na rozhraní mezi základním materiálem a 1. návarem. Vzdálenost mezi jednotlivými vtisky 

byla 0,1 mm, vzdálenost čar 0,2 mm (obr. 102). Výsledky měření jsou graficky shrnuty 

na obr. 103.   

 

Obr. 102 Schéma měření mikrotvrdosti 21 

2.NÁVAR 

1.NÁVAR 
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Obr. 103 Průběh hodnot mikrotvrdosti napříč svarem (měřeno dle obr. 102) 21 

 

Obr. 104 Pole vtisků v okolí rozhraní mezi 22K a 1. návarem (BE) 21 

 
Obr. 105 Průběh hodnot mikrotvrdosti napříč svarem (měřené vtisky viz obr. 104) 21 

Výsledky měření mikrotvrdosti vedou k následujícím závěrům 21:  

 nominální hodnota mikrotvrdosti 1. a 2. návaru se výrazně neliší, nominální 

hodnota mikrotvrdosti základního materiálu je ve srovnání s  1. návarem 

o cca 20 % nižší;  

 poměrně výrazný rozptyl hodnot mikrotvrdosti 1. a 2. návaru odpovídá velké 

heterogenitě mikrostruktury (obr. 101), vliv mikrostruktury na mikrotvrdost 

dokumentuje i obr. 104; 
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 z výsledků shrnutých na obr. 103 až 105 vyplývá, že v pásmu šířky cca 100 µm 

mohou hodnoty mikrotvrdosti 1. návaru dosahovat hodnot i více než dvakrát 

vyšších, než je nominální hodnota materiálu 1. návaru, pásmo zvýšených hodnot 

mikrotvrdosti základního materiálu 22K nepřesahuje šířku 50 µm. 

Průběh ústí trhlin na axiálních řezech 

Na axiálních řezech vzorků byly připraveny metalografické výbrusy, na kterých byl  

sledován průběh ústí trhlin v oblasti rozhraní mezi základním materiálem 22K 

a 1. návarem. Snímky ústí trhlin vyskytujících se v různých oblastech vzorku jsou uvedeny 

na obr. 106 a 107. Z uvedených snímků vyplývají následující poznatky o charakteru 

a rozsahu porušení oblasti heterogenního svarového spoje 21:  

 rozsah porušení v různých oblastech svaru je značně odlišný – zatímco u vzorků 

(obr. 106) dosahuje ústí trhliny délky několika milimetrů u vzorku (obr. 107) 

byly nalezeny pouze korozní důlky (hloubky cca 0,3 mm) v základním 

materiálu; 

 z průběhu ústí trhlin vyplývá, že trhliny se nešířily přímo po rozhraní mezi 1. návarem 

a základním materiálem, ale jsou lokalizovány v prvním návaru ve vzdálenosti 

zhruba 20 až 30 µm od rozhraní; 

 tenká vrstva oddělená trhlinou zůstala na základním materiálu zachována pouze 

v některých oblastech (například obr. 106a), v ostatních případech došlo k jejímu 

odpadnutí v důsledku koroze základního materiálu pod touto vrstvou; 

 v případě, že ústí trhlin zasahovala do hloubek několika milimetrů bylo 

pozorováno interkrystalické korozní napadení 1. návaru, jednalo se o oblasti 

v těsné blízkosti vnitřního povrchu stěny kolektoru, kde korozní medium 

působilo nejdéle (obr. 106 b). 

 
a)  

   
b)    c)  

Obr. 106 Průběh ústí trhliny na axiálním řezu (BE); a) Celkový pohled na ústí trhliny  

na levé straně vzorku (délka ústí cca 5 mm); b) vrstva korozních produktů na líci trhliny  

(1. návar, detail oblasti l); c) čelo trhliny (1. návar, detail oblasti 2) 21 

 

- 2
7

 - 
- 2

7
 - 



VŠB – Technická univerzita Ostrava Disertační práce 

 

 93 

   

Obr. 107 Korozní důlky v základním materiálu 22K (hloubka  

cca 0,3 mm) na axiálním řezu (BE) 21    

Spektrální analýza na rozhraní 22K - 1. návar 

Pomocí energiově disperzní spektroskopie (EDS analýzy) bylo prokázáno,  

že změny mikrostruktury 1. návaru směrem od rozhraní se základním materiálem jsou 

provázeny poměrně výraznými změnami obsahu hlavních legujících prvků (obr. 108). 

Snímek na obr. 108 prokazuje, že těsně u rozhraní se základním materiálem se v 1. návaru 

vyskytuje pásmo proměnlivé šířky (cca 5 až 30 µm), které vykazuje vysoký obsah uhlíku  

a snížené obsahy hlavních legujících prvků tj. Ni, Cr a Mo 1. 

 

Obr. 108 Změny obsahu hlavních legujících prvků (Cr, Ni a Mo) v oblasti rozhraní  

mezi základním materiálem 22K a 1. návarem; měření bylo provedeno podle 

červené čáry (oblast 4 z obr. 100, BE) 21 

Transmisní elektronová mikroskopie 

Cílem analýzy pomocí transmisní elektronové mikroskopie (TEM) bylo 

zdokumentovat mikrostrukturu heterogenního svarového spoje parogenerátoru v oblasti 

rozhraní mezi základním materiálem (ocel 22K) a 1. návarem (Sv-10CH16N25AM6). 

Orientace tenkých fólií byla zvolena kolmo k rovině svaru, aby bylo možné na jediné fólii 

pozorovat změny mikrostruktury obou materiálů v závislosti na vzdálenosti od rozhraní 

a identifikovat případnou příčinu šíření trhliny.   

Na obrázku 109a je přehledový snímek jedné z fólií pořízený pomocí řádkovacího 

elektronového mikroskopu v signálu zpětně odražených elektronů. Původní feriticko-

perlitická struktura základního materiálu 22K (obr. 98) je v oblasti tepelně ovlivněné zóny 

(TOZ) v blízkosti rozhraní s austenitickým návarem oduhličená (obr. 99, 101a).  

- 2
8

 - 
- 2

7
 - 
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Na mnoha místech podél rozhraní byly v tomto oduhličeném pásmu oceli  

22K pozorovány oblasti velmi jemných (2 až 8 μm) rovnoosých zrn feritu vzniklých 

rekrystalizací (obr. 109). Tato zrna jsou dobře vidět i v detailu tenké fólie v horní části 

snímku na obr. 109b. Zobrazení této oblasti pomocí TEM je na snímcích na obr. 110.  

Mezi základním materiálem 22K a austenitickým návarem je oblast promíšení  

obou ocelí, jejíž šířka se na pozorovaných fóliích pohybovala v rozmezí 5 až 30 μm 

(obr. 109b, 111). V této oblasti jsou velmi tenká (100 nm) a protáhlá (5 až 10 μm) zrna  

či subzrna (obr. 111a,b,c), drobná (100 až 400 nm) rovnoosá zrna a vysoká hustota karbidů 

(obr. 111d). Výsledky lokální energiově disperzní spektroskopie (EDS) charakteristického 

rtg. záření v TEM prokázaly obohacení této oblasti o substituční prvky (Cr, Ni, Mo), 

obsažené v austenitickém návaru (obr. 112c). Toto obohacení se projevilo i ve zvýšené 

mikrotvrdosti (obr. 103, 105). Difuze uhlíku do austenitu měla za následek vznik četných 

karbidů v mezidendritických oblastech (obr. 113) 21.  

   
   a)  b)  

Obr. 109 Tenká fólie v oblasti rozhraní základní materiál 22K - 1. návar; a) přehledový 

snímek, b) detail oblasti ze snímku a); SEM, zpětně odražené elektrony 21 

   
   a)  b)  

Obr. 110 Základního materiálu 22K v tepelně ovlivněné zóně asi 200 μm od rozhraní 22K 

- 1. návar; a) rovnoosá zrna feritické struktury; b) subzrna feritické struktury; TEM 21 
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   a)  b)  

   
   c)  d)  

Obr. 111 Oblast promíšení základního materiálu 22K s 1. návarem, TEM; a) přehledový 

snímek dlouhých tenkých zrn a subzrn na straně základního materiálu 22K; b) detail 

rámečku na snímku a); c) základní materiál 22K, zóna promíšení s 1. návarem; d) karbidy  

a velmi malá zrna v zóně promíšení na straně základního materiálu 22K 21 

 

Obr. 112 Výsledky EDS analýzy; a) superpozice snímku ze SEM a profilu koncentrace 

přes rozhraní na tenké fólii (červená čára označuje místo analýzy; b) odpovídající graf 

s hodnotami koncentrace; c) průměrné hodnoty koncentrace substitučních prvků 

z bodových analýz v TEM 21 
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Obr. 113 Karbidy v mezidendritických oblastech 1. návaru v těsné blízkosti  

(cca 100 μm) od promíšené zóny na rozhraní 22K - 1. návar 21 

Analýza chemického složení 

Analýza chemického složení jednotlivých částí heterogenního svarového spoje 

kolektoru parogenerátoru byla opakovaně provedena ručním rtg. spektrometrem DELTA 

INNOV-X System (tab. 13). Naměřené obsahy hlavních legujících prvků odpovídaly 

předpisu [24]. Ve sledovaném případě však nebylo možné dostatečně přesně naměřit obsah 

lehkých prvků. Obsah lehkých prvků v 1. návaru byl měřen na vzorku pomocí metody 

GDOES (tab. 13) 21.  

Z uvedených hodnot je zřejmé, že chemická analýza složení základního materiálu 

neprokázala žádné výrazné odchylky od předepsaných hodnot. V případě  

1. návaru byl zjištěn poněkud zvýšený obsah uhlíku, fosforu a síry oproti předepsaným 

hodnotám. Obsah fosforu v materiálu I. vrstvy návaru parogenerátoru je vyšší, 

než maximální přípustná hodnota (0,025 hm. %). Při žíhání na teplotě 640 °C dochází 

k segregaci fosforu na hranice zrn, což má za následek oslabení jejich kohezní pevnosti 

a v případě současného působení tahových napětí a vodního prostředí o vysoké teplotě 

a tlaku zvýšení náchylnosti ke koroznímu praskání pod napětím 22. 

Tab. 13 Výsledky chemické analýzy základního materiálu a 1. návaru 21 

Materiál 1. návar (Sv-10CH16N25AM6) Základní materiál 22K 

Prvek 

[hm.%] 

Norma dle [24] Naměřeno Norma dle [24] Naměřeno 

Min. Max. GDOES DELTA Min. Max. GDOES DELTA 

C -- 0,12 0,145 0,19 0,26 0,241 

Si -- 1,20 1,075 0,20 0,40 0,341 

Mn 0,80 2,00 1,25 0,75 1,000 0,91 

Cr 12,50 17,00 13,66 -- 0,300 0,23 

Ni 20,00 27,00 22,58 -- 0,30 0,43 

Mo 5,50 7,50 5,27 0,25 0,40 0,13 

Co -- 0,05 -- -- -- -- 

P -- 0,025 0,042 -- 0,03 0,007 

S -- 0,018 0,025 -- 0,03 0,006 

N 0,08 0,18 0,004 -- -- -- 

Cu -- -- -- -- 0,30 0,045 
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Závěr z experimentálního programu 

Všechna pracoviště provádějící experimentální program se shodly, že dominantní 

degradační mechanismus je korozní praskání. Je zřejmé, že jde o konstrukční uzel s velmi 

komplikovaným stavem zbytkových technologických vlastních napětí, která mohou  

při provozu působit v interakci s teplotními poli a dilatačními účinky v oblastech styku 

materiálů s rozdílnou roztažností. Byly sledovány pouze následky těchto napěťových 

účinků, působících v kombinaci s agresivním korozním prostředím. Mechanismem lomu  

je korozní praskání materiálu 1. návaru jako důsledku kombinace faktorů napětí 

(od rozdílné teplotní roztažnosti materiálů HSS a vnitřního přetlaku), materiálu  

(článek mezi 22K a 1. návarem, materiál 1. návaru je citlivý k MKK) a prostředí (zhoršená  

kotlová voda PG) 22. 

2.4.3 Přehled heterogenních svarových spojů JE Temelín  

Přehled výrobních a montážních heterogenních svarových spojů na zařízeních 

primárního okruhu zařazených do bezpečnostní třídy 1 a 2 dle vyhlášky č. 132/2008 Sb. 

Převážně se jedná o heterogenní svarové spojení oceli 10GN2MFA s ocelí 08Ch18N10T 

přes dvě austenitické přechodové boční vrstvy na straně oceli 10GN2MFA. Na ocel 

10GN2MFA je na vnitřním povrchu navařen dvouvrstvý antikorozní návar [23, 34]. 

Výrobní heterogenní svarové spoje [23]: 

 HSS nátrubku havarijního napájení parogenerátoru D 240; 

 HSS nátrubku vstřiku kompenzátoru objemu D 400; 

 HSS nátrubku odvodu páry kompenzátoru objemu D 400; 

 HSS v oblasti sání a výtlaku HCČ D 1050; 

 HSS nátrubku pro měření kompenzátoru objemu D 45, 58; 

 HSS spodního nátrubku hydroakumulátoru D 300; 

 HSS nátrubku plnění a vypouštění dusíku hydroakumulátoru D 50; 

 HSS nátrubku pro měření hydroakumulátoru D 22, 57. 

Montážní heterogenní svarové spoje [23]: 

 HSS nátrubků cirkulačních smyček reaktoru D 990; 

 HSS nátrubků periodického, kontinuálního odkalu a odluhu parogenerátoru 

D 28, 89; 

 HSS spodního nátrubku kompenzátoru objemu D 428; 

 HSS spodního kompenzačního potrubí D 428; 

 HSS nátrubku na HCP pro kompenzační potrubí vstřiku kompenzátoru objemu 

D 225; 

 HSS nátrubku na HCP pro spodní kompenzační potrubí kompenzátoru objemu 

D 430; 

 HSS na potrubí pasivního havarijního systému hydroakumulátoru YT D 351; 

 HSS na potrubí systému dochlazování TQ 12,22, 32 D 351; 

 HSS systému dochlazování TQ40 D351; 

 HSS systému dochlazování TQ13,23,33 D 159; 

 HSS nátrubků pro měření na HCP D 52; 

 HSS nátrubku HCP systému TC D 200. 
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Antikorozní dvouvrstvé návary (07Ch25N13 a 08Ch19N10G2B) provedené na nízko-

legované oceli 10GN2MFA pod tavidlem [23]:  

 návar na vnitřním povrchu HCP; 

 návar na vnitřním povrchu potrubního systému TQ; 

 návar na vnitřním povrchu potrubí SAOZ;  

 návar na vnitřním povrchu KO; 

 na vnitřním povrchu potrubí od KO do horké části smyčky č. 4 HCP; 

 na vnitřních částech primárních kolektorů PG. 

Konstrukční provedení vybraných heterogenních svarových spojů JE Temelín [23] 

HSS v oblasti spojení nátrubku na HCP horké části smyčky č. 4 s potrubním systému 

TQ40 (obr. 114)  

 

Obr. 114 Konstrukční provedení HSS (TQ40) [23] 

Popsaný HSS (TQ40) je montážní svarový spoj bez provedeného lokálního žíhání 

na snížení vnitřního pnutí. HSS(TQ40) je tlakově a teplotně namáhán při normálních 

provozních podmínkách, avšak více zatěžován je při plánovaném, případně havarijním 

dochlazováním bloku. 

HSS v oblasti spojení nátrubků na HCP s potrubím vysokotlakého havarijního 

systému TQ13, TQ23 a TQ33 (obr. 115) 

 

Obr. 115 Konstrukční provedení HSS (TQ13,23,33) [23] 

Vysokotlaký havarijní systém TQ se spouští při havarijní situaci. Dle projektu  

se předpokládá, že nastane max. 30x za projektovanou životnost JE (30 let).  

Největší teplotní namáhání HSS nastává při spuštění havarijních vysokotlakých čerpadel, 

kdy se médium koncentrované kyseliny borité pomocí vysokotlakých čerpadel 

z příslušných nádrží přečerpává do primárního okruhu.  Přečerpávané médium o teplotě 

cca  22 - 25 °C se dostává do HCP o teplotě cca 280 °C.  
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HSS v oblasti spojení T-kusů potrubí SAOZ YT11, YT12, YT13 a YT14 s potrubím 

nízkotlakého systému plánovaného a havarijního dochlazování TQ22 a TQ32 

(obr. 116) 

 

Obr. 116 Konstrukční provedení HSS (SAOZ-YT11,12,13,14-T-kus) [23] 

HSS jsou montážní svarové spoje bez lokálního vyžíhání pro snížení pnutí. HSS 

(SAOZ-YT12, 14-T-kus) jsou více teplotně namáhány než HSS (SAOZ-YT11,13-T-kus). 

Po obvodě má potrubí SAOZ stálou teplotní stratifikaci cca 50°C, která může představovat 

nepříznivé namáhání HSS (SAOZ-YT12,14-T-kus), také vliv teplotních změn  

při plánovaném dochlazování může být v oblasti HSS významný.  

HSS spojení nátrubku havarijního napájení PG s potrubím havarijního napájení 

(obr. 117) 

 

Obr. 117 Konstrukční provedení HSS nátrubku havarijního napájení PG [23] 

HSS havarijního napájení PG jsou výrobní svarové spoje s provedeným žíháním  

na odstranění zbytkového pnutí. HSS je chráněn austenitickou „košilkou“ před náhlou 

změnou teploty při spuštění havarijního napájení PG.  Každý PG obsahuje jeden nátrubek 

havarijního napájení. HSS havarijního napájení PG představuje spojení austenitické oceli 

havarijního potrubí 08Ch18N10T a nízkouhlíkové oceli 10GN2MFA pláště PG přes dvě 

krycí boční austenitické vrstvy. 
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HSS v oblasti průchodek odběrových míst na HCP (obr. 118) 

       

Obr. 118 Konstrukční provedení HSS na průchodce pro měření teploty a tlaku [23] 

Na HCP jsou umístěny průchodky na měření teploty, tlaku (průtoku) primárního 

média. V oblasti průchodek jsou HSS (průchodky na HCP). Jedná se o spojení austenitické 

oceli 08Ch18N10T a nízkouhlíkové oceli 10GN2MFA přes dvě krycí boční austenitické 

vrstvy na straně oceli 10GN2MFA. HSS jsou montážní svarové spoje. 

 

HSS v oblasti spojení nátrubků na HCP studených částí smyček s potrubním 

systémem TC (obr. 119) 

  

 

Obr. 119 Konstrukční provedení HSS nátrubků HCP s potrubním systémem TC [23] 
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Spoj potrubního systému TC (kontinuálního čištění primárního média)  

s nátrubkem HCP studených částí smyček č. 1 až 4 je HSS. Jedná se o svar mezi 

austenitickou ocelí 08Ch18N10T a nízkolegovanou uhlíkovou ocelí 10GN2MFA přes dvě 

krycí boční austenitické vrstvy na straně oceli 10GN2MFA. HSS jsou na vstupu potrubí 

systému TC z HCP a na výstupu potrubí TC vracejícího se primárního média do HCP.  

HSS na vnitřním povrchu HCP, potrubí TQ, potrubí SAOZ, KO, potrubí od KO  

do horké části smyčky č. 4 a vnitřních částech primárních kolektorů PG  

(obr. 120 a 121) 

Jedná se o antikorozní dvouvrstvý návar provedený na ocel 10GN2MFA. První 

vrstva je navařena více legovaným přídavným materiálem Sv-07Ch25N13 a druhá vrstva 

přídavným materiálem Sv-08Ch19N10G2B. První vrstva je navařena jedním průchodem, 

druhá dvěma průchody. Dvouvrstvý antikorozní návar na JE Temelín je na vnitřním 

povrchu HCP, potrubí TQ, potrubí SAOZ, KO, potrubí od KO do horké části smyčky č. 4, 

vnitřních částech primárních kolektorů PG apod (tzv. bimetalická potrubí) [23].  

   

Obr. 120 Konstrukční provedení antikorozního návaru na vnitřním povrchu spoje HCP 

DN 850 s hrdly TNR; a) původní výrobní návar navařený pod tavidlem; b) obnovení 

návaru ručně obalenou elektrodou na montáži [45]  

   

Obr. 121 Konstrukční provedení antikorozního návaru na vnitřním povrchu spoje HCP 

DN 850; a) původní výrobní návar navařený pod tavidlem; b) obnovení návaru ručně 

obalenou elektrodou na montáži [45]  
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2.4.4 Přehled heterogenních svarových spojů JE Dukovany  

Přehled výrobních a montážních heterogenních svarových spojů na zařízeních 

primárního okruhu zařazených do bezpečnostní třídy 1 a 2 dle vyhlášky č. 132/2008 Sb. 

Převážně se jedná o heterogenní svarové spojení oceli 22K s ocelí 08Ch18N10T 

přes dvě austenitické přechodové boční vrstvy na straně oceli 22K [24, 34].  

Výrobní heterogenní svarové spoje [24]: 

 HSS horkého a studeného kolektoru parogenerátoru DN 1100; 

 HSS nátrubku havarijního napájení parogenerátoru DN 80; 

 HSS spodního nátrubku kompenzátoru objemu DN 300; 

 HSS nátrubku vstřiku kompenzátoru objemu DN 100; 

 HSS nátrubku odvodu páry kompenzátoru objemu DN 100; 

 HSS nátrubků elektroohřívače kompenzátoru objemu DN 100; 

 HSS nátrubků pro měření kompenzátoru objemu DN 12, 25, 30; 

 HSS spodního nátrubku hydroakumulátoru DN 250; 

 HSS nátrubku plnění a vypouštění dusíku hydroakumulátoru DN 50; 

 HSS nátrubků pro měření hydroakumulátoru DN 13, 30;  

 HSS nátrubků cirkulačních smyček reaktoru DN 500; 

 HSS nátrubků havarijního dochlazování reaktoru DN 250; 

 HSS nátrubku pro měření reaktoru DN 250. 

Montážní heterogenní svarové spoje [24]:  

 HSS měření hladiny parogenerátoru DN 13, 32; 

 HSS potrubí havarijního napájení parogenerátoru DN 80; 

 HSS kontrola těsnosti sekundárních vík parogenerátoru DN 15; 

 HSS odvzdušnění sekundární strany parogenerátoru DN 20; 

 HSS nátrubku těsnosti průlezu kompenzátoru objemu DN 15; 

 HSS spodního nátrubku hydroakumulátoru DN 250; 

 HSS hrdlo kontroly těsnosti hydroakumulátoru DN 15. 

Konstrukční provedení vybraných heterogenních svarových spojů JE Dukovany 

HSS horkého a studeného kolektoru parogenerátoru (PG)  

Konstrukční provedení oblasti HSS spojení kolektoru (horkého, studeného) 

přes nátrubek k plášti PG je zobrazeno na obrázku 122 a 123. Kolektory primárního 

okruhu jsou umístěny uvnitř PG. Kolektory jsou vyrobeny z austenitické oceli 

08Ch18N10T a nátrubek na PG z uhlíkové oceli 22K. Ve spodní části je kolektor přivařen 

k výkovku, ke kterému je zespodu přivařeno přívodní potrubí. Výkovek kolektoru 

obsahuje dva nátrubky DN25 pro odvodnění sekundárního prostoru "kapes". Na vnějším 

obvodě výkovku je HSS dvou materiálů 22K a 08Ch18N10T. Tento výrobní HSS spojuje 

primární kolektor s nátrubkem pláště PG. 
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Obr. 122 Konstrukční provedení oblasti HSS spojení kolektoru  

přes nátrubek k plášti PG [24] 

 
a) b)  

Obr. 123 Schéma materiálového provedení HSS v oblasti spojení kolektoru přes nátrubek 

 k plášti PG; a) Vítkovické provedení; b) Ruské provedení [24] 

HSS nátrubků cirkulačních smyček reaktoru (RE)  

Konstrukční provedení HSS nátrubků cirkulačních smyček RE je zobrazeno  

na obrázku 124 a 125. HSS spojují hlavní cirkulační potrubí (HCP) přes austenitický 

nátrubek z materiálu 08Ch18N10T s hrdly horního a spodního hrdlového prstence reaktoru 

z materiálu 15CH2MFA. Vnitřní povrchy prstenců, včetně hrdel jsou opatřeny antikorozní 

austenitickou výstelkou. HSS neobsahuje austenitickou vložku. 

 

Obr. 124 Konstrukční provedení HSS nátrubků cirkulačních smyček RE [24] 
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Obr. 125 Schéma materiálového provedení HSS v oblasti nátrubků  

cirkulačních smyček RE [24] 

HSS spodního nátrubku kompenzátoru objemu (KO) 

Heterogenní svarové spoje na KO byly vyráběny ve VŽKG dle výkresové 

dokumentace a technologické směrnice TS-6-105-04 (obr. 126). Přechodové návary byly 

navařovány u všech KO vyráběných ve VŽKG metodou automatem pod tavidlem 

svařovacím drátem Sv-10Ch16N25AM6 s tavidlem OF10 (obr. 127a). Jeden KO  

je vyrobený v Polsku podle Ruské technologie (obr. 127b). Všechny HSS na tomto KO 

obsahují 2. vrstvé provedení návarů (1. vrstva EA-395/9, 2. vrstva EA-400/10T). 

Navařování probíhalo na více vrstev s technologickým přídavkem na vnitřním  

a vnějším průměru a na výšku. Velikost na výšku činila 3 mm z důvodů opracování. 

Navařování probíhalo bez předehřevu nátrubku.     

 

Obr. 126 Konstrukční provedení HSS v oblasti spodního nátrubku KO [24] 

 
a) b)  

Obr. 127 Schéma materiálového provedení HSS v oblasti spodního nátrubku KO; 

a) Vítkovické provedení; b) Ruské provedení [24] 
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HSS nátrubků elektroohřívače kompenzátoru objemu (KO) 

Jedná se o spojení austenitické oceli 08Ch18N10T a uhlíkové oceli 22K přes dvě 

krycí boční austenitické vrstvy na straně oceli 22K podle Ruské technologie (1. vrstva  

EA-395/9, 2. vrstva EA-400/10T) (obr. 129b) nebo přes jednu krycí boční austenitickou 

vrstvu na straně oceli 22K podle Vítkovické technologie navařenou metodou automatem  

pod tavidlem svařovacím drátem Sv-10Ch16N25AM6 s tavidlem OF10 (obr. 128 a 129a).  

 

Obr. 128 Konstrukční provedení HSS v oblasti nátrubků elektroohřívače KO [24] 

 

 
a) b)  

Obr. 129 Schéma materiálového provedení HSS v oblasti nátrubků elektroohřívače KO; 

a) Vítkovické provedení; b) Ruské provedení [24] 

HSS spodního nátrubku hydroakumulátoru (HA) 

Jedná se o spojení austenitické oceli 08Ch18N10T a uhlíkové oceli 22K  

bez navařené boční austenitické vrstvy na straně oceli 22K (obr. 130). Svařování HSS 

provedeno podle Ruské technologie varianty A, varianty B (kořen svaru TIG/141, výplň 

svaru E/111) podle volby typu svařovacího materiálu (obr. 131a, b). Jeden HSS HA byl 

opravován pracovníky Královopolské strojírny podle Ruské technologie elektrodou  

EA-400/10T pro kořen svaru a elektrodou EA-395/9 pro výplň svaru (obr. 131c). 
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Obr. 130 Konstrukční provedení HSS v oblasti spodního nátrubků HA [24] 

 
a) b)  

 
 c) 

Obr. 131 Schéma materiálového provedení HSS v oblasti nátrubků spodního nátrubku HA; 

a) Ruské provedení - varianta A; b) Ruské provedení - varianta B; c) Královopolská 

strojírna - provedení při opravě HSS HA [24] 

HSS nátrubků pro měření hydroakumulátoru (HA) 

Jedná se o spojení austenitické oceli 08Ch18N10T a uhlíkové oceli 22K přes jednu 

boční austenitickou vrstvu na straně nátrubku z oceli 22K - varianta A (1. vrstva ESM 

309L) nebo bez navařené boční austenitické vrstvy na straně oceli 22K - varianta B 

přivařením nátrubku přímo na plášť HA (obr. 132). Svařování HSS provedeno podle Ruské 

technologie varianty A (obr. 133a, silový návar E/111, kořen svaru + výplň svaru TIG/141) 

nebo podle varianty B (obr. 133b, kořen svaru TIG/141, výplň svaru E/111).  
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Obr. 132 Konstrukční provedení HSS v oblasti nátrubků pro měření HA [24] 

 
a) b)  

Obr. 133 Schéma materiálového provedení HSS v oblasti nátrubků pro měření HA; 

a) Ruské provedení - varianta A; b) Ruské provedení - varianta B [24] 

2.4.5 Monitoring procesu svařování jaderných zařízení 

Pro nezávislé odborné posouzení procesu svařování je v rámci výkonu dohledu nad 

technickou bezpečností využíváno souboru měřících digitálních modulů zařízení 

WeldMonitor, umožňujících kontinuální záznam volitelných veličin daného procesu 

svařování. Systém je využíván k monitorování speciálních kontrolních svarových spojů                

(návarů), zejména kdy záznamy z průběhu svařování mají být podkladem pro výpočtovou 

dokumentaci. Dále je využíván k monitorování a zdokumentování procesu navařování 

zkušebních heterogenních návarů, kde získaná data z měření tvoří referenční materiál 

charakterizující úroveň provedeného procesu. Díky řízenému sběru dat s možností 

zpětných analýz tvoří systém WeldMonitor  nezbytnou technickou podporu  

při experimentálním ověřování vlastností přídavných matriálů v kombinaci se základními 

materiály, zejména při svařování ocelí rozdílných strukturních bází (HSS) [25].   

Zařízení WeldMonitor umožňuje spolehlivě monitorovat a zdokumentovat proces 

svařování jaderných zařízení a zajistit tak reprodukovatelnost svarových spojů  

v co nejvyšší kvalitě. Dále umožňuje zefektivnit, optimalizovat proces svařování a tím 

usnadnit práci všem pracovníkům v oblasti svařování a kontroly. Zařízení včetně  

příslušenství je mobilní a tím přenositelné na každé pracoviště (obr. 134). Technická 

způsobilost digitálních měřících modulů  se ověřuje ve stanoveném intervalu 1 x za 2 roky. 

O provedené kalibraci měřících modulů a validaci celého zařízení je vystaven protokol  

o kalibraci a validaci celého systému [25].  

Zařízení WeldMonitor: 

 lze připojit na libovolný svařovací zdroj bez ohledu na jeho typ; 

 monitoruje průběh svařovacího proudu a napětí (modul WM-UI);   
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 v reálném čase měří s vysokou přesností efektivní hodnoty těchto veličin 

a zároveň kalkuluje důležitou veličinu při svařování, tzv. vnesené teplo;   

 umožňuje velmi rychlé sledování průběhu svařovacího napětí a proudu,  

kdy jsou zaznamenány změny napětí a proudu, provádí tedy diagnostiku 

zkratových, impulsních a sprchových svařovacích procesů; 

 je odolný proti průmyslovému rušení v automatizovaném procesu svařování;   

 moduly jsou kalibrovány výrobcem zařízení a akreditovanou laboratoří; 

 celý měřící systém je výrobcem validován v souladu s normou ČSN EN ISO 

17662: Svařování - kalibrace, verifikace a validace zařízení pro svařování. 

Přehled digitálních modulů:  

 modul pro manuální ovládání programu 

 modul pro snímání proudu a napětí 

 snímač relativní vlhkosti vzduchu v okolí 

 snímač teploty vzduchu v okolí 

 snímač teploty materiálu  

 snímač posuvu drátu 

 snímač rychlosti pojezdu 

 snímač průtoku plynu  

Technické parametry digitálních modulů: 

 napětí ±100 V a proud ±1000 A s vysokou přesností 

 odpor elektrického oblouku 200 Ω 

 rychlost podávání a spotřeba svařovacího drátu 0 až 20 m.s
-1

 

 průtok a spotřeba plynu ochranné atmosféry 0 až 20 l.min
-1

 

 teplota svařovaného materiálu -100 °C až 1200 °C 

  
a)      b)  

Obr. 134 Digitální kontrolní systém WeldMonitor;  

a) digitální měřící moduly; b) uskladněný soubor měřících modulů [25]  
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Vlastní program k zařízení WeldMonitor je určen pro osobní počítače 

a notebooky s operačním systémem Windows 9x/NT/2000/XP/VISTA/7. Počítačová 

stanice (PC stanice) zajišťuje příjem dat a povelů z měřicích modulů, jejich zobrazení, 

archivaci a následné vyhodnocení.  PC stanici je možno připojit do lokální sítě (LAN), 

případně do sítě širšího rozsahu (WAN) a přistupovat přes standardní datová rozhraní  

k naměřeným hodnotám (obr. 135). 

 
Obr. 135 Pracovní stanice HP NX 7010 v systému WeldMonitor [25] 

Nezbytnou technickou podporu tvoří rovněž standardní kontrolní měřidla  

(obr. 136). Jejich spolehlivost, konstrukční provedení, požadovaná přesnost měření  

a cenová relace umožňuje dostupné vybavení dohlížejícího (kontrolního) personálu 

v oblasti výroby, montáže, oprav zařízení a expertních činností. Jejich rychlé nasazení  

a okamžité měření, umožňuje provést mezioperační kontrolu včetně vyhodnocení 

správnosti daného procesu. Technická způsobilost digitálních měřidel se ověřuje 

ve stanoveném intervalu 1 x za rok, u ostatních měřidel v intervalu 1 x za 5 let. 

O provedené kalibraci kontrolních měřidel je vystaven záznam - protokol o kalibraci [25]. 

Přehled standardních měřidel a pomůcek:  

 dotykový teploměr 

 klešťový voltampérmetr 

 průtokoměr plynu 

 délková měřidla 

 lupa s 5ti násobným zvětšením 

 svarové měrky 

 konstrukční měrky 

 sada zrcadel s osvětlením 

 ochranné osobní pomůcky 

 stopky 

 magnet 

Technické parametry standardních měřidel: 

Klešťový voltampérmetr  

 ~ proud 1000 A 

 ~ napětí 600 V 

 ≈ proud 1000 A 

 ≈ napětí 600 V 

 elektrický odpor 400 Ω 
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Dotykový teploměr  

 rozsah teploty  -10 °C až 750 °C  (dotyková sonda) 

 rozsah teploty  -10 °C až 350 °C  (termočlánky) 

 

Obr. 136 Standardní kontrolní měřidla [25] 

2.4.6 Experimentální práce v oblasti svařování a navařování   

Zásadní změnou, srovnatelnou z hlediska rozvoje řady technologických směrů  

se stal jaderný program, jehož počátky spadají do roku 1956. V období rozmachu jaderně 

energetického strojírenství se zaváděly a rozšiřovaly další výrobní technologie, které  

se v jaderné výrobě nepoužívaly což rozhodující měrou ovlivnilo výrobní jaderný program 

a tedy i technologický  vývoj a výzkum včetně jeho výrobní realizace v oboru svařování. 

Vzhledem k tomu, že konstrukční, materiálová a technologická náročnost výroby 

komponentů primárního okruhu včetně všech kvalitativních ukazatelů musela být 

zajištěna i v tuzemských výrobních podmínkách, vyžadovalo technicky  i organizačně 

komplikované a finančně náročné řešení celého komplexu otázek, zejména v oblasti 

svařování a navařování.    

Experimentální ověření vlastností svarového kovu zhotoveného elektrodou  

E-B 847 [26] 

Ověřovaná elektroda E-B 847 (označení podle GOST EA-395/9) je určena  

pro svařování vysokolegovaných ocelí s nízkolegovanými ocelemi. Svarový kov 

zhotovený touto elektrodou je na bázi Fe25Ni15Cr6Mo s přísadou dusíku. V porovnání  

se svary klasickými chromniklovými austenitickými ocelemi typu 18/8 u nichž jsou jinak 

příznivé vlastnosti negativně ovlivňovány nižší hodnotou meze kluzu a pevnosti, hodnota 

meze kluzu ověřovaného svarového kovu odpovídá hodnotám této meze 

u nízkolegovaných ocelí feritické báze.  

Účelem experimentální práce bylo ověřit mechanické vlastnosti svarového kovu 

elektrody E-B 847 v závislosti na stupni precipitace zpevňujících fází při různém tepelném 

zpracování, identifikovat precipitáty a vymezit teplotní oblast náchylnosti svarového kovu 

ke vzniku trhlin za tepla. 
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Teorie zpevnění svarového kovu dusíkem  

Zvýšených pevnostních vlastností svarového kovu nebo návaru elektrodou E-B 847 

bylo dosaženo intenzívním zpevněním tuhého roztoku železa gama interstiticky 

rozpuštěným dusíkem. Účinek dusíku lze vysvětlit změnami v substruktuře získaného 

adičního tuhého roztoku.  Ke změnám dochází v důsledku precipitačních jevů a interakcí 

(vzájemného působení) dislokací s jinými dislokacemi či bodovými poruchami,  

a to zejména s atomy intersticiálních prvků. Kolem atomů dusíku vzniká pružná distorze 

krystalové mřížky, provázená napěťovým polem, s nímž reaguje napěťové pole dislokace. 

Umístěním atomu dusíku v napěťovém poli dislokace se sníží pružná deformační energie 

mřížky, což je výhodné z hlediska termodynamické stability této soustavy. Důsledkem  

je hromadění atomů dusíku a atomů dalších přítomných intersticiálních prvků 

v termodynamicky výhodných oblastech okolo dislokací. Atomy dusíku přitom obsazují 

polohy v jádru dislokací a vytvářejí husté atmosféry Cottrellovy. Kromě této pružné 

interakce dislokací s atomy dusíku dojde k chemické interakci mezi parciálními 

rozštěpenými dislokacemi a atomy příměsí, které difundují za daných termodynamických 

podmínek k vrstevné chybě, anebo od této poruchy, hromadí se a vytvářejí Suzukiho 

atmosféry.  

Vzhledem k austenitické struktuře studovaného svarového kovu, který má malou 

měrnou energii vrstvené chyby, bude šířka pásu rozštěpené dislokace velká a bude  

se zvětšovat přítomnými atomy dusíku. Tím se zvýší příspěvek zpevnění, které vznikne 

protínáním dislokace při skluzovém deformačním mechanismu a zachycováním 

pohybujících se dislokací na překážkách, kterými jsou zejména precipitáty typu nitridů 

anebo karbonitridy. Jejich příspěvek ke zpevnění matrice bude odlišný podle toho,  

zda půjde o vytváření Guinierových-Prestonových zón, přechodového koherentního 

precipitátu či nekoherentního rovnovážného precipitátu. 

Dusík, kterého může být ve svarovém kovu elektrody E-B 847 od 0,08  

do 0,15 hm. % se vylučuje ve formě nitridů a karbonitridů v důsledku své rozdílné  

rozpustnosti v tuhém roztoku austenitického svarového kovu v závislosti na změně 

termodynamických veličin. Precipitace částic sekundárních nitridických fází má výrazný 

zpevňující účinek, který je dán jednak jejich interakcí s dislokacemi a jednak stupněm 

disperznosti, kdy precipitáty v závislosti na svém počtu, velikosti  a morfologii zpevňují 

austenitický svarový kov   blokováním kluzných rovin. Vznikající nitridy jsou buď 

speciální typu MN, převážně s mřížkou krychlovou a M2N, s mřížkou šesterečnou, těsně 

uspořádanou, nebo komplexní typu M4N. Pravděpodobnější je vznik komplexní fáze, 

obsahující kromě dusíku i další intersticiální prvek a to uhlík. Precipitace nitridických fází 

je závislá na chemickém složení svarového kovu na teplotě žíhání, termodynamické 

stabilitě fází, kinetice precipitačních reakcí a také na způsobu mechanického namáhání 

svarového spoje vnějšími silami. Pro dodržení požadované bezpečnosti provozu  

a životnosti je důležitá strukturní stálost navrženého spoje při uvažované provozní teplotě 

do 500 °C.  

Zkušební materiál, průběh a výsledky experimentu  

Zkušební tělesa byla vyrobena ze svarového kovu získaného při běžných 

svařovacích parametrech z elektrod E-B 847 o průměru 4,0 mm. Chemické složení 

zkoušeného svarového kovu je spolu s předepsaným chemickým složením podle výrobce 

uvedeno v tabulce 14.  
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Tab. 14 Chemické složení svarového kovu elektrody E-B 847 (EA-395/9) 26   

Chemické 

složení 

[hm. %] 

C Mn Si P S Ni Cr Mo N 

Zkušební 

svar 
0,06 1,86 0,52 0,020 0,019 24,86 15,04 6,13 0,13 

Předpis 

výrobce 

max. 

0,12 

1,00 

2,20 

0,30 

0,70 

max. 

0,025 

max. 

0,018 

22,00 

27,00 

13,50 

17,00 

4,50 

7,50 

0,08 

0,15 

Svarový kov odpovídal předepsanému chemickému složení. Menší část zkoušeného 

svarového kovu byla ponechána ve stavu bez tepelného zpracování a větší část byla 

izotermicky žíhána pro snížení pnutí v rozmezí teplot 500 až 750 °C po dobu 10 až 100 h  

a ochlazena na vzduchu.  Z tohoto připraveného experimentálního materiálu byly vyrobeny 

zkušební tyče pro zkoušku tahem, pro zkoušku rázem v ohybu, zkušební tělíska  

pro fázovou analýzu a zkušební tělíska pro stanovení náchylnosti k vzniku trhlin za tepla. 

Vzorky byly orientovány kolmo na směr svařování.  

Výsledky mechanických zkoušek jsou v závislosti na teplotě a v době žíhání 

svarového kovu přehledně uvedeny v tabulce 15. Získané hodnoty meze kluzu potvrzují,  

že svarový kov má již ve stavu po svařování vysokou hodnotu meze kluzu a to 416 MPa. 

Maximální hodnoty meze kluzu 513 MPa bylo dosaženo po žíhání 600 °C/100h/ klidný 

vzduch, vyšší teploty žíhání způsobily její pokles.   

Tab. 15 Mechanické vlastnosti svarového kovu elektrody E-B 847 (EA-395/9) v závislosti  

na teplotě a době žíhání 26   

Žíhání Rp 0,2 

 [MPa] 

Rm  

[MPa] 

A 

 [%] 

Z 

 [%] 

KCV 

[J.cm
-2

] Teplota [°C] Doba [hod] 

---- ---- 416 738 40,8 50,2 175 

500 

10 

30 

100 

450 

458 

467 

782 

792 

800 

31,6 

30,8 

26,6 

38,4 

37,6 

34,4 

70 

69 

68 

550 

10 

30 

100 

462 

470 

482 

801 

809 

812 

26,2 

24,1 

23,7 

32,0 

28,6 

28,1 

52 

50 

49 

600 

10 

30 

100 

492 

502 

513 

840 

862 

860 

20,2 

20,1 

20,8 

23,8 

22,9 

24,1 

35 

35 

34 

650 

10 

30 

100 

448 

440 

432 

778 

767 

743 

20,2 

23,6 

27,9 

25,6 

28,8 

29,4 

40 

41 

51 

700 

10 

30 

100 

442 

429 

422 

749 

733 

721 

27,3 

28,1 

28,4 

38,6 

40,2 

47,2 

69 

78 

81 

750 

10 

30 

100 

414 

406 

401 

735 

712 

690 

37,1 

38,6 

40,2 

39,3 

41,2 

42,1 

84 

87 

89 

Velmi důležitý je průběh hodnot pevnosti (obr. 137), z něhož lze posoudit,  

za jakých podmínek dochází k dosažení maxima pevnosti svarového kovu. Z obrázku 137 

je patrno, že při všech zkušebních časech je maxima dosaženo při teplotě 600 °C, přičemž 

značné pevnostní hodnoty byly získány při nižších teplotách izotermického žíhání.  

Jde o důležitý poznatek, který ukazuje na možnost aplikace nízkoteplotního tepelného 

zpracování svarového spoje pro získání vyšších mechanických vlastností.  
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Na druhé straně lze dosáhnout poklesu pevnostních hodnot žíháním  za vyšších 

teplot a při delších časech, což je v relaci s vysokoteplotním popouštěním zákalné struktury 

oceli feritické báze. Tento pokles pevnostních hodnot je doprovázen nárůstem vrubové 

houževnatosti (tab. 15). Na sledování precipitačních jevů bylo použito analýzy izolovaných 

fází v elektrolytu. Izolované a odstředěné fáze byly vysušeny ve vakuu a jejich chemické 

složení bylo určeno metodou atomové absorpční spektrometrie. Struktura se stanovila 

rentgenograficky pomocí záření. Bylo zjištěno, že ve stavu po navaření svarový kov 

obsahuje malé množství izolátu ~ 1 hm. %. Tento izolát obsahoval Fe, 17 % Cr a 6 % Mo. 

Podle rentgenografického strukturního rozboru přitom šlo o karbonitridy molybdenu typu 

M6 (C, N). Při době žíhání 10 h bylo maximální množství izolátu 13  hm. % při teplotě 

žíhání 700 °C, při  30 h bylo maximální množství izolátu 12,5  hm. % při teplotě žíhání  

650 °C a při 100 h bylo maximální množství izolátu 12  hm. % při teplotě izotermického 

žíhání  600 °C.  

 S prodlužováním doby prodlevy se tudíž část vyprecipitovaných fází opět 

rozpouští a celkové množství izolátu se zmenšuje. Rentgenografický strukturní rozbor 

izolátu prokázal, že v prvních fázích žíhání se zvětšuje obsah karbonitridu typu M6(C, N), 

zatímco při vyšších teplotách a delších časech vzniká karbonitrid typu M12(C, N).  

Karbid M23C6 nebyl zjištěn zřejmě proto, že vysoký obsah molybdenu potlačil precipitaci 

karbidu chromu za vzniku vlastního karbonitridu.  

 
Obr. 137 Závislost pevnosti svarového kovu elektrody E-B 847 (EA-395/9) 

na teplotě a době žíhání, časová osa v logaritmické stupnici [26] 

Náchylnost svarového kovu elektrody E-B 847 (EA-395/9) k vzniku trhlin za tepla 

se experimentálně zjišťovala pomocí laboratorní zkoušky na simulátoru tepelných  

a deformačních cyklů svařování. Na zkoušku byl použit zkušební stroj pro zkoušku tahem, 

s aplikací ohřevu zkušebního vzorku v atmosféře inertního plynu. Rychlost tahové 

deformace byla konstantní do teploty solidu 1472 °C, zjištěné deformační termickou 

analýzou. Zkouška byla hodnocena podle hodnot tažnosti při lomu. Hranice nebezpečných 

oblastí pro tvorbu trhlin za tepla je totožná s dolní teplotou teplotního intervalu křehkosti. 

Porovnává se velikost hodnoty tg α, tj. úhlu, který svírá osa x s tečnou vynesenou z bodu 

teploty solidu k hranici nebezpečné oblasti.  
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Obecně platí, že čím je hodnota tg α vyšší, tím víc je náchylná k vzniku těchto 

trhlin, čímž je dolní teplota intervalu křehkosti posunuta níže pod teplotou solidu. 

Výsledek zkoušky (obr. 138) ukazuje, že oblast náchylnosti k trhlinám za tepla při ohřevu  

je ohraničena teplotou 1310 °C, zatímco při ochlazování v důsledku teplotní hystereze 

zkoušeného svarového kovu teplotou 1300 °C. Zjištěné hodnoty  tg α (obr. 138) jsou menší 

než hodnota 0,6  tudíž svarový kov bude podle kritérií normy ČSN 05 1143 náchylný 

k likvačnímu praskání. 

 
Obr. 138 Výsledky zkoušky náchylnosti svarového kovu  

elektrody E-B 847 (EA-395/9) k trhlinám za horka [26] 

Zhodnocení studie  

Rozbor mechanických vlastností svarového kovu z elektrody E-B 847 (EA-395/9) 

potvrdil předpokládané mechanické vlastnosti po svařování a po vytvrzování v rozsahu 

teplot 500 až 750 °C. Velmi důležité závěry lze formulovat na základě tabulky 15 

z níž vyplývá, že nejvyšších hodnot pevnosti 860 MPa a současně meze kluzu 513 MPa  

lze získat po 100h žíhání za teploty 600 °C. Při žíhání za nižších teplot 500 a 550 °C 

lze dosáhnout pevnostních hodnot odpovídajících hodnotám získaným ve třetím stádiu 

popouštění nízkolegovaných ocelí  typu CrMoV  a středně legovaných ocelí NiCrMoV. 

Přitom s prodlužováním doby žíhání se pevnostní hodnoty zvyšují, což lze využít  

pro stanovení teploty a doby potřebné k dosažení rovnoměrného průběhu pevnostních 

hodnot napříč svarovým spojem.  

Žíháním za teploty 650 až 750 °C lze získat obdobné pevnostní hodnoty jako  

ve čtvrtém stádiu popouštění TOO při svařování uvedených typů feritických základních 

materiálů. Svědčí o velké adaptibilitě svarového kovu elektrody E-B 847 (EA-395/9) s tím, 

že jej lze výhodně použít na svařování ocelí feritické báze. Aplikací nízkoteplotního nebo 

vysokoteplotního žíhání lze dosáhnout  ve svarovém kovu shodných pevnostních hodnot 

jako v nesvařovaném základním materiálu. Svar nebo návar touto elektrodou se může 

uvažovat jako ,,silový“, charakterizovaný vysokým součinitelem bezpečnosti.  

Příklady možného použití elektrody E-B 847 (EA-395/9) při zkouškách návarů   

a přivařování technologických i konstrukčních prvků jsou uvedeny na obrázku 139.  
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Obr. 139 Příklady praktického použití austenitické elektrody E-B 847 (EA-395/9)  

pro svařování a navařování nízkolegovaných a střednělegovaných feritických ocelí; 

  a) zkouška náchylnosti k podnávarovým trhlinám; b) přivařování dočasných 

technologických prvků na rozměrné díly; c) svařování potrubí větších průměrů; 

 d) přivařování nátrubků na rozměrné díly [26]   

Při aplikaci je nutno brát v úvahu skutečnost, že koeficient délkové teplotní 

roztažnosti svarového kovu elektrody E-B 847 je v rozsahu teplot 100 až 500 °C  

asi o 20 % vyšší než u feritické oceli typu CrMoV. Z  rozboru precipitovaných fází bylo 

stanoveno, že svarový kov vykazuje velmi výrazné maximum precipitátů, a tím i jejich 

příspěvek ke zpevnění při relativně krátkých časech žíhání. Tudíž již při ochlazování 

svarového kovu v průběhu svařování precipituje karbonitrid molybdenu M6 (C, N).  

Při žíhání se množství tohoto karbonitridu rychle zvětšuje a je doplňováno karbonitridem 

molybdenu M12(C, N).  Tento strukturní stav by při dobách žíhání více než 100 h umožnil 

precipitaci Lavesových fází. Tak dlouhé doby žíhání reálných svarových spojů nejsou 

pravděpodobné, proto nebyly v rámci experimentu studovány.  

Výsledek zkoušky náchylnosti k trhlinám za tepla potvrdil škodlivý účinek síry. 

Z výsledků lze usuzovat, že za teplot vyšších než 1300 °C, případně 1310 °C při ohřevu, 

vzniká komplexní sulfid (Mn, Fe)S. V důsledku možného nalegování tohoto sulfidu  

až 67 % Fe je možno předpokládat, že za teploty 1300 °C a vyšší dochází k likvaci 

a penetraci (Mn, Fe)S k hranicím zrn, kde může být v důsledku jeho natavení podstatně 

snížena soudržnost zrn a tím zvýšena náchylnost svarového kovu k trhlinám za tepla. 

Snížením obsahu síry ve svarovém kovu lze tuto náchylnost potlačit. Z technologického 

hlediska je možno výskyt iniciací a poškození za tepla omezit snížením teploty předehřevu 

a měrného tepelného příkonu svařování. Teplotu předehřevu lze snížit s ohledem  

na požadovanou výši mezioperační teploty svařovaných feritických ocelí. Stav tahové 

napjatosti na povrchu je nutno udržovat co nejnižší vhodnou volbou teplot předehřevu, 

tepelných příkonů a geometrie svarové housenky. 

Na základě analýzy izolovaných fází se ukázalo, že příčinou precipitačního 

zpevnění jsou karbonitridy molybdenu. Svarový kov je náchylný k trhlinám za tepla, 

vznikajících za teplot 1300 °C a vyšších. Náchylnost lze podstatně potlačit snížením 

obsahu síry ve svarovém kovu.  
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3 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Na základě zhodnocení současného stavu a dané problematiky byly stanoveny 

následující cíle disertační práce: 

 Volba vhodných náhrad přídavných materiálů za původní přídavné materiály 

předepsané původním projektem;  

 Studium změn chemického složení včetně uhlíku na rozhraní mezi základním 

materiálem a návarem ve stavu po svaření, po konečném TZ a po dlouhodobém žíhání 

pomocí vhodné mikrosondy; 

 Studium mikrostruktury na stejných rozhraních materiálů jako v předchozím bodě, 

pomocí optické a elektronové mikroskopie; 

 Kontrola fázového rozhraní ferit-austenit pomocí elektronové mikroskopie; 

 Stanovení profilů tvrdosti a mikrotvrdosti na daných rozhraních materiálů; 

 Analýza odolnosti návarů proti mezikrystalové korozi metalografickou metodou  

a metodou potenciokinetické reaktivace; 

 Výzkum vlivu technologických parametrů svařování a tepelného zpracování na vznik 

nežádoucích struktur v návaru a v TOO, a s tím spojený možný vznik trhlin v návaru 

při svařování a po svařování; 

 Návrh a ověření technologií svařování přechodových návarů s použitím vhodných 

přídavných materiálů s cílem dosažení požadovaných vlastností svarového kovu; 

 Zdokumentování procesu svařování přechodových návarů dle platných evropských 

mezinárodních norem; 

 Definování přínosů práce pro rozvoj vědního oboru Strojírenská technologie; 

 Definování přínosů práce pro praktickou realizaci výsledků řešení. 

4 POSTUP ŘEŠENÍ DISERTAČNÍ PRÁCE 

Na základě získaných teoretických poznatků a studia současného stavu 

problematiky lze stanovit postup řešení disertační práce následovně:  

 Studium vlastností jednotlivých typů ocelí používaných pro heterogenní svarové spoje; 

 Svařování vzorků zvolených základních a přídavných materiálů vhodnou technologií 

navařování; 

 Návrh a aplikace definovaného tepelného zpracování heterogenních návarů;  

 Nedestruktivní kontroly heterogenních návarů; 

 Metalografické posouzení heterogenních návarů; 

 Chemický rozbor heterogenních návarů; 

 Kontrola obsahu feritické fáze; 

 Posouzení hodnot tvrdostí a mikrotvrdostí návarů a TOO; 

 Zkoušky odolnosti proti MKK; 

 Liniová a bodová chemická analýza vybraných oblastní heterogenních návarů;  

 Stanovení optimálních parametrů svařování heterogenních návarů; 

 Vyhodnocení technologické proveditelnosti heterogenních návarů; 

 Definování přínosů práce pro rozvoj vědního oboru Strojírenská technologie; 

 Definování přínosů práce pro praktickou realizaci výsledků řešení. 



VŠB – Technická univerzita Ostrava Disertační práce 

 

 117 

5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST PRÁCE 

5.1 Volba základních materiálů 

 Na základě teoretické části práce, byly pro vlastní experiment navařování 

přechodových návarů použity desky o jakosti  22K (GOST 5520-79 nízkouhlíková  

ocel, tab. 16 až 18) a jakosti 08Ch18N10T (GOST 5632-72 korozivzdorná austenitická  

ocel, tab. 19 až 21) jako referenční kombinace dvou základních materiálů v sestavě 

heterogenních svarových spojů u provozovaných jaderných zařízení.  

 Dodané základní materiály pro experimentální část práce odpovídají stanoveným 

požadavkům mechanických vlastností podle normativně technické dokumentace Asociace 

strojních inženýrů Sekce II [29]. Dokumenty o kontrole základních materiálů jsou uvedeny 

v příloze č. 1. 

Tab. 16 Chemické složení základního materiálu 22K 

22K 
C Si Mn Cu Cr Ni S P 

hm. % 

min. 0,19 0,20 0,75 - - - - - 

max. 0,26 0,40 1,00 0,30 0,40 0,50 0,020 0,020 

tavba 0,21 0,34 0,60 0,20 0,25 0,23 0,008 0,008 

Tab. 17 Konvenční mechanické vlastnosti oceli 22K 

Sortiment oceli 22K 
Tmax 

°C 

Teplota °C 

20 50 100 150 200 250 300 350 

Plechy válcované za 

tepla tl. od 70 do 170 

mm,kategorie pevnosti 

KP 215 

Rm 

Rp0,2 

A5 

Z 

350 

 

430 

215 

18 

40 

430 

206 

18 

40 

430 

196 

18 

39 

430 

186 

17 

38 

430 

186 

17 

38 

421 

186 

16 

39 

412 

186 

17 

39 

392 

177 

18 

40 

Výkovky o průměru 

od 300 do 800 mm, 

kategorie pevnosti KP 

195 

Rm 

Rp0,2 

A5 

Z 

390

195 

18 

38 

390

186 

15 

38 

390  

177 

13 

38 

383  

167 

13 

36 

373  

167 

13 

36 

363 

157 

13 

35 

353 

157 

13 

34 

353 

137 

13 

34 

Výkovky o průměru 

od 100 do 800 mm, 

kategorie pevnosti KP 

215 

Rm 

Rp0,2 

A5 

Z 

430 

215 

16 

35 

392 

206 

14 

35 

392 

196 

11 

35 

392 

186 

11 

33 

392 

186 

11 

33 

392 

186 

11 

32 

353 

186 

11 

31 

343 

177 

11 

31 

Tab. 18 Seznam přípustných ekvivalentů k oceli 22K 

Značka materiálu 

dle GOST 

Značka dle 

ČSN EN (EN) 

Číslo 

materiálu 

Normy materiálů a polotovarů 

dle ČSN EN 

22K 

P285 NH 1.0477 

ČSN EN 10222-4 Ocelové výkovky pro 

tlakové nádoby (TN) a zařízení - Část 4: 

Jemnozrnné oceli s vyšší mezí kluzu. 

P285 OH 1.0478 

ČSN EN 10222-4 Ocelové výkovky pro TN 

a zařízení - Část 4: Svařitelné jemnozrnné 

oceli s vyšší mezí kluzu. 

P295 GH 1.0481 

ČSN EN 10028-2 Ploché výrobky z ocelí 

pro TN a zařízení - Část 2: Nelegované 

a legované oceli pro vyšší teploty. 

P265 GH - 

ČSN EN 10216-2+A2 Bezešvé ocelové 

trubky pro TN a zařízení. Technické dodací 

podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a 

legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi 

při zvýšených teplotách. 
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Tab. 19 Chemické složení základního materiálu 08Ch18N10T  

08Ch18N10T 
C Si Mn Cr Ni Ti S P Co 

hm. %  

min. - - - 17,00 9,00 0,20 - - - 

max. 0,08 0,80 2,00 19,00 11,00 - 0,020 0,035 0,07 

tavba 0,065 0,71 1,38 17,60 10,65 0,44 0,002 0,018 0,015 

Tab. 20 Seznam přípustných ekvivalentů k oceli 08Ch18N10T   

Značka materiálu 

dle GOST 

Značka dle  

ČSN EN (EN) 

Číslo 

materiálu 

Normy materiálů a polotovarů  

dle ČSN EN 

08Ch18N10T X6CrNiTi18 10 1.4541 

ČSN EN 10088-1 Korozivzdorné oceli - 

Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí. 

ČSN EN 10088-2 Korozivzdorné oceli - 

Část 2: Technické dodací podmínky pro 

plechy a pásy: Všeobecné použití. 

ČSN EN 10088-3 Korozivzdorné oceli - 

Část 3: Technické dodací podmínky pro 

předvýrobky, tyče, válcované dráty  

a tvarové tyče pro všeobecné použití. 

ČSN EN 10028-7 Ploché výrobky z ocelí 

pro TN a zařízení - Část 7:  

Korozivzdorné oceli. 

ČSN EN 10222-5 Ocelové výkovky pro 

tlakové nádoby a zařízení - Část 5: 

Martenzitické, austenitické 

a austeniticko-feritické 

korozivzdorné oceli. 

ČSN EN 10 216-5 Bezešvé ocelové 

trubky pro tlakové nádoby a zařízení - 

Technické dodací podmínky - Část 5: 

Trubky z korozivzdorných ocelí. 

Tab. 21 Konvenční mechanické vlastnosti oceli 08Ch18N10T   

Sortiment oceli 08Ch18N10T 
Tmax 

°C 

Teplota °C 

20 50 100 150 200 250 300 350 

Trubky tvářené za tepla a 

za studena a polotovary pro 

trubky 

Rm 

Rp0,2 

A5 

Z 

350 

510 

216 

35 

35 

471 

206 

32 

55 

461 

206 

30 

55 

441 

196 

28 

54 

421 

187 

27 

54 

421 

187 

26 

53 

412 

177 

26 

52 

412 

177 

26 

51 

Tvarová válcovaná ocel, 

výkovky z tvarové oceli 

o průměru do 200 mm  

Rm 

Rp0,2 

A5 

Z 

491 

196 

38 

40 

480 

191 

37 

40 

461 

189 

36 

40 

436 

186 

33 

40 

417 

181 

31 

40 

397 

176 

28 

40 

377 

172 

26 

40 

353 

167 

25 

40 

Desky, výkovky z ingotu, 

polotovary z plechu a 

výlisky o průměru nad 40 

do 200 mm 

Rm 

Rp0,2 

A5 

Z 

490 

196 

35 

40 

477 

193 

34 

40 

456 

186 

33 

40 

426 

181 

31 

40 

417 

176 

29 

40 

382 

167 

27 

40 

358 

162 

26 

40 

333 

157 

25 

40 

Desky, výkovky z ingotu, 

polotovary z plechu a 

výlisky o průměru nad 200 

mm 

Rm 

Rp0,2 

A5 

Z 

491 

196 

35 

40 

477 

193 

34 

40 

456 

186 

33 

40 

426 

181 

31 

40 

417 

176 

29 

40 

382 

167 

27 

40 

358 

162 

26 

40 

333 

157 

25 

40 

 Na základě kontroly dodaných základních materiálů před svařováním lze 

konstatovat, že oba dva základní materiály jsou pro výkon experimentálních prací zcela 

vyhovující. 
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5.2 Volba přídavných materiálů a svařovacích parametrů 

 Přídavné materiály pro svařování přechodových návarů byly vybrány  

s ohledem na technické charakteristiky náhrad přídavných materiálů za původní materiály 

předepsané projektovou dokumentací. Při  volbě vhodných přídavných materiálů 

k experimentálnímu zkoušení byly uplatněny dostupné relevantní informace z dané 

problematiky oprav heterogenních svarových spojů na jaderných elektrárnách typu VVER 

a to s ohledem na požadavky normativně technické dokumentace Asociace strojních 

inženýrů Sekce I [30, 31, 32]. Pro porovnání výsledků zkoušek a technologické 

proveditelnosti návarů byly do programu experimentálního zkoušení zahrnuty i vybrané 

značky původních přídavných materiálů [33].  

V tabulkách 22 až 65 jsou uvedeny všechny použité přídavné materiály jak pro 

metodu ručního obloukového svařování (111), tak pro metodu obloukového svařování 

plněnou elektrodou v aktivním plynu (136) podle normy ČSN EN ISO 4063 [31, 32, 33].  

Přídavné materiály pro svařování zkušebních návarů byly dodány v originálních 

obalech s identifikačním štítkem od výrobce (přílohy č. 2) a jsou dokladovány  

buď zkušební zprávou typu 2.2, inspekčním certifikátem typu 3.1 nebo certifikátem 

výrobce pro JE podle GOST norem (přílohy č. 3). Pro metodu svařování (136) byl použit 

aktivní ochranný plyn ARCAL 5 MAG (82% Ar+18% O2), který je vidět na obrázku 140. 

Tab. 22 Označení elektrody BOEHLER FOX NIBAS 70/20 [31] 

Obalená elektroda AWS A5.11-05 EN ISO 14172 

BOEHLER FOX NIBAS 70/20 ENiCrFe-3 (mod.) E Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) 

Vlastnosti elektrody (MMA-111) 

Bazická elektroda, jádro legovaný drát odpovídající DIN EL - NiCr 19 Nb pro vysoce 

kvalitní svařování niklových slitin, žáropevné oceli , žáruvzdorné a kryogenní materiály. 

Feriticko-austenitické spoje pro provozní teploty nad 300 ° C nebo pro aplikace,  

kde je požadované tepelné zpracování po svařování. Vhodné na výrobu tlakových nádob 

pro teploty -196 °C až 650 °C. Odolné ke zkřehnutí, vysoce odolné proti vzniku trhlin  

za tepla, dále difúze uhlíku při vysoké teplotě nebo v průběhu tepelného zpracování 

heterogenního spoje je do značné míry snížena. Zcela austenitická struktura, nízký 

koeficient tepelné roztažnosti mezi hodnotami koeficientů uhlíkové oceli a austenitické 

CrNi(Mo) oceli. Vynikající svařovací vlastnosti ve všech polohách s výjimkou polohy 

shora dolů, snadné odstranění strusky , vysokou odolností vůči pórovitosti a vysoký 

stupeň čistoty. Elektrody a čistý svarový kov splňují nejvyšší požadavky na kvalitu. 

Použití elektrody  

Pro svařování ocelí značky 2.4816, 2.4817, Alloy 600, Alloy 600L nikl a niklové slitiny, 

nízkoteplotní oceli do 5% Ni, nelegované a legované oceli,  žáropevné, vysoce legované 

Cr a CrNiMo oceli především pro svařování různorodých ocelí, také pro Alloy 800. 

Tab. 23 Chemické složení svarového kovu elektrody BOEHLER FOX NIBAS 70/20 

Typické chemické složení svarového kovu [%] 

Průměr [mm] C Si Mn P S Cr Mo Ni Nb 

data sheet / 

tavba 
0,025 0,4 5,0 - - 19,00 ≤1,2 základ 2.2 

Ø 3,2    

Lot. 4108679 
0,021 0,39 5,13 0,007 0,006 18,76 1,30 69,60 2,07 

Ø 4,0   

Lot. 4108645 
0,020 0,36 5,06 0,008 0,005 18,95 1,26 69,90 2,11 

Delta ferit -  bez [%] 
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Tab. 24 Mechanické vlastnosti svarového kovu elektrody BOEHLER FOX NIBAS 70/20 

Typické mechanické hodnoty čistého svarového kovu 

Teplota [°C] Re  [MPa] Rm [MPa] A5 [%] Z [%]  KV-ISO-V [J]  

20 ≥ 380 ≥ 620 ≥ 30 - ≥ 90 

Tab. 25 Produkt data sheet elektrody BOEHLER FOX NIBAS 70/20  

Průměr 

[mm] 

Délka 

[mm] 

Svařovací 

 proud [A] 

Teplota 

sušení 

[°C/h] 

Druh svařovací 

proud 

Polarita 

elektrody 
Min. Max. 

2,5 300 40 70 250-300/2 DC = + 

3,2 300 70 105 250-300/2 DC = + 

4,0 350 90 125 250-300/2 DC = + 

5,0 400 120 160 250-300/2 DC = + 

Tab. 26 Označení elektrody BOEHLER FOX SAS 2 [31] 

Obalená elektroda AWS A5.4-06 EN 1600 

BOEHLER FOX SAS 2 E347-15 E 19 9 Nb B 22 

Vlastnosti elektrody (MMA-111) 

Elektroda s bazickým obalem pro svařování stabilizovaných ocelí zejména Ti a Nb 

značky 1.4541/ 321/ 347 CrNi- ocelí.  Navrženy tak, aby první návary spolehlivě zajistili 

houževnatost s hodnotami CVN až do -196 °C. Velmi dobré kořenové části svarů, hladké 

svary s plynulým přechodem, výborné ovládání v polohách, snadné tavení lázně  

a ovládání strusky, snadné odstranění strusky a minimální čištění po svařování. Vynikající 

elektroda pro svařování těžkých a tuhých komponentů. Svary odolné proti MKK 

až do +400 °C. Použitelná pro všechny polohy svařování s výjimkou polohy shora dolů. 

Použití elektrody 

Pro svařování ocelí značky 1.4550, 1.4541, 1.4552, 1.4301, 1.4312, 1.4546, 1.4311, 

1.4306, AISI 347, 321, 302, 304, 304L, 304LN, ASTM A296. 

Tab. 27 Chemické složení svarového kovu elektrody BOEHLER FOX SAS 2 

Typické chemické složení svarového kovu [%] 

Průměr [mm] C Si Mn P S Cr Mo Ni Nb 

data sheet / 

tavba 
0,03 0,4 1,3 - - 19,8 - 10,5 + 

Ø 3,2  

 Lot. 2125332 
0,033 0,48 1,28 0,020 0,008 19,34 0,09 10,12 0,43 

Ø 4,0  

Lot. 2125380 
0,028 0,43 1,20 0,021 0,009 19,06 0,16 10,32 0,37 

Delta ferit (FC2)  2 - 8 [%] 

Tab. 28 Mechanické vlastnosti svarového kovu elektrody BOEHLER FOX SAS 2 

Typické mechanické hodnoty čistého svarového kovu 

Teplota [°C] Re  [MPa] Rm [MPa] A5 [%] Z [%]  KV-ISO-V [J]  

20 ≥ 390 ≥ 550 ≥ 30 - ≥ 80 

Tab. 29 Produkt data sheet elektrody BOEHLER FOX SAS 2 

Průměr 

[mm] 

Délka 

[mm] 

Svařovací 

 proud [A] 

Teplota 

sušení 

[°C/h] 

Druh svařovací 

proud 

Polarita 

elektrody 
Min.  Max.  

2,5 300 50 80 250-300/2 DC = + 

3,2 350 80 110 250-300/2 DC = + 

4,0 350 110 140 250-300/2 DC = + 
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Tab. 30 Označení elektrody BOEHLER FOX CN 24/13 Nb [31] 

Obalená elektroda AWS A5.4-06 EN 1600 

BOEHLER FOX CN 24/13 Nb E309Nb-15 E 23 12 Nb B 22 

Vlastnosti elektrody (MMA-111) 

Elektroda s bazickým obalem s řízeným obsahem legujících prvků splňující metalurgické 

požadavky ochranných vrstev. Vynikající svařovací vlastnosti, stabilní oblouk, 

samoodstranitelná struska, pohledný čistý svar. Je použitelná pro všechny polohy 

svařování s výjimkou polohy shora dolů.  Pro zvýšený obsahu feritu vyšší odolnost proti 

trhlinám za tepla. 

Použití elektrody 

Maximální provozní teplota spoje až do +400 °C. Návary ochranných vrstev  

na žárupevné, žáruvzdorné a legované oceli. V závislosti na základním materiálu lze 

aplikovat tepelné zpracování ochranných (návarových) vrstev.   

Tab. 31 Chemické složení svarového kovu elektrody BOEHLER FOX CN 24/13 Nb 

Typické chemické složení svarového kovu [%] 

Průměr [mm] C Si Mn P S Cr Mo Ni Nb 

data sheet / 

tavba 
0,030 0,40 1,0 - - 24,20 - 12,50 0,85 

Ø 3,2  

 Lot. 2124345 
0,037 0,52 1,00 0,017 0,006 24,45 0,07 12,55 0,87 

Ø 4,0  

Lot. 2124344 
0,030 0,37 1,03 0,020 0,006 24,27 0,08 12,09 0,73 

Delta ferit (FC2)  11 - 15  [%] 

Tab. 32 Mechanické vlastnosti svarového kovu elektrody BOEHLER FOX CN 24/13 Nb 

Typické mechanické hodnoty čistého svarového kovu 

Teplota [°C] Re  [MPa] Rm [MPa] A5 [%] Z [%]  KV-ISO-V [J]  

20 ≥ 350 ≥ 550 ≥ 22 - ≥ 47 

Tab. 33 Produkt data sheet elektrody BOEHLER FOX CN 24/13 Nb 

Průměr 

[mm] 

Délka 

[mm] 

Svařovací 

 proud [A] 

Teplota 

sušení 

[°C/h] 

Druh svařovací 

proud 

Polarita 

elektrody 
Min. Max. 

3,2 350 95 115 300-350/2 DC = + 

4,0 350 120 145 300-350/2 DC = + 

Tab. 34 Označení elektrody OK 48.00 N [32] 

Obalená elektroda AWS A5.1 EN ISO 2560-A 

OK 48.00 N E 7018 E 42 4 B 42 H 5 

Vlastnosti elektrody (MMA-111) 

Elektroda s bazickým obalem všeobecného použití se sníženou navlhavostí. Je použitelná 

pro všechny polohy svařování s výjimkou polohy shora dolů. Dovoluje vysokou rychlost 

při svařování ve svislé poloze zdola nahoru. Elektroda s garantovaným obsahem Co  

pro použití v jaderné energetice. 

Použití elektrody 

Elektroda pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. Svarový kov  

je houževnatý a odolný proti praskavosti s nízkým obsahem vodíku. Nejrozšířenější 

bazická elektroda pro svařování ocelí především označení P235/S235 až P420/S420. 
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Tab. 35 Chemické složení svarového kovu elektrody OK 48.00 N 

Typické chemické složení svarového kovu [%] 

Průměr [mm] C Si Mn P S Cr Mo Ni Co 

data sheet / 

tavba 
0,10 0,70 1,30 0,012 0,010 0,05 0,05 0,10 0,030 

Ø 3,2  

Lot. SB050231 
0,062 0,31 0,99 0,010 0,003 0,03 0,01 0,034 0,015 

Tab. 36 Mechanické vlastnosti svarového kovu elektrody OK 48.00 N 

Typické mechanické hodnoty čistého svarového kovu 

Teplota [°C] Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A5 [%] Z [%]  KV-ISO-V [J]  

20 ≥ 465 ≥ 533 ≥ 30 ----- ≥ 245 

Tab. 37 Produkt data sheet elektrody OK 48.00 N 

Průměr 

[mm] 

Délka 

[mm] 

Svařovací 

 proud [A] 

Teplota 

sušení 

[°C/h] 

Druh svařovací 

proud 

Polarita 

elektrody 
Min.  Max.  

2,5 350 80 110 350/2 DC = + 

3,2 450 90 140 350/2 DC = + 

4,0 450 125 210 350/2 DC = + 

Tab. 38 Označení elektrody EA-395/9 [33] 

Obalená elektroda GOST 9466-75 GOST 2246-70 

EA-395/9 Е-040-B30 Sv-10Ch16N25AM6 

Vlastnosti elektrody (MMA-111) 

Elektroda s bazickým obalem pro svařování ve všech polohách kromě polohy shora dolů. 

Elektroda se vyznačuje těžším oddělováním strusky a nepravidelnou kresbou housenky. 

Zapalování v polohách způsobuje horší operativní vlastnosti.  

Použití elektrody 

Pro svařování austenitických ocelí typu 08Cr18Ni10Ti, 10Cr17Ni13Mo2Ti odolných 

proti korozi, které jsou provozovány v korozním médiu s teplotu až do 350 °C a  kdy 

se po svarovém spoji požaduje odolnost proti mezikrystalové korozi. Pro navařování 

přechodových návarů hran ocelí z perlitické třídy. 

Tab. 39 Chemické složení svarového kovu elektrody EA-395/9 

Typické chemické složení svarového kovu [%] 

Průměr 

[mm] 
C Si Mn P S Cr Mo Ni Co 

data sheet / 

tavba 

≤  

0,12 

0,35 

 ÷ 

0,70 

1,20 

 ÷ 

2,80 

≤  

0,030 

≤  

0,018 

13,50 

 ÷ 

17,00 

4,50

÷ 

7,00 

22,00

÷ 

27,00 

≤  

0,050 

Ø 3,0  

D 78304 
0,08 0,51 1,94 0,013 0,009 16,20 5,90 24,44 - 

Ø 4,0  

A 78552 
0,08 0,60 1,92 0,014 0,010 15,00 5,66 24,00 - 

Delta ferit (FC2)  -  bez [%] 

Tab. 40 Mechanické vlastnosti svarového kovu elektrody EA-395/9 

Typické mechanické hodnoty čistého svarového kovu 

Teplota [°C] Re  [MPa] Rm [MPa] A5 [%] Z [%]  KCU2 [J.cm
-2

]  

20 ≥ 363 ≥ 608 ≥ 23 ≥ 40 ≥ 118 
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Tab. 41 Produkt data sheet elektrody EA-395/9 

Průměr 

[mm] 

Délka 

[mm] 

Svařovací 

 proud [A] 

Teplota 

sušení 

[°C/h] 

Druh svařovací 

proud 

Polarita 

elektrody 
Min. Max. 

3,0 350 70 90 
100-150/1 

+ 380-420/2 
DC = + 

4,0 350 100 130 
100-150/1 

+ 380-420/2 
DC = + 

5,0 450 130 160 
100-150/1 

+ 380-420/2 
DC = + 

Tab. 42 Označení elektrody ZIO-8 [33] 

Obalená elektroda GOST 9466-75 GOST 2246-70 

ZIO-8 Е-0053-B20 Sv-07Ch25N13 

Vlastnosti elektrody (MMA-111) 

Elektroda s bazickým obalem pro všechny polohy svařování kromě polohy shora dolů. 

Obsah feritu čistého svarového kovu 2 ÷ 10 %. Svarový kov má sklon k mezikrystalové 

korozi po dvojitém ohřevu na 500 - 800 °C. 

Použití elektrody 

Pro svařování zařízení v jaderné energetice z žáruvzdorných ocelí typu Cr23Ni18, 

Cr23Ni13, Cr23Ni18 a ocelí stejného typu provozovaných na teplotě nižší než 1000 °C. 

Pro navařování mezivrstev na nízkolegovaný základní materiál. 

Tab. 43 Chemické složení svarového kovu elektrody ZIO-8 

Typické chemické složení svarového kovu [%] 

Průměr [mm] C Si Mn P S Cr Mo Ni Co 

data sheet / 

tavba 

≤  

0,12 

≤  

1,00 

≤  

2,70 

≤  

0,030 

≤  

0,020 

23,00 

 ÷ 

27,00 

- 

11,50

÷ 

14,00 

≤ 

0,050 

Ø 3,0  

E 36624 
0,1 0,54 1,63 0,027 0,011 24,53 - 13,31 - 

Delta ferit (FC2) 2 - 5 [%] 

Tab. 44 Mechanické vlastnosti svarového kovu elektrody ZIO-8 

Typické mechanické hodnoty čistého svarového kovu 

Teplota [°C] Re  [MPa] Rm [MPa] A5 [%] Z [%]  KCU2 [J.cm
-2

]  

20 ≥ 294 ≥ 539 ≥ 23 ≥ 40 ≥ 49 

Tab. 45 Produkt data sheet elektrody ZIO-8 

Průměr 

[mm] 

Délka 

[mm] 

Svařovací 

 proud [A] 

Teplota 

sušení 

[°C/h] 

Druh svařovací 

proud 

Polarita 

elektrody 
Min. Max. 

3,0 350 70 90 
100-150/1 

+ 320-380/2 
DC = + 

4,0 350 100 130 
100-150/1 

+ 320-380/2 
DC = + 

5,0 450 130 160 
100-150/1 

+ 320-380/2 
DC = + 

 

 



VŠB – Technická univerzita Ostrava Disertační práce 

 

 124 

Tab. 46 Označení elektrody EA-400/10T [33] 

Obalená elektroda GOST 9466-75 GOST 2246-70 

EA-400/10T Е-2204-B20 Sv-04Ch19N11M3 

Vlastnosti elektrody (MMA-111) 

Elektroda s rutilovým obalem zajišťující obsah feritu ve svarovém kovu v počátečním 

stavu po svaření 2 ÷ 8 %. Svarový kov odolný proti vzniku trhlin za tepla a odolný proti  

mezikrystalové korozi, zkušební metoda AMU GOST 6032-2003. Použití pro všechny 

polohy svařování kromě polohy shora dolů. Elektroda se vyznačuje lehčím oddělováním 

strusky. 

Použití elektrody 

Pro svařování zařízení v jaderné energetice z nerezových austenitických ocelí typu 

08Cr18Ni10Ti, 12Cr18Ni10Ti, 08Cr18Ni12Ti, 08Cr18Ni13Mo2Ti, 10Cr17Ni13Mo2Ti, 

10Cr17Ni13Mo3T, pracující v kapalném korozním prostředí při teplotách až do 350 °C 

bez tepelného zpracování po svařování. Vhodné pro navařování druhé vrstvy na povrch 

výrobků z perlitické oceli v případě požadavku odolnosti proti MKK. 

Tab. 47 Chemické složení svarového kovu elektrody EA-400/10T 

Typické chemické složení svarového kovu [%] 

Průměr [mm] C Si Mn P S Cr Mo Ni Co 

data sheet /  

tavba 

≤  

0,10 

≤  

0,60 

1,15 

÷ 

3,10 

≤ 

0,030 

≤ 

0,025 

16,80 

 ÷ 

19,00 

2,00

÷ 

3,50 

9,00 

÷ 

12,00 

≤ 

0,050 

Ø 3,0  

D 78029 
0,07 0,52 1,55 0,018 0,007 17,98 2,67 11,13 - 

Delta ferit (FC2) 2 - 8 [%] 

Tab. 48 Mechanické vlastnosti svarového kovu elektrody EA-400/10T 

Typické mechanické hodnoty čistého svarového kovu 

Teplota [°C] Re  [MPa] Rm [MPa] A5 [%] Z [%]  KCU2 [J.cm
-2

]  

20 ≥ 343 ≥ 539 ≥ 23 ≥ 30 ≥ 88 

Tab. 49 Produkt data sheet elektrody EA-400/10T 

Průměr 

[mm] 

Délka 

[mm] 

Svařovací 

 proud [A] 

Teplota 

sušení 

[°C/h] 

Druh svařovací 

proud 

Polarita 

elektrody 
Min. Max. 

3,0 300 70 90 
100-150/1 

+ 320-380/2 
DC = + 

4,0 350 100 130 
100-150/1 

+ 320-380/2 
DC = + 

5,0 350 130 160 
100-150/1 

+ 320-380/2 
DC = + 
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Tab. 50 Označení plněné elektrody NIBAS 70/20 Mn-FD [31] 

Plněná elektroda AWS A5.34-07 EN ISO 14172:2006 

NIBAS 70/20 Mn-FD ENiCr3T0-4 (mod.) Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) 

Vlastnosti plněné elektrody (MAG-136)  

Rutil plněná elektroda (trubičkový drát) se základními prvky, určená zejména pro svary 

v polohách vodorovná shora. Omezená svařitelnost v poloze zdola nahoru a nad hlavou.  

S nízkým obsahem uhlíku legované Ni-Cr-Mn-Nb slitiny mají velmi dobrou odolnost 

proti trhlinám za tepla. Vhodný pro vysoce kvalitní svarové spoje z niklových slitin,  

pro vysoké teploty a žáropevné materiály. Plněná elektroda je vhodná pro svařování 

niklových ocelí pro nízké teploty. Vhodný pro teplotní rozsah -196 °C až 650 °C.  

Z pozice svařitelnosti je použití plněné elektrody omezené. 

Použití plněné elektrody 

2.4816 Ni Cr 15 Fe, 2.4817 LC-NiCr 15 Fe, Alloy 600, Alloy 600 L nikl a niklové slitiny, 

nízkoteplotní oceli do X8Ni9, vysoce legované Cr a CrNiMo oceli především pro 

svařování různorodých ocelí a pro svařování nelegované a legované vysokoteplotní 

žáropevné oceli, také se doporučuje pro Alloy 800 (H). 

Tab. 51 Chemické složení svarového kovu plněné elektrody NIBAS 70/20 Mn-FD 

Typické chemické složení svarového kovu [%] 

Průměr [mm] C Si Mn P S Cr Nb Ni Ti 

data sheet / 

tavba 
0,030 0,30 5,50 - - 19,70 2,40 základ  

Ø 1,2   

Lot. 2303201 
0,034 0,23 5,41 0,008 0,003 20,17 2,24 71,51 0,09 

Delta ferit - bez [%] 

Tab. 52 Mechanické vlastnosti svarového kovu plněné elektrody NIBAS 70/20 Mn-FD 

Typické mechanické hodnoty čistého svarového kovu 

Teplota [°C] Re  [MPa] Rm [MPa] A5 [%] Z [%]  KV-ISO-V [J]  

20 ≥ 360 ≥ 600 ≥ 35 - ≥ 90 

Tab. 53 Produkt data sheet plněné elektrody NIBAS 70/20 Mn-FD 

Průměr 

[mm] 

Cívka/ 

balení 

[kg] 

Svařovací 

 proud [A] 

Svařovací 

napětí [V] 

Druh 

svařovací 

proud 

Polarita 

elektrody 

Ochranný 

plyn 
Min. Max. Min. Max. 

1,2 1,3 120 260 23 26 DC = + 
Ar+15-25% 

CO2 

Tab. 54 Označení plněné elektrody BÖHLER EAS 2 PW-FD [31] 

Plněná elektroda AWS A5.22-95 EN ISO 17633-A:2006 

BÖHLER EAS 2 PW-FD E308LT1-4 T 19 9 L P M 1 

Vlastnosti plněné elektrody (MAG-136) 

Plněná elektroda pro nerezavějící CrNi oceli a feritické 13 % Cr oceli v nucených 

polohách. Vlivem rychle tuhnoucí rutilové strusky je možno svařovat s vyššími 

svařovacími parametry a vyšší rychlostí. Snadné ovládání, minimální rozstřik a tvorba 

oxidů, hladký svar a samoodstranitelná struska snižující náklady na čištění a moření.  

Použití plněné elektrody 

Pro svařování ocelí značky 1.4550, 1.4541, 1.4552, 1.4301, 1.4312, 1.4546, 1.4311, 

1.4306, AISI 347, 321, 302, 304, 304L, 304LN.  

 



VŠB – Technická univerzita Ostrava Disertační práce 

 

 126 

Tab. 55 Chemické složení svarového kovu plněné elektrody BÖHLER EAS 2 PW-FD 

Typické chemické složení svarového kovu [%] 

Průměr [mm] C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu 

data sheet / 

tavba 
0,030 0,70 1,50 - - 19,80 10,20 - - 

Ø 1,2  

Lot. 2302667 
0,023 0,69 1,52 0,019 0,005 19,05 11,00 0,020 0,050 

Delta ferit (FN) ~ 6 [%] 

Tab. 56 Mechanické vlastnosti svarového kovu plněné elektrody BÖHLER EAS 2 PW-FD 

Typické mechanické hodnoty čistého svarového kovu 

Teplota [°C] Re  [MPa] Rm [MPa] A5 [%] Z [%] KV-ISO-V [J] 

20 ≥ 350 ≥ 520 ≥ 35 - ≥ 47 

Tab. 57 Produkt data sheet plněné elektrody BÖHLER EAS 2 PW-FD 

Průměr 

[mm] 

Cívka/ 

balení 

[kg] 

Svařovací 

 proud [A] 

Svařovací 

napětí [V] 

Druh 

svařovací 

proud 

Polarita 

elektrody 

Ochranný 

plyn 
Min. Max. Min. Max. 

1,2 1,5 100 220 20 31 DC = + 
Ar+15-25% 

CO2 

1,6 1,5 175 260 21 29 DC = + 
Ar+15-25% 

CO2 

Tab. 58 Označení plněné elektrody BÖHLER CN 23/12 PW-FD [31] 

Plněná elektroda AWS A5.22-10 EN ISO 17633-A:2006 

BÖHLER CN 23/12 PW-FD E309LT1-4 T 23 12 L P M 1 

Vlastnosti plněné elektrody (MAG-136) 

Plněná elektroda pro heterogenní svary v nucených polohách a pro plátování. Spoje mezi 

vysokolegovanými CrNi a CrNiMo ocelemi, spoje s ocelemi nelegovanými  

a nízkolegovanými. Vlivem rychle tuhnoucí rutilové strusky je možno svařovat s vyššími 

svařovacími parametry a vyšší rychlostí. Snadné ovládání, minimální rozstřik a tvorba 

oxidů, hladký svar a samoodstranitelná struska snižující náklady na čištění a moření. 

Použití plněné elektrody 

Pro oceli vysoké pevnosti, nelegované i legované zušlechtitelné oceli, nerezavějící oceli, 

feritické Cr oceli, CrNi austenity, manganovou ocel a spoje těchto materiálů mezi sebou. 

První vrstva chemicky odolného plátování parních kotlů a tlakových nádob z feriticko - 

perlitických ocelí až po jemnozrnnou S500N a žáropevných jemnozrnných ocelí 

22NiMoCr4-7, 20MnMoNi5-5 a G18NiMoCr3-7. 

Tab. 59 Chemické složení svarového kovu plněné elektrody BÖHLER CN 23/12 PW-FD 

Typické chemické složení svarového kovu [%] 

Průměr [mm] C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu 

data sheet / 

tavba 
0,030 0,70 1,40 - - 23,00 12,50 - - 

Ø 1,2  

Lot. 2303279 
0,029 0,78 1,54 0,018 0,008 22,74 12,11 0,02 0,06 

Delta ferit (FN) ~ 16 [%] 

Tab. 60 Mechanické vlastnosti svarového kovu plněné elektrody BÖHLER CN23/12 PW-FD 

Typické mechanické hodnoty čistého svarového kovu 

Teplota [°C] Re  [MPa] Rm [MPa] A5 [%] Z [%]  KV-ISO-V [J]  

20 ≥ 350 ≥ 520 ≥ 30 - ≥ 47 
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Tab. 61 Produkt data sheet plněné elektrody BÖHLER CN 23/12 PW-FD 

Průměr 

[mm] 

Cívka/ 

balení 

[kg] 

Svařovací 

 proud [A] 

Svařovací 

napětí [V] 

Druh 

svařovací 

proud 

Polarita 

elektrody 

Ochranný 

plyn 
Min. Max. Min. Max. 

1,2 1,5 100 220 20 31 DC = + 
Ar+15-25% 

CO2 

1,6 1,5 175 260 21 29 DC = + 
Ar+15-25% 

CO2 

Tab. 62 Označení plněné elektrody BÖHLER SAS 2 PW-FD [31] 

Plněná elektroda AWS A5.22-10 EN ISO 17633-A:2006 

BÖHLER SAS 2 PW-FD E347T1-4 T 19 9 Nb P M 1 

Vlastnosti plněné elektrody (MAG-136) 

Plněná elektroda pro nerezavějící CrNi oceli a feritické 13 % Cr oceli v nucených  

polohách. Vlivem rychle tuhnoucí rutilové strusky je možno svařovat s vyššími 

svařovacími parametry a vyšší rychlostí. Snadné ovládání, minimální rozstřik a tvorba 

oxidů, hladký svar a samoodstranitelná struska snižující náklady na čištění a moření. 

Použití plněné elektrody 

Ocel 1.4550, 1.4541, 1.4552, 1.4301, 1.4312, 1.4546, 1.4311, 1.4306, AISI 347, 321, 302, 

304, 304L, 304LN 

Tab. 63 Chemické složení svarového kovu plněné elektrody BÖHLER SAS 2 PW-FD 

Typické chemické složení svarového kovu [%] 

Průměr [mm] C Si Mn P S Cr Ni Nb Cu 

data sheet / 

tavba 
0,030 0,70 1,40 - - 19,00 10,50 +  

Ø 1,2  

Lot. 2301967 
0,020 0,71 1,45 0,023 0,006 18,53 10,31 0,37 0,27 

Delta ferit (FN) ~ 6 [%] 

Tab. 64 Mechanické vlastnosti svarového kovu plněné elektrody BÖHLER SAS 2 PW-FD 

Typické mechanické hodnoty čistého svarového kovu 

Teplota [°C] Re  [MPa] Rm [MPa] A5 [%] Z [%]  KV-ISO-V [J]  

20 ≥ 380 ≥ 560 ≥ 30 - ≥ 47 

Tab. 65 Produkt data sheet plněné elektrody BÖHLER SAS 2 PW-FD 

Průměr 

[mm] 

Cívka/ 

balení 

[kg] 

Svařovací 

 proud [A] 

Svařovací 

napětí [V] 

Druh 

svařovací 

proud 

Polarita 

elektrody 

Ochranný 

plyn  

Min.  Max.  Min.  Max.  

1,2 5 100 220 20 31 DC = + 
Ar+15-25% 

CO2 

 Skutečné parametry svařování použité při navařování zkušebních návarů jsou 

uvedeny ve specifikacích postupů svařování pWPS (přílohy č. 6). 

 

Obr. 140 Použitý aktivní ochranný plyn ARCAL 5 MAG (82%Ar + 18% CO2)  
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5.3 Metody svařování a svařovací zdroje 

Pro navařování přechodových návarů byla aplikována metoda ručního obloukového 

svařování obalenou elektrodou MMA-111 podle normy ČSN EN ISO 4063. Metoda  

se nejčastěji používá při běžném svařování všech druhů svařitelných ocelí i neželezných 

kovů a pro navařování. Stále si drží nezanedbatelnou pozici v oblasti svařování zejména 

z důvodu své flexibility, možnosti svařování ve všech polohách, relativně snadné 

dostupnosti svařovacích zdrojů i přídavného materiálu. Pro zhotovení návarů byly použity 

svařovací zdroje SELCO Genesis 302 AC/DC, KEMPPI Master 2800 a ESAB Caddy 

Professional 250 (obr. 141). Jedná se o invertorové svařovací zdroje, které jsou vhodné  

pro svařování nelegovaných a legovaných konstrukčních ocelí. Svařovací zdroje splňují 

všechny požadavky pro svařování metodami TIG (DC) a MMA.  

Dále pro navařování přechodových návarů byla aplikována metoda ručního 

obloukového svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu MAG-136 podle normy  

ČSN EN ISO 4063. Metoda neklade vysoké nároky na  zručnost svářeče díky 

automatickému podávání svařovacího drátu, disponují relativně značným výkonem 

odtavování, je s nimi možné svařování ve všech polohách, lze ji použít jak v dílně,  

tak na montáži při dosažení vysoké kvality svaru. Metodu MAG lze snadno mechanizovat 

a robotizovat. Pro metodu ručního obloukového svařování plněnou elektrodou v aktivním 

plynu byl použit zcela digitalizovaný a mikroprocesorem řízený svařovací zdroj FRONIUS 

TRANS PULS SYNERGIC 4000 MIG/MAG (obr. 141). Díky značnému výkonu až 400 A 

splňuje zařízení ty nejvyšší požadavky strojírenského výrobního odvětví [27]. 

  

  

Obr. 141 Invertorové svařovací zdroje použité pro navařování 
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5.4 Příprava svarových ploch před svařováním 

Z dodaného základního materiálu oceli značky 22K vyříznutého z parogenerátoru 

Ruského provedení o rozměrech 490 x 400 x 80 mm byly vyrobeny vzorky o rozměrech 

490 x 130 x 80 mm. Z dodaného základního materiálu oceli značky 08Ch18N10T 

vyříznutého z kruhové oceli RD 140 mm pro kontrolní svarové spoje byly vyrobeny 

vzorky o rozměrech 140 x 100 x 40 mm. Na základních materiálech (deskách) byly 

frézováním připraveny svarové plochy pro zkušební návary.  

Před svařováním byly svarové plochy vizuálně zkontrolovány v rozsahu 100 %, 

podezřelá místa na přítomnost povrchových necelistvostí byla zkontrolována kapilární 

zkouškou. Všechny vyrobené desky byly zkontrolovány s vyhovujícím výsledkem.  

Před svařováním byly svarové plochy a přilehlé oblasti očištěny, odmaštěny, připraveny 

pro zkušební návary (přílohy č. 4).   

5.5 Provedení zkušebních návarů 

Na zkontrolované svarové plochy o šířce cca 80 mm byly v poloze PA navařeny 

danou metodou svařování a v různých variantách přídavných materiálů zkušební 

přechodové návary (tab. 66, přílohy č. 5).  

Zkušební návary a z nich vyrobené vzorky byly s ohledem na jejich jednoznačnou  

a srozumitelnou identifikaci označeny následovně: 

 RXX.1 - stav po svaření; RXX.2 - stav po TZ 640 ± 10°C/6hod; RXX.3 - stav  

po žíhání 450°C/500hod. 

Tab. 66 Označení zkušebních návarů  

Označení 

návaru 

Výchozí stav návaru 

před zkoušením 
ZM Návar I Návar II 

R31.1 stav po svaření  22K FOX NIBAS 70/20 FOX SAS 2 

R31.2 stav po TZ 640 ± 10°C/6h 22K FOX NIBAS 70/20 FOX SAS 2 

R31.3 stav po žíhání 450°C/500h 22K FOX NIBAS 70/20 FOX SAS 2 

R32.1 stav po svaření 22K EA-395/9 FOX SAS 2 

R32.2 stav po TZ 640 ± 10°C/6h 22K EA-395/9 FOX SAS 2 

R32.3 stav po žíhání 450°C/500h 22K EA-395/9 FOX SAS 2 

R33.1 stav po svaření 22K FOX CN 24/13Nb FOX SAS 2 

R33.2 stav po TZ 640 ± 10°C/6h 22K FOX CN 24/13Nb FOX SAS 2 

R33.3 stav po žíhání 450°C/500h 22K FOX CN 24/13Nb FOX SAS 2 

R34.1 stav po TZ 640 ±10°C/6h 22K FOX NIBAS 70/20 --------------- 

R34.2 stav po svaření 22K FOX NIBAS 70/20 FOX SAS 2 

R35.1A stav po svaření 22K FOX NIBAS 70/20 FOX SAS 2 

R35.1B stav po svaření 22K FOX NIBAS 70/20 FOX SAS 2 

R36.1 stav po svaření 22K ZIO-8, EA-395/9 EA-400/10T 

R36.2 stav po TZ 640 ± 10°C/6h 22K ZIO-8, EA-395/9 EA-400/10T 

R36.3 stav po žíhání 450°C/500h 22K ZIO-8, EA-395/9 EA-400/10T 

R37.1 stav po svaření 08Ch18N10T FOX NIBAS 70/20 OK 48.00N 

R37.2 stav po TZ 640 ± 10°C/6h 08Ch18N10T FOX NIBAS 70/20 OK 48.00N 

R37.3 stav po žíhání 450°C/500h 08Ch18N10T FOX NIBAS 70/20 OK 48.00N 

R38.1 stav po svaření 22K NIBAS 70/20 Mn-FD        EAS 2 PW-FD        

R38.2 stav po TZ 640 ± 10°C/6h 22K NIBAS 70/20 Mn-FD        EAS 2 PW-FD        

R38.3 stav po žíhání 450°C/500h 22K NIBAS 70/20 Mn-FD        EAS 2 PW-FD        

R39.1 stav po svaření 22K CN 23/12 PW-FD SAS 2 PW-FD 

R39.2 stav po TZ 640 ± 10°C/6h 22K CN 23/12 PW-FD SAS 2 PW-FD 

R39.3 stav po žíhání 450°C/500h 22K CN 23/12 PW-FD SAS 2 PW-FD 
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Počet vrstev byl stanoven podle původní výkresové dokumentace, která stanovuje 

požadavky na tloušťku silového návaru (návar I) 2 až 4 mm a celkovou tloušťku 

přechodového návaru (návar I + návar II) po opracování min. 7 mm. Návary byly 

provedeny podle zpracovaných postupů svařování pWPS (tab. 67, přílohy č. 6). Během 

svařování zkušebních návarů byla kontrolována mezihousenková teplota (interpass) nebo 

teplota předehřevu podle postupů svařování pWPS (přílohy č. 7). Zhotovené návary 

chladly na klidném vzduchu [39].  

Tab. 67 Zkušební návary a jejich provedení  

Označení 

návaru 
Přídavný materiál 

Návar I Metoda 

svařování 

Poloha 

svařování 
pWPS 

Návar II 

R31 

FOX NIBAS 70/20 
3,2 - 1 vrstva 

4,0 - 3 vrstvy 
111 PA 29/2011 

FOX SAS 2 
3,2 - 1 vrstva 

4,0 - 2 vrstvy 

R32 

EA-395/9 
3,0 - 2 vrstvy 

4,0 - 2 vrstvy 
111 PA 30/2011 

FOX SAS 2 
3,2 - 1 vrstva 

4,0 - 2 vrstvy 

R33 

FOX CN 24/13Nb 
3,2 - 2 vrstvy 

4,0 - 1 vrstva 
111 PA 31/2011 

FOX SAS 2 
3,2 - 1 vrstva 

4,0 - 2 vrstvy 

R34 
FOX NIBAS 70/20 

2,5 - 1 vrstva 

3,2 - 2 vrstvy 111 PA 
001/2012 

005/2012 
FOX SAS 2 2,5 - 1 vrstva 

R35 

FOX NIBAS 70/20 3,2 - 3 vrstvy 

111 PA 

002/2012 

003/2012 

004/2012 
FOX SAS 2 

FOX SAS 2 

3,2 - 1 vrstva 

3,2 - 1 vrstva 

R36 

ZIO-8 

EA-395/9 

3,0 - 2 vrstvy 

3,0 - 2 vrstvy  111 PA 006/2012 

EA-400/10T 3,0 - 2 vrstvy 

R37 
FOX NIBAS 70/20 3,2 - 2 vrstvy 

111 PA 007/2012 
OK 48.00N 3,2 - 3 vrstvy 

R38 
NIBAS 70/20 Mn-FD 1,2 - 2 vrstvy 

136 PA 008/2012 
EAS 2 PW-FD 1,2 - 2 vrstvy 

R39 
CN 23/12 PW-FD 1,2 - 2 vrstvy 

136 PA 009/2012 
SAS 2 PW-FD 1,2 - 2 vrstvy 

Parametry svařování zkušebních návarů v poloze PA jsou uvedeny v tabulce 68. 

Návar I byl před zkouškou PT a UT opracován broušením do roviny. Zkušební vzorky 

byly navařeny kvalifikovaným svářečem pro danou technologii svařování (111, 136)  

s dlouhodobou praxí. PT zkoušku prováděl kvalifikovaný pracovník. Zkouška UT byla 

provedena po navaření přechodového návaru I a po navaření návaru II přímou sondou  

a dvěma úhlovými sondami.   
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Tab. 68 Parametry svařování zkušebních návarů 

Označení 

návaru 

Přídavný 

materiál 

Průměr Proud Napětí Rychlost Q Ti 

[mm] [A] [V] [mm.s
-1

] [KJ/mm] [˚C] 

R31 

FOX NIBAS 

70/20 

3,2 100 20 - 22 2,5 0,67 80 - 96 

4,0 120 22 - 24 4,2 0,53 80 - 96 

FOX SAS 2 
3,2 105 20 - 22 3,3 0,58 81 - 95 

4,0 125 22 - 24 3,9 0,59 80 - 95 

R32 

EA-395/9 
3,0 85 21 - 23 2,3 0,65 80 - 97 

4,0 125 22 - 24 3,9 0,59 81 - 95 

FOX SAS 2 
3,2 105 20 - 22 3,3 0,58 81 - 95 

4,0 125 22 - 24 3,9 0,59 80 - 95 

R33 

FOX CN 

24/13Nb 

3,2 105 20 - 22 2,6 0,68 81 - 95 

4,0 135 22 - 24 3,8 0,65 84 - 94 

FOX SAS 2 
3,2 105 20 - 22 3,3 0,58 81 - 95 

4,0 125 22 - 24 3,9 0,59 80 - 95 

R34 

FOX NIBAS 

70/20 

2,5 65 20 - 22 5,5 0,23 60 - 70 

3,2 95 21 - 23 5,4 0,36 65 - 70 

FOX SAS 2 

 

2,5(4P*) 70 22 - 24 4,7 0,28 100 

2,5(4R**) 70 22 - 24 6,3 0,23 100 

R35 

NIBAS 70/20 3,2 90 21 - 23 5,3 0,31 70 

FOX SAS 2 
3,2 90 21 - 24 9,8 0,19 140,Tp=130 

3,2 100 22 - 25 7,1 0,30 70 

R36 

ZIO-8 3,0 90 22 - 25 2,8 0,7 250 

EA-395/9 3,0 90 22 - 25 2,9 0,64 100 

EA-400/10T 3,0 90 22 - 25 3,1 0,59 100 

R37 
NIBAS 70/20 3,2 90 21 - 25 5,4 0,30 100 

OK 48.00 N 3,2 90 21 - 25 3,7 0,58 250 

R38 

NIBAS 70/20 

Mn-FD 
1,2 158 25 4,8 0,68 100 

EAS 2 PW-FD 1,2 150 24 4,4 0,67 100 

R39 

CN 23/12  

PW-FD 
1,2 155 24 5,1 0,61 100 

SAS 2 PW-FD 1,2 153 24 4,1 0,75 100 

*- nižší rychlost svařování 4. vrstvy (R34-4P); **- vyšší rychlost svařování 4. vrstvy (R34-4R) 

5.5.1 Monitoring procesu svařování návarů 

Během svařování zkušebních návarů byly parametry svařování standardně 

kontrolovány. U návarů R34, R35, R36, R38 a R39 proběhlo navíc kontrolní monitorování 

parametrů svařování zařízením WeldMonitor, včetně uložení a zpracování získaných  

dat (přílohy č. 8). Kompletní nasnímaná data z průběhu svařování jsou uložena v programu 

WeldMonitor  a jsou dostupná s možností zpětných analýz. Vzhledem k velkému množství 

získaných dat nelze tyto výsledky v této vědecké práci uceleně zdokumentovat. Proto jsou 

nasnímané hodnoty parametrů svařování zapracovány do tabulky 68 a dále pro informaci 

uvedeny jen doplňující údaje z postupu pWPS (přílohy č. 9).  Pro znázornění možných 

forem dokladování záznamů (grafy, tabulky, výpisy) o průběhu svařování jsou uvedeny 

pouze výstupy z programu WeldMonitor k variantě zkušebního návaru R39 (přílohy č. 10).  

V záznamech jsou uvedeny skutečné svařovací parametry, nikoliv nepřesné, 

odhadnuté nebo ručně zadané údaje. Shodu svařovacího procesu s požadavky postupů 

svařování pro daný proces svařování je možné dokladovat formou tištěných protokolů 

nebo výpisů. Získaná data z měření tvoří referenční údaje charakterizující úroveň procesu 

svařování zkušebních návarů.  
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Mezi záznamy získané z průběhu svařování zkušebních návarů systémem 

WeldMonitor patří: 

a) Grafy průběhu měřených veličin  

Naměřené veličiny svařovacího procesu dávající přesný obraz o průběhu svařování. 

Program umožňuje dodatečné prohlížení zadaných údajů i všech měření v různých 

podobách včetně tiskové podoby;  

b) Graf měření teploty základního materiálu  

Naměřená veličina dávající přesný obraz o průběhu teploty základního materiálu, 

v procesu svařování nebo tepelného zpracování. Program umožňuje dodatečné 

prohlížení zadaných údajů i všech měření a to v různých podobách včetně tiskové 

podoby;  

c) Výpis parametrů svařování 

Naměřené veličiny svařovacího procesu dávající přesný obraz o průběhu svařování, 

formou záznamu do tabulky naměřených hodnot. Z naměřených údajů lze, při zpětné 

kontrole jednotlivých veličin zjistit některé odchylky, např. nepravidelnost podávání 

drátu, omezení přívodu plynu, neočekávané výchylky proudu, napětí a dalších.  

5.6 Předehřev 

Pro svařování zkušebních návarů na nízkouhlíkovou ocel 22K a korozivzdornou 

austenitickou ocel 08Ch18N10T nebyl předehřev před svařováním v rámci tohoto 

experimentálního ověřování proveden. Pouze v jednom případě u vzorku R35  

byl na základě doporučení společnosti Böhler aplikován předehřev 130 °C s teplotou 

interpass 140 °C a to pro  první  návar  elektrodou  FOX SAS 2  podle  postupu  

pWPS 003/2012. Předehřev byl proveden kyslíko - acetylenovým plamenem (obr. 142).  

U nízkouhlíkové ocelí 22K se předehřev pro menší tloušťky nepoužívá, pouze 

u větších tlouštěk se předepisuje min. 100 °C a to z důvodu snížení náchylnosti ke vzniku 

strukturních fází zákalného charakteru a snížení hladiny vnitřní napjatosti.  

U korozivzdorné austenitické oceli 08Ch18N10T je naopak nutné sledovat teplotu 

interpass. Doporučovaná teplota interpass u této skupiny austenitických ocelí 

je max. 150 °C. V případě heterogenního svarového spoje je nutné volit teplotu předehřevu 

podle feritického základního materiálu, v tomto případě 22K. Vzhledem k degradaci 

austenitického materiálu byla zvolena teplota interpass max. 100 °C (pouze u vzorku R35 

byla na základě doporučení zvolena vyšší teplota interpass 140 °C). U zkušebních návarů  

nebyl použit dohřev, pouze volné chladnutí na vzduchu [28]. 

 

Obr. 142 Předehřev zkušebního návaru R35.1 plamenem 
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5.7 Tepelné zpracování zkušebních návarů 

Rozdělení zkušebních návarů je uvedeno v tabulce 66, ze kterého je patrné  

i provedené tepelné zpracování zkušebních návarů. 

Zkušební návary (vzorky) č. R31.1, R32.1, R33.1, R35.1, R36.1, R37.1, R38.1,  

R39.1 - bez tepelného zpracování (TZ). 

Zkušební návar (vzorek) č. R34.1 - TZ 640 ±10 °C/6h.*, rychlost ohřevu 80 °C/h., 

ochlazování vzorku v peci, teplota vzorku při vytahování z pece 35°C (obr. 143).  

Na základě odborného doporučení bylo uvedené TZ aplikováno po navaření celistvého 

návaru elektrodou FOX NIBAS 70/20 na ocel 22K s tím, aby se vyloučil vliv zbytkového 

napětí na následný návar. 

Zkušební návary (vzorky) č. R31.2, R32.2, R33.2, R36.2, R37.2, R38.2, R39.2 -  

TZ 640 ±10 °C/6h.*, ochlazování vzorku v peci, teplota vzorku při vytahování z pece 35°C 

(obr. 143). Režim TZ byl zvolen na základě doporučení původních předpisů pro svařování  

a navařování uzlů a konstrukcí jaderných elektráren.  

Zkušební návary (vzorky) č. R31.3, R32.3, R33.3, R36.3, R37.3, R38.3, R39.3 -  

TZ  450 °C/500h.**, ochlazování vzorku v peci, teplota vzorku při vytahování z pece 35°C 

(obr. 144). Režim TZ byl zvolen za účelem simulace doby provozu jaderného zařízení 

v délce 30 let. Pomocí Larson-Millerovy parametrické rovnice (5.1) byla vypočítána doba 

(výdrž TZ), která odpovídá projektové životnosti zařízení 30 let. Materiálový parametr 

C=20 log(h) byl stanoven z odborné literatury a je použitelný pro C-Mn a nízkolegované 

oceli [49].   

Základní rovnice má tvar: 

 )log(PLM tCT   nebo  C
T

P
t LM log   [h]  nebo 

Ct

P
T

r

LM




log
   [K]          (5.1) 

, kde C je materiálový parametr, PLM je Larson-Millerův parametr, T je teplota 

v Kelvinech  a t je doba do lomu v hodinách.   

Podrobnosti k tepelnému zpracování zkušebních návarů jsou uvedeny v záznamech 

o tepelném zpracování (přílohy č. 11).    

 
Obr. 143 Schéma krátkodobého tepelného zpracování vybraných zkušebních návarů 
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Obr. 144 Schéma dlouhodobého tepelného zpracování vybraných zkušebních návarů 

Pro tepelné zpracování zkušebních návarů byla použita univerzální komorová kalící 

pec typu PK 225/12 pro kalení, žíhání a předehřev kovových materiálů s vnitřními rozměry 

600 x 500 x 750 mm (obr. 145). Maximální teplota teplotního pole ve vnitřním prostoru 

1280 °C. Regulátor INDRUSTRY umožňuje uložit do paměti 30 řídících programů, každý 

program může mít až 15 kroků, pomocí hodin reálného času lze spustit vybraný program  

v zadaném datu a hodině. Pomocí univerzálního monitorovacího programu je proces 

kontinuálně zdokumentovaný a výstup tvoří protokol o provedeném tepelném zpracování 

všech zkušebních návarů. 

  

  

Obr. 145 Univerzální komorová kalící pec typu PK 225/12 
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5.8 Zkušební vzorky 

 Pro realizaci experimentálního programu bylo zhotoveno dostatečné množství 

vzorků při zachování jejich jednoznačné identifikace s vazbou na danou variantu návaru. 

Identifikace vzorků byla zajištěna a kontrolována v průběhu celého procesu zkoušek. 

Zbytky vzorků nebo již odzkoušené vzorky jsou uschovány pro dodatečné ověřování. 

Základní dělení navařeného návaru na menší praktičtější zkušební vzorky probíhalo  

na strojní pásové pile na kov. Proces identifikace zkušebních návarů a mechanická 

příprava vzorků je zdokumentován obrázky (přílohy č. 12). 

6 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ZKUŠEBNÍCH NÁVARŮ 

Rozsah zkoušek zkušebních návarů je uveden v tabulce 69. Doplňkové studie 

zkušebních návarů jsou součástí výzkumu a podporují tuto vědeckou práci. 

Tab. 69 Kontrola a zkoušení zkušebních kusů 

Zkušební kus Druh zkoušky Rozsah zkoušení 

Vícevrstvý návar 

 

Vizuální kontrola 100 % 

Kapilární zkouška 100 % 

Ultrazvuková zkouška 100 % 

Boční zkouška lámavosti 

Nahrazena UT zkouškou 

a rozšířenou kontrolou 

makrostruktury. 

Kontrola makrostruktury 2 vzorky 

Kontrola mikrostruktury 2 vzorky 

Chemický rozbor 1 vzorek 

Kontrola obsahu feritu 1 vzorek 

Zkouška tvrdosti 1 proměření 

Zkouška mikrotvrdosti Vybrané vzorky 

Zkouška odolnosti proti 

mezikrystalové korozi 
Vybrané vzorky 

Metalografická analýza 

oduhličeného pásma 
Vybrané vzorky 

Elektronová analýza chemického 

složení 
Vybrané vzorky 

Elektronová analýza 

mikrostruktury 
Vybrané vzorky 

Elektronová analýzy morfologie 

necelistvostí a nehomogenit 
Vybrané vzorky 

Doplňkové studie 

Studie technologické 

proveditelnosti 
Vybrané vzorky 

6.1 Nedestruktivní posouzení návarů 

Nedestruktivní posouzení zkušebních návarů bylo provedeno před jejich 

rozřezáním na dílčí zkušební vzorky.  

Nedestruktivní zkoušky byly provedeny podle požadavků: 

 vizuální kontrola  ČSN EN ISO 17637 

 kapilární zkouška ČSN EN 571-1 

 ultrazvuková zkouška  ČSN EN ISO 17640 
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6.1.1 Vizuální kontrola návarů 

Během svařování zkušebních návarů byla prováděna 100 % vizuální kontrola 

povrchu každé navařené svarové housenky a povrchu každé navařené vrstvy návaru  

na zkušební desky. 

Předpis a kritérium kontroly 

Vizuální kontrola provedena podle ČSN EN ISO 17637 

Kritérium přijatelnosti podle ČSN EN ISO 5817 ve stupni jakosti B. 

Použité zařízení, prostředky 

Pro vizuální kontrolu jednotlivých vrstev a hotového návaru byla použita lupa  

s 5ti násobným zvětšením, luxmetr. 

Vyhodnocení kontroly 

Vizuální kontrola u návarů R31, R34, R35 a R38 prokázala přítomnost velkého 

množství trhlin, které byly zjištěny pouze v návaru II. Vizuální kontrola návaru I byla  

u všech kontrolovaných vzorků vyhovující. Výsledky vizuální kontroly návarů jsou 

uvedeny v tabulce 70 a zdokumentovány pořízenou fotodokumentací (přílohy č. 13). 

Tab. 70 Vyhodnocení vizuální kontroly návarů 

Označení 

návaru 

Návar I 
Druh vady Hodnocení 

Návar II 

R31 
FOX NIBAS 70/20 vady nebyly zjištěny vyhovuje 

FOX SAS 2 trhliny nevyhovuje 

R32 
EA-395/9 vady nebyly zjištěny vyhovuje 

FOX SAS 2 vady nebyly zjištěny vyhovuje 

R33 
FOX CN 24/13Nb vady nebyly zjištěny vyhovuje 

FOX SAS 2 vady nebyly zjištěny vyhovuje 

R34 
FOX NIBAS 70/20 vady nebyly zjištěny vyhovuje 

FOX SAS 2 trhliny nevyhovuje 

R35 
FOX NIBAS 70/20 vady nebyly zjištěny vyhovuje 

FOX SAS 2 trhliny nevyhovuje 

R36 
ZIO-8, EA-395/9 vady nebyly zjištěny vyhovuje 

EA-400/10T vady nebyly zjištěny vyhovuje 

R37 
FOX NIBAS 70/20 vady nebyly zjištěny vyhovuje 

OK 48.00N vady nebyly zjištěny vyhovuje 

R38 
NIBAS 70/20 Mn-FD vady nebyly zjištěny vyhovuje 

EAS 2 PW-FD trhliny nevyhovuje 

R39 
CN 23/12 PW-FD vady nebyly zjištěny vyhovuje 

SAS 2 PW-FD vady nebyly zjištěny vyhovuje 

6.1.2 Kapilární zkouška návarů 

Po svaření všech vrstev byla provedena na návaru I a návaru II 100 % kapilární 

zkouška povrchu navařeného návaru. V případě pochybností při mezioperační vizuální 

kontrole byla kapilární zkouška provedena i v průběhu svařování vrstvy nebo na povrchu 

navařené svarové housenky. 

Předpis a kritérium zkoušky 

Kapilární zkouška provedena podle ČSN EN 571-1. 

Kritérium přijatelnosti podle ČSN EN ISO 23277 ve stupni přípustnosti 1. 
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Použité zařízení, prostředky 

Pro kapilární zkoušku povrchu návarů byly použity tyto prostředky: rozpouštědlo 

U87, penetrant U88 a vývojka U89 od společnosti Helling. 

Vyhodnocení zkoušky 

Kapilární zkouška u návarů R31, R34, R35 a R38 prokázala přítomnost velkého 

množství trhlin, které byly zjištěny pouze v návaru II.  Kapilární zkouška návaru I byla 

u všech kontrolovaných vzorků vyhovující. Výsledky kapilární zkoušky návarů jsou 

uvedeny v tabulce 71 a zdokumentovány pořízenou fotodokumentací (přílohy č. 14). 

Tab. 71 Vyhodnocení kapilární zkoušky návarů 

Označení 

návaru 

Návar I 
Druh vady Hodnocení 

Návar II 

R31 
FOX NIBAS 70/20 vady nebyly zjištěny vyhovuje 

FOX SAS 2 trhliny nevyhovuje 

R32 
EA-395/9 vady nebyly zjištěny vyhovuje 

FOX SAS 2 vady nebyly zjištěny vyhovuje 

R33 
FOX CN 24/13Nb vady nebyly zjištěny vyhovuje 

FOX SAS 2 vady nebyly zjištěny vyhovuje 

R34 
FOX NIBAS 70/20 vady nebyly zjištěny vyhovuje 

FOX SAS 2 trhliny nevyhovuje 

R35 
FOX NIBAS 70/20 vady nebyly zjištěny vyhovuje 

FOX SAS 2 trhliny nevyhovuje 

R36 
ZIO-8, EA-395/9 vady nebyly zjištěny vyhovuje 

EA-400/10T vady nebyly zjištěny vyhovuje 

R37 
FOX NIBAS 70/20 vady nebyly zjištěny vyhovuje 

OK 48.00N vady nebyly zjištěny vyhovuje 

R38 
NIBAS 70/20 Mn-FD vady nebyly zjištěny vyhovuje 

EAS 2 PW-FD trhliny nevyhovuje 

R39 
CN 23/12 PW-FD vady nebyly zjištěny vyhovuje 

SAS 2 PW-FD vady nebyly zjištěny vyhovuje 

6.1.3 Ultrazvuková zkouška návarů 

Po svaření všech vrstev byla provedena na návaru I a návaru II 100 % ultrazvuková 

zkouška povrchu navařeného návaru. 

Předpis a kritérium zkoušky 

Ultrazvuková zkouška provedena podle ČSN EN ISO 17640. 

Kritérium přijatelnosti podle ČSN EN ISO 11666 ve stupni přípustnosti 2. 

Použité zařízení, prostředky 

Pro ultrazvukovou zkoušku povrchu návarů byl použity přístroje Olympus EPOCH 

600, USM 25/ 35, Starman DIO 1000 PA a to přímou sondou a dvěma úhlovými sondami.   

Vyhodnocení zkoušky 

Ultrazvuková zkouška u návaru II u vzorku R34, R35 a R38 prokázala přítomnost 

velkého množství povrchových indikací, ze kterých lze usuzovat na přítomnost vad typu 

trhlin. Ultrazvuková zkouška návaru I byla u všech kontrolovaných vzorků vyhovující. 

Kontroly byly orientační z důvodu nerovného povrchu kontrolovaného návaru, který byl 

připraven broušením. Výsledky ultrazvukové zkoušky kontrolovaných návarů jsou 

uvedeny v tabulce 72 a zdokumentovány pořízenou fotodokumentací (přílohy č. 15). 
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Tab. 72 Vyhodnocení ultrazvukové zkoušky návarů 

Označení 

návaru 

Návar I 
Druh vady Hodnocení 

Návar II 

R31 
FOX NIBAS 70/20 vady nebyly zjištěny vyhovuje 

FOX SAS 2 vady nebyly zjištěny vyhovuje 

R32 
EA-395/9 vady nebyly zjištěny vyhovuje 

FOX SAS 2 vady nebyly zjištěny vyhovuje 

R33 
FOX CN 24/13Nb vady nebyly zjištěny vyhovuje 

FOX SAS 2 vady nebyly zjištěny vyhovuje 

R34 
FOX NIBAS 70/20 vady nebyly zjištěny vyhovuje 

FOX SAS 2 trhliny nevyhovuje 

R35 
FOX NIBAS 70/20 vady nebyly zjištěny vyhovuje 

FOX SAS 2 trhliny nevyhovuje 

R36 
ZIO-8, EA-395/9 vady nebyly zjištěny vyhovuje 

EA-400/10T vady nebyly zjištěny vyhovuje 

R37 
FOX NIBAS 70/20 vady nebyly zjištěny vyhovuje 

OK 48.00N vady nebyly zjištěny vyhovuje 

R38 
NIBAS 70/20 Mn-FD vady nebyly zjištěny vyhovuje 

EAS 2 PW-FD trhliny nevyhovuje 

R39 
CN 23/12 PW-FD vady nebyly zjištěny vyhovuje 

SAS 2 PW-FD vady nebyly zjištěny vyhovuje 

6.2 Destruktivní posouzení návarů 

Destruktivní zkoušky byly provedeny podle požadavků: 

 Kontrola makrostruktury - ČSN EN 1321 

 Kontrola mikrostruktury - ČSN EN 1321 

 Chemický rozbor - postup zkušební organizace  

 Kontrola obsahu feritu  - ČSN 42 0470  

 Zkouška tvrdosti - ČSN EN ISO 9015-1 

 Zkouška mikrotvrdosti - ČSN EN ISO 9015-2 

 Zkouška odolnosti proti MKK - GOST 6032-84 

 Zkouška odolnosti proti MKK - ČSN EN ISO 12732 

 Metalografická analýza oduhličeného pásma - ČSN EN 1321 

 Elektronová analýza chemického složení - postup zkušební organizace 

 Elektronová analýza mikrostruktury - postup zkušební organizace    

 Elektronová analýza necelistvostí a nehomogenit - postup zkušební organizace    

6.2.1 Kontrola makrostruktury 

 Zkoušené vzorky byly připraveny broušením pomocí papíru P80, P220, P280, 

P400, P600, P1200 dle ČSN EN 1321 tak, aby byla jasně patrná hranice ztavení, tepelně 

ovlivněná oblast a způsob kladení housenek. 

 Makrostruktura daných vzorků byla naleptána chemicky leptadlem Nital 2 % 

(HNO3 s lihem) Vilella-Bain (kyselina pikrová+HCl+líh) a elektrolyticky v 10 % kyselině 

šťavelové s napětím 6V/20s. Výsledky zkoušek metalografického hodnocení 

makrostruktury jsou uvedeny v tabulce 73 a zdokumentovány obrázky (přílohy č. 16).  
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Tab. 73 Vyhodnocení makrostruktury zkušebních vzorků  

Vzorek 

číslo 

Návar I 
Makrostruktura 

TOO  

[mm] 
Hodnocení 

Návar II 

R31.1 
FOX NIBAS 70/20 bez vad 

1,5 Nevyhovuje 
FOX SAS 2 trhliny hmax=3,7 mm 

R31.2 
FOX NIBAS 70/20 bez vad 1,0 

 
Nevyhovuje 

FOX SAS 2 trhliny hmax=2,5 mm 

R31.3 
FOX NIBAS 70/20 nerealizováno 

-------- ------------ 
FOX SAS 2 nerealizováno 

R32.1 
EA-395/9 bez vad 

1,5 Nevyhovuje 
FOX SAS 2 trhliny hmax=2,3 mm 

R32.1R 
EA-395/9 bez vad 

2,8 Nevyhovuje 
FOX SAS 2 trhliny hmax=1,2 mm 

R32.2 
EA-395/9 bez vad 

1,5 Nevyhovuje 
FOX SAS 2 trhliny hmax=2,5 mm 

R32.3 
EA-395/9 nerealizováno 

-------- ------------ 
FOX SAS 2 nerealizováno 

R33.1 
FOX CN 24/13Nb bez vad 

1,5 Vyhovuje 
FOX SAS 2 bez vad 

R33.2 
FOX CN 24/13Nb bez vad 

1,5 Vyhovuje 
FOX SAS 2 bez vad 

R33.3 
FOX CN 24/13Nb bez vad 

1,5 Vyhovuje 
FOX SAS 2 bez vad 

R34.1 
FOX NIBAS 70/20 struskový vměstek 

1,0 Vyhovuje 
FOX SAS 2 - neaplikován ------------------------- 

R34.2 
FOX NIBAS 70/20 bez vad 

1,0 Nevyhovuje 
FOX SAS 2 trhliny hmax=2,0 mm 

R35.1A 
FOX NIBAS 70/20 bez vad 

1,3 Nevyhovuje 
FOX SAS 2 trhliny hmax=1,2 mm 

R35.1B 
FOX NIBAS 70/20 bez vad 

1,2 Nevyhovuje 
FOX SAS 2 trhliny hmax=2,0 mm 

R36.1 
ZIO-8, EA-395/9 bez vad 

1,8 Vyhovuje 
EA-400/10T bez vad 

R36.2 
ZIO-8, EA-395/9 bez vad 

1,3 Vyhovuje 
EA-400/10T bez vad 

R36.3 
ZIO-8, EA-395/9 bez vad 

1,2 Vyhovuje 
EA-400/10T bez vad 

R37.1 
FOX NIBAS 70/20 bez vad 

0,6 Vyhovuje 
OK 48.00N bez vad 

R37.2 
FOX NIBAS 70/20 bez vad 

0,6 Vyhovuje 
OK 48.00N bez vad 

R37.3 
FOX NIBAS 70/20 bez vad 

0,6 Vyhovuje 
OK 48.00N bez vad 

R38.1 
NIBAS 70/20Mn-FD pór 

1,9 Nevyhovuje 
EAS 2 PW-FD trhliny hmax= 1,7 mm 

R38.2 
NIBAS 70/20Mn-FD bez vad 

1,6 Nevyhovuje 
EAS 2 PW-FD trhliny hmax= 1,7 mm 

R38.3 
NIBAS 70/20Mn-FD bez vad 

1,6 Nevyhovuje 
EAS 2 PW-FD trhliny hmax= 1,7 mm 

R39.1 
CN 23/12 PW-FD bez vad 

1,6 Vyhovuje 
SAS 2 PW-FD bez vad 

R39.2 
CN 23/12 PW-FD bez vad 

1,7 Vyhovuje 
SAS 2 PW-FD bez vad 

R39.3 
CN 23/12 PW-FD bez vad 

1,5 Vyhovuje 
SAS 2 PW-FD bez vad 
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6.2.2 Kontrola mikrostruktury 

 Zkoušené vzorky byly připraveny broušením pomocí papíru P80, P220, P280, 

P400, P600, P1200 a opakovaným mechanickým leštěním diamantem 1 μm dle ČSN EN 

1321 tak, aby byla jasně patrná hranice zrna, struktura zrna, struktura tuhého roztoku   

a segregace. 

 Mikrostruktura daných vzorků byla naleptána chemicky leptadlem Nital 2 % 

(HNO3 s lihem) Vilella-Bain (kyselina pikrová+HCl+líh) a elektrolyticky v 10 % kyselině 

šťavelové s napětím 6V/20s. Výsledky zkoušek metalografického hodnocení 

mikrostruktury jsou uvedeny v tabulce 74 a zdokumentovány obrázky (přílohy č. 17).  

Tab. 74 Vyhodnocení mikrostruktury zkušebních vzorků  

Vzorek 

číslo 

Návar I 
Mikrostruktura Hodnocení 

Návar II 

R31.1 

R31.2 

R31.3 

ZM Na základě  nevyhovující makrostruktury nebyla  

již  kontrola mikrostruktury provedena. Dodatečně 

provedena elektronová analýza zjištěných 

necelistvostí a nehomogenit viz kap. 6.2.11.    

Nevyhovuje 
TOO 

FOX NIBAS 70/20 

FOX SAS 2 

R32.1 

R32.2 

R32.3 

ZM Na základě  nevyhovující makrostruktury nebyla  

již  kontrola mikrostruktury provedena. Dodatečně 

provedena elektronová analýza zjištěných 

necelistvostí a nehomogenit viz kap. 6.2.11.    

Nevyhovuje 
TOO 

EA-395/9 

FOX SAS 2 

R32.1R 

ZM 
feriticko-perlitická se sferoidizovaným perlitem, 

velikost zrna nerovnoměrná 

Nevyhovuje 

TOO bainitická s jehlicemi feritu 

EA-395/9 licí austenitická bez δ-feritu  

FOX SAS 2 

licí austenitická s δ-feritem - sporadické 

mezidendritické trhliny 

Dodatečně provedena elektronová analýza zjištěných 

necelistvostí a nehomogenit viz kap. 6.2.11.    

R33.1 

R33.2 

R33.3 

ZM 
feriticko-perlitická se sferoidizovaným perlitem, 

velikost zrna nerovnoměrná 

Vyhovuje TOO bainitická s jehlicemi feritu 

FOX CN 24/13Nb licí austenitická s δ-feritem  

FOX SAS 2 licí austenitická s δ-feritem  

R34.1 FOX NIBAS 70/20 Kontrola mikrostruktury nebyla provedena (pouze kontrolní makro). 

R34.2 
FOX NIBAS 70/20 Na základě  nevyhovující makrostruktury nebyla již  kontrola 

mikrostruktury provedena. Zkušební návar nebyl již dále ověřován.  FOX SAS 2 

R35.1A 

R35.1B 

FOX NIBAS 70/20 Na základě  nevyhovující makrostruktury nebyla již  kontrola 

mikrostruktury provedena. Zkušební návar nebyl již dále ověřován. FOX SAS 2 

R36.1 

R36.2 

R36.3 

ZM 
feriticko-perlitická se sferoidizovaným perlitem, 

velikost zrna nerovnoměrná 

Vyhovuje 

TOO bainitická s jehlicemi feritu 

ZIO-8 
licí austenitická s δ-feritem,  nalezeny  nehomogenity 

- tmavě zbarvené kulovité vměstky  

EA-395/9 
licí austenitická bez δ-feritu,  nalezeny  

nehomogenity - tmavě zbarvené kulovité vměstky  

EA-400/10T 
licí austenitická s δ-feritem,  nalezeny  nehomogenity 

- tmavě zbarvené kulovité vměstky  

R37.1 

R37.2 

R37.3 

ZM austenitická polyedrická struktura 

Vyhovuje 

TOO austenitická s karbidy na hranicích zrn 

FOX NIBAS 70/20 
licí austenitická bez δ-feritu značně nehomogenní 

s výraznými dendrity 

OK 48.00N 
sorbitická, třetí vrstva vykazuje výrazné dendrity  

ve směru tuhnutí 
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Tab. 74 Vyhodnocení mikrostruktury zkušebních vzorků - pokračování 

Vzorek 

číslo 

Návar I 
Mikrostruktura Hodnocení 

Návar II 

R38.1 

R38.2 

R38.3 

ZM 
feriticko-perlitická se sferoidizovaným perlitem, 

velikost zrna nerovnoměrná 

Nevyhovuje 

TOO bainitická s jehlicemi feritu 

NIBAS 70/20Mn-FD        
licí austenitická bez δ-feritu značně nehomogenní 

s výraznými dendrity  

EAS 2 PW-FD        

licí austenitická s δ-feritem, drobné  precipitáty  a 

kulovité inkluze v jinak poměrně homogenní matrici 

-  velké množství mezidendritických trhlin 

R39.1 

R39.2 

R39.3 

ZM 

feriticko-perlitická se sferoidizovaným perlitem, 

velikost zrna nerovnoměrná, v zrnech větší velikosti 

lze pozorovat jehlice feritu 
Vyhovuje 

TOO bainitická s jehlicemi feritu 

CN 23/12 PW-FD licí austenitická s δ-feritem  

SAS 2 PW-FD licí austenitická s δ-feritem  

6.2.3 Chemický rozbor 

Na zkušebním návaru I a návaru II bylo po jednotlivých vrstvách provedeno měření 

chemického složení metodou rentgenové fluorescence (XRF) analyzátorem typu Oxford 

Instruments X-MET 5100 (obr. 146, 147). Analyzátor umožňuje provádět identifikaci  

značky materiálu nebo chemickou analýzu přímo na vzorku. Přístroj je přenosný  

a je ovládaný pomocí integrovaného PDA počítače. Pomocí programu lze volit analytický 

mód, prohlížení spekter, ukládání naměřených dat a další funkce. Vzhledem k operativním 

vlastnostem a přesnému měření je analyzátor X-MET 5100 využíván pro kontroly 

materiálu u výrobního jaderného zařízení.   

V případě měření obsahu Cr, Ni a Mo je tato metoda na homogenním materiálu 

velmi přesná. První vrstva přechodového návaru I na základním materiálu 22K a první 

vrstva návaru II není s ohledem na stupeň promíšení obou kovů homogenní. Je proto nutné 

očekávat rozptyl naměřených hodnot. Rozptyl hodnot je také ovlivněn nastavenou databází 

hodnot a kontaminací povrchu měření. Vzhledem k velkému počtu měření na všech 

vrstvách návarů jsou naměřená data uložena v databázi analyzátoru X-MET 5100.  

Výsledky z měření jsou přehledně uvedeny v tabulce 75 a zdokumentovány 

obrázky (přílohy č. 18). Změřené hodnoty definují chemické složení v jednotlivých 

vrstvách návaru. 

Tab. 75 Chemický rozbor svarového kovu analyzátorem Oxford Instruments X-MET 5100   
Vzorek 

číslo 
Měřená oblast návaru Vrstva 

Chemické složení svarového kovu [%] 

Si Mn Fe Cr Ni Mo Nb Ti 

R31 

Návar I -  

FOX NIBAS 70/20 

1 0,55 >4,30 23,36 13,56 47,61 1,02 1,82 0,25 

2 1,22 >5,43 9,41 15,26 55,21 1,22 2,13 0,55 

3 0,11 >6,53 4,85 17,40 61,20 1,22 2,27 0,25 

Návar II -  

FOX SAS 2 

4 0,76 2,61 44,09 17,96 30,97 0,51 >0,99 0,4 

5 0,99 1,78 62,07 18,16 15,84 0,26 0,54 0,19 

6 1,09 1,80 66,63 17,70 11,78 0,20 0,43 0,40 

R32 

Návar I -  

EA-395/9 

1 1,14 1,77 55,15 13,79 21,03 4,57 0,06 0,15 

2 1,89 2,24 50,25 14,89 23,18 5,13 0,06 0,33 

3 1,10 1,98 48,72 15,29 24,55 5,31 0,06 0,15 

Návar II -  

FOX SAS 2 

* bez δ feritu, 

** s δ feritem 

4* 0,71 1,53 62,80 18,23 14,11 1,65 0,37 0,03 

4** 0,75 1,56 63,67 18,28 12,98 1,39 0,46 0,05 

5 1,02 1,71 67,26 18,62 10,39 0,33 0,45 0,05 

6 0,75 1,66 67,32 18,98 10,05 0,19 0,45 0,07 
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Tab. 75 Chemický rozbor svarového kovu - pokračování   
Vzorek 

číslo 
Měřená oblast návaru Vrstva 

Chemické složení svarového kovu [%] 

Si Mn Fe Cr Ni Mo Nb Ti 

R33 

Návar I -  

FOX CN 24/13Nb  

1 1,02 1,11 64,22 20,90 11,33 0,09 >0,85 0,18 

2 1,12 1,28 60,59 22,66 12,45 0,09 >0,99 0,20 

3 0,75 1,13 59,64 23,78 12,24 0,09 >0,95 0,30 

Návar II -  

FOX SAS 2 

4 0,77 1,37 65,19 19,67 11,78 0,12 0,61 0,11 

5 0,81 1,29 67,15 18,83 11,15 0,16 0,43 0,12 

6 0,76 1,38 67,47 18,36 10,89 0,17 0,47 0,12 

R34 

Návar I -  

FOX NIBAS 70/20  

1 0,99 >5,07 19,25 14,53 50,73 1,32 2,00 0,39 

2 1,42 >5,64 6,64 15,83 56,59 1,24 2,24 0,50 

3 0,14 >6,60 3,78 17,22 62,58 1,27 2,12 0,01 

Návar II -  

FOX SAS 2 

4P* 1,00 2,09 50,64 18,59 25,42 0,42 >0,92 0,10 

4R** 0,84 2,06 51,52 18,49 24,86 0,39 >0,91 0,12 

R35 

Návar I -  

FOX NIBAS 70/20  

1 0,44 >4,28 20,68 13,94 49,02 1,04 1,88 0,15 

2 0,56 >5,30 8,20 15,37 56,41 1,16 2,20 0,41 

3 0,06 >6,22 4,36 17,66 62,60 1,26 2,15 0,05 

Návar II - FOX SAS 2 4 0,97 2,52 46,24 17,89 29,51 0,45 >0,93 0,11 

R36 

Návar I -  

ZIO-8 (B) 

EA-395/9 (A) 

1A 0,77 1,89 53,16 14,38 22,19 4,81 0,06 0,11 

1B 0,59 2,45 62,28 21,72 11,92 0,17 0,06 0,06 

2A 0,60 1,68 49,43 15,60 24,48 5,31 0,07 0,02 

2B 0,90 2,31 58,63 23,79 13,84 0,51 0,02 0,05 

Návar II -  

EA-400/10T 

měřeno nad oblastí (A), 

(B) návaru I, * bez δ 

feritu, ** s δ feritem 

3A* 0,57 1,79 60,80 17,75 13,92 3,34 0,04 0,04 

3A ** 0,81 1,90 61,25 18,08 13,34 3,18 0,02 - 

3B 0,90 1,86 63,26 19,27 11,14 2,38 0,03 0,01 

4A 0,69 1,82 63,37 18,06 11,68 2,81 0,02 0,00 

4B 0,78 2,00 63,43 18,28 11,46 2,52 0,03 0,05 

R37 

Návar I -  

FOX NIBAS 70/20 

1 0,13 >4,59 21,99 17,06 47,56 1,03 1,70 0,08 

2 0,66 >5,54 7,72 17,01 57,88 1,13 1,86 0,09 

Návar II -  

OK 48.00N 

3 - 2,2 77,2 4,7 15,3 0,3 0,4 - 

4 - 1,6 94,0 1,1 3,0 0,1 0,1 - 

5 - 1,4 97,8 0,1 0,5 - - - 

R38 

Návar I -  

NIBAS 70/20Mn-FD        

1 0,33 >5,39 14,61 16,43 55,10 0,09 1,60 0,09 

2 0,70 >6,20 4,33 18,72 63,50 0,08 1,81 0,06 

Návar II -  

EAS 2 PW-FD        

3 0,89 2,83 48,45 18,49 27,74 0,03 0,51 0,08 

4 0,80 2,06 64,40 18,98 13,58 0,04 0,08 0,10 

R39 

Návar I -   

CN 23/12 PW-FD      

1 1,00 1,81 67,50 19,39 10,51 0,05 0,01 0,09 

2 0,95 2,09 63,84 21,61 11,65 0,04 0,01 0,12 

Návar II -  

SAS 2 PW-FD 

3 1,30 1,72 67,02 18,95 10,66 0,13 0,34 0,10 

4 1,00 1,88 67,56 18,09 10,19 0,16 0,41 0,12 

* - nižší rychlost svařování 4. vrstvy (R34-4P); ** - vyšší rychlost svařování 4. vrstvy (R34-4R) 

   

Obr. 146 Analyzátor Oxford Instruments X-MET 5100   
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Obr. 147 Měření chemického složení návaru R38 a R39  

6.2.4 Kontrola obsahu feritu  

 Stanovení obsahu feritu na vzorcích zkušebního návaru bylo provedeno dle normy 

ČSN 42 0470 [41]. Byla použita magnetická metoda s bodovou detekcí spočívající 

v měření magnetické polarizace. Měřící sonda přístroje pracuje na principu zmagnetování 

materiálu v okolí místa styku hrotu sondy s povrchem materiálu. Přístroj pak měří odezvu 

materiálu v oblasti do vzdálenosti cca 1,5 mm od hrotu sondy, zmagnetován je tedy objem 

materiálu ve tvaru polokoule o poloměru 1,5 mm. Rozptyl výsledků, daný měřící metodou, 

přístrojem a jinými faktory byl eliminován odpovídajícím značným počtem měření.  

Přesto se ukázalo, že při měření obsahu feritu v oblasti první vrstvy návaru I 

vzhledem k malé výšce (vzdálenosti) návaru od rozhraní základního materiálu  

jsou výsledky měření ovlivněny přítomností feromagnetické fáze z oblasti pásma ztavení 

se základním materiálem  22K, viz výsledky z liniové chemické analýzy heterogenních 

návarů. Měření v dalších vrstvách návaru I a návaru II směrem od základního materiálu 

již vyjadřují výsledky odpovídající struktuře pro daný svarový kov.  

 Ke stanovení obsahu feritu na vzorcích s návarem bylo použito zkušební zařízení 

Dr. Förster 1.053 a Feritscope M10/10B s jednopólovou dotykovou sondou (obr. 148).  

Zkušební zařízení byla kalibrována na vnitřní standard dodaný výrobcem pomocí etalonu 

se známým obsahem feritu. Vrstvy návaru značeny směrem od základního materiálu. 

Celkový obsah všech feromagnetických fází v základní hmotě svarového kovu je vyjádřen 

v objemových procentech. Výsledky z  měření jsou přehledně uvedeny v tabulce 76.   

Změřené hodnoty definují obsah feritu v jednotlivých vrstvách návaru. 

   
a)          b)  

Obr. 148 Kontrola obsahu feritu použitím magnetické metody s bodovou detekcí;  

 a) zkušební zařízení Feritscope M10/10B; b) zkušební zařízení Dr. Förster 1.053 
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Tab. 76 Vyhodnocení kontroly obsahu feritu   

Vzorek číslo 
Návar I 

Vrstva Obsah feritu [%] 
Návar II 

R31.1 

FOX NIBAS 70/20 

1 5,3 - 7,4 

2 1,6 - 2,4 

3 0,5 - 0,7 

FOX SAS 2 

4 0,3 - 0,6 

5 0,4 - 0,7 

6 2,5 - 3,3 

R32.1R 

EA-395/9 

1 1,1 - 1,5 

2 0,0 - 0,1 

3 0,0 - 0,1 

FOX SAS 2 

4 0,0 - 0,1 

5 0,5 - 0,8 

6 4,9 - 5,2 

R33.1 

FOX CN 24/13Nb 

1 8,0 - 9,2 

2 9,1 - 11,5 

3 14,5 - 15,0 

FOX SAS 2 

4 8,8 - 9,8 

5 6,3 - 7,9 

6 5,5 - 5,9 

R36.1 

ZIO-8 (B) 

EA-395/9 (A) 

1A 1,9 - 3,5 

1B 3,5 - 5,4 

2A 0,05 - 0,1 

2B 1,5 - 3,3 

EA-400/10T 
3 0,5 - 1,8 

4 3,1 - 4,5 

R37.1 

FOX NIBAS 70/20 
1 0,1 - 0,2 

2 1,3 - 2,9 

OK 48.00N 

3 17,0 - 25,4 

4 nelze změřit 

5 nelze změřit 

R38.1 

NIBAS 70/20Mn-FD 
1 1,2 - 1,9 

2 0,1 - 0,3 

EAS 2 PW-FD 
3 0,0 - 0,1 

4 0,0 - 0,1 

R39.1 

CN 23/12 PW-FD 
1 6,1 - 9,9 

2 8,0 - 9,9 

SAS 2 PW-FD 
3 4,2 - 5,1 

4 4,0 - 5,1 

6.2.5 Zkouška tvrdosti 

Zkoušení tvrdosti na vzorcích návarů podle Vickerse (HV 10) bylo provedeno 

podle ČSN EN ISO 9015-1. Měření proběhlo při teplotě okolí 20 °C. Kritériem  

pro vyhodnocení zkoušek tvrdosti byla norma ČSN EN ISO 15614-1. Požadavek  

na tvrdost pro základní materiál, TOO a návar byl stanoven na hodnotu max. 330 HV 10 

pro návary v žíhaném stavu a max. 380 HV10 pro návary v nežíhaném stavu. Kritérium 

bylo zvoleno s ohledem na materiál 22K a bylo použito i pro austenitický materiál  

a niklové slitiny, ačkoliv pro tyto materiály není hodnota tvrdosti normativně stanovena. 

Zkouška tvrdosti u návarů se podle normy ČSN EN ISO 15614-1 požaduje pouze   

pro skupinu ocelí 1 až 6 a 9 ve smyslu technické zprávy TNI CEN ISO/TR 15608.  

Vzhledem k charakteru této práce bylo provedeno měření tvrdostí přes celý zkušební návar 

v jednotlivých návarových vrstvách. Trendy průběhů tvrdostí a jejich naměřené hodnoty 

jsou znázorněny v tabulce 77 a zdokumentovány obrázky (přílohy č. 19). 



VŠB – Technická univerzita Ostrava Disertační práce 

 

 145 

Tab. 77 Vyhodnocení zkoušky měření tvrdosti  
Vzorek  Měřená oblast návaru Vrstva Tvrdost [HV 10] Hodnocení 

R32.1R 

ZM - 22K - 146 145 143 145 147 - 

Vyhovuje 

TOO - 254 254 285 276 230 - 

Návar I -  

EA 395/9 

1 218 216 218 218 218 - 

2 228 251 236 236 228 - 

3 209 203 227 216 219 - 

Návar II -  

FOX SAS 2 

4 194 205 198 224 207 - 

5 196 196 197 196 198 - 

6 183 201 225 199 179 - 

R33.1 

ZM  - 22K - 143 143 145 149 149 149 

Vyhovuje 

TOO - 22K - 212 222 233 188 193 179 

Návar I -  

FOX CN 24/13Nb 

1 240 238 247 247 247 240 

2 232 232 232 232 218 189 

3 197 203 213 225 230 201 

Návar II -  

FOX SAS 2 

4 225 240 240 240 224 192 

5 216 233 222 222 222 220 

6 215 222 222 203 182 189 

R33.2 

ZM  - 22K - 142 142 143 143 149 147 

Vyhovuje 

TOO - 22K - 159 162 164 164 165 162 

Návar I -  

FOX CN 24/13Nb 

1 240 240 249 245 245 253 

2 253 230 266 266 258 249 

3 245 245 258 274 264 264 

Návar II -  

FOX SAS 2 

4 245 253 253 236 232 215 

5 224 224 221 215 215 201 

6 203 209 209 203 203 199 

R33.3 

ZM  - 22K - 146 146 146 146 146 146 

Vyhovuje 

TOO - 22K - 155 157 157 157 157 157 

Návar I -  

FOX CN 24/13Nb 

1 268 268 268 268 258 249 

2 274 272 272 279 266 272 

3 281 285 289 289 289 270 

Návar II -  

FOX SAS 2 

4 253 245 247 243 221 206 

5 230 221 236 236 236 207 

6 210 210 227 215 215 218 

R36.1 

ZM  - 22K - 162 164 161 164 163 - 

Vyhovuje 

 

TOO - 22K - 297 279 279 317 317 - 

Návar I -  

ZIO-8 (B) 

EA 395/9 (A) 

1A 242 242 247 - - - 

1B 240 221 - - - - 

2A 228 232 - - - - 

2B 233 225 228 - - - 

Návar II -  

EA 400/10T 

3 210 215 222 230 233 - 

4 233 221 228 228 228 - 

R36.2 

ZM  - 22K - 152 154 151 150 154 152 

Vyhovuje 

 

 

TOO - 22K - 268 228 243 243 254 251 

Návar I -  

ZIO-8 (B) 

EA 395/9 (A) 

1A 230 202 214 - - - 

1B 235 235 243 - - - 

2A 218 216 216 - - - 

2B 235 235 247 - - - 

Návar II -  

EA 400/10T 

3 228 213 228 289 235 222 

4 196 221 210 194 185 192 

R36.3 

ZM  - 22K - 165 163 166 164 163 - 

Vyhovuje 

 

TOO - 22K - 221 236 236 236 236 - 

Návar I -  

ZIO-8 (B) 

EA 395/9 (A) 

1A 222 230 230 - - - 

1B 206 220 - - - - 

2A 225 233 240 - - - 

2B 213 209 - - - - 

Návar II -  

EA 400/10T 

3 218 218 218 222 227 - 

4 206 203 218 218 213 - 
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Tab. 77 Vyhodnocení zkoušky měření tvrdosti - pokračování 
Vzorek 

číslo 
Měřená oblast návaru Vrstva Tvrdost [HV 10] Hodnocení 

R37.1 

ZM  - 08Ch18N10T - 197 206 198 203 191 194 

Nevyhovuje 

TOO - 08Ch18N10T - 185 185 185 185 197 193 

Návar I -  

FOX NIBAS 70/20 

1 202 221 206 206 206 206 

2 216 216 224 224 185 181 

Návar II -  

OK 48.00N 

3 178 178 176 209 327 287 

4 370 409 363 366 417 363 

5 268 289 283 260 236 225 

R37.2 

ZM  - 08Ch18N10T - 212 212 201 203 207 198 

 

Vyhovuje 

TOO - 08Ch18N10T - 183 188 191 183 183 196 

Návar I -  

FOX NIBAS 70/20 

1 196 194 188 205 191 189 

2 207 206 196 209 203 196 

Návar II -  

OK 48.00N 

3 188 180 191 191 193 181 

4 325 325 325 327 312 317 

5 207 207 207 221 230 218 

R37.3 

ZM  - 08Ch18N10T - 201 192 198 194 - - 

Nevyhovuje 

TOO - 08Ch18N10T - 193 206 199 173 - - 

Návar I -  

FOX NIBAS 70/20 

1 203 203 206 201 - - 

2 221 236 236 232 - - 

Návar II -  

OK 48.00N 

3 413 376 199 193 - - 

4 327 314 394 413 - - 

5 213 216 212 213 - - 

R38.1 

ZM  - 22K - 162 162 166 162 152 - 

Vyhovuje 

TOO - 22K - 125 125 138 136 142 - 

Návar I -  

NIBAS 70/20Mn-FD        

1 216 216 209 209 210 - 

2 216 218 222 222 222 - 

Návar II -  

EAS 2 PW-FD        

3 165 165 165 168 170 - 

4 162 158 158 158 165 - 

R38.2 

ZM  - 22K - 154 152 148 150 150 - 

Vyhovuje 

TOO - 22K - 193 201 183 189 189 - 

Návar I -  

NIBAS 70/20Mn-FD        

1 203 203 206 203 203 - 

2 202 206 206 206 203 - 

Návar II -  

EAS 2 PW-FD        

3 160 146 136 148 160 - 

4 161 157 171 158 158 - 

R38.3 

ZM  - 22K - 175 175 168 168 168 - 

Vyhovuje 

TOO - 22K - 209 221 226 236 232 - 

Návar I -  

NIBAS 70/20Mn-FD        

1 196 194 202 209 209 - 

2 213 209 210 215 225 - 

Návar II -  

EAS 2 PW-FD        

3 218 193 173 170 168 - 

4 186 183 165 160 157 - 

R39.1 

ZM  - 22K - 164 164 170 170 168 - 

Vyhovuje 

TOO - 22K - 191 216 209 251 221 - 

Návar I -  

CN 23/12 PW-FD        

1 207 207 203 203 203 - 

2 193 196 203 206 199 - 

Návar II -  

SAS 2 PW-FD        

3 198 198 193 193 201 - 

4 201 191 186 199 199 - 

R39.2 

ZM  - 22K - 154 154 159 159 155 - 

Vyhovuje 

TOO - 22K - 189 218 218 202 206 - 

Návar I -  

CN 23/12 PW-FD        

1 203 194 197 196 197 - 

2 203 197 197 194 191 - 

Návar II -  

SAS 2 PW-FD        

3 189 218 218 206 233 - 

4 154 154 159 159 157 - 

 

 

 



VŠB – Technická univerzita Ostrava Disertační práce 

 

 147 

Tab. 77 Vyhodnocení zkoušky měření tvrdosti - pokračování 
Vzorek 

číslo 
Měřená oblast návaru Vrstva Tvrdost [HV 10] Hodnocení 

R39.3 

ZM  - 22K - 156 150 156 156 152 - 

Vyhovuje 

TOO - 22K - 213 213 240 254 247 - 

Návar I -  

CN 23/12 PW-FD        

1 203 216 216 206 201 - 

2 210 227 227 206 187 - 

Návar II -  

SAS 2 PW-FD        

3 209 209 209 210 210 - 

4 210 210 212 227 227 - 

6.2.6 Zkouška mikrotvrdosti 

Zkoušení mikrotvrdosti na vzorcích návarů podle Vickerse (HV 0,04) bylo 

provedeno podle ČSN EN ISO 9015-2. Měření proběhlo při teplotě okolí 20 °C. Kritériem 

pro vyhodnocení zkoušek mikrotvrdosti byla norma ČSN EN ISO 15614-1, kde byly 

požadavky zvoleny jako pro zkoušku tvrdosti. Požadavek na mikrotvrdost  

pro definované rozhraní byl stanoven na hodnotu max. 330 HV 0,04 pro návary v žíhaném 

stavu a max. 380 HV 0,04 pro návary v nežíhaném stavu. Kritérium bylo zvoleno 

s ohledem na materiál 22K a bylo použito i pro austenitický materiál a niklové slitiny, 

ačkoliv pro tyto materiály není hodnota tvrdosti normativně stanovena.  

Vzhledem k charakteru této práce bylo provedeno měření mikrotvrdosti přes 

rozhraní mezi základním materiálem a první vrstvou návaru I. Pouze u jedné varianty 

návaru bylo provedeno měření mikrotvrdosti přes rozhraní mezi návarem I a návarem II. 

Trendy průběhů mikrotvrdostí a jejich naměřené hodnoty jsou znázorněny v tabulkách 78 

až 85 a zdokumentovány obrázky (přílohy č. 20).  

Tab. 78 Vyhodnocení zkoušky měření mikrotvrdosti R32.1R 
Oblast zkoušky - 

návaru 
Vpich 

Vzdálenost od 

rozhraní [mm] 

Mikrotvrdost HV 0,04 
Hodnocení 

R32.1R 

1
. 

v
rs

tv
a 

n
áv

ar
u

 

E
A

-3
9

5
/9

 

12 0,90 188 

Vyhovuje 

11 0,82 188 

10 0,74 188 

9 0,66 188 

8 0,58 188 

7 0,50 188 

6 0,42 188 

5 0,34 158 

4 0,26 158 

3 0,18 165 

2 0,10 192 

1 0,02 245 

Z
ák

la
d

n
í 

m
at

er
iá

l 
 

K
2

2
 

1 0,02 197 

2 0,10 206 

3 0,18 206 

4 0,26 216 

5 0,34 216 

6 0,42 216 

7 0,50 216 

8 0,58 227 

9 0,66 227 

10 0,74 222 

11 0,82 222 

12 0,90 227 
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Tab. 79 Vyhodnocení zkoušky měření mikrotvrdosti návaru R33.1(2, 3)  
Oblast zkoušky - 

návaru 
Vpich 

Vzdálenost od 

rozhraní [mm] 

Tvrdost HV 0,04 
Hodnocení 

R33.1 R33.2 R33.3 

1
. 

v
rs

tv
a 

 n
áv

ar
u

 

B
O

H
L

E
R

 F
O

X
 

C
N

 2
4

/1
3

 N
b

 

10 0,35 - 188 172 

Vyhovuje 

9 0,30 - 188 172 

8 0,27 197 216 172 

7 0,24 197 216 172 

6 0,20 197 216 172 

5 0,17 197 216 180 

4 0,13 197 216 197 

3 0,10 227 201 216 

2 0,05 165 201 297 

1 0,02 324 297 304 

Z
ák

la
d

n
í 

m
at

er
iá

l 

K
2

2
 

1 0,02 158 158 172 

2 0,05 158 145 81 

3 0,10 158 89 83 

4 0,17 151 101 97 

5 0,23 151 101 97 

6 0,27 165 101 97 

7 0,33 151 118 125 

8 0,37 151 132 129 

9 0,42 - 132 129 

10 0,47 - 132 129 

Tab. 80 Vyhodnocení zkoušky měření mikrotvrdosti R36.1 

Oblast zkoušky - 

návaru 
Vpich 

Vzdálenost od 

rozhraní [mm] 

Mikrotvrdost HV 0,04 
Hodnocení 

R36.1 (B) R36.1 (A) 

1
. 

v
rs

tv
a 

 n
áv

ar
u

 

Z
I0

-8
 (

B
) 

n
eb

o
 E

A
-3

9
5

/9
 (

A
) 

 

12 0,90 155 161 

Vyhovuje 

 

11 0,82 158 161 

10 0,74 165 161 

9 0,66 148 161 

8 0,58 148 161 

7 0,50 148 161 

6 0,42 148 161 

5 0,34 148 161 

4 0,26 148 161 

3 0,18 148 161 

2 0,10 151 180 

1 0,02 168 315 

Z
ák

la
d

n
í 

m
at

er
iá

l 

K
2

2
 

1 0,02 211 158 

2 0,10 227 192 

3 0,18 233 192 

4 0,26 233 192 

5 0,34 233 192 

6 0,42 216 192 

7 0,50 206 192 

8 0,58 197 192 

9 0,66 227 192 

10 0,74 227 192 

11 0,82 227 192 

12 0,90 227 192 
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Tab. 81 Vyhodnocení zkoušky měření mikrotvrdosti R36.2 

Oblast zkoušky - 

návaru 
Vpich 

Vzdálenost od 

rozhraní [mm] 

Mikrotvrdost HV 0,04 
Hodnocení 

R36.2 (B) R36.2 (A) 

1
. 

v
rs

tv
a 

 n
áv

ar
u

 

Z
I0

-8
 (

B
) 

n
eb

o
 E

A
-3

9
5

/9
 (

A
) 

 

12 0,90 140 165 

Vyhovuje 

 

 

11 0,82 140 165 

10 0,74 140 165 

9 0,66 127 165 

8 0,58 127 165 

7 0,50 127 165 

6 0,42 127 165 

5 0,34 127 165 

4 0,26 134 172 

3 0,18 155 197 

2 0,10 188 239 

1 0,02 281 297 

Z
ák

la
d

n
í 

m
at

er
iá

l 

K
2

2
 

1 0,02 114 233 

2 0,10 89 148 

3 0,18 93 174 

4 0,26 145 172 

5 0,34 151 172 

6 0,42 161 172 

7 0,50 176 172 

8 0,58 176 172 

9 0,66 176 172 

10 0,74 165 172 

11 0,82 180 172 

12 0,90 180 172 

Tab. 82 Vyhodnocení zkoušky měření mikrotvrdosti R36.3 

Oblast zkoušky - 

návaru 
Vpich 

Vzdálenost od 

rozhraní [mm] 

Mikrotvrdost HV 0,04 
Hodnocení 

R36.3 (B) R36.3 (A) 

1
. 

v
rs

tv
a 

 n
áv

ar
u

 

Z
I0

-8
 (

B
) 

n
eb

o
 E

A
-3

9
5

/9
 (

A
) 

 

12 0,90 125 158 

Vyhovuje 

 

11 0,82 125 158 

10 0,74 125 158 

9 0,66 125 158 

8 0,58 129 158 

7 0,50 129 158 

6 0,42 129 158 

5 0,34 129 158 

4 0,26 143 158 

3 0,18 172 188 

2 0,10 252 252 

1 0,02 281 266 

Z
ák

la
d

n
í 

m
at

er
iá

l 

K
2

2
 

1 0,02 103 227 

2 0,10 101 158 

3 0,18 155 176 

4 0,26 165 180 

5 0,34 165 180 

6 0,42 165 180 

7 0,50 165 180 

8 0,58 165 180 

9 0,66 165 180 

10 0,74 165 180 

11 0,82 165 180 

12 0,90 165 180 

 



VŠB – Technická univerzita Ostrava Disertační práce 

 

 150 

Tab. 83 Vyhodnocení zkoušky měření mikrotvrdosti R37.1(2, 3) 
Oblast zkoušky - 

návaru 
Vpich 

Vzdálenost od 

rozhraní [mm] 

Tvrdost HV 0,04 
Hodnocení 

R37.1 R37.2 R33.3 

3
. 

v
rs

tv
a 

- 
n

áv
ar

 

O
K

 4
8

.0
0

N
 

12 0,90 168 176 165 

Vyhovuje 

 

 

11 0,82 168 176 165 

10 0,74 168 176 165 

9 0,66 168 176 165 

8 0,58 176 176 165 

7 0,50 172 176 176 

6 0,42 297 188 165 

5 0,34 330 216 165 

4 0,26 266 192 222 

3 0,18 180 192 206 

2 0,10 232 192 158 

1 0,02 206 176 165 

2
. 

v
rs

tv
a 

- 
n

áv
ar

  

B
O

H
L

E
R

 F
O

X
  

N
IB

A
S

 7
0

/2
0

 

1 0,02 206 165 165 

2 0,10 206 165 145 

3 0,18 206 165 161 

4 0,26 206 161 155 

5 0,34 206 161 151 

6 0,42 206 165 151 

7 0,50 206 165 134 

8 0,58 206 165 134 

9 0,66 206 165 172 

10 0,74 206 165 180 

11 0,82 197 165 180 

12 0,90 206 165 180 

Tab. 84 Vyhodnocení zkoušky měření mikrotvrdosti R38.1(2, 3) 
Oblast zkoušky - 

návaru 
Vpich 

Vzdálenost od 

rozhraní [mm] 

Tvrdost HV 0,04 
Hodnocení 

R38.1 R38.2 R38.3 

1
. 

v
rs

tv
a 

 -
 n

áv
ar

 

N
IB

A
S

 7
0

/2
0

 M
n

-F
D

  

12 0,90 161 151 172 

Vyhovuje 

11 0,82 161 151 172 

10 0,74 161 151 180 

9 0,66 165 151 180 

8 0,58 165 151 180 

7 0,50 176 151 180 

6 0,42 180 151 180 

5 0,34 180 155 180 

4 0,26 192 155 180 

3 0,18 197 176 180 

2 0,10 197 216 168 

1 0,02 158 227 239 

Z
ák

la
d

n
í 

m
at

er
iá

l 

K
2

2
 

1 0,02 176 145 168 

2 0,10 184 140 172 

3 0,18 184 140 216 

4 0,26 216 140 216 

5 0,34 216 140 216 

6 0,42 239 140 216 

7 0,50 266 140 201 

8 0,58 266 140 201 

9 0,66 227 140 201 

10 0,74 227 140 201 

11 0,82 227 140 201 

12 0,90 227 140 201 
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Tab. 85 Vyhodnocení zkoušky měření mikrotvrdosti R39.1(2, 3) 
Oblast zkoušky - 

návaru 
Vpich 

Vzdálenost od 

rozhraní [mm] 

Tvrdost HV 0,04 
Hodnocení 

R39.1 R39.2 R39.3 

1
. 

v
rs

tv
a 

 -
 n

áv
ar

 

C
N

 2
3

/1
2

 P
W

-F
D

  

12 0,90 151 127 161 

Vyhovuje 

11 0,82 151 127 158 

10 0,74 151 127 161 

9 0,66 151 127 134 

8 0,58 151 127 134 

7 0,50 148 127 134 

6 0,42 151 143 134 

5 0,34 137 140 134 

4 0,26 155 129 134 

3 0,18 172 127 165 

2 0,10 206 151 211 

1 0,02 315 192 245 

Z
ák

la
d

n
í 

m
at

er
iá

l 

K
2

2
 

1 0,02 161 112 127 

2 0,10 172 112 140 

3 0,18 172 112 145 

4 0,26 172 118 151 

5 0,34 145 118 151 

6 0,42 140 140 151 

7 0,50 129 140 151 

8 0,58 129 140 172 

9 0,66 129 140 176 

10 0,74 129 140 176 

11 0,82 129 140 176 

12 0,90 129 140 176 

6.2.7 Zkouška odolnosti proti mezikrystalové korozi 

Zkoušení odolnosti zkušebních návarů proti mezikrystalové korozi (MKK) bylo 

provedeno podle předpisu GOST 6032-84 metodou AMU, spočívající v metalografickém 

hodnocení korozně zkoušeného vzorku [43]. Vzhledem k  velmi náročnému vyhodnocení 

výsledků zkoušek odolnosti proti MKK s ohledem na možné ovlivnění zkoušeného návaru 

odleptaným feritickým základním materiálem, bylo při vyhodnocení vzorků čerpáno 

z normy ČSN 03 8169 a technické odborné literatury Vladimír Číhal „Mezikrystalová 

koroze ocelí a slitin Praha 1984“ [11, 42]. Pro průkazné posouzení odolnosti návarů proti 

MKK, byly vybrané vzorky ještě podrobeny zkoušení metodou elektrochemické 

potenciokinetické reaktivace (DL-EPR) podle ČSN EN ISO 12732 [44]. 

6.2.7.1 Metoda AMU podle GOST 6032-84 (ČSN 03 8169) 

 Příprava a zpracování vzorků ke stanovení odolnosti proti MKK podle předpisu 

GOST 6032-84 metodou AMU probíhalo následovně:   

 kontrolované povrchy zkušebních vzorků byly připraveny broušením pomocí 

papíru P80, P220, P280, P400, P600, P1200 na drsnost Ra=1,6 μm tak,  

aby nedošlo k přehřátí povrchu, příprava povrchu je shodná jako pro 

metalografické hodnocení makrostruktury návarů; 

 po zcitlivění v  expozičním roztoku, byly vzorky opláchnuty, osušeny 

a fotodokumentovány z pohledu na povrch posledního návaru a z boku vzorku; 

 po fotodokumentaci byly na jednom z boků broušením odstraněny korozní 

zplodiny až na kov a u některých vzorků byl odstraněn totálně zkorodovaný 

základní materiál 22K; 
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 následovala preparace vzorků a broušení výbrusu až do zrnitosti papíru 1200 

a mechanické leštění diamantem zrnitosti 1μm; 

 poté byly vzorky hodnoceny v neleptaném stavu a dokumentován stav 

a případné narušení povrchu návaru; 

 dále byly návary slabě leptány elektrolyticky v 10 % kyselině šťavelové  

při napětí 6V po dobu 10 s, popřípadě chemicky leptadlem Vilella-Bain; 

 po leptání byl znovu analyzován povrch návaru a jednotlivé vrstvy návarových 

kovů  a všechny uvedené lokality byly dokumentovány fotografií; 

 struktura návarových vrstev byla dokumentována při zvětšení 100x až 400x  

ve směru navařování od  základního materiálu 22K nebo 08Ch18N10T směrem  

k poslední provedené vrstvě a to co nejblíže ke kontrolované ploše vzorku, 

která byla v expozici ve vroucím zkušebním roztoku. 

Na základě dostupných odborných informací k dané problematice zkoušení 

odolnosti proti MKK bylo kritérium pro tuto zkoušku při metalografickém vyhodnocování 

návarů stanoveno takto (hodnota v μm udává hloubku porušení hranic zrn):   

 do 30 μm » nemá sklon k MKK 

 31 μm až 70 μm » malý sklon k MKK 

 71 μm a více » velký sklon k MKK  

Vyhodnocení zkoušky odolnosti proti mezikrystalové korozi povrchu návarových 

vrstev je přehledně uvedeno v tabulce 86 a zdokumentováno obrázky včetně definovaných 

míst A až D (přílohy č. 21). 

Tab. 86 Vyhodnocení zkoušky odolnosti proti MKK  
Vzorek 

číslo 

Kontrolovaná  

oblast vzorku 

Stav povrchu vzorků po expozici v roztoku 

metodou AMU - metalograficky 
Hodnocení 

R31.2 

Návar II - místo A, B + 

4, 5, 6. vrstva  v oblasti 

leptaného výbrusu  

Porušení hranic zrn do hloubky 70 µm, dále na 

povrchu četné stopy poškození MKK, nalezeny 

trhliny v mikrostruktuře   

Malý sklon 

 k MKK 

Návar I - místo C   +  

1, 2, 3. vrstva  v oblasti 

leptaného výbrusu 

Porušení hranic zrn do hloubky 20 µm, jasný 

lesklý povrch 
Nemá sklon 

 k MKK 

Rozhraní mezi  

návarem I a ZM 

Intenzivní poškození v místě kontaktu návaru se 

ZM, rozpuštění vzorku ze strany ZM, souvislé 

odhalení návaru I v celé jeho délce 

Velký sklon 

 k MKK 

R32.1R 

Návar II - místo A, B + 

4, 5, 6. vrstva  v oblasti 

leptaného výbrusu  

Porušení hranic zrn do hloubky 60 µm, dále na 

povrchu četné stopy poškození MKK, nalezeny 

trhliny v mikrostruktuře (trhliny zjištěny 

metalograficky ještě před MKK) 

Malý sklon      

 k MKK 

Návar I - místo C   +  

1, 2, 3. vrstva  v oblasti 

leptaného výbrusu 

Porušení hranic zrn do hloubky 60 µm, dále na 

povrchu četné stopy poškození MKK 
Malý sklon      

 k MKK 

Rozhraní mezi  

návarem I a ZM 

Intenzivní poškození v místě kontaktu návaru se 

ZM, rozpuštění vzorku ze strany ZM, souvislé 

odhalení návaru I v celé jeho délce 

Velký sklon 

k MKK 
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Tab. 86 Vyhodnocení zkoušky odolnosti proti MKK - pokračování 
Vzorek 

číslo 

Kontrolovaná  

oblast vzorku 

Stav povrchu vzorků po expozici v roztoku 

metodou AMU - metalograficky 
Hodnocení 

R32.2 

Návar II - místo A, B + 

4, 5, 6. vrstva  v oblasti 

leptaného výbrusu  

Porušení hranic zrn do hloubky 70 µm, dále na 

povrchu četné stopy poškození MKK, nalezeny 

trhliny v mikrostruktuře   

Malý sklon 

k MKK 

Návar I - místo C   +  

1, 2, 3. vrstva  v oblasti 

leptaného výbrusu 

Porušení hranic zrn do hloubky 120 µm, dále na 

povrchu četné stopy poškození MKK, nalezeny 

trhliny mikrostruktuře   

Velký sklon 

k MKK 

Rozhraní mezi  

návarem I a ZM 

Intenzivní poškození v místě kontaktu návaru se 

ZM, rozpuštění vzorku ze strany ZM, souvislé 

odhalení návaru I v celé jeho délce 

Velký sklon 

k MKK 

R33.2 

Návar II - místo A, B + 

4, 5, 6. vrstva  v oblasti 

leptaného výbrusu  

Porušení hranic zrn do hloubky 50 µm, dále na 

povrchu sporadické stopy poškození MKK  
Malý sklon      

 k MKK 

Návar I - místo C, D + 

1, 2, 3. vrstva  v oblasti 

leptaného výbrusu 

Jasný lesklý povrch, porušení hranic zrn  

do hloubky 50 µm, dále na povrchu sporadické 

stopy poškození MKK 

Malý sklon      

 k MKK 

Rozhraní mezi  

návarem I a ZM 

Intenzivní poškození v místě kontaktu návaru se 

ZM, rozpuštění vzorku ze strany ZM, souvislé 

odhalení návaru I v celé jeho délce 

Velký sklon    

 k MKK 

R33.3 

Návar II - místo A, B + 

4, 5, 6. vrstva  v oblasti 

leptaného výbrusu  

Porušení hranic zrn do hloubky 60 µm, dále na 

povrchu souvislé stopy poškození MKK  
Malý sklon      

 k MKK 

Návar I - místo C, D + 

1, 2, 3. vrstva  v oblasti 

leptaného výbrusu 

Jasný lesklý povrch, porušení hranic zrn  

do hloubky 60 µm, dále na povrchu souvislé stopy 

poškození MKK 

Malý sklon      

 k MKK 

Rozhraní mezi  

návarem I a ZM 

Intenzivní poškození v místě kontaktu návaru se 

ZM, rozpuštění vzorku ze strany ZM, souvislé 

odhalení návaru I v celé jeho délce 

Velký sklon 

k MKK 

R36.2 

Návar II - místo A, B + 

3, 4. vrstva  v oblasti 

leptaného výbrusu  

Porušení hranic zrn do hloubky 300 µm, dále na 

povrchu intenzivní souvislé stopy poškození 

MKK, částečný rozpad 4. vrstvy 

Velký sklon      

 k MKK 

Návar I - místo C, D + 

1, 2. vrstva  v oblasti 

leptaného výbrusu 

Porušení hranic zrn do hloubky 300 µm, dále na 

povrchu intenzivní souvislé stopy poškození 

MKK 

Velký sklon      

 k MKK 

Rozhraní mezi 

návarem I a ZM 

Intenzivní poškození v místě kontaktu návaru se 

ZM, rozpuštění vzorku ze strany ZM, částečné 

odhalení návaru I v celé jeho délce 

Velký sklon  

k MKK 

R36.2a 

Návar II - místo A  +  

3. vrstva  v oblasti 

leptaného výbrusu  

Porušení hranic zrn do hloubky 200 µm, dále na 

povrchu intenzivní souvislé stopy poškození 

MKK, došlo k rozpuštění  

4. vrstvy  

Velký sklon      

 k MKK 

Návar I - místo B, C, D 

+ 1, 2. vrstva  v oblasti 

leptaného výbrusu 

Jasný lesklý povrch, porušení hranic zrn  

do hloubky v místě B, D 300 µm a v místě  C 50 

µm, na povrchu intenzivní souvislé stopy 

poškození MKK 

Velký sklon      

 k MKK-B, D 

Malý sklon      

 k MKK-C 

Rozhraní mezi  

návarem I a ZM 

Intenzivní poškození v místě kontaktu návaru se 

ZM, rozpuštění vzorku ze strany ZM, souvislé 

odhalení návaru I v celé jeho délce 

Velký sklon            

   k MKK 

R36.3 

Návar II - místo A, B + 

3, 4. vrstva  v oblasti 

leptaného výbrusu  

Porušení hranic zrn do hloubky 70 µm, dále na 

povrchu intenzivní souvislé stopy poškození 

MKK 

Malý sklon      

 k MKK 

Návar I - místo C, D + 

1, 2. vrstva  v oblasti 

leptaného výbrusu 

Porušení hranic zrn do hloubky100 µm, dále na 

povrchu intenzivní souvislé stopy poškození 

MKK 

Velký sklon      

 k MKK 

Rozhraní mezi  

návarem I a ZM 

Intenzivní poškození v místě kontaktu návaru se 

ZM, rozpuštění vzorku ze strany ZM, odhalení 

návaru I v celé jeho délce 

Velký sklon 

k MKK 
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Tab. 86 Vyhodnocení zkoušky odolnosti proti MKK - pokračování 
Vzorek 

číslo 

Kontrolovaná  

oblast vzorku 

Stav povrchu vzorků po expozici v roztoku 

metodou AMU - metalograficky 
Hodnocení 

R36.3a 

Návar II - místo A, D1 

+ 3, 4. vrstva  v oblasti 

leptaného výbrusu  

Porušení hranic zrn do hloubky 100 µm, dále na 

povrchu intenzivní souvislé stopy poškození 

MKK, částečný rozpad 4. vrstvy  

Velký sklon      

 k MKK 

Návar I - místo B, C, 

C1, D, D2 + 1, 2. vrstva 

v oblasti leptaného 

výbrusu 

Místy jasný lesklý povrch, porušení hranic zrn do 

hloubky v místě D, D2 70 µm a v místě B, C, C1 

100 µm, na povrchu intenzivní souvislé stopy 

poškození MKK 

Velký sklon      

 k MKK-B, C, C1 

Malý sklon      

 k MKK-D, D2 

Rozhraní mezi  

návarem I a ZM 

Intenzivní poškození v místě kontaktu návaru se 

ZM, rozpuštění vzorku ze strany ZM, částečné 

odhalení návaru I v celé jeho délce 

Velký sklon 

 k MKK 

R37.2 

Návar II - místo A, B + 

3, 4, 5. vrstva  v oblasti 

leptaného výbrusu  

Intenzivní poškození povrchu, částečné rozpuštění  

3. až 5. vrstvy, souvislé napadení MKK 
Velký sklon 

 k MKK 

Návar I - místo C   + 

1, 2. vrstva  v oblasti 

leptaného výbrusu 

Porušení hranic zrn do hloubky 20 µm, jasný 

lesklý povrch 
Nemá sklon 

 k MKK 

Rozhraní mezi  

návarem I a ZM 

Jasný lesklý povrch, nedošlo k odhalení návaru I v 

celé jeho délce 
Nemá sklon 

 k MKK 

R37.3 

Návar II  Po expozici došlo k úplnému rozpadu   

3. až  5. vrstvy  
Velký sklon      

 k MKK 

Návar I -  místo A, B + 

1, 2. vrstva  v oblasti 

leptaného výbrusu 

Porušení hranic zrn do hloubky 30 µm, jasný 

lesklý povrch 
Nemá sklon      

 k MKK 

Rozhraní mezi  

návarem I a ZM 

Intenzivní poškození v místě kontaktu návaru se 

ZM, rozpuštění vzorku ze strany ZM, souvislé 

odhalení návaru I v celé jeho délce 

Velký sklon 

 k MKK 

R38.2 

Návar II - místo A 

+ 3, 4. vrstva  v oblasti 

leptaného výbrusu  

Porušení hranic zrn do hloubky 100 µm, dále na 

povrchu četné stopy poškození MKK, nalezeny 

trhliny v mikrostruktuře (trhliny zjištěny 

metalograficky ještě před MKK)  

Velký sklon 

 k MKK 

Návar I - místo B   + 

1, 2. vrstva  v oblasti 

leptaného výbrusu 

Porušení hranic zrn do hloubky 20 µm, jasný 

lesklý povrch 
Nemá sklon 

 k MKK 

Rozhraní mezi  

návarem I a ZM 

Intenzivní poškození v místě kontaktu návaru se 

ZM, částečné rozpuštění vzorku ze strany ZM, 

návaru I nebyl v celé jeho délce odhalen 

Velký sklon 

 k MKK 

R39.2 

Návar II - místo A, B + 

3, 4. vrstva  v oblasti 

leptaného výbrusu  

Porušení hranic zrn do hloubky 50 µm, dále na 

povrchu sporadické stopy poškození MKK  
Malý sklon      

 k MKK 

Návar I - místo C, D + 

1, 2. vrstva  v oblasti 

leptaného výbrusu 

Jasný lesklý povrch, porušení hranic zrn  

do hloubky 50 µm, dále na povrchu sporadické 

stopy poškození MKK 

Malý sklon      

 k MKK 

Rozhraní mezi  

návarem I a ZM 

Intenzivní poškození v místě kontaktu návaru se 

ZM, rozpuštění vzorku ze strany ZM, souvislé 

odhalení návaru I v celé jeho délce 

Velký sklon  

k MKK 

R39.3 

Návar II - místo A, B + 

3, 4. vrstva  v oblasti 

leptaného výbrusu  

Porušení hranic zrn do hloubky 70 µm, dále na 

povrchu intenzivní souvislé stopy poškození 

MKK 

Malý sklon      

 k MKK 

Návar I - místo C, D + 

1, 2. vrstva  v oblasti 

leptaného výbrusu 

Jasný lesklý povrch, porušení hranic zrn  

do hloubky 60 µm, na povrchu intenzivní souvislé 

stopy poškození MKK 

Malý sklon      

 k MKK 

Rozhraní mezi  

návarem I a ZM 

Intenzivní poškození v místě kontaktu návaru se 

ZM, rozpuštění vzorku ze strany ZM, souvislé 

odhalení návaru I v celé jeho délce 

Velký sklon 

k MKK 
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6.2.7.2 Metoda DL-EPR podle ČSN EN ISO 12732   

Vybrané vzorky zkušebních návarů byly dále podrobeny hodnocení odolnosti proti 

MKK  podle normy ČSN EN ISO 12732 metodou elektrochemické potenciokinetické 

reaktivace (dále DL-EPR) s využitím záznamu dojité smyčky na základě Číhalovy metody.  

Tato metoda byla vyvinuta jako poměrně citlivá a rychlá pro posuzování zcitlivění  

a  náchylnosti korozivzdorných ocelí k mezikrystalové korozi, které je způsobeno 

ochuzením hranic zrn o chrom, což se projeví menší schopností pasivace hranic zrn a tím 

snadnější korozí. Princip metody spočívá ve vytvoření elektrochemické nestability mezi 

kovem a elektrolytem, která má přímou spojitost s anodovým rozpouštěním kovu.  

Vzorek je nejdříve polarizován z oblasti korozního potenciálu (Ecor) do oblasti 

pasivity (Jpp) a zpět, přitom je zaznamenávána závislost elektrického proudu protékajícího 

mezi vzorkem a pomocnou elektrodou na potenciálu mezi vzorkem a referenční elektrodou  

viz. polarizační křivky (obr. 149). Při polarizaci z pasivní oblasti je sledována reaktivace, 

která je především závislá na rozdílu obsahu chromu, případně některých dalších legujících 

prvků, v objemu tuhého roztoku a v lokálních ochuzených oblastech, zejména podél hranic 

zrn. Zcitlivěné hranice zrn jsou v důsledku ochuzení o chrom pod mezí pasivity pokryty 

nedokonalým anebo nestabilním pasivním filmem. Při reaktivaci jsou tyto hranice zrn 

rozpouštěny přednostně a proudová hustota vzrůstá, zatímco větší část povrchu 

s dostatečným obsahem chrómu a tedy s poměrně odolným pasivním filmem, zůstává 

zachována v pasivní oblasti.  

Pro hodnocení stupně zcitlivění mezikrystalovou korozí se nejčastěji používá 

poměr reaktivační proudové hodnoty Jr ke kritické pasivační proudové hustotě Jp nebo 

poměru souvisejících integrovaných nábojů Qr/Qp. Bylo zjištěno, že reaktivační poměry 

Jr/Jp a Qr/Qp jsou závislé na velikosti zrna zkoušeného materiálu, resp. poměru celkové 

délky a plochy ochuzených hranic zrn k exponovanému povrchu. 

Metoda DL-EPR nachází uplatnění pro měření míry zcitlivění a náchylnosti 

 k MKK pro komponenty v jaderné energetice, vyrobené zejména z oceli typu CrNi18-10. 

Metoda je rozšířena na austenitické oceli legované molybdenem a další skupiny 

korozivzdorných ocelí nebo pro obdobné niklové slitiny.  

 

Obr. 149 Schematické polarizační křivky pro metodu DL-EPR; kritický pasivační proud 

(Jp) a reaktivační proud (Jr); odpovídající náboje Qp a Qr 

jsou úměrné plochám pod křivkami 
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Podmínky a parametry zkoušení 

Pro měření byl používán potenciostat PGP 201 řízený počítačem se softwarem 

VoltaMaster 1 a cela s tříelektrodovým zapojením, tj. zkoumaný vzorek jako pracovní 

elektroda, referenční nasycená kalomelová elektroda (SCE) a pomocná platinová 

elektroda. Testy byly prováděny ve speciální korozní cele fy Avesta s doporučeným 

zkušebním roztokem 0,5 M H2SO4 + 0,01 M KSCN pro oceli typu CrNi18-10, zpravidla  

v množství 50 ml, při pokojové teplotě 24°C s volným přístupem vzduchu. Exponované 

plochy mají obdélníkový tvar uvnitř jednotlivých vrstev resp. mezivrstev návarů.  

Šířky exponovaných povrchů byly omezeny minimální tloušťkou vrstev návaru  

a vymezeny izolační lepicí páskou. Obsahy exponovaných ploch se nacházely v rozmezí 

10-20 mm
2
 a při zvoleném množství roztoku 50 ml pro jednotlivé oblasti měření  

tj. 250-500 ml/cm
2
, byl splněn požadavek normy (min. 100 ml/cm

2
). 

Zkoušky probíhaly s následujícím měřením: 

 počáteční měření korozního potenciálu Ecor pomocí nasycené kalomelové 

elektrody (SCE) po dobu minimálně 2 minut, pro ocel typu CrNi18-10 hodnota 

Ecor má být v mezích -450 mV až -350 mV před polarizačním měřením; 

 vlastní DL-EPR test od potenciálu -500 mV do +500 mV (SCE) a zpět  

s rychlostí polarizace 2,0 mV/s v obou směrech polarizace se záznamem 

a vyhodnocením potenciodynamických polarizačních křivek; 

 po zkoušce DL-EPR byly exponované povrchy každého vzorku pozorovány 

na světelném mikroskopu za účelem zjištění druhu a rozsahu korozního napadení, 

zejména mezikrystalové koroze. V případě návarů je možno uvažovat 

mezidendritické napadení ve struktuře návarového kovu, případně napadení  

na hranicích mezi vrstvami návaru a základním materiálem.  

Výsledky metody DL-EPR 

Typické polarizační křivky jsou zdokumentovány obrázky (přílohy č. 22).  

Na grafech jsou porovnány polarizační křivky ze stejné vrstvy po rozdílném tepelném 

ovlivnění (TZ 640°C/6h nebo 450°C/500h). Hodnoty naměřených potenciálů jsou vztaženy  

k nasycené kalomelové elektrodě (SCE). Na základě naměřených a zaznamenaných 

polarizačních křivek byly stanoveny a vypočteny základní parametry metody DL-EPR .  

Základní parametry DL-EPR, ze kterých je možno usuzovat na náchylnost 

materiálu ke korozi, jsou uvedeny v tabulkách 87 až 90. Obecně platí, čím vyšší jsou 

hodnoty reaktivačních poměrů, tím vyšší může být náchylnost k mezikrystalové korozi. 

Pro vypočtené hodnoty reaktivačních poměrů Jr/Jp přibližně nad 5 %, je ocel citlivá  

k mezikrystalové korozi MKK. Při reaktivačním poměru 1 - 5 % je ocel slabě náchylná  

k MKK. Tento stav není zpravidla zachycen ponorovými zkouškami ve vroucích roztocích 

a může být spojen se vznikem pittingu nebo prohlubní podél hranic zrn. Při reaktivačním 

poměru pod 1 % materiál není zcitlivěný a je tedy odolný proti MKK. Na základě DL-EPR 

byly zjištěny rozdíly mezi hodnotami reaktivačních poměrů na určených místech vzorků 

a pro různé složení vrstev.  

Podle naměřených polarizačních křivek je možno porovnávat a hodnotit další 

korozně-elektrochemické charakteristiky materiálu. Na některých vrstvách návarů byly 

zjištěny poměrně vysoké hodnoty reaktivačních poměrů, Jr/Jp > 30 %. Interpretace 

naměřených reaktivačních poměrů na dendritických strukturách může být obtížná  

anebo nejednoznačná. Potřebná je analýza těchto výsledků pomocí naměřených hodnot 

proudu (Jp, Jr), anebo odpovídajících nábojů (Qp, Qr) a metalografického hodnocení 

exponovaného povrchu. 
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Na základě opakování měření (2, 3 a vícekrát na stejném místě) je možno usuzovat 

na spojitost ochuzení o Cr podél hranic zrn a tím na nebezpečí mezikrystalové koroze. 

Pokud při druhém anebo dalším cyklu měření proudové hustoty (Jp, Jr) klesají, 

pak to může být projevem nespojitého ochuzení. Pokles hodnot Jr, Jp a také reaktivačního 

poměru Jr/Jp (Qr/Qp) při měření ve 2. a 3. cyklu ve srovnání s 1. cyklem může také 

souviset s povrchovým ochuzením o chrom, který je součástí oxidů (okují) vznikajících  

za vyšších teplot, zejména při svařování v tepelně ovlivněné zóně, při tepelném 

zpracování, apod. Změny hodnot Jp a Jr v rámci jednotlivých cyklů souvisí rovněž  

se změnami drsnosti povrchu během zkoušení, a tedy se změnami velikosti skutečného 

exponovaného povrchu ve srovnání s nominálním povrchem. 

Z ohledem na nízkou korozní odolnost oceli 22K v prostředí 0,5 M kyseliny sírové 

ve srovnání s návarovými materiály byly také naměřené hodnoty proudu této oceli 

podstatně vyšší, u náboje dokonce 1 - 2 řády vyšší. Pro hlubší poznání odolnosti proti 

lokální korozi se doporučuje liniová mikroanalýza obsahu prvků (Cr, Mo, Ni)  

a mikroanalýzy chemického složení vznikajících částic (intermetalických fází). 

Metalografické sledování a hodnocení 

Povrchy vzorků po zkoušce byly prohlíženy a fotografovány na stereomikroskopu 

při zvětšení 40x a na metalografickém mikroskopu při zvětšení 50-1000x (přílohy č. 22).  

Při zkoušce DL-EPR byly naleptány přednostně oblasti ochuzené o chrom, případně 

o molybden. Pozornost byla zaměřena na pásma se zvýšenou leptatelností z hlediska 

možného rozvoje lokální koroze tj. hlavně mezikrystalové, mezidendritické a mezifázové.  

Typický snímek zcitlivěného pásma austenitické oceli typu X8CrNi18-10 

(základního materiálu s polyedrickou strukturou) u návaru je dokumentován 

na obrázku 150. Na snímku jsou intenzivněji a souvisle naleptané hranice zrn  

do vzdálenosti cca 0,5 - 0,6 mm od okraje návaru, s možností šíření mezikrystalové koroze 

po tepelném ovlivnění 640 °C/6h podél návaru. Ve větší vzdálenosti jsou naleptány  

jen některé hranice zrn v podobě korozních bodů a prohlubní. Zvýšené naleptání tj. snížená 

korozní odolnost je pozorována také na hranici mezi základním materiálem a návarem, 

přesněji vrstvou NIBAS 70/20. Uvnitř této vrstvy návaru jsou naleptány části 

mezidentridické struktury. Z hlediska možného šíření mezikrystalové koroze  

resp. mezikrystalového korozního praskání je významné spojité zcitlivění, tzn. snížení 

korozní odolnosti spojitě podél základních strukturních součástí v průřezu dílce. 

 

Obr. 150 Vzorek R37.2, oblast 6 - základní materiál (ocel 08Ch18N10T, TZ 640 °C/6h); 

intenzivnější zcitlivění oceli u vrstvy návaru NIBAS 70/20 s možností šíření MKK  
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Nicméně i nespojité místní zcitlivění na povrchu v kontaktu s prostředím může 

způsobit lokální mezikrystalovou korozi a spolu s koncentrací napětí iniciovat korozní 

praskání pod napětím. Naměřené průměrné hodnoty reaktivačních poměrů Jr/Jp = 3,6 %  

(viz tab. 89) zahrnují tedy úzkou oblast s vyšším reaktivačním poměrem (Jr/Jp > 10 %)  

a dále větší oblast s velmi nízkým reaktivačním poměrem. Na stejném vzorku R37.3  

po dlouhodobém tepelném ovlivnění (450 °C/500h) reaktivační poměry dosahovaly nulové 

hodnoty (Jr/Jp = 0, Jr = 0) a na metalografických snímcích nebylo pozorováno zcitlivění, 

resp. naleptání hranic zrn. 

Na některých vrstvách nebyly exponované oblasti rozlišitelné od okolního slabě 

naleptaného původního povrchu, pravděpodobně z důvodu vyššího obsahu Mo a zvýšené 

korozní odolnosti. Při mikroskopickém sledování byly zde viditelné velmi úzké naleptané 

oblasti, připomínající velmi tenké vlasové mikrotrhliny, pravděpodobně podél hranic 

dendritů. Na návarech Cr-Ni byly nalezeny oblasti hluboce naleptaných dendritů, 

připomínající řadu mikrotrhlin. Tyto necelistvosti nebyly zjištěny na návaru z uhlíkové 

oceli, kde byly hlavně pozorovány prohlubně podél okrajů vrstev a docházelo  

zde k plošnému rozpouštění oceli. Na některých částech návaru R36.2, zejména mezi 

vrstvami návaru, byla pozorována bodová koroze, zpravidla ve formě seskupení 

mikroskopických korozních bodů, odrážející dendritickou strukturu.  

Na vzorku R32.2 při makroskopickém sledování byly oblasti  šířky 6 - 7 mm, které  

se jevily jako nenaleptané tj. vysoce odolné, pravděpodobně z důvodu vysokého obsahu 

Mo. Avšak při mikroskopickém sledování byly zde viditelné velmi úzké naleptané oblasti, 

připomínající tenké vlasové mikrotrhliny, pravděpodobně podél dendritů. Na návaru R32.2 

byly tedy v naleptané části nalezeny oblasti připominající řadu mikrotrhlin, resp. hluboce 

naleptaných hranic dendritů. Tyto mikrotrhliny nebyly zjištěny na návaru R33.2, kde byly 

hlavně pozorovány rozdílné morfologie a intenzity naleptání dendritických struktur.  

Na některých částech návaru R33.2, zejména mezi vrstvami návaru, byla pozorována 

bodová koroze, zpravidla ve formě seskupení mikroskopických korozních bodů odražející 

dendritickou strukturu.  

Metoda EPR je zpravidla aplikována na nerezové oceli s polyedrickými zrny 

a pro predikci mezikrystalové koroze podmíněné ochuzením hranic zrn o chrom.  

Pro dendritické struktury vrstev návaru může být posouzení složitější, proto je třeba 

důkladnější metalografické hodnocení exponovaného povrchu, případně provedení liniové 

prvkové analýzy.  

S rostoucím obsahem Mo, při daném obsahu Cr, dochází k prudkému poklesu 

pasivační proudové hustoty Jp, resp. reaktivační Jr (obr. 151). Obdobné závislosti  

platí pro odpovídající pasivační náboje Qp resp. reaktivační Qr (obr. 152). Analogicky 

se stoupajícím obsahem Cr (při daném obsahu Mo) klesají hodnoty Jp a Jr. Pro návary  

z ocelí obsahujících Mo (2 - 5 %) dochází k jeho segregaci tj. zvýšení koncentrace Mo 

po hranicích dendritů a zároveň ke snížení jeho obsahu ve středních částech dendritů  

ve srovnání s průměrným obsahem. Ve středu dendritů je naopak zvýšený obsah Ni, 

N nebo Mn. 
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Obr. 151 Závislosti pasivační (Jp) a reaktivační (Jr) proudové hustoty 

 na obsahu molybdenu pro návary s 16-18 % Cr 

 
Obr. 152 Souvislosti mezi náboji (pasivační Qp a reaktivační Qr)  

a obsahem molybdenu pro návary s 16-18 % Cr 

Interpretace naměřených hodnot z hlediska predikce mezikrystalové koroze  

je obtížná u litých struktur, včetně návarů s dendritickou strukturou. Možnosti šíření 

lokální koroze jsou podmíněny spojitým průběhem ochuzených oblastí v prostoru, např. 

podél hranic zrn s polyedrickým tvarem. Na druhé straně, zvýšený obsah Mo a Cr vytváří 

bariéru proti šíření lokální koroze mezi dendrity. Bodová koroze vzniká snadněji  

ve středních částech dendritů a může se šířit podél osy dendritů.  

Vysoké reaktivační poměry, odpovídají u návarů s licí strukturou vyšší heterogenitě 

chemického složení (segregace Mo, Cr po hranicích dendritů) s vyšší tendencí  

k nerovnoměrné bodové korozi. Při zjištěných vyšších hodnotách reaktivačních poměrů 

(Jr/Jp, Qr/Qp) a zároveň nižších hodnotách Jp, Jr nebo Qp, Qr je rychlost šíření lokální 

koroze také nízká. V těchto případech tedy nelze ztotožňovat vysoké reaktivační poměry 

s vysokou náchylnosti k mezikrystalové korozi. Rozdílné hodnoty parametrů metody 

DL-EPR na vrstvách ze stejného materiálu jsou podmíněny tepelným ovlivněním 

při postupném nanášení a chladnutí vrstev. Na vrstvách se 3 % Mo po TZ 450 °C/500h 

bylo pozorováno také mírné zdvojení píků na polarizačních křivkách, což je typické pro 

oceli, které obsahují fáze nebo segregace bohatší na Mo, a Cr resp. oblasti chudší na tyto 

prvky. Provedené tepelné zpracování (žíhání 640 °C/6h nebo 450 °C/500h) se celkově 

neprojevilo na hodnotách reaktivačních poměrů (Qr/Qp). Pro většinu vrstev návarů byly 

naměřeny vyšší hodnoty nábojů Qp a Qr po žíhání 450 °C/500 h, tj. nižší korozní odolnost  

ve srovnání s tepelným ovlivněním 640 °C/6 h.  
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Tab. 87 Výsledky stanovení odolnosti ocelí ke korozi metodou DL-EPR. Zkušební svarový spoj 

- heterogenní návar na oceli 22K - vzorek R32.2, R33.2 a R33.3 
Vzorek Ecor Jp Jr Jr/Jp Qp Qr Qr/Qp Se Poznámky 

Návar mV mA/cm
2
 mA/cm

2
 % mC/cm

2
 mC/cm

2
 % mm

2
 Křivka 

          

R32.2 -399 4,57 1,35 29,5 347 131 37,8 A 3,5/2 SUR32A11 

640°C/6h -396 6,55 1,18 18,0 477 114 23,9 7,5 SUR32A12 

 -411 6,76 1,08 16,0 502 111 22,1 50 SUR32A13 

          

R32.2 -408 5,78 2,09 36,3 636 180 28,3 C 1,5/0 SUR32C11 

 -403 8,45 1,94 23,0 723 165 22,9 16/2 SUR32C12 

 -402 7,16 1,78 24,9 692 174 25,5 100 SUR32C13 

          

R32.2 -239 1,573 1,67 106 108 130 120 A 7/2 SUR32A21 

EA-395/9 -328 2,98 1,584 53,1 215 123 57,2 12x3,8 SUR32A22 

 -328 2,73 1,331 48,8 213 107 50,2 45 SUR32A23 

          

R33.2 -438 25,9 0,033 0,127 1679 1,38 0,082 A 3/1 SUR33A11 

640°C/6h -497 28,2 0,035 0,124 2267 0,1 0,044 7,5 SUR33A12 

 -499 31,9 0,079 0,248 2410 0 0 50 SUR33A13 

          

R33.2 -534 147 170 115 - - ≈100 část 22K SUR33A21 

          

R33.2 -464 31,3 1,41 4,50 2730 126 4,62 C 0,5/2 SUR33C11 

 -492 35,3 1,04 2,95 3030 93 3,04 16/2 SUR33C12 

          

R33.2 -451 44,8 0,051 0,11 3270 2,93 0,090 A 2,5/4 SUR33A31 

FOX SAS 2 -448 48,1 0,041 0,085 3370 2,2 0,065 9x4 SUR33A32 

 
-440 41,8 0,035 0,084 3001 1,7 0,057 36 SUR33A33 

          

R33.3 -465 23,12 0,62 2,68 2380 26,6 1,12 A 1/2 SU333A11 

450°C/500h -488 35,64 0,594 1,67 3300 26,3 0,797 16/2 SU333A12 

 
         

R33.3 -497 51,6 2,65 5,14 3950 212 5,38 C 3/1 SU333C21 

 -482 63,8 2,52 3,94 5380 211 3,92 6,5 SU333C22 

          

R33.3 -470 66,0 2,51 3,80 3020 189 6,26 B 0/1 SU333B11 

 -480 56,0 3,09 5,52 4180 265 6,34 10x10 SU333B12 

 -460 54,8 2,24 4,09 4300 180 4,19 100 SU333B13 

          

R33.3 -462 44,7 5,75 12,9 3100 458 14,8 B 7/1 SU333B21 

FOX CN 24/13Nb -481 56,3 6,0 10,7 3990 514 12,9 10 x 3 SU333B22 

 
-482 59,4 4,59 7,73 4470 393 8,79 30 SU333B23 

          

R33.3 -448 46,6 0,40 0,858 3158 25,4 0,805 C 2,5/7 SU333C31 

FOX SAS 2 -495 43,8 0,426 0,97 3354 27,4 0,819 (6x2,5) SU333C32 

 
-489 70,6 0,62 0,878 4836 38,0 0,786 (10) SU333C33 

Poznámka: Rozměry (a x b) a velikosti (Se) exponované plochy. 
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Tab. 88 Výsledky stanovení odolnosti ocelí ke korozi metodou DL-EPR. Zkušební svarový spoj 

- heterogenní návar na oceli 22K - vzorek R36.2 a R36.3 
Vzorek Exp. Ecor Jp Jr Jr/Jp Qp Qr Qr/Qp Se Poznámky 

Návar oblast mV mA.cm
-2

 mA.cm
-2

 % mC.cm
-2

 mC.cm
-2

 % mm
2
 TZ, složení 

R36.2          640°C/6h 

ZIO-8 1 -390 65,4 11,6 17,7 2660 736 27,7 11,2 X10CrNi25-13 

  -409 60,6 7,72 12,7 2319 493 21,3 7,0x1,6  

ZIO-8 2 -390 15,3 0,84 5,50 574 48,4 8,43 20,5 X10CrNi25-13 

  -451 25,2 0,61 2,42 918 36,5 3,98 9,0x2,3  

  -450 44,9 0,50 1,11 1483 26,4 1,78   

EA-400/10T 3 -380 2,68 0,514 19,2 144,6 50,3 34,8 13,5 X7CrNiMo 

  -393 1,45 0,491 33,9 102,7 48,6 47,3 7,5x1,8 18-11-2,5 

  -387 1,204 0,443 36,8 86,8 44,3 51,6   

EA-400/10T 4 -367 7,62 0,752 9,87 318,8 65,7 20,6 8,8 X7CrNiMo 

  -381 1,73 0,693 40,1 119,7 66,6 55,6 8,0x1,1 18-11-2,5 

  -389 1,54 0,674 43,8 115,9 66,9 57,7   

ZIO-8 + 5 -230 1,38 0,725 52,5 63,4 56,1 88,5 15,0 X10CrNi25-13 

EA-395/9  -258 1,70 0,63 37,1 90,0 48,8 54,2 7,5x2,0 + X8NiCrMoN 

          24-16-6 

EA-395/9 6 -226 0,476 0,515 108 28,4 40,6 143 18,1 X8NiCrMoN 

  -243 0,495 0,420 84,8 39,2 33,3 84,9 9,5x1,9 24-16-6 

  -281 0,471 0,375 79,6 36,3 30,2 83,2   

EA-400/10T 7 -323 5,23 0,237 4,53 209 23,4 11,2 13,2 X7CrNiMo 

  -360 1,46 0,265 18,2 60,6 27,0 44,6 11,0x1,2 18-11-2,5 

  -370 1,362 0,331 24,3 64,2 32,1 50,0   

EA-400/10T 8 -320 0,364 0,246 67,6 28,2 18,3 64,9 16,2 X7CrNiMo 

  -341 0,339 0,189 55,8 27,2 14,5 53,3 9,0 x 1,8 18-11-2,5 

  -344 0,300 0,173 57,7 25,8 13,8 53,5   

           

R36.3          450°C/500h 

ZIO-8 1 -392 41,5 5,56 13,3 1622 318 19,6 17,0 X10CrNi25-13 

  -422 51,5 4,46 8,66 2280 216 11,4 8,0 x 2,1  

ZIO-8 2 -465 43,8 1,68 3,84 1757 89,6 5,1 18,0 X10CrNi25-13 

  -422 50,3 1,87 3,72 2109 98,2 4,66 9,0 x 2,0  

  -452 52,3 1,70 3,25 1834 87,7 4,78   

EA-400/10T 3 -404 3,54 2,22 62,7 248 177 71,4 18,0 X7CrNiMo 

  -406 3,77 1,707 45,3 293 156 53,2 9,0x2,0 18-11-2,5 

  -400 8,00 1,46 18,3 439 139 31,7   

EA-400/10T 4 -407 3,93 2,44 62,1 326 196 60,9 18,0 X7CrNiMo 

  -408 4,00 1,80 45,0 339 154 45,4 10,0x1,8 18-11-2,5 

  -406 3,96 1,65 41,7 339 149 43,9   

ZIO-8 + 5 -233 1,143 0,71 62,1 62,4 57,9 92,8 17,0 X10CrNi25-13 

EA-395/9  -304 1,385 0,604 43,6 78,1 50,0 64,0 9,0x1,9 + X8NiCrMoN 

  -310 1,234 0,53 42,9 77,3 43,1 55,8  24-16-6 

ZIO-8 + 6 -209 0,567 0,581 102 32,0 46,9 147 17,0 X10CrNi25-13 

EA-395/9  -312 0,675 0,480 71,1 51,2 39,4 76,9 9,0x1,9 + X8NiCrMoN 

  -288 0,583 0,412 70,7 47,3 34,0 71,9  24-16-6 

EA-400/10T 7 -342 0,598 0,429 76,9 43,7 39,2 89,7 19,0 X7CrNiMo 

  -342 1,30 0,36 27,7 83,2 32,9 39,5 10,0x1,9 18-11-2,5 

EA-400/10T 8 -401 2,24 1,515 67,6 162 124 76,5 19,0 X7CrNiMo 

  -402 2,54 1,175 46,3 212 107 50,5 9,5x2,0 18-11-2,5 

  -400 2,48 1,09 43,1 214 106 49,5   

Poznámka: Rozměry (a x b) a velikosti (Se) exponované plochy.  
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Tab. 89 Výsledky stanovení odolnosti ocelí ke korozi metodou DL-EPR. Zkušební svarový spoj 

- heterogenní návar na oceli 08CH18N10T - vzorek R37.2 a R37.3 
Vzorek Exp. Ecor Jp Jr Jr/Jp Qp Qr Qr/Qp Se Poznámky 

Návar oblast mV mA.cm
-2

 mA.cm
-2

 % mC.cm
-2

 mC.cm
-2

 % mm
2
 TZ, materiál 

R37.2          640°C/6h 

FOX NIBAS 1 -194 6,59 2,00 30,3 248 123 49,6 8,0x1,0 X2NiCrMnNbMo 

70/20  -362 3,11 1,64 52,7 176 109 61,9 8,0 70-19-5-2-1 

  -280 2,30 1,58 68,7 162 111 68,5   

           

FOX NIBAS 2 -336 11,9 2,53 21,3 540 184 34,1 8,0x1,0 X2NiCrMnNbMo 

70/20  -326 7,55 2,18 28,9 564 175 31,0 8,0 70-19-5-2-1 

  -344 6,99 1,96 28,0 572 167 29,2   

           

OK 48.00N 3 -399 177,5 302 170 22077 23445 106,2 10,0x1,1 C6 

  -400 190 314 165 21783 22279 102 11,0  

           

OK 48.00N 4 -453 193,5 80,5 41,6 33556 29186 86,9 10,5x11 C6 

  -449 186,1 70,2 37,7 26664 24853 93,2 11,5  

           

OK 48.00N 5 -435 219 93 42,5 36068 28084 77,9 12x1,2 C6 

  -452 229 110 48,0 33588 30612 91,1 14,4  

           

ZM + TOZ 6 -390 87,5 3,15 3,60 5639 152 2,70 15 X8CrNiTi18-10 

  -371 81,4 2,94 3,61 5093 144 2,83 7,5x2,0 (08Ch18N10T) 

  -372 79,8 2,88 3,61 4976 138 2,77   

           

R37.3          450°C/500 h 

FOX NIBAS 1 -328 2,09 0,07 3,35 169 36,5 21,6 13x1,0 X2NiCrMnNbMo 

70/20  -365 2,408 0,05 2,08 198 46,3 23,4 13 70-19-5-2-1 

  -372 2,45 0,05 2,04 218 52,0 23,9   

           

FOX NIBAS 2 -343 0,902 0,770 85,4 167 142 85,0 18 X2NiCrMnNbMo 

70/20  -357 1,33 1,544 116,1 172 124 72,1 12x1,5 70-19-5-2-1 

  -356 1,27 2,043 161,3 196 138 70,4   

           

OK 48.00N 3 -410 200 275 137 29191 24969 85,5 10x1,0 C6 

  -413 138 329 240 23509 21038 89,5 10  

  -416 102 376 232 22565 29155 129   

           

OK 48.00N 4 -404 181,2 90,4 49,9 29124 26380 90,6 13x0,9 C6 

  -434 162,4 76,3 47,0 26672 24577 92,1 11,7  

           

OK 48.00N 5 -390 150 66,2 44,1 29545 28013 94,8 9x1,1 C6 

  -441 123 52,9 43,0 23242 21913 94,3 9,9  

           

ZM + TOZ 6 -390 63,6 0 0 2793 0 0 18 X8CrNiTi18-10 

  -380 58,7 0 0 2700 0 0 9,0x2,0 (08Ch18N10T) 

  -378 59,2 0 0 2781 0 0   

           

ZM + TOZ + 7 -360 30,9 0,042 0,135 1748 6,43 0,368 15,8 X8CrNiTi18-10 

6+1+2  -382 33,5 0,30 0,89 1846 43,7 2,37 7,2x2,2 (08Ch18N10T) + 

  -384 40,8 0,034 0,83 2332 2,85 0,123  X2NiCrMnNbMo 

          70-19-5-2-1 

Poznámka: Rozměry (a x b) a velikosti (Se) exponované plochy.  
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Tab. 90 Výsledky stanovení odolnosti ocelí ke korozi metodou DL-EPR. Zkušební svarový spoj 

- heterogenní návar na oceli 22K - vzorek R39.2 a R39.3 
Vzorek Exp. Ecor Jp Jr Jr/Jp Qp Qr Qr/Qp Se Poznámky 

Návar oblast mV mA.cm
-2

 mA.cm
-2

 % mC.cm
-2

 mC.cm
-2

 % mm
2
 TZ, materiál 

R39.2          640°C/6h 

CN 23/12PW-FD 1 -416 109,1 16,4 15,1 4397 898 20,4 8,0 x 1,5 X3CrNi23-12 

  -436 115,6 19,0 16,4 5063 1011 20,0 12,0  

  -425 120 18,7 15,6 5172 996 19,3   

           

CN 23/12PW-FD 2 -428 44,5 0,5 1,12 1616 112,6 6,96 8,0 x 1,5 X3CrNi23-12 

  -456 72,9 0,65 0,89 2936 121 4,12 12  

  -476 79,0 1,32 1,67 3769 95,7 2,54   

           

SAS 2 PW-FD 3 -410 43,8 0,099 0,23 1493 4,30 0,29 12,0x1,8 X3CrNi19-10 

  -421 49,1 0,12 0,24 1727 4,84 0,28 21,6  

  -419 62,1 0,182 0,29 2321 7,0 0,30   

           

SAS 2 PW-FD 4 -404 60,4 0,586 0,97 2036 31,5 1,55 12,0x1,6 X3CrNi19-10 

  -414 67,4 0,600 0,89 2528 37,4 1,48 19,2  

  -451 73,9 1,084 1,47 3381 67,6 2,00   

           

R 39.3          450°C/500h 

CN 23/12PW-FD 1 -430 77,9 10,15 13,0 4075 609 14,6 12,0x1,1 X3CrNi23-12 

  -460 80,1 11,9 14,8 4507 723 16,0 13,2  

  -458 116,2 12,7 10,9 6396 763 11,9   

           

CN 23/12PW-FD 2 -426 75,4 6,06 8,04 4078 281 6,89 11,5x1,5 X3CrNi23-12 

  -437 69,4 5,89 8,49 3874 283,4 7,72 17,3  

  -456 67,5 5,77 8,59 3896 289 7,41   

           

SAS 2 PW-FD 3 -450 34,7 0,153 0,441 1103 6,13 0,556 10,0x1,9 X3CrNi19-10 

  -443 54,1 0,286 0,528 2288 11,4 0,497 19,0  

  -467 56,9 0,313 0,550 2391 12,03 0,503   

           

SAS 2 PW-FD 4 -378 41,7 0,154 0,369 1392 6,14 0,441 10,3x1,8 X3CrNi19-10 

  -394 47,2 0,160 0,339 1613 6,39 0,396 18,5  

  -385 48,8 0,230 0,471 1535 11,83 0,771   

Poznámka: Rozměry (a x b) a velikosti (Se) exponované plochy. 

6.2.8 Metalografická analýza oduhličeného pásma  

Stanovení šířky oduhličeného pásma bylo provedeno metalografickým hodnocením 

podle normy ČSN EN 1321. Vzorky pro hodnocení byly připraveny broušením pomocí 

papíru P80, P220, P280, P400, P600, P1200 a opakovaným mechanickým leštěním 

diamantem 1 μm. Mikrostruktura daných vzorků byla naleptána chemicky leptadlem  

Nital 2 % (HNO3 s lihem) Vilella-Bain (kyselina pikrová+HCl+líh) a elektrolyticky  

v 10 % kyselině šťavelové s napětím 6V/20 s. Leptadla byla zvolena s ohledem na materiál 

zkušebního návaru. V rámci hodnocení byla pořízena fotodokumentace mikrostruktury 

přechodových rozhraní mezi základním materiálem a návarem včetně stanovení šířek 

oduhličeného pásma. Jedná se o poměrně rychlou metodu, která našla své použití 

v energetickém strojírenství k ocenění strukturní stálosti svarových spojů či návarů ocelí  

a to s velmi dobrými výsledky [12].    
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Všechny výsledky z měření jsou přehledně uvedeny v  tabulce 91 

a zdokumentovány obrázky (přílohy č. 23). Změřené hodnoty definují míru oduhličení 

přechodového pásma mezi základním materiálem a první vrstvou návaru I. 

Tab. 91 Metalografická analýza přechodového pásma   
Vzorek 

číslo 
Měřená oblast rozhraní Hodnocení - charakter oduhličení 

Max. zjištěná 

hloubka [μm] 

R31.1 
ZM - 22K 

Přechodové pásmo bez čitelného oduhličení - 
Návar I - FOX NIBAS 70/20 

R31.2 
ZM - 22K Přechodové pásmo vykazuje sporadické 

náznaky částečného oduhličení 
130 

Návar I - FOX NIBAS 70/20 

R31.3 
ZM - 22K Přechodové pásmo vykazuje sporadické 

náznaky částečného oduhličení  
100 - 150 

Návar I - FOX NIBAS 70/20 

R32.1 
ZM - 22K 

Přechodové pásmo bez čitelného oduhličení - 
Návar I - EA-395/9 

R32.2 
ZM - 22K Přechodové pásmo vykazuje nesouvislé 

téměř úplné oduhličení 
150 - 230 

Návar I - EA-395/9 

R32.3 
ZM - 22K 

Přechodové pásmo bez čitelného oduhličení - 
Návar I - EA-395/9 

R33.1 
ZM - 22K 

Přechodové pásmo bez čitelného oduhličení - 
Návar I - FOX CN 24/13Nb 

R33.2 
ZM - 22K Přechodové pásmo vykazuje souvislé téměř 

úplné oduhličení 
200 - 250 

Návar I - FOX CN 24/13Nb 

R33.3 
ZM - 22K Přechodové pásmo vykazuje souvislé téměř 

úplné oduhličení 
250 - 290 

Návar I - FOX CN 24/13Nb 

R36.1 
ZM - 22K 

Přechodové pásmo bez čitelného oduhličení - 
Návar I - EA-395/9 

R36.1 
ZM - 22K 

Přechodové pásmo bez čitelného oduhličení - 
Návar I - ZIO-8 

R36.2 
ZM - 22K Přechodové pásmo vykazuje sporadické 

náznaky částečného oduhličení  
50 

Návar I - EA-395/9 

R36.2 
ZM -22K Přechodové pásmo vykazuje nesouvislé 

téměř úplné oduhličení 
100 

Návar I - ZIO-8 

R36.3 
ZM - 22K Přechodové pásmo vykazuje nesouvislé 

téměř úplné oduhličení 
70 

Návar I - EA-395/9 

R36.3 
ZM - 22K Přechodové pásmo vykazuje nesouvislé 

téměř úplné oduhličení 
100 

Návar I - ZIO-8 

R37.1 
ZM - 08Ch18N10T Přechodové pásmo bez oduhličení - základní 

materiál a návar I má austenitickou strukturu  
- 

Návar I -  FOX NIBAS 70/20 

R37.1 
Návar I - FOX NIBAS 70/20 Oduhličení přechodového pásmo mezi 2. a 3. 

vrstvou nelze spolehlivě metalograficky určit  
nelze vyhodnotit 

Návar II -  OK48.00N 

R37.2 
ZM - 08Ch18N10T Přechodové pásmo bez oduhličení - základní 

materiál a návar I má austenitickou strukturu  
- 

Návar I -  FOX NIBAS 70/20 

R37.2 
Návar I - FOX NIBAS 70/20 Oduhličení přechodového pásmo mezi 2. a 3. 

vrstvou nelze spolehlivě metalograficky určit  
nelze vyhodnotit 

Návar II - OK48.00N 
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Tab. 91 Metalografická analýza přechodového pásma - pokračování  
Vzorek 

číslo 
Měřená oblast rozhraní Hodnocení - charakter oduhličení 

Max. zjištěná 

hloubka [μm] 

R37.3 
ZM - 08Ch18N10T Přechodové pásmo bez oduhličení - základní 

materiál a návar I má austenitickou strukturu  
- 

Návar I - FOX NIBAS 70/20 

R37.3 
Návar I - FOX NIBAS 70/20 Oduhličení přechodového pásmo mezi 2. a 3. 

vrstvou nelze spolehlivě metalograficky určit  
nelze vyhodnotit 

Návar II - OK48.00N 

R38.1 
ZM - 22K 

Přechodové pásmo bez čitelného oduhličení - 
Návar I - NIBAS 70/20 Mn-FD 

R38.2 
ZM - 22K 

Přechodové pásmo bez čitelného oduhličení - 
Návar I - NIBAS 70/20 Mn-FD 

R38.3 
ZM - 22K 

Přechodové pásmo bez čitelného oduhličení - 
Návar I - NIBAS 70/20 Mn-FD 

R39.1 
ZM - 22K 

Přechodové pásmo bez čitelného oduhličení - 
Návar I - CN 23/12 PW-FD 

R39.2 
ZM - 22K Přechodové pásmo vykazuje souvislé 

částečné oduhličení 
100 - 120 

Návar I - CN 23/12 PW-FD 

R39.3 
ZM - 22K Přechodové pásmo vykazuje náznaky 

oduhličení  
50 

Návar I - CN 23/12 PW-FD 

6.2.9 Elektronová analýza chemického složení 

Na vybraných návarech byly provedeny liniové analýzy chemického složení kolmo 

k povrchu návaru. Tyto linie byly analyzovány metodami EDS (energiově disperzní 

spektroskopie) a WDS (vlnově disperzní spektroskopie). Metoda EDS byla použita pro 

měření celkového složení materiálu návarů, jmenovitě pak prvků Cr, Ni, Mn, Mo, Nb a Si. 

Metoda WDS byla použita pro měření koncentrace uhlíku v oblasti rozhraní mezi 

základním materiálem a první vrstvou návaru I. Pro měření EDS spekter byl použit 

rastrovací elektronový mikroskop Tescan VEGA3 s EDS detektorem, pro měření spekter 

uhlíku poté mikroanalyzátor CAMEBAX. Všechny linie byly měřeny s roztečí bodů 

20 µm, linie celkových spekter byly měřeny přes celou tloušťku vzorku, linie koncentrace 

uhlíku pouze v rozsahu ± 400 µm od rozhraní základního materiálu a první vrstvy návaru I.  

Pod označením vzorku jsou uvedeny jednotlivé analýzy (EDS, WDS).  

Vzhledem k tloušťce vzorků bylo nezbytné naměřit několik linií a ty následně ručně spojit 

na základě částečného překryvu snímků. Dále jsou zpracovány grafy celkového složení 

návaru a samostatné grafy koncentrace uhlíku v okolí rozhraní. Některé grafy celkového 

složení podle varianty návaru obsahují koncentrace i dalších prvků Mn, Si a Nb. Vzhledem 

k velkému počtu měření na všech vrstvách návarů jsou všechny naměřené hodnoty 

uvedeny v  technické zprávě 13C1058-01/0002-7/2593N obsahující až 389 stran. Vybrané 

výsledky z měření jsou přehledně uvedeny v tabulce 92 a zdokumentovány obrázky 

(přílohy č. 24). Změřené hodnoty definují chemické složení jednotlivých oblastí návaru.  
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Tab. 92 Elektronová analýza EDS chemického složení návarů 
Vzorek 

číslo 
Měřená oblast návaru Vrstva Spectrum 

Chemické složení [%] 

Si Cr Mn Fe Ni Mo Nb 

R32.1R 

ZM  - L(10) 32.1-1 0,37 0,24 0,84 98,26 0,29 - - 

OPZM  - L(17) 32.1-2 0,46 0,24 0,78 98,25 0,27 - - 

Hranice ztavení 

ze strany 

ZM L(35) 32.1-2 0,41 0,32 0,73 98,21 0,33 - - 

Návar I L(36) 32.1-2 0,81 13,85 1,91 61,74 19,96 - - 

Návar I -  

EA 395/9 

1 L(64) 32.1-2 0,82 16,42 1,84 51,29 22,19 7,43 - 

2 L(55) 32.1-3 0,90 16,07 1,96 50,45 23,67 6,94 - 

3 L(65) 32.1-4 0,94 16,69 1,94 48,72 24,29 7,43 - 

Návar II -  

FOX SAS 2 

4 L(30) 32.1-5 0,73 18,43 1,96 60,64 14,51 2,03 - 

5 L(29) 32.1-6 0,65 19,04 1,38 66,70 12,22 - - 

6 L(54) 32.1-7 0,74 20,17 1,53 66,32 10,62 - - 

R33.1 

ZM  - L(10) 33.1-1 0,36 0,17 0,75 98,71 0,01 - - 

OPZM  - L(81) 33.1-2 0,41 0,2 0,72 98,61 0,07 - - 

Hranice ztavení 

ze strany 

ZM L(35) 33.1-3 0,45 0,37 0,96 98,17 0,05 - - 

Návar I L(36) 33.1-3 0,53 12,71 0,94 79,9 5,92 - - 

Návar I -  

FOX CN 24/13Nb  

1 L(63) 33.1-3 0,66 21,11 1,18 65,35 11,69 - - 

2 L(2) 33.1-4 0,70 22,49 1,05 62,16 12,84 - 0,77 

3 L(49) 33.1-4 0,60 24,56 1,13 60,72 12,15 - 0,85 

Návar II -  

FOX SAS 2 

4 L(72) 33.1-4 0,64 21,13 1,42 64,78 11,61 - 0,41 

5 L(21) 33.1-5 0,65 20,53 1,39 65,88 10,94 - 0,61 

6 L(30) 33.1-6 0,70 19,64 1,44 66,85 11,04 - 0,33 

R33.2 

ZM  - L(6) 33.2-1 0,50 0,24 0,71 98,31 0,24 - - 

OPZM  - L(49) 33.2-3 0,39 0,25 0,79 98,3 0,27 - - 

Hranice ztavení 

ze strany 

ZM L(37) 33.2-4 0,44 0,32 0,82 98,43 - - - 

Návar I L(38) 33.2-4 0,54 15,78 0,89 74,36 7,85 - 0,59 

Návar I -  

FOX CN 24/13Nb  

1 L(60) 33.2-4 0,59 21,16 1,01 64,93 11,66 - 0,65 

2 L(23) 33.2-5 0,69 22,35 0,94 64,25 10,99 - 0,79 

3 L(24) 33.2-6 0,66 24,34 1,28 60,62 12,04 - 1,05 

Návar II -  

FOX SAS 2 

4 L(50) 33.2-6 0,59 21,42 1,24 65,94 10,32 - 0,49 

5 L(31) 33.2-7 0,66 20,28 1,46 66,13 11,05 - 0,43 

6 L(50) 33.2-8 0,74 19,89 1,57 66,28 11,14 - 0,38 

R33.3 

ZM  - L(6) 33.3-1 0,52 0,30 0,76 98,16 0,27 - - 

OPZM  - L(18) 33.3-3 0,43 0,24 073 98,34 0,26 - - 

Hranice ztavení 

ze strany 

ZM L(36) 33.3-4 0,41 0,33 0,83 98,43 - - - 

Návar I L(37) 33.3-4 0,59 12,44 1,12 80,10 5,75 - - 

Návar I -  

FOX CN 24/13Nb  

1 L(4) 33.3-5 0,64 21,06 1,10 64,69 11,03 - 1,48 

2 L(36) 33.3-5 0,57 22,22 1,07 65,22 10,93 - - 

3 L(6) 33.3-6 0,71 24,73 1,09 58,85 12,31 - 2,31 

Návar II -  

FOX SAS 2 

4 L(12) 33.3-7 0,74 21,17 1,38 65,09 11,61 - - 

5 L(64) 33.3-7 0,65 20,61 1,64 67,01 10,10 - - 

6 L(37) 33.3-8 0,82 19,68 1,45 67,52 10,53 - - 

R36.1 

ZM  - L(70) 36.1I-4 0,48 0,32 1,14 97,53 0,53 - - 

OPZM  - L(47) 36.1I-4 0,48 0,23 1,08 97,67 0,53 - - 

Hranice ztavení 

ze strany 

ZM L(35) 36.1I-4 0,45 1,18 1,09 96,45 0,83 - - 

Návar I L(34) 36.1I-4 0,66 19,90 1,95 67,41 10,08 - - 

Návar I -  

ZIO-8 (B) 

1 L(71) 36.1I-3 0,55 22,16 1,97 63,32 11,99 - - 

2 L(57) 36.1I-2 0,89 25,91 2,15 57,61 13,45 - - 

Návar II - EA 400/10T 

měřeno nad oblastí (B) 

3 L(69) 36.1I-1 0,65 20,44 1,91 62,52 11,58 2,56 - 

4 L(20) 36.1I-1 0,77 18,51 1,82 63,91 11,94 2,68 - 

 

 

 

 

 



VŠB – Technická univerzita Ostrava Disertační práce 

 

 167 

Tab. 92 Elektronová analýza EDS chemického složení návarů - pokračování 
Vzorek 

číslo 
Měřená oblast návaru Vrstva Spectrum 

Chemické složení [%] 

Si Cr Mn Fe Ni Mo Nb 

R36.1 

ZM  - L(75) 36.1II-4 0,44 0,30 1,08 97,73 0,45 - - 

OPZM  - L(50) 36.1II-4 0,43 0,26 0,91 97,87 0,53 - - 

Hranice ztavení 

ze strany 

ZM L(42) 36.1II-4 0,46 0,45 1,04 97,39 0,67 - - 

Návar I L(41) 36.1II-4 0,85 14,45 1,75 59,54 21,55 - - 

Návar I -  

EA-395/9 (A) 

1 L(42) 36.1II-3 0,77 15,22 1,82 55,38 21,14 5,66 - 

2 L(69) 36.1II-2 0,77 16,77 1,88 52,05 23,21 5,32 - 

Návar II - EA 400/10T 

měřeno nad oblastí (A) 

3 L(15) 36.1II-2 0,80 18,25 1,83 61,13 14,04 3,61 - 

4 L(21) 36.1II-1 0,60 18,18 1,78 65,40 11,29 2,46 - 

R36.2 

ZM  - L(54) 36.2I-5 0,48 0,30 1,10 97,67 0,44 - - 

OPZM  - L(25) 36.2I-5 0,48 0,29 1,08 97,66 0,49 - - 

Hranice ztavení 

ze strany 

ZM L(5) 36.2I-5 0,56 6,17 1,30 88,7 3,27 - - 

Návar I L(4) 36.2I-5 0,69 20,93 1,53 66,00 10,86 - - 

Návar I -  

ZIO-8 (B) 

1 L(67) 36.2I-4 0,78 22,96 2 62,43 11,82 - - 

2 L(61) 36.2I-3 0,90 25,72 2,19 56,33 14,86 - - 

Návar II - EA 400/10T 

měřeno nad oblastí (B) 

3 L(45) 36.2I-2 0,41 19,29 1,99 60,55 13,55 3,55 - 

4 L(24) 36.2I-1 0,72 18,51 1,82 63,93 11,82 2,80 - 

R36.2 

ZM  - L(48) 36.2II-5 0,44 0,28 1,2 97,56 0,52 - - 

OPZM  - L(9) 36.2II-5 0,40 0,37 1,36 97,21 0,65 - - 

Hranice ztavení 

ze strany 

ZM L(60) 36.2II-4 0,72 10,63 1,42 70,62 15,39 - - 

Návar I L(59) 36.2II-4 0,76 14,94 1,95 55,90 21,27 5,19 - 

Návar I -  

EA-395/9 (A) 

1 L(36) 36.2II-4 0,71 15,30 1,96 55,23 21,35 5,45 - 

2 L(25) 36.2II-3 0,69 16,09 1,81 52,91 23,18 5,32 - 

Návar II - EA 400/10T 

měřeno nad oblastí (A) 

3 L(32) 36.2II-2 0,68 17,85 1,82 61,44 14,22 3,22 - 

4 L(3) 36.2II-1 0,89 18,08 2,07 63,11 12,15 2,97 - 

R36.3 

ZM  - L(51) 36.3I-5 0,56 0,35 1,19 96,94 0,66  - 

OPZM  - L(25) 36.3I-5 0,42 0,44 1,43 97,16 0,55 - - 

Hranice ztavení 

ze strany 

ZM L(13) 36.3I-5 0,45 2,30 1,07 94,64 1,54 - - 

Návar I L(12) 36.3I-5 0,71 22,03 2,01 63,64 11,62 - - 

Návar I -  

ZIO-8 (B) 

1 L(38) 36.3I-4 0,69 21,98 2,02 62,83 12,49 - - 

2 L(20) 36.3I-3 0,82 25,02 2,06 58,88 13,22 - - 

Návar II - EA 400/10T 

měřeno nad oblastí (B) 

3 L(55) 36.3I-2 0,90 19,43 2,14 62,80 12,12 2,33 - 

4 L(31) 36.3I-1 0,80 18,85 1,93 63,26 11,75 3,06 - 

R36.3 

ZM  - L(48) 36.3II-5 0,47 0,24 1,03 97,79 0,47 - - 

OPZM  - L(59) 36.3II-4 0,46 0,27 1,14 97,58 0,54 - - 

Hranice ztavení 

ze strany 

ZM L(48) 36.3II-4 0,45 0,34 0,85 97,83 0,53 - - 

Návar I L(47) 36.3II-4 0,98 15,29 1,73 53,34 21,90 6,75 - 

Návar I -  

EA-395/9 (A) 

1 L(23) 36.3II-4 0,97 16,31 2,09 52,52 21,58 6,53 - 

2 L(37) 36.3II-3 0,75 16,77 1,95 50,71 23,43 6,39 - 

Návar II - EA 400/10T 

měřeno nad oblastí (A) 

3 L(51) 36.3II-2 0,94 18,69 1,93 59,71 14,14 4,22 - 

4 L(8) 36.3II-1 0,77 18,85 1,90 63,49 11,65 2,98 - 

R37.1 

ZM  - L(74) 37.1-4 0,89 17,77 1,46 68,19 11,23 - - 

OPZM  - L(58) 37.1-4 0,89 18,21 1,60 67,27 11,65 - - 

Hranice ztavení 

ze strany 

ZM L(44) 37.1-4 0,95 17,68 1,53 68,21 11,36 - - 

Návar I L(43) 37.1-4 0,90 19,29 3,71 31,93 44,17 - - 

Návar I -  

FOX NIBAS 70/20 

1 L(31) 37.1-4 0,80 19,14 5,43 19,94 50,08 - 1,92 

2 L(50) 37.1-3 0,38 20,21 5,59 11,54 60,45 - 1,83 

Návar II -  

OK 48.00N 

3 L(63) 37.1-2 0,76 6,22 2,66 70,54 19,82 - - 

4 L(71) 37.1-1 0,88 1,13 1,76 92,47 3,76 - - 

5 L(10) 37.1-1 0,58 0,22 1,19 96,85 0,84 - - 
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Tab. 92 Elektronová analýza EDS chemického složení návarů - pokračování 
Vzorek 

číslo 
Měřená oblast návaru Vrstva Spectrum 

Chemické složení [%] 

Si Cr Mn Fe Ni Mo Nb 

R37.2 

ZM  - L(40) 37.2-5 0,99 17,97 1,52 67,45 11,76 - - 

OPZM  - L(76) 37.2-4 0,84 17,82 1,37 69,08 10,89 - - 

Hranice ztavení 

ze strany 

ZM L(62) 37.2-4 0,91 17,79 1,44 68,63 10,98 - - 

Návar I L(61) 37.2-4 0,71 19,58 3,35 29,67 46,68 - - 

Návar I -  

FOX NIBAS 70/20 

1 L(34) 37.2-4 0,85 19,30 4,82 21,60 51,40 - 2,03 

2 L(51) 37.2-3 0,84 18,94 6,13 7,98 62,78 - 3,33 

Návar II -  

OK 48.00N 

3 L(54) 37.2-2 0,59 6,00 2,24 72,18 18,99 - - 

4 L(8) 37.2-2 0,72 1,10 1,66 92,83 3,69 - - 

5 L(40) 37.2-1 0,82 0,38 1,34 95,88 1,15 - - 

R37.3 

ZM  - L(76) 37.3-4 0,86 17,61 1,39 68,68 11,19 - - 

OPZM  - L(55) 37.3-4 0,78 17,95 1,49 68,88 10,9 - - 

Hranice ztavení 

ze strany 

ZM L(43) 37.3-4 0,85 19,33 1,30 69,10 9,21 - - 

Návar I L(42) 37.3-4 1,18 19,53 3,79 27,70 47,58 - - 

Návar I -  

FOX NIBAS 70/20 

1 (L1) 37.3-4 0,88 20,17 5,21 22,60 49,54 - 1,36 

2 L(18) 37.3-3 0,71 18,80 6,28 8,89 62,55 - 2,76 

Návar II -  

OK 48.00N 

3 L(54) 37.3-2 0,75 5,81 2,77 72,00 18,67 - - 

4 L(5) 37.3-2 0,80 1,0 1,56 93,26 3,39 - - 

5 L(9) 37.3-1 0,77 0,28 1,48 96,54 0,93 - - 

R38.1 

ZM  - L(55) 38.1-4 0,42 0,36 1,11 97,58 0,53 - - 

OPZM  - L(41) 38.1-4 0,42 0,29 0,89 97,75 0,65 - - 

Hranice ztavení 

ze strany 

ZM L(27) 38.1-4 1,03 0,52 0,9 94,44 0,83 - - 

Návar I L(26) 38.1-4 0,48 14,63 4,24 32,11 48,55 - - 

Návar I -  

NIBAS 70/20Mn-FD        

1 L(65) 38.1-3 0,41 17,23 5,22 19,44 55,84 - 1,86 

2 L(54) 38.1-2 0,42 20,61 5,4 4,55 66,89 - 2,12 

Návar II -  

EAS 2 PW-FD        

3 L(23) 38.1-2 0,58 19,86 2,49 42,79 34,28 - - 

4 L(7) 38.1-1 0,64 19,13 1,54 62,75 15,94 - - 

R38.2 

ZM  - L(41) 38.2-5 0,43 0,25 0,91 97,56 0,59 - - 

OPZM  - L(20) 38.2-5 0,45 0,34 1,16 97,43 0,61 - - 

Hranice ztavení 

ze strany 

ZM L(4) 38.2-5 0,44 0,35 0,96 97,53 0,72 - - 

Návar I L(3) 38.2-5 0,34 18,16 4,07 17,52 59,91 - - 

Návar I -  

NIBAS 70/20Mn-FD        

1 L(32) 38.2-4 0,49 17,55 5,30 15,82 58,28 - 2,56 

2 L(16) 38.2-3 0,49 20,88 4,94 3,53 67,75 - 2,42 

Návar II -  

EAS 2 PW-FD        

3 L(39) 38.2-2 0,67 20,40 2,41 48,81 27,70 - - 

4 L(10) 38.2-1 0,97 21,15 1,84 61,69 14,35 - - 

R38.3 

ZM  - L(70) 38.3-4 0,45 0,33 1,16 97,20 0,50 - - 

OPZM  - L(30) 38.3-4 0,45 0,28 0,91 97,65 0,72 - - 

Hranice ztavení 

ze strany 

ZM L(11) 38.3-4 0,37 0,85 0,93 96,57 1,27 - - 

Návar I L(10) 38.3-4 0,41 16,39 4,30 24,21 53,12 - 1,56 

Návar I -  

NIBAS 70/20Mn-FD        

1 L(62) 38.3-3 0,49 17,88 5,72 13,61 59,49 - 2,82 

2 L(16) 38.3-3 0,37 19,92 5,39 6,13 65,97 - 2,22 

Návar II -  

EAS 2 PW-FD        

3 L(22) 38.3-2 0,67 20,58 2,81 45,13 30,51 - - 

4 L(10) 38.3-1 0,92 20,33 1,70 62,49 14,15 - - 

R39.1 

ZM  - L(53) 39.1-5 0,46 0,28 0,91 97,89 0,46 - - 

OPZM  - L(16) 39.1-5 0,44 0,28 0,96 97,72 0,60 - - 

Hranice ztavení 

ze strany 

ZM L(6) 39.1-5 0,45 0,65 0,92 97,25 0,73 - - 

Návar I L(5) 39.1-5 0,73 17,84 1,24 72,12 8,07 - - 

Návar I -   

CN 23/12 PW-FD      

1 L(33) 39.1-4 0,84 19,84 1,65 66,13 11,54 - - 

2 L(15) 39.1-3 0,87 23,37 1,60 62,57 11,33 - - 

Návar II -  

SAS 2 PW-FD 

3 L(45) 39.1-2 0,77 21,10 1,30 67,25 9,59 - - 

4 L(13) 39.1-1 0,82 19,55 1,48 67,61 10,54 - - 
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Tab. 92 Elektronová analýza EDS chemického složení návarů - pokračování 
Vzorek 

číslo 
Měřená oblast návaru Vrstva Spectrum 

Chemické složení [%] 

Si Cr Mn Fe Ni Mo Nb 

R39.2 

ZM  - L(75) 0,46 0,29 1,01 97,76 0,48 - - 

OPZM  - L(45) 39.2-4 0,49 0,24 0,78 97,88 0,61 - - 

Hranice ztavení 

ze strany 

ZM L(31) 39.2-4 0,60 4,86 0,75 90,96 2,83 - - 

Návar I L(30) 39.2-4 1,00 20,78 1,67 65,85 10,41 - - 

Návar I -   

CN 23/12 PW-FD      

1 L(68) 39.2-3 0,79 19,94 1,50 66,23 11,54 - - 

2 L(39) 39.2-3 0,99 23,08 1,41 63,17 11,35 - - 

Návar II -  

SAS 2 PW-FD 

3 L(43) 39.2-2 0,97 20,68 1,33 66,14 10,31 - - 

4 L(10) 39.2-1 0,75 19,15 1,59 67,31 10,70 - - 

R39.3 

ZM  - L(76) 39.3-4 0,45 0,27 0,96 97,81 0,51 - - 

OPZM  - L(40) 39.3-4 0,43 0,29 0,93 97,91 0,45 - - 

Hranice ztavení 

ze strany 

ZM L(29) 39.3-4 0,47 2,75 1,12 94,07 1,58 - - 

Návar I L(28) 39.3-4 0,70 19,36 1,50 67,29 11,15 - - 

Návar I -   

CN 23/12 PW-FD      

1 L(10) 39.3-4 0,81 19,27 1,44 68,80 9,67 - - 

2 L(38) 39.3-3 0,79 23,77 1,42 63,00 11,03 - - 

Návar II -  

SAS 2 PW-FD 

3 L(42) 39.3-2 0,84 20,25 1,58 65,35 11,97 - - 

4 L(13) 39.3-1 0,77 19,82 1,43 67,61 10,36 - - 

6.2.10 Elektronová analýza mikrostruktury 

Vzhledem k tomu, že varianta návaru R36 (obr. 153) je s ohledem na použité 

přídavné materiály a základní materiál nejvíce blízká původní výrobní technologii  

navařování vícevrstvých přechodových návarů v jaderné energetice, proto bylo ještě 

provedeno u vybraného vzorku R36.1 detailní sledování mikrostruktury.  

Ke sledování mikrostruktury byl použit mód BEC, který odpovídá emisi zpětně 

odražených elektronů a podává informace o změnách chemického složení materiálu  

(resp. o změnách průměrného atomového čísla). V některých případech bylo sledování 

mikrostruktury doplněno lokální elektronovou analýzou chemického složení materiálu 

pomocí energiově dispersního analyzátoru IXRF 500. V průběhu prací byly na všech 

výbrusech pořízeny snímky z řádkovacího elektronového mikroskopu JSM 5510 LV. 

Ze vzorku byl vyříznut segment rozměrově vyhovující komoře řádkovacího 

elektronového mikroskopu JSM 5510 LV. Na segmentu byl běžnými postupy připraven 

metalografický výbrus na kterém bylo provedeno detailní sledování mikrostruktury. 

Vybrané výsledky z analýzy mikrostruktury jsou přehledně zdokumentovány obrázky 

včetně definovaných míst A až L kontrolované oblasti návaru (přílohy č. 25). 

  
Obr. 153 Zkušební vzorek heterogenního návaru R36.1 
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Hlavní poznatky získané při sledování mikrostruktury vzorku R36.1 lze shrnout  

do následujících bodů: 

 V žádné ze sledovaných vrstev návarů na vzorku R36.1 nebyly nalezeny trhliny;  

 Mikrostruktura materiálu všech vrstev jednotlivých návarů v oblasti D, J, F 

a L z obrázku P25.1 - přílohy, i výsledky analýz chemického složení jsou uvedeny  

na obrázku P25.2 - přílohy;  

 Pro jednotlivé vrstvy návaru byla provedena analýza chemického složení nalezených 

nehomogenit, jedná se o tmavě zbarvené kulovité vměstky, které vykazovaly oproti 

matrici vyšší obsah Ti, respektive Al (obr. P25.15 až P25.17 - přílohy);  

 Dále byly provedeny analýzy částic strukturních fází nepravidelného tvaru, které patrně 

odpovídají δ-feritu, částice obsahuji vyšší obsah Cr a nižší obsah Ni (obr. P25.15  

až P25.17 - přílohy); 

 Charakter mikrostruktury jednotlivých vrstev návarů je zdokumentován na snímcích 

(obr. P25.3 až P25.23 - přílohy): 

 Oblast A - D - G - J = návar ZIO-8 (2. vrstvy) + EA-400/10T (2. vrstvy),  

(obr. P25.3 až P25.6 - přílohy); 

 Oblast C - F - I - L  = návar EA-395/9 (2. vrstvy) + EA-400/10T (2. vrstvy), 

(obr. P25.7 až P25.10 - přílohy); 

 Oblast B = ZIO-8 (1. vrstva) + EA-395/9 (1. vrstva),  

(obr. P25.11 - přílohy); 

 Oblast E = ZIO-8 (2. vrstva) + EA-395/9 (2. vrstva),  

(obr. P25.12 a P25.20 - přílohy); 

 Oblast H = ZIO-8 (2. vrstva) + EA-400/10T (1. vrstva), 

(obr. P25.13, P25.21 a P25.22 - přílohy); 

 Oblast K = EA-400/10T (1. vrstva) + EA-400/10T (2. vrstva),  

(obr. P25.14 a P25.23 - přílohy); 

 Pokud se při zvětšeních 50x až 300x v některé z vrstev vedle sebe objevují různě tmavé 

oblasti (např. obr. P25.4, P25.5, P25.11 a P25.12 - přílohy), nejedná se o důsledek 

změny průměrného atomového čísla, změny kontrastu jsou v tomto případě důsledkem 

rozdílné orientace krystalografických rovin. 

6.2.11 Elektronová analýza necelistvostí a nehomogenit  

V souvislosti s ověřováním vlivu různých technologických postupů na vlastnosti 

heterogenních svarových spojů byla připravena řada vzorků s různými typy přechodových   

návarů. Na těchto vzorcích při metalografickém hodnocení byly na výbrusech nalezeny 

trhliny. Vzhledem k  výskytu trhlin v návarech varianty R31, R32 a R38 byly vybrané 

vzorky předány k dalším fraktografickým rozborům. Vzhledem k již získaným výsledkům 

z přechozích laboratorních zkoušek návarů, byly cíle rozboru mikrostruktury definovány 

takto: 

 prokázat, zda se ve vybraných vzorcích návaru vyskytují trhliny; 

 u nalezených trhlin odhadnout mechanismus jejich vzniku; 

 ověřit, zda se v blízkosti nalezených trhlin mění hodnota mikrotvrdosti; 

 provést kontrolu chemického složení a popsat případné lokální změny. 
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První část analýz byla provedena na vzorcích v naleptaném stavu a získané 

výsledky byly zpracovány ve formě pracovní obrazové přílohy. V této etapě prací byly 

pořízeny snímky z řádkovacího elektronového mikroskopu JSM 5510 LV. Na základě 

těchto výsledků se nepodařilo učinit jednoznačné závěry o výskytu trhlin. Nalezené útvary 

připomínající trhliny mohly být pouze důsledkem selektivního leptání po hranicích 

strukturních či substrukturních útvarů. 

V navazující etapě byla proto ze všech naleptaných vzorků odbroušena vrstva 

tloušťky cca 0,4 mm a poté byl připraven nový metalografický výbrus. Takto připravené 

nenaleptané výbrusy byly podrobně sledovány pomocí řádkovacího elektronového 

mikroskopu JSM 5510 LV. Pro dokumentaci výsledků byly pořízeny snímky ve dvou 

odlišných módech, dále označených SE a BEC. Mód SE odpovídá emisi sekundárních 

elektronů a podává informace především o mikromorfologii povrchu sledovaného vzorku. 

Mód BEC odpovídá emisi zpětně odražených elektronů a podává informace  

o změnách chemického složení materiálu (respektive o změnách průměrného atomového 

čísla). Dále byla pomocí energiově dispersního analyzátoru RIXF 500 provedena lokální 

elektronová analýza chemického složení materiálu. Ve většině případů byla provedena 

plošná analýza, v několika případech i analýza liniová.  

U opakované analýzy mikrostruktury vzorku R32.1R byla využita možnost použití 

nového unikátního zařízení firmy Jeol - mikroskop JSM 7800F s analyzátorem EDS AZtec 

X-Max Premium. Při analýze byla pozornost zaměřena na sledování a rozbor chemického 

složení částic, které se vyskytují v okolí licích vad (mikrostaženin). 

V případě vzorku R31.1 bylo provedeno orientační měření Vickersovy 

mikrotvrdosti HV0,1 při zatížení odpovídající závaží o hmotnosti 100 g. Cílem tohoto 

měření bylo ověřit, zda naměřené hodnoty se mohou měnit v závislosti na vzdálenosti  

od nalezených trhlin. Vybrané výsledky z analýzy necelistvostí a nehomogenit jsou 

přehledně zdokumentovány obrázky (přílohy č. 26). 

Analýza mikrostruktury vzorku R31.1 

Hlavní poznatky získané při sledování mikrostruktury vzorku R31.1 lze shrnout  

do následujících bodů: 

 Mikrostruktura návaru NIBAS 70/20 je značně nehomogenní a je tvořena výraznými 

dendrity (obr. P26.1 - přílohy). Na snímcích lze rozeznat jednotlivé vrstvy návaru, 

dendrity jsou orientovány kolmo k rozhraní těchto vrstev. Ve vrstvách návaru NIBAS 

70/20 nebyly nalezeny žádné trhliny. 

 Mikrostruktura návaru FOX SAS 2 je dokumentována snímky (obr. P26.2 a P26.3 - 

přílohy). Ze snímků je patrné, že ve srovnání s návarem NIBAS 70/20 je mikrostruktura 

více homogenní.  

 Ve vrstvách návaru FOX SAS 2 bylo nalezeno velké množství trhlin (obr. P26.2  

a P26.3 - přílohy). Jejich množství roste se vzdáleností od rozhraní s návarem NIBAS 

70/20. Všechny nalezené trhliny mají stejný charakter. Mikromorfologie lící trhlin 

otevřených při broušení odpovídá licím vadám. Na lících trhlin ani v jejich okolí nebyly 

nalezeny žádné zjevné stopy plastické deformace. 

 Na lících trhlin byly pozorovány částice s charakteristickým hvězdicovitým tvarem, 

které obsahují poměrně vysoké koncentrace niobu (místa 1, 2, 3 a 6 na obr. P26.4 -

přílohy). 

 V celém objemu návarů NIBAS 70/20 i FOX SAS 2 se vyskytují malé okrouhlé útvary 

do velikosti 2 μm (obr. P26.1 - přílohy). Při dostatečně velkém zvětšení bylo zjištěno,  

že se nejedná o dutiny, ale o sférické částice (obr. P26.5 - přílohy). Průměrné atomové 
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číslo těchto částic je výrazně nižší než průměrné atomové číslo okolní matrice, částice 

se tedy jeví jako černé a mohou připomínat dutiny. 

 Pomocí EDS analýzy chemického složení bylo prokázáno, že kromě prvků obsažených 

v návarech, tyto sférické inkluze obsahují především hliník a titan. V návaru  

FOX SAS 2 se obsah hliníku v částicích pohybuje cca do 20 hm. % a obsah titanu  

cca do 13 hm. %. V návaru NIBAS 70/20 je složení částic jiné, obsah hliníku 

nepřevyšuje 8 hm. %, zatímco obsah titanu může dosáhnout i více než 30 hm. % 

(obr. P26.5 - přílohy). 

 Heterogenní mikrostruktura návarů vede i k lokálním změnám chemického složení. 

Toto kolísání však není ovlivněno případným výskytem trhlin v návarech (obr. P26.6 - 

přílohy). 

 Z makroskopického hlediska lze konstatovat, že obsah niklu v návaru FOX SAS 2 klesá 

s rostoucí vzdáleností od hranice s návarem NIBAS 70/20.  

 Naměřené hodnoty mikrotvrdosti měly v důsledku výrazné nehomogenity návaru 

značný rozptyl. Měření mikrotvrdosti neprokázalo žádnou závislost hodnot 

mikrotvrdosti HV0,1 na vzdálenosti od ústí trhlin (obr. P26.7 - přílohy). 

Analýza mikrostruktury vzorku R32.1 

Hlavní poznatky získané při sledování mikrostruktury vzorku R32.1 lze shrnout  

do následujících bodů: 

 Ze snímků (obr. P26.8 - přílohy) je patrné, že mikrostruktura  návaru  EA-395/9 

je značně nehomogenní. V signálu (mód) BEC lze pozorovat světle zbarvené síťoví, 

které svědčí o lokálních změnách chemického složení (průměrného atomového čísla). 

 V návaru EA-395/9 bylo nalezeno několik útvarů připomínajících trhliny, které sledují 

směr dendritů. Jedná se však spíše o systém více či méně propojených dutin  

na hranicích dendritů. Je velmi pravděpodobné, že v jiném řezu by se jednalo  

o souvislou trhlinu.  

 Analýzy chemického složení materiálu v okolí těchto útvarů prokázaly přítomnost 

vysokých koncentrací molybdenu a to jak v těsném okolí těchto dutin, tak i ve světlých 

částicích vyskytujících se v návaru EA-395/9 (obr. P26.11 - přílohy).  

 V návaru FOX SAS 2 bylo nalezeno množství trhlin. Mikromorfologie lící těchto trhlin 

odpovídá licím vadám (obr. P26.9 - přílohy). 

 Mikromorfologie jedné z lící trhliny téměř rovnoběžné s povrchem výbrusu  

je dokumentována na (obr. P26.10 - přílohy). Na (obr. P26.12 - přílohy)  jsou 

vyznačeny polohy míst lokálních analýz chemického složení. Částice na volném 

povrchu dendritů obsahují kromě zvýšené koncentrace molybdenu i vysoký obsah 

niobu. Z údajů o chemickém složení přídavných materiálů lze usoudit, že molybden  

se do částic dostal z materiálu EA-395/9, zatímco niob by měl pocházet z návaru 

FOX SAS 2. 

Analýza mikrostruktury vzorku R32.1R 

Hlavní poznatky získané při sledování mikrostruktury vzorku R32.1R lze shrnout  

do následujících bodů: 

 Mikrostruktura návaru EA-395/9 je u obou vzorků R32.1 a R 32.1R velmi podobná 

(obr. P26.8 a P26.13 - přílohy). I v tomto případě bylo v signálu (mód) BEC 

pozorováno nápadné světle barvené síťoví, svědčící o lokálních změnách chemického 

složení. 

 Světlé síťoví v mikrostruktuře návaru EA-395/9 je způsobeno proměnlivou koncentrací 

molybdenu v návaru. Výsledky analýz na (obr. 26.19 - přílohy) dokumentují, že síťoví 
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obsahuje cca 8 hm. % molybdenu. Byly však nalezeny drobné precipitáty o velikosti  

1 až 2 µm, kde obsah molybdenu dosahoval až cca 25 hm. %.  

 Snímky na (obr. P26.13 a P26.19 - přílohy) dokumentují v návaru  EA-395/9 výskyt 

drobných  kulovitých inkluzí obsahujících hliník a titan. 

 V návaru EA-395/9 bylo nalezeno pouze několik trhlin, zpravidla na rozhraní s návarem 

FOX SAS 2 (obr. P26.14 - přílohy). Trhliny sledují dendritickou texturu návaru. 

 Mikrostruktura první vrstvy návaru FOX SAS 2 je rovněž výrazně dendritická  

(obr. P26.15 - trhliny). Trhliny přecházejí v řádky dutin, mezi nimiž jsou pásy světlého 

precipitátu. Výsledky liniové analýzy chemického složení prokázaly, že tyto pásy jsou 

výrazně obohaceny molybdenem a niobem (obr. P26.20 a P26.21 - přílohy). 

 Většina nalezených trhlin na výbrusu sledovaného vzorku je soustředěna u rozhraní 

druhé a třetí vrstvy návaru FOX SAS 2. Snímky na (obr. P26.16 - přílohy) dokumentují 

shluk takových trhlin. Jejich líce mají morfologii odpovídající licím vadám. Směr trhlin 

sleduje texturu materiálu. 

 Třetí vrstva návaru FOX SAS 2 je co do chemického složení více homogenní než vrstvy 

předchozí (obr. P26.17 - přílohy). Nicméně trhliny zde také sledují dendritickou texturu 

a rovněž přecházejí v řádky dutinek spojených pásy světlé fáze.  

 V mezidendritických prostorech a v blízkosti světlých pásů se nacházejí zrna (částice), 

které se na (obr. P26.17 a P26.22 - přílohy) jeví tmavší. Světlé pásy obsahují zvýšené 

koncentrace niobu a molybdenu, tmavé obsahují zvýšený obsah molybdenu a chrómu. 

Podobné tmavé oblasti u vzorku R 32.1 pozorovány nebyly. 

 Poznatky získané v jednotlivých etapách práce vedou k závěru, že v případě částic 

s vysokým obsahem niobu cca až 69 hm. % nalezených na povrchu staženin 

se pravděpodobně nejedná o částice Lavesovy fáze Fe2Nb. Analyzované částice  

(obr. P26.23 - přílohy) vykazují příliš vysoký obsah niobu, než který by odpovídal 

stechiometrickému poměru 2:1 (Fe:Nb). Lavesovy fáze lze spolehlivě pozorovat 

v signálu (mód) BEC, neboť v signálu (mód) SE nelze částice Lavesovy fáze odlišit  

od ostatních částic.  Na snímcích se projevují jako svítící částice, nejčastěji vypadající 

jako nepravidelné protažené globule.  

 Na výbrusech byly nalezeny i další podobné částice, u kterých nebylo zcela 

jednoznačně prokázáno, že vznikly ve staženinách resp. v mezidendritickém prostoru 

(např. obr. P26.19, P26.22 a P26.28 - přílohy). Naměřené obsahy niobu (molybdenu)  

a železa by sice mohly odpovídat složení Lavesovy fáze Fe2Nb (Fe2Mo), ale navíc byly 

nalezeny i poměrně značně vysoké obsahy dalších prvků (především Ti a Cr).  

V této souvislosti je třeba poznamenat, že výsledky lokální elektronové mikroanalýzy 

jsou výrazně ovlivněny analyzovaným objemem, který je srovnatelný s velikostí 

analyzovaných částic.  V případě výbrusů navíc nelze odhadnout do jaké hloubky pod 

povrch částice zasahuje. Je tedy pravděpodobné, že analyzujeme nejen částici,  

ale do jisté míry i matrici.  

 Mikromorfologické znaky nalezených vad v určitých případech zcela prokazují,  

že se jedná o staženiny, jejichž příčinou vzniku je smršťování tavné lázně 

v mikroobjemu. Průvodním jevem je přechod tekutého kovu do pevné krystalické fáze. 

Staženiny jsou ostrohranné dutiny, které zmenšují mikroprůřez svarového spoje  

a výrazně snižují mechanické vlastnosti materiálu, zejména plastické vlastnosti  

(obr. 9, obr. P26.16 - přílohy). 

 Pro jednoznačný průkaz přítomnosti částic Lavesovy fáze by bylo nutné použít 

transmisní elektronovou mikroskopii a sledovat částice na extrakčních replikách.  

Tato metoda umožňuje jednak analýzu chemického složení jednotlivých částic pomocí 

EDS (vliv okolní matrice je v tomto případě vyloučen), jednak umožňuje pomocí 

difrakce určit krystalografickou strukturu dané fáze. 
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Analýza mikrostruktury vzorku R38.1 

Hlavní poznatky získané při sledování mikrostruktury vzorku R38.1 lze shrnout  

do následujících bodů: 

 Ve druhé vrstvě návaru NIBAS 70/20 Mn-FD byla nalezena poměrně velká staženina 

(obr. P26.26 - přílohy), nebyly nalezeny žádné trhliny. 

 V návaru EAS 2 PW-FD bylo nalezeno množství trhlin (obr. P26.25 - přílohy). Jejich 

líce vykazují morfologii odpovídající licím vadám.  

 Na volném povrchu dendritů byl v návaru EAS 2 PW-FD prokázán výskyt nápadných 

hvězdicovitých útvarů. Analýzou chemického složení těchto částic na líci  

vhodně orientované trhliny bylo prokázáno, že tyto útvary obsahují velké  

množství niobu (obr. P26.27 - přílohy). 

 Niob je přítomen i ve druhé vrstvě návaru EAS 2 PW-FD (obr. P26.26 - přílohy). 

Výskyt niobu je vázán na drobné precipitáty v jinak poměrně homogenní matrici,  

viz výsledky lokálních analýz chemického složení v první vrstvě návaru EAS 2 PW-FD 

(obr. P26.28 - přílohy). 

 Ze snímků na (obr. P26.28 - přílohy) je patrné, že v návaru se dále vyskytuje velké 

množství drobných kulovitých inkluzí, které obsahují hliník a titan. 

 Výchozí materiál EAS 2 PW-FD niob neobsahuje. Lze tedy soudit, že výskyt niobu 

v tomto návaru je důsledkem toho, že se při nanášení další vrstvy návaru částečně nataví 

vrstva předchozí.  

7 STUDIE TECHNOLOGICKÉ PROVEDITELNOSTI NÁVARŮ 

Vzhledem k tomu, že se v současné době hromadí případy výskytu vad typu trhlin 

v heterogenních svarových spojích dlouhodobě provozně exponovaných, je proto nezbytně 

nutné určit povahy těchto poškození, které mohou být způsobeny již při nedodržení 

výrobních technologických postupů. Výrobní odchylky v kvalitě mohou do jisté míry 

způsobovat, že již výchozí struktura svarového spoje  je za daných podmínek nevyhovující, 

takže dříve dochází k vyčerpání životnosti materiálu a tím  svarový spoj přestane plnit 

svoji projektovou funkci tj. může dojít k nevratnému poškození materiálu. 

 Proto v rámci studie technologické proveditelnosti heterogenních návarů,  

jsou na vybraných vzorkách (obr. 154) z provozně exponovaného svarového spoje 

provedeny laboratorní zkoušky s ohledem na posouzení strukturní stability přechodového 

návaru. Za účelem prokázání vlivu výrobních technologických odchylek na kvalitu 

svarového spoje byly v rámci studie technologické proveditelnosti svařeny a vyhodnoceny 

zkušební návary (obr. 155, 156) v  různých variantách svařovacích parametrů.  

Volbou přídavných materiálů a do jisté míry i parametrů navařování lze měnit chemické 

složení a vlastnosti návarů. Tímto lze prokázat, že tyto technologické změny do značné 

míry ovlivňují náchylnost návaru ke vzniku trhlin v oblasti nestabilní struktury 

a to již v průběhu výrobního procesu.  

Vzhledem k již dostupným informacím o charakteru degradačních procesů 

heterogenních svarových spojů, byly cíle studie technologické proveditelnosti definovány 

takto: 

 prokázat, zda ve vybraných vzorkách provozně exponovaného svarového spoje  

se nevyskytují odchylky v  proveditelnosti přechodových návarů s ohledem 

na požadavky výrobní technologické dokumentace - provedena elektronová analýza 

mikrostruktury a chemického složení vzorku R42.2;  
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 ověřit vliv změny technologických parametrů (tloušťky návaru) na kvalitu zkušebního 

návaru - provedena elektronová analýza mikrostruktury a chemického složení vzorku 

R40.1; 

 provést studii technologické proveditelnosti zkušebních návarů s ohledem na různé 

varianty svařovacích parametrů - provedena analýza chemického složení, obsahu feritu 

a makrostruktury vzorku R43.1. 

 
Obr. 154 Vzorky R42.2A (B, C) z vyříznutého segmentu svarového spoje  

 
Obr. 155 Zkušební návar R40.1  

 
Obr. 156 Zkušební návar R43.1  
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7.1 Experimentální zkoušky vzorku R42.2 

Pro provedení experimentálních zkoušek v rámci studie technologické 

proveditelnosti heterogenních návarů, byly získány tři vzorky z provozně exponovaného 

heterogenního svarového spoje. V rámci experimentálního zkoušení byly vzorky 

identifikovány pod označením R42.2A, R42.2B a R42.2C. Každý takto získaný vzorek 

obsahuje poměrnou část z oblasti základního materiálu, dvouvrstvého návaru a výplně 

svaru.  

7.1.1 Kontrola mikrostruktury vzorku R42.2  

Pro kontrolu mikrostruktury s ohledem na vyhodnocení makrovýbrusu byl vybrán 

vzorek R42.2C. Analyzovaný vzorek byl z důvodu přípravy metalografických preparátů 

rozdělen na dvě části. Po vybroušení a mechanickém leštění byly preparáty sledovány 

pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu JSM 5510 LV. Ve vyznačených  místech 

byla provedena podrobná dokumentace mikrostruktury (obr. 157). Při sledování 

mikrostruktury byl použit mód BEC, který odpovídá emisi zpětně odražených elektronů 

a podává informace o změnách chemického složení materiálu (respektive o změnách 

průměrného atomového čísla). V některých případech bylo sledování mikrostruktury 

doplněno lokální elektronovou analýzou chemického složení materiálu pomocí energiově 

dispersního analyzátoru rtg. záření IXRF 500. V průběhu analýzy mikrostruktury  

byly na všech výbrusech pořízeny snímky z řádkovacího elektronového mikroskopu 

JSM 5510 LV.  

Vzorek R42.2C je tvořen následujícími materiály: 

 základní materiál - ocel 22K 

 návar I - plný drát Sv10Ch16N25AM6 + tavidlo OF10 

 návar II - plný drát Sv04Ch19N11M3 + tavidlo OF6 

 výplň svaru - obalená elektroda EA-400/10T 

 

Obr. 157 Pohled na vzorek R42.2C s vyznačením analyzovaných oblastí 

Svarový spoj byl po svaření vyžíhán v režimu 640 °C/ 6 hod a dále vystaven 

podmínkám provozního zatížení po dobu cca 27 let. V tabulce 93 jsou uvedeny základní 

informace o nominálním chemickém složení materiálu jednotlivých návarů. 

Makrostruktura vzorku R42.2C  včetně vyznačených oblastí pro detailní sledování 

mikrostruktury je vidět na obrázku 157. Vybrané výsledky z analýzy mikrostruktury jsou 

přehledně zdokumentovány obrázky (přílohy č. 27). 
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Tab. 93 Chemické složení materiálů návarů   

Materiál [hm. %] C Si Mn Cr Ni Mo 

Návar I 

Sv-10Ch16N25AM6 + OF10 

min. 0,05 - 0,80 14,00 23,00 5,00 

max. 0,10 1,00 2,00 17,00 27,00 7,00 

Návar II 

Sv-04Ch19N11M3+ OF6 

min. - 0,30 0,80 16,00 9,00 1,50 

max. 0,08 1,20 2,00 20,00 12,00 3,00 

Výplň 

EA-400/10T 

min. - - 1,15 16,80 9,00 2,00 

max. 0,10 0,60 3,10 19,00 12,00 3,50 

22K 
min. 0,19 0,20 0,75 - - - 

max. 0,26 0,40 1,00 ≤0,30 0,50 - 

Hlavní poznatky získané při sledování mikrostruktury vzorku R42.2C lze shrnout 

do následujících bodů: 

 Mikrostruktura návaru v oblasti A je zachycena na (obr. P27.1 a P27.2 - přílohy). 

 V oblasti A byla provedena analýza chemického složení  návaru I a návaru II  

(obr. 27.3 - přílohy) a dále analýza složení nalezených nehomogenit. Šlo o tmavě 

zbarvené kulovité vměstky, které vykazovaly oproti matrici vyšší obsah Al  

(obr. P27.4 - přílohy). Podobné vměstky se vyskytují v obou návarech i ve výplni svaru 

a jsou patrné na snímcích při větších zvětšeních. 

 Vrstva návaru I je poměrně tenká a v oblasti B je dokonce přerušená (obr. P27.5, P27.6,  

P27.8 a P27.10 - přílohy). Patrně došlo k jejímu odtavení při nanášení návaru II. 

 Změny tloušťky vrstvy návaru I v oblasti B jsou v blízkosti s rozhraním s materiálem 

22K provázeny i změnami chemického složení (obr. P27.7, P27.9 a P27.11 - přílohy).  

 V návaru II v těsné blízkosti od rozhraní s výplní svaru (poblíž sledované oblasti C) 

byla nalezena trhlina, která sleduje směr dendritů (P27.12 a P27.13 - přílohy). 

 Rozhraní návaru II a výplně svaru (oblast C) není na snímcích kontrastní, protože jejich 

složení je podobné (P27.14 a P27.15 - přílohy). 

7.1.2 Chemický rozbor vzorku R42.2 

Na vzorkách R42.2A(B, C) v oblasti základního materiálu, návaru I, návaru II  

a výplně svaru bylo provedeno kontrolní měření chemického složení metodou rentgenové 

fluorescence analyzátorem typu Oxford Instruments X-MET 5100. Pro znázornění analýzy 

chemického složení je postup měření zdokumentován na obrázku č. 158. 

Výsledky z měření chemického složení vzorků R42.2A (B, C) jsou přehledně 

uvedeny v tabulce 94 a zdokumentovány obrázky (přílohy č. 28). Změřené hodnoty 

definují chemické složení jednotlivých oblastí vzorku resp. částí heterogenního svarového 

spoje. 

Tab. 94 Chemický rozbor vzorku R42.2 analyzátorem Oxford Instruments X-MET 5100   
Vzorek 

číslo 
Měřená oblast návaru 

Chemické složení svarového kovu [%] 

Si Mn Fe Cr Ni Mo Nb Ti 

R42.2A 

ZM - 22K - 1,0 98,3 0,2 0,3 0,1 - - 

Návar I - Sv-10Ch16N25AM6 0,70 1,18 62,22 13,83 17,74 3,46 0,01 - 

Návar II - Sv-04Ch19N11M3 0,50 1,17 64,44 17,50 13,09 2,74 0,01 - 

Výplň - EA-400/10T 0,48 1,21 65,49 18,56 11,35 2,42 0,02 - 

R42.2B 

ZM - 22K - 0,9 98,5 0,2 0,3 0,1 - - 

Návar I - Sv-10Ch16N25AM6 0,78 1,13 60,24 12,40 20,31 4,09 - - 

Návar II - Sv-04Ch19N11M3 0,81 1,29 63,37 17,29 13,57 2,97 0,05 0,17 

Výplň - EA-400/10T 0,71 1,24 65,14 18,42 11,84 2,42 0,01 0,01 
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Tab. 94 Chemický rozbor vzorku R42.2  - pokračování   
Vzorek 

číslo 
Měřená oblast návaru 

Chemické složení svarového kovu [%] 

Si Mn Fe Cr Ni Mo Nb Ti 

R42.2C 

ZM - 22K - 1,1 98,2 0,2 0,3 0,1 - - 

Návar I - Sv-10Ch16N25AM6 0,54 1,11 64,14 14,01 15,89 3,26 - 0,09 

Návar II - Sv-04Ch19N11M3 0,55 1,06 64,88 16,31 13,90 2,82 - - 

Výplň - EA-400/10T 0,53 1,32 65,21 18,62 11,64 2,37 0,02 0,01 

 

Obr. 158 Měření chemického složení na vzorku R42.2A(B, C) 

7.1.3 Elektronová analýza chemického složení vzorku R42.2 

Na vzorkách R42.2A (B, C) byly provedeny liniové analýzy chemického složení 

kolmo ke směru sváření (obr. 159). Tyto linie byly analyzovány metodou EDS (energiově 

disperzní spektroskopie). Metoda EDS byla použita pro měření celkového složení 

materiálu návarů, jmenovitě pak prvků Cr, Ni, Mn, Mo a Si. Pro měření EDS spekter  

byl použit rastrovací elektronový mikroskop Tescan VEGA3 s EDS detektorem.  

Všechny linie byly měřeny s roztečí bodů 20 µm, linie celkových spekter byly měřeny 

přes celou tloušťku vzorku.  

Pod označením vzorku jsou uvedeny jednotlivé analýzy EDS, vzhledem 

k tloušťce vzorků bylo nezbytné naměřit několik linií a ty následně ručně spojit na základě 

částečného překryvu snímků. Dále je pro každý návar uvedena tabulka z měření 

koncentrace prvků a graf celkového složení návaru.  Vzhledem k velkému počtu měření  

na všech vrstvách návarů jsou všechny naměřené hodnoty uvedeny v technické 

zprávě 13C1058-01/0002-7/2593N. Vybrané výsledky z měření jsou přehledně uvedeny  

v tabulce 95 a zdokumentovány obrázky (přílohy č. 29). Změřené hodnoty definují 

chemické složení jednotlivých oblastí návaru či výplně.  

 

Obr. 159 Celkový pohled na vzorky R42.2A (B, C) s vyznačením míst linie měření 
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Obr. 159 Celkový pohled na vzorky R42.2A (B, C) - pokrčování 

Tab. 95 Elektronová analýza EDS chemického složení  
Vzorek 

číslo 

Měřená oblast 

návaru 
Vrstva Spectrum 

Chemické složení [%] 

Si Cr Mn Fe Ni Mo 

R42.2A - 

linie A 

ZM  - L(29) 42.2AI-4 0,19 0,28 0,89 98,05 0,59 - 

TOO - L(10) 42.2AI-4 0,4 0,31 1,09 97,63 0,56 - 

Hranice ztavení 

ze strany 

ZM L(01) 42.2AI-4 0,23 1,91 1,52 95,29 1,06 - 

Návar I L(58) 42.2AI-3 1,06 11,99 1,41 68,6 16,93 - 

Návar I -  

Sv-10Ch16N25AM6 

+ OF10 

- L(57) 42.2AI-3 0,83 12,34 1,16 61,55 18,81 5,31 

- L(7) 42.2AI-3 0,91 12,28 1,24 60,96 19,52 5,09 

- L(66) 42.2AI-2 1,12 11,61 1,1 63,07 18,34 4,75 

Návar II - 

Sv-04Ch19N11M3 

+ OF6 

- L(64) 42.2AI-2 0,67 17,96 1,51 63,94 12,91 3,01 

- L(3) 42.2AI-2 0,99 18,67 1,61 60,99 13,34 4,41 

- L(4) 42.2AI-1 0,81 18,16 1,42 62,69 13,29 3,64 

R42.2A - 

linie B 

Návar II - 

Sv-04Ch19N11M3 

+ OF6 

- L(58) 42.2AII-3 0,99 18,11 1,46 62,31 13,27 3,86 

- L(32) 42.2AII-3 0,41 19,89 1,82 62,46 12,80 2,61 

- L(16) 42.2AII-3 0,75 18,95 1,51 61,37 13,56 3,87 

Výplň - 

EA-400/10T 

- L(74) 42.2AII-2 0,77 18,61 1,61 63,02 12,92 3,06 

- L(4) 42.2AII-1 0,89 20,26 1,44 61,48 11,18 4,75 

- L(2) 42.2AII-1 0,82 18,65 1,61 62,78 12,86 3,28 

R42.2B - 

linie A 

ZM  - L(79) 42.2BI-4 0,31 0,25 0,76 98,34 0,33 - 

TOO - L(33) 42.2BI-3 0,30 0,28 0,92 98,18 0,32 - 

Hranice ztavení 

ze strany 

ZM L(125) 42.2BI-2 0,33 0,43 0,93 97,98 0,34 - 

Návar I L(124) 42.2BI-2 0,48 7,97 0,96 75,2 12,95 2,44 

Návar I -  

Sv-10Ch16N25AM6 

+ OF10 

- L(114) 42.2BI-2 0,81 13,65 1,8 58,23 18,94 6,57 

- L(88) 42.2BI-2 0,77 13,89 1,54 56,98 21,15 5,67 

- L(35) 42.2BI-2 0,87 14,39 1,7 57,53 19,82 5,7 

Návar II - 

Sv-04Ch19N11M3 

+ OF6 

- L(34) 42.2BI-2 0,44 17,95 1,94 63,68 13,27 2,72 

- L(107) 42.2BI-1 0,74 18,18 1,83 63,55 12,77 2,93 

- L(3) 42.2BI-1 0,76 18,19 1,76 62,57 13,46 3,27 

R42.2B - 

linie B 

Návar II - 

Sv-04Ch19N11M3 

+ OF6 

- L(144) 42.2BII-3 1,18 17,95 1,88 59,94 14,35 4,7 

- L(145) 42.2BII-2 0,66 18,85 1,99 60,02 14,22 4,27 

- L(96) 42.2BII-2 0,77 18,03 1,89 63,98 12,5 2,84 

Výplň - 

EA-400/10T 

- L(95) 42.2BII-2 0,71 18,69 1,98 64,57 11,17 2,89 

- L(100) 42.2BII-1 0,8 19,95 1,9 64,65 10,12 2,58 

- L(3) 42.2BII-1 0,6 18,25 1,73 66,17 11,45 1,78 
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Tab. 95 Elektronová analýza EDS chemického složení - pokračování 
Vzorek 

číslo 

Měřená oblast 

návaru 
Vrstva Spectrum 

Chemické složení [%] 

Si Cr Mn Fe Ni Mo 

R42.2C - 

linie A 

ZM  - L(70) 42.2CI-3 0,34 0,38 1,23 97,37 0,68 - 

TOO - L(28) 42.2CI-3 0,58 0,31 1,06 97,54 0,5 - 

Hranice ztavení 

ze strany 

ZM L(10) 42.2CI-3 0,18 1,49 1,16 96,59 0,59 - 

Návar I L(9) 42.2CI-3 1,1 16,54 1,49 66,14 14,73 - 

Návar I -  

Sv-10Ch16N25AM6 

+ OF10 

- 
Návar I v  analyzovaném místě chybí, viz obrázek P27.9                  

- přílohy (patrně došlo k jeho odtavení při nanášení návaru II). 
- 

- 

Návar II - 

Sv-04Ch19N11M3 

+ OF6 

- L(8) 42.2CI-3 0,66 16,87 1,41 64,34 13,74 2,98 

- L(46) 42.2CI-2 0,56 20,41 1,8 61,17 12,78 3,28 

- L(3) 42.2CI-1 1,14 17,51 1,4 62,22 13,44 4,28 

R42.2C - 

linie B 

Návar II - 

Sv-04Ch19N11M3 

+ OF6 

- L(63) 42.2CII-3 0,81 17,97 1,51 63,49 11,89 4,33 

- L(23) 42.2CII-3 0,74 18,77 1,81 60,38 13,69 4,62 

- L(52) 42.2CII-2 0,54 17,29 1,35 64,92 13,19 2,72 

Výplň - 

EA-400/10T 

- L(47) 42.2CII-2 0,75 18,45 1,43 64,76 11,35 3,25 

- L(71) 42.2CII-1 0,82 18,21 1,26 64,59 12,45 2,68 

- L(6) 42.2CII-1 0,74 18,12 1,47 64,91 12,36 2,39 

7.2 Experimentální zkoušky vzorku R40.1 

Za účelem ověření vlivu změny konstrukčního parametru (výšky návaru) na kvalitu 

heterogenního návaru na oceli 22K byl v rámci studie přechodových oblastí zhotoven nový 

zkušební návar, který byl dále podrobněji analyzován. Z  materiálu 22K byl vyroben 

vzorek R40.1 o rozměrech 130 x 80 x 20 mm. Na plochu byl navařen zkušební návar 

metodou svařování MMA 111 - ruční obloukové svařování obalenou elektrodou (tab. 96). 

Během navařování byly parametry svařování standardně kontrolovány.  

Tab. 96 Označení zkušebního návaru 

Označení návaru ZM Návar I Návar II 

R40.1 22K EA-395/9 EA-400/10T 

Návar byl proveden podle zpracovaného postupu pWPS (tab. 97, příloha č. 30). 

Během svařování zkušebního návaru byla kontrolována mezihousenková teplota. Počet 

vrstev byl stanoven na dvě s tím, že každá vrstva má po sekcích odstupňovanou tloušťku 

návaru 0 - 3 mm (obr. 160). Pro zdokumentování výchozího stavu před navařením druhé 

vrstvy (EA-400/10T) byla první vrstva (EA-395/9) podrobena materiálové analýze. 

Tab. 97 Zkušební návar a jeho provedení 

Označení 

návaru 
Přídavný materiál 

Návar I Metoda 

svařování 

Poloha 

svařování 
pWPS 

Návar II 

R40.1 
EA-395/9 3,0 - 1 vrstva 

111 PA 010/2012 
EA-400/10T 3,0 - 1 vrstva 

Parametry svařování zkušebního návaru v poloze PA jsou uvedeny v tabulce 98. 

Návar I byl před zkouškou PT opracován broušením do roviny. Zkušební vzorek byl 

navařený kvalifikovaným svářečem pro danou technologii svařování (111) s dlouhodobou 

praxí. PT zkoušku prováděl kvalifikovaný pracovník.  

Tab. 98 Parametry svařování zkušebního návaru 

Označení 

návaru 

Přídavný 

materiál  

Průměr Proud Napětí Rychlost Q Ti 

[mm] [A] [V] [mm.s
-1

] [KJ/mm] [˚C] 

R40.1 
EA-395/9 3,0 90 23 - 25 4,2 0,49 100 

EA-400/10T 3,0 95 24 - 26 4,3 0,53 100 
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Označení sekcí 0 - 3 zkušebního návaru R40.1 bylo zvoleno následovně: 

 Sekce 0 - návar I EA-395/9 tl. pod 1 mm, dále krycí návar II provedený elektrodou 

EA-400/10T 

 Sekce 1 - návar I  EA-395/9 tl. cca 1 mm, dále krycí návar II provedený elektrodou 

EA-400/10T 

 Sekce 2 - návar I EA-395/9 tl. cca 2 mm, dále krycí návar II provedený elektrodou 

EA-400/10T 

 Sekce 3 -  návar I EA-395/9 tl. cca 3 mm, dále krycí návar II provedený elektrodou 

EA-400/10T 

V rámci ověřovacích zkoušek heterogenních návarů byly na vzorkách R40.1A (B, 

C, D) provedeny tyto následující laboratorní zkoušky: 

 Kontrola makrostruktury - ČSN EN 1321 

 Kontrola mikrostruktury - ČSN EN 1321 

 Zkouška tvrdosti - ČSN EN ISO 9015-1 

 Zkouška mikrotvrdosti - ČSN EN ISO 9015-2 

 Zkouška odolnosti proti mezikrystalové korozi - GOST 6032-84 metoda AMU 

odstavec 3, ČSN 03 8169 

 Chemický rozbor - postupy zkušební organizace 

Přehled výběru míst pro metalografické hodnocení návaru na vzorkách R40.1A (B, 

C, D) je vidět na obrázku 160: 

 Místa pro kontrolu mikrostruktury mezi návarem I a návarem II jsou označeny 

písmeny s indexem A´, B´, C´, D´,  dále mezi základním materiálem a návarem I 

označeny písmeny A, B, C, D; 

 Výběr míst pro kontrolu mikrotvrdosti v sekcích 0 - 3 mezi TOO a návarem I; 

  Výběr míst pro kontrolu tvrdosti v linii ZM, TOO, návar I a návar II. 
 

 

Obr. 160 Celkový pohled na vzorky R40.1A (B, C, D) s vyznačením kontrolních míst 

 

X 
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7.2.1 Kontrola makrostruktury vzorku R40.1  

Pro analýzu makrostruktury byly zkoušené vzorky připraveny broušením pomocí 

papíru P80, P220, P280, P400, P600, P1200 dle ČSN EN 1321 tak, aby byla jasně patrná 

hranice ztavení, tepelně ovlivněná oblast a způsob kladení housenek. Struktura daných 

vzorků byla naleptána chemicky leptadlem Nital 2% (HNO3 s lihem) Vilella-Bain 

(kyselina pikrová+HCl+líh) a elektrolyticky v  10% kyselině šťavelové s napětím 6V/20 s. 

Výsledky zkoušek metalografického hodnocení makrostruktury návarů jsou uvedeny  

v tabulce 99 a zdokumentovány obrázky (přílohy č. 31). 

Tab. 99 Vyhodnocení makrostruktury zkušebních vzorků  

Vzorek 

číslo 

Návar I 
Makrostruktura 

TOO - Sekce [mm] 
Hodnocení 

Návar II 0 1 2 3 

R40.1A 
EA-395/9 bez vad, návar v sekci 0, 1 částečný  

3,2 2,8 2,8 3,6 
Vyhovuje  - 

sekce 2 a 3 EA-400/10T bez vad, návar souvislý 

R40.1B 
EA-395/9 bez vad, návar v sekci 0, 1 chybí  

3,4 2,2 2,4 3,4 
Vyhovuje - 

sekce 2 a 3 EA-400/10T bez vad, návar souvislý 

R40.1C 
EA-395/9 bez vad, návar v sekci 0, 1 chybí  

2,4 2,8 2,4 2,4 
Vyhovuje - 

sekce 2 a 3 EA-400/10T bez vad, návar souvislý 

R40.1D 
EA-395/9 bez vad, návar souvislý pod 1 mm 

3,6 2,8 3,2 3,6 
Vyhovuje - 

sekce 2 a 3 neaplikován ------------------------------ 

7.2.2 Kontrola mikrostruktury vzorku R40.1  

Zkoušené vzorky byly připraveny broušením pomocí papíru P80, P220, P280, 

P400, P600, P1200 a opakovaným mechanickým leštěním diamantem 1 μm dle ČSN EN 

1321 tak, aby byla jasně patrná hranice zrna, struktura zrna, struktura tuhého roztoku   

a segregace. Výsledky zkoušek metalografického hodnocení mikrostruktury jsou uvedeny 

v tabulce 100 a zdokumentovány obrázky (přílohy č. 32).  

Tab. 100 Vyhodnocení mikrostruktury zkušebních vzorků  

Vzorek 

číslo 

Návar I 
Mikrostruktura Hodnocení 

Návar II 

R40.1A 

R40.1B 

R40.1C 

ZM feriticko-perlitická se sferoidizovaným perlitem 

Vyhovuje -  

pouze návar 

v sekci 2 a 3 

 

TOO bainitická s jehlicemi feritu 

EA-395/9 

austenitická bez δ-feritu, návar I v sekci 3 a 2 je souvislý, 

návar I v sekci 1 je vlivem promíšení s návarem II místy 

nesouvislý částečný a v sekci 0 již chybí 

EA-400/10T 
licí austenitická bez δ-feritu a to vlivem promíšení 

s niklový návarem I  

R40.1D 

ZM feriticko-perlitická se sferoidizovaným perlitem 

Vyhovuje -  

pouze návar 

v sekci 2 a 3 

TOO bainitická s jehlicemi feritu 

EA-395/9 

austenitická bez δ-feritu, návar I je ve všech sekcí souvislý 

s odstupňovanou výškou návaru po opracování, 

v sekci 0 a 1 je tloušťka návaru pod 1 mm  

7.2.3 Zkouška tvrdosti vzorku R40.1A (B, C, D)  

Zkoušení tvrdosti na vzorcích návarů podle Vickerse (HV 10) bylo provedeno 

podle ČSN EN ISO 9015-1. Měření proběhlo při teplotě okolí 20°C. Kritériem  

pro vyhodnocení zkoušek tvrdosti byla norma ČSN EN ISO 15614-1. Požadavek  

na tvrdost pro základní materiál, TOO a návar byl stanoven na hodnotu max. 380 HV 10 

tj. návary v nežíhaném stavu. Kritérium bylo zvoleno s ohledem na materiál 22K  

a bylo použito i pro austenitický materiál, ačkoliv pro tento materiál není hodnota tvrdosti 

normativně stanovena.  
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Měření tvrdostí bylo provedeno přes celý zkušební návar v jednotlivých 

návarových vrstvách.  Trendy průběhů tvrdostí a jejich naměřené hodnoty jsou znázorněny 

v tabulkách 101 až 104 a zdokumentovány obrázky (přílohy č. 33). 

Tab. 101 Vyhodnocení zkoušky měření tvrdosti R40.1A 

Měřená oblast - návar R40.1A Tvrdost HV 10 
Hodnocení 

Vyhovuje 

Vpich 
Sekce 0 Sekce 1 Sekce 2 Sekce 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

22K 151 151 153 149 149 149 149 150 146 143 146 156 161 161 161 

TOO 196 176 183 181 191 181 181 170 162 157 162 165 170 168 177 

EA-395/9  - - - - - - 170 170 189 170 179 170 187 173 177 

EA-400/10T 165 171 170 170 170 173 170 170 179 170 178 189 188 177 183 

Tab. 102 Vyhodnocení zkoušky měření tvrdosti R40.1B 

Měřená oblast - návar R40.1B Tvrdost HV 10 
Hodnocení 

Vyhovuje 

Vpich 
Sekce 0 Sekce 1 Sekce 2 Sekce 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

22K 151 151 151 151 151 151 150 153 151 155 155 153 155 155 

TOO 151 159 163 183 183 176 165 157 153 162 170 170 181 181 

EA-395/9  - - - - - 179 176 191 186 179 180 182 199 186 

EA-400/10T 171 175 177 183 178 191 165 181 175 175 176 182 168 169 

Tab. 103 Vyhodnocení zkoušky měření tvrdosti R40.1C 

Měřená oblast - návar R40.1C Tvrdost HV 10 
Hodnocení 

Vyhovuje 

Vpich 
Sekce 0 Sekce 1 Sekce 2 Sekce 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

22K 152 152 152 154 156 152 159 158 159 156 156 156 155 155 

TOO 191 203 187 205 206 206 206 198 194 176 182 228 199 180 

EA-395/9  - - - - - - - 169 164 167 198 181 166 158 

EA-400/10T 245 251 189 253 183 201 195 170 171 183 183 177 179 151 

Tab. 104 Vyhodnocení zkoušky měření tvrdosti R40.1D 

Měřená oblast - návar R40.1D Tvrdost HV 10 
Hodnocení 

Vyhovuje 

Vpich 
Sekce 0 Sekce 1 Sekce 2 Sekce 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

22K 155 155 153 147 145 151 155 151 151 155 154 159 153 153 

TOO 185 185 206 191 186 191 189 179 179 175 179 168 171 171 

EA-395/9  193 182 187 192 186 192 191 187 186 178 185 182 193 165 

7.2.4 Zkouška mikrotvrdosti vzorku R40.1A (B, C, D)  

Zkoušení mikrotvrdosti na vzorcích návarů podle Vickerse (HV 0,04) bylo 

provedeno podle ČSN EN ISO 9015-2. Měření proběhlo při teplotě okolí 20 °C. Kritériem 

pro vyhodnocení zkoušek mikrotvrdosti byla norma ČSN EN ISO 15614-1, kde byly 

požadavky zvoleny jako pro zkoušku tvrdosti. Požadavek na mikrotvrdost  

pro definované rozhraní byl stanoven na hodnotu max. 380 HV 0,04 tj. návary 

v nežíhaném stavu. Kritérium bylo zvoleno s ohledem na materiál 22K a bylo použito  

i pro austenitický materiál, ačkoliv pro tyto materiály není hodnota tvrdosti normativně 

stanovena.  

Vzhledem k charakteru této práce bylo provedeno měření mikrotvrdosti  

přes rozhraní mezi základním materiálem a první vrstvou návaru I. Trendy průběhů 

mikrotvrdostí a jejich naměřené hodnoty jsou znázorněny v tabulkách 105 až 108 

a zdokumentovány obrázky (přílohy č. 34).  
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Tab. 105 Vyhodnocení zkoušky měření mikrotvrdosti R40.1A  
Oblast 

zkoušky - 

návaru 

Vpich 

Vzdálenost 

od rozhraní 

[mm] 

Tvrdost HV 0,04 

Hodnocení R40.1A 

Sekce 3 

R40.1A 

Sekce 2 

R40.1A 

Sekce 1 

R40.1A 

Sekce 0 
E

A
-3

9
5

/9
 

(s
ek

ce
 2

, 
3
) 

E
A

-4
0

0
/1

0
T

 

(s
ek

ce
 0

, 
1
) 

6 0,25 137 137 151 172 

Vyhovuje 

5 0,20 137 137 151 172 

4 0,15 129 137 148 180 

3 0,10 148 145 145 165 

2 0,05 165 166 145 165 

1 těsně u rozhraní 172 184 216 168 

Z
ák

la
d

n
í 

m
at

er
iá

l 

K
2

2
 

1 těsně u rozhraní 125 137 125 145 

2 0,05 132 129 140 145 

3 0,10 129 129 140 145 

4 0,15 116 129 122 151 

5 0,20 132 129 137 148 

6 0,25 132 129 140 148 

Tab. 106 Vyhodnocení zkoušky měření mikrotvrdosti R40.1B  
Oblast 

zkoušky - 

návaru 

Vpich 

Vzdálenost 

od rozhraní 

[mm] 

Tvrdost HV 0,04 

Hodnocení R40.1B 

Sekce 3 

R40.1B 

Sekce 2 

R40.1B 

Sekce 1 

R40.1B 

Sekce 0 

E
A

-3
9

5
/9

 

(s
ek

ce
 2

, 
3
) 

E
A

-4
0

0
/1

0
T

 

(s
ek

ce
 0

, 
1
) 

6 0,25 151 145 125 188 

Vyhovuje 

5 0,20 151 145 125 180 

4 0,15 151 145 125 180 

3 0,10 145 145 125 180 

2 0,05 165 145 125 206 

1 těsně u rozhraní 180 188 206 206 

Z
ák

la
d

n
í 

m
at

er
iá

l 

K
2

2
 

1 těsně u rozhraní 140 145 140 239 

2 0,05 134 145 140 155 

3 0,10 134 145 140 145 

4 0,15 134 145 140 145 

5 0,20 134 150 140 145 

6 0,25 134 150 140 145 

Tab. 107 Vyhodnocení zkoušky měření mikrotvrdosti R40.1C  
Oblast 

zkoušky - 

návaru 

Vpich 

Vzdálenost 

od rozhraní 

[mm] 

Tvrdost HV 0,04 

Hodnocení R40.1C 

Sekce 3 

R40.1C 

Sekce 2 

R40.1C 

Sekce 1 

R40.1C 

Sekce 0 

E
A

-3
9

5
/9

 

(s
ek

ce
 2

, 
3
) 

E
A

-4
0

0
/1

0
T

 

(s
ek

ce
 0

, 
1
) 

6 0,25 155 151 315 227 

Vyhovuje 

5 0,20 155 158 259 239 

4 0,15 155 161 245 239 

3 0,10 155 161 245 239 

2 0,05 184 172 245 239 

1 těsně u rozhraní 289 252 245 206 

Z
ák

la
d

n
í 

m
at

er
iá

l 

K
2

2
 

1 těsně u rozhraní 145 180 184 172 

2 0,05 172 161 165 172 

3 0,10 180 172 165 158 

4 0,15 188 172 165 158 

5 0,20 188 172 197 158 

6 0,25 188 172 176 158 
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Tab. 108 Vyhodnocení zkoušky měření mikrotvrdosti R40.1D  
Oblast 

zkoušky - 

návaru 

Vpich 

Vzdálenost 

od rozhraní 

[mm] 

Tvrdost HV 0,04 

Hodnocení R40.1D 

Sekce 3 

R40.1D 

Sekce 2 

R40.1D 

Sekce 1 

R40.1D 

Sekce 0 
E

A
-3

9
5

/9
 

(s
ek

ce
 0

 a
ž 

3
) 

 6 0,25 155 158 134 116 

Vyhovuje 

5 0,20 155 158 134 127 

4 0,15 155 158 134 127 

3 0,10 155 158 125 145 

2 0,05 155 158 134 165 

1 těsně u rozhraní 165 297 145 245 

Z
ák

la
d

n
í 

m
at

er
iá

l 

K
2

2
 

1 těsně u rozhraní 172 176 134 143 

2 0,05 148 176 125 143 

3 0,10 148 168 118 143 

4 0,15 148 151 132 143 

5 0,20 148 158 145 124 

6 0,25 148 165 145 134 

7.2.5 Zkouška odolnosti proti mezikrystalové korozi vzorku R40.1A  

Zkoušení odolnosti zkušebních návarů proti mezikrystalové korozi bylo provedeno 

podle předpisu GOST 6032-84 metoda AMU [43]. Vzhledem k velmi problematickému  

vyhodnocení výsledků zkoušek stanovení odolnosti proti MKK, způsobeného ovlivněním 

zkoušeného návaru odleptáním materiálu 22K, byla dále použita norma ČSN 03 8169  

a technická literatura Vladimír Číhal „Mezikrystalová koroze ocelí a slitin“ [11, 42].    

 Příprava a zpracování vzorků ke stanovení odolnosti proti MKK podle předpisu 

GOST 6032-84 je identická s popsaným postupem v kap. 6.2.7.1 disertační práce.   

Na základě dostupných odborných informací k dané problematice zkoušení 

odolnosti proti MKK bylo kritérium pro tuto zkoušku při metalografickém vyhodnocování 

návarů stanoveno takto (hodnota v μm udává hloubku porušení hranic zrn):   

 do 30 μm » nemá sklon k MKK 

 31 μm až 70 μm » malý sklon k MKK 

 71 μm a více » velký sklon k MKK  

Vyhodnocení zkoušky odolnosti proti mezikrystalové korozi povrchu návarových 

vrstev je přehledně uvedeno v tabulce 109 a zdokumentováno obrázky včetně 

definovaných míst A až D (příloha č. 35). 

Tab. 109 Vyhodnocení zkoušky odolnosti proti MKK  
Vzorek 

číslo 

Kontrolovaná  

oblast vzorku 

Stav povrchu vzorků po expozici v roztoku 

metodou AMU - metalograficky 
Hodnocení 

R40.1A 

Návar II - místo A, 

A1, A2, C, C1,  D1 

Porušení hranic zrn do hloubky 100 µm, dále na 

povrchu intenzivní souvislé stopy poškození MKK, 

částečný resp. místy až úplný rozpad 2. vrstvy 

Velký sklon      

 k MKK 

Návar I - místo B, B1    

Porušení hranic zrn do hloubky 200 µm, na povrchu 

intenzivní souvislé stopy poškození MKK, částečný 

resp. místy až úplný rozpad 1. vrstvy 

Velký sklon      

 k MKK 

Rozhraní mezi 

návarem I a ZM 

Intenzivní poškození v místě kontaktu návaru se 

základním materiálem, rozpuštění vzorku ze strany 

základního materiálu, souvislé odhalení návaru I v 

celé jeho délce 

Velký sklon 

k MKK 
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7.2.6 Chemický rozbor vzorku R40.1A (B, C, D)  

Po navaření a opracování zkušebního návaru I a návaru II bylo provedeno kontrolní 

měření chemického složení metodou rentgenové fluorescence analyzátorem typu Oxford 

Instruments X-MET 5100.     

Výsledky z měření jsou přehledně uvedeny v tabulce 110 a zdokumentovány 

obrázky (přílohy č. 36). Změřené hodnoty definují chemické složení jednotlivých vrstev 

návaru. 

Tab. 110 Chemický rozbor svarového kovu analyzátorem Oxford Instruments X-MET 5100   
Vzorek 

číslo 

Měřená 

oblast návaru 
Vrstva 

Chemické složení svarového kovu [%] 

Si Mn Fe Cr Ni Mo Nb Ti 

R40 

Návar I -  

EA-395/9  

Sekce 0 1,00 1,46 68,04 9,85 14,40 3,20 0,01 0,02 

Sekce 1 0,99 1,57 66,48 10,39 15,10 3,38 0,01 0,04 

Sekce 2 0,85 1,54 66,14 10,35 15,53 3,38 0,00 0,01 

Sekce 3 0,93 1,65 65,06 10,49 15,92 3,51 0,00 0,08 

Návar II -  

EA-400/10T 

Sekce 0 0,51 1,72 69,76 13,87 9,54 2,22 0,01 0,02 

Sekce 1 0,56 1,69 69,51 14,16 10,07 2,32 0,00 0,00 

Sekce 2 0,59 1,80 65,04 15,32 12,64 3,00 0,01 0,00 

Sekce 3 0,68 1,73 64,17 16,15 12,77 3,04 0,00 0,02 

7.2.7 Elektronová analýza chemického složení vzorku R40.1A (D)  

Po kontrole chemického složení analyzátorem Oxford Instruments X-MET 5100 

byly z návaru R40 vyrobeny finální zkušební vzorky s označením R40.1A (B, C, D).   

Na vybraných zkušebních vzorkách R40.1A a R40.1D byly po sekcích 0 až 3 provedeny 

liniové analýzy chemického složení kolmo k povrchu návaru (obr. 161). Tyto linie byly 

analyzovány metodami EDS (energiově disperzní spektroskopie) a WDS (vlnově disperzní 

spektroskopie).  

Metoda EDS byla použita pro měření celkového složení materiálu návarů, 

jmenovitě pak prvků Cr, Ni, Mn, Mo, Nb a Si. Metoda WDS byla použita pro měření 

koncentrace uhlíku v oblasti rozhraní mezi základním materiálem a první vrstvou návaru I. 

Pro měření EDS spekter byl použit rastrovací elektronový mikroskop Tescan VEGA3 

s EDS detektorem a pro měření spekter uhlíku poté mikroanalyzátor CAMEBAX. Všechny 

linie byly měřeny s roztečí bodů 20 µm, linie celkových spekter byly měřeny přes celou 

tloušťku vzorku, linie koncentrace uhlíku pouze v rozsahu cca ± 150 µm od rozhraní 

základního materiálu a první vrstvy návaru I.  

Přehled výběru míst pro liniovou elektronovou analýzu chemického složení návaru 

na vzorkách R40.1A a R40.1D je vidět na obrázku 161: 

 Označení vybraných míst pro liniovou elektronovou analýzu chemického složení 

metodou EDS, WDS na návaru vzorku R40.1A a R40.1D v sekcích 0 - 3 přes TOO-

ZM, návar I a návar II (návar II pouze u vzorku R40.1A). 

 

 
Obr. 161 Celkový pohled na vzorky R40.1A a R40.1D s vyznačením kontrolních míst 
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Vybrané výsledky z měření jsou přehledně uvedeny v  tabulce 111 

 a zdokumentovány obrázky (přílohy č. 37). Změřené hodnoty definují chemické složení 

jednotlivých oblastí návaru. 

Tab. 111 Elektronová analýza EDS chemického složení  
Vzorek 

číslo 

Měřená oblast 

návaru 
Vrstva Spectrum 

Chemické složení [%] 

Si Cr Mn Fe Ni Mo 

R40.1A - 

sekce 0 

ZM  - L(74) 40.1A-0 0,43 0,22 0,74 97,17 0,33 - 

TOO - L(62) 40.1A-0 0,39 0,26 0,84 96,97 - - 

Hranice ztavení 

ze strany 

ZM L(52) 40.1A-0 0,48 0,63 0,74 96,51 0,39 - 

Návar I L(51) 40.1A-0 0,51 12,1 1,6 74,68 7,34 2,06 

Návar I -  

EA-395/9 
1. vrstva 

Podle rozboru chemického složení 1. vrstva návaru I chybí, 

naměřené koncentrace prvků odpovídají 2. vrstvě návaru II, 

(patrně došlo k odtavení návaru I při nanášení návaru II). 

Návar II - 

EA-400/10T 

2. vrstva L(49) 40.1A-0 0,7 15,28 1,85 67,61 9,27 3,17 

2. vrstva L(35) 40.1A-0 0,63 14,66 1,63 68,89 8,96 2,48 

2. vrstva L(3) 40.1A-0 0,7 14,93 1,84 63,18 9,49 2,91 

R40.1A - 

sekce 1 

ZM  - L(44) 40.1A-1 0,45 0,32 0,91 96,52 0,27 - 

TOO - L(22) 40.1A-1 0,45 0,21 0,67 96,64 0,21  

Hranice ztavení 

ze strany 

ZM L(14) 40.1A-1 0,46 0,34 0,74 96,11 - - 

Návar I L(13) 40.1A-1 0,55 12,01 1,61 70,66 10,43 2,62 

Návar I -  

EA-395/9 
1. vrstva 

Podle rozboru chemického složení 1. vrstva návaru I chybí, 

naměřené koncentrace prvků odpovídají 2. vrstvě návaru II, 

(patrně došlo k odtavení návaru I při nanášení návaru II). 

Návar II - 

EA-400/10T 

2. vrstva L(10) 40.1A-1 0,66 14,51 1,9 65,83 11,09 3,6 

2. vrstva L(45) 40.1A-1 0,52 14,31 1,6 66,53 10,11 2,59 

2. vrstva L(4) 40.1A-1 0,68 14,01 1,79 56,54 9,08 3,14 

R40.1A - 

sekce 2 

ZM  - L(71) 40.1A-2 0,51 0,30 1,02 96,85 0,36 - 

TOO - L(64) 40.1A-2 0,49 0,25 0,7 97,40 0,35 - 

Hranice ztavení 

ze strany 

ZM L(60) 40.1A-2 0,45 0,27 0,79 97,35 0,28 - 

Návar I L(59) 40.1A-2 0,69 10,19 1,31 67,73 14,63 4,58 

Návar I -  

EA-395/9 

1. vrstva L(57) 40.1A-2 0,7 11,08 1,74 57,62 15,23 5,07 

1. vrstva L(38) 40.1A-2 0,78 12,06 1,82 62,36 16,12 5,60 

1. vrstva L(8) 40.1A-2 0,62 11,24 1,67 64,39 15,65 4,57 

Návar II - 

EA-400/10T 

2. vrstva L(58) 40.1A-2 1,02 15,53 1,66 63,03 12,31 3,40 

2. vrstva L(44) 40.1A-2 0,67 13,36 1,8 63,49 12,09 3,07 

2. vrstva L(4) 40.1A-2 0,7 14,63 1,95 56,59 11,17 2,95 

R40.1A - 

sekce 3 

ZM  - L(61) 40.1A-3 0,52 0,22 0,80 97,45 0,33 - 

TOO - L(53) 40.1A-3 0,46 0,28 0,79 97,60 - - 

Hranice ztavení 

ze strany 

ZM L(47) 40.1A-3 0,44 0,84 0,75 95,95 0,98 - 

Návar I L(46) 40.1A-3 0,55 11,14 1,49 66,21 15,47 4,34 

Návar I -  

EA-395/9 

1. vrstva L(41) 40.1A-3 0,59 11,15 1,50 65,27 16,34 4,14 

1. vrstva L(70) 40.1A-3 0,67 11,91 1,80 61,44 16,33 5,43 

1. vrstva L(59) 40.1A-3 0,60 13,01 1,80 62,10 14,85 4,51 

Návar II - 

EA-400/10T 

2. vrstva L(58) 40.1A-3 0,79 15,64 1,93 61,38 13,05 3,71 

2. vrstva L(34) 40.1A-3 0,95 16,08 1,99 59,58 11,93 3,95 

2. vrstva L(8) 40.1A-3 0,80 15,68 2,00 55,62 11,51 4,1 

R40.1D - 

sekce 0 

ZM  - L(72) 40.1D-0 0,45 0,21 0,65 98,37 0,33 - 

TOO - L(38) 40.1D-0 0,45 0,21 0,72 97,95 0,18 - 

Hranice ztavení 

ze strany 

ZM L(34) 40.1D-0 1,31 0,56 0,78 92,68 - - 

Návar I L(33) 40.1D-0 0,54 9,16 1,47 71,89 13,08 3,86 

Návar I -  

EA-395/9 

1. vrstva L(30) 40.1D-0 0,58 10,69 1,58 67,80 15,28 4,08 

1. vrstva L(23) 40.1D-0 0,66 11,28 1,78 65,81 14,64 5,83 

1. vrstva L(2) 40.1D-0 0,65 11,26 1,84 66,04 15,56 4,66 
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Tab. 111 Elektronová analýza EDS chemického složení - pokračování 
Vzorek 

číslo 

Měřená oblast 

návaru 
Vrstva Spectrum 

Chemické složení [%] 

Si Cr Mn Fe Ni Mo 

R40.1D - 

sekce 1 

ZM  - L(69) 40.1D-1 0,40 0,28 0,86 98,46 - - 

TOO - L(49) 40.1D-1 0,49 0,25 0,67 98,26 0,33 - 

Hranice ztavení 

ze strany 

ZM L(37) 40.1D-1 0,40 0,59 0,77 97,77 0,48 - 

Návar I L(36) 40.1D-1 0,78 11,20 1,78 65,57 14,30 6,37 

Návar I -  

EA-395/9 

1. vrstva L(34) 40.1D-1 0,62 11,16 1,65 66,24 15,95 4,37 

1. vrstva L(19) 40.1D-1 0,56 11,48 1,66 66,03 15,51 4,77 

1. vrstva L(3) 40.1D-1 0,72 11,36 1,98 65,29 15,44 5,22 

R40.1D - 

sekce 2 

ZM  - L(59) 40.1D-2 0,47 0,20 0,70 97,01 0,34 - 

TOO - L(40) 40.1D-2 0,50 0,25 0,81 97,21 0,28 - 

Hranice ztavení 

ze strany 

ZM L(21) 40.1D-2 1,22 0,73 0,87 93,53 1,02 - 

Návar I L(20) 40.1D-2 0,47 8,26 1,37 73,95 11,61 2,83 

Návar I -  

EA-395/9 

1. vrstva L(15) 40.1D-2 0,54 9,93 1,55 68,45 14,26 3,55 

1. vrstva L(45) 40.1D-2 0,61 10,63 1,62 65,06 14,82 4,16 

1. vrstva L(3) 40.1D-2 0,85 9,82 1,76 62,94 13,70 5,01 

R40.1D - 

sekce 3 

ZM  - L(41) 40.1D-3 0,42 0,27 0,85 95,95 0,24 - 

TOO - L(20) 40.1D-3 0,71 0,23 0,80 94,37 0,34 - 

Hranice ztavení 

ze strany 

ZM L(15) 40.1D-3 0,51 2,38 0,91 91,47 3,02 - 

Návar I L(14) 40.1D-3 0,66 11,80 1,65 62,55 16,24 5,51 

Návar I -  

EA-395/9 

1. vrstva L(12) 40.1D-3 0,58 11,54 1,76 62,92 16,28 5,08 

1. vrstva L(43) 40.1D-3 0,51 11,01 1,44 63,94 15,85 3,93 

1. vrstva L(6) 40.1D-3 0,67 11,12 1,81 54,24 14,57 4,93 

7.3 Studie technologických charakteristik vzorku R43.1 

Za účelem ověření vlivu velikosti vneseného tepla na výslednou strukturu 

navařeného svarového kovu byla provedena studie technologické proveditelnosti u vybrané 

varianty heterogenního návaru R43.1 (obr. 162). Zvolená kombinace přídavných materiálů 

pro návar na oceli 22K odpovídá původní výrobní technologii použité při navařování 

vícevrstvých přechodových návarů v jaderné energetice. Z  materiálu 22K byl vyroben 

vzorek o rozměrech 130 x 80 x 60 mm. Na plochu vzorku z oceli 22K byly v rámci studie 

zhotoveny nové zkušební návary v různých variantách nastavení svařovacích parametrů, 

které byly dále podrobněji analyzovány. Zkušební návary byly navařeny metodou 

svařování MMA 111 - ruční obloukové svařování obalenou elektrodou (tab. 112).  

Během navařování byly parametry svařování kontinuálně snímány a vyhodnoceny 

zařízením WeldMonitor pomocí systému digitálních měřících modulů.  

V rámci studie technologické proveditelnosti heterogenních návarů byly  

na vybraných vzorkách zkušebního návaru R43.1 provedeny tyto laboratorní zkoušky  

a výpočty: 

 Kontrola makrostruktury - ČSN EN 1321 

 Chemický rozbor - ověřené zkušební instrukce, postupy měření 

 Kontrola obsahu feritu - ČSN 42 0470: metoda EMG  

 Výpočet měrného tepelného příkonu při svařování - WeldMonitor 
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Obr. 162 Celkový pohled na zkušební návar vzorku R43.1  

Zkušební návary a z nich vyrobené vzorky byly označeny následovně: 

 R43.1 - základní označení návarů pro experiment, číslo za tečkou (1) označuje 

výchozí stav po svaření, tj. návary bez tepelného zpracování; 

 písmena (A - D) - definují umístění návarů na zkušební desce; 

 číslice (1, 2) za písmeny - označují pořadové číslo návarů pro jeho konkrétní 

umístění, např. v místě A jsou zhotoveny dva návary v různých variantách 

nastavení svařovacích parametrů (návar R43.1A1, R43.1A2);  

 číslice (1 - 8) za pomlčkou -  označují posloupnost řazení návarů podle výroby; 

 první písmeno (R, P) za číslem - označuje zvolenou variantu rychlosti navařování 

pro první návar tj. R - vyšší rychlost navařování, P - nižší rychlost navařování;  

 druhé písmeno (R, P) za číslem - označuje zvolenou variantu rychlosti navařování 

pro druhý návar tj. R - vyšší rychlost navařování, P - nižší rychlost navařování.  

Cílem analýzy technologické proveditelnosti návaru varianty R43.1 je na základě 

získaných poznatků jednoznačně stanovit optimální parametry pro svařování návaru  

a to v očekávané kvalitě a tloušťce. 

Tab. 112 Označení zkušebního návaru 

Označení návaru ZM Návar I Návar II 

R43.1 22K EA-395/9 EA-400/10T 

Počet vrstev byl stanoven podle původní výkresové dokumentace, která stanovuje 

požadavky na tloušťku silového návaru 2 - 4 mm a celkovou tloušťku přechodového 

návaru po opracování min. 7 mm. Návary byly provedeny podle zpracovaného postupu 

svařování pWPS (tab. 113, příloha č. 38). Během svařování zkušebních návarů byla 

kontrolována mezihousenková teplota (interpass). U zhotovených návarů probíhalo 

po svařování chladnutí volně na vzduchu.  

V rámci ověření a nastavení vhodných svařovacích parametrů pro návar I,  

bylo provedeno svaření návaru I v různých variantách nastavení svařovacích parametrů.  

Dále pro zhotovení návaru II byly na základě kvalitativního vyhodnocení vybrány pouze 

technologicky nejpříznivější varianty návaru I pod základním označením R43.1A1(A2)  

a R43.1B1(B2), viz tabulka 114. Méně příznivé varianty návaru I jsou rovněž uvedeny 

v tabulce 114 pod základním označením R43.1C1(C2) a R43.1D1(D2), resp. u těchto 

návarů bylo naměřeno nejméně příznivé chemické složení návarového kovu (obr. P40.1 - 

přílohy). 
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Tab. 113 Zkušební návar a jeho provedení  

Označení 

návaru 
Přídavný materiál 

Návar I Metoda 

svařování 

Poloha 

svařování 
pWPS 

Návar II 

R43.1 
EA-395/9 3,0 - 2 vrstvy 

111 PA 001/2013 
EA-400/10T 3,0 - 2 vrstvy 

Parametry svařování zkušebních návarů v poloze PA jsou uvedeny v tabulce 114. 

Návar I byl před PT zkouškou opracován broušením do roviny.  

Tab. 114 Parametry svařování zkušebních návarů 

Označení 

návaru 

Přídavný 

materiál 

Průměr Proud Napětí Rychlost Q Ti 

[mm] [A] [V] [cm.min
-1

] [KJ/mm] [˚C] 

R43.1A1-1RR 

EA-395/9 
3,0 - 1v. 88 - 90 24 - 26 24 - 27 0,44 123 

3,0 - 2v. 91 - 92 23 - 25 22 - 25 0,45 98 

EA-400/10T 
3,0 - 3v. 90 - 91 23 - 25 22 - 25 0,44 103 

3,0 - 4v. 90 - 91 22 - 24 19 - 22 0,52 106 

R43.1A1-1RP 

EA-395/9 
3,0 - 1v. 88 - 90 24 - 26 24 - 27 0,44 123 

3,0 - 2v. 91 - 92 23 - 25 22 - 25 0,45 98 

EA-400/10T 
3,0 - 3v. 90 - 91 23 - 25 16 - 19 0,60 102 

3,0 - 4v. 91 - 92 22 - 24 13 - 16 0,72 108 

R43.1A2-2PR 

EA-395/9 
3,0 - 1v. 90 - 91 24 - 26 16 - 19 0,66 120 

3,0 - 2v. 91 - 92 23 - 25 16 - 19 0,64 124 

EA-400/10T 
3,0 - 3v. 91 - 92 23 - 25 20 - 23 0,51 97 

3,0 - 4v. 90 - 91 23 - 25 18 - 21 0,55 95 

R43.1A2-2PP 

EA-395/9 
3,0 - 1v. 90 - 91 24 - 26 16 - 19 0,66 120 

3,0 - 2v. 91 - 92 23 - 25 16 - 19 0,64 124 

EA-400/10T 
3,0 - 3v. 90 - 91 23 - 25 14 - 17 0,67 106 

3,0 - 4v. 90 - 91 22 - 24 14 - 17 0,66 112 

R43.1B1-3RR 

EA-395/9 
3,0 - 1v. 80 - 81 23 - 25 21 - 24 0,42 115 

3,0 - 2v. 80 - 81 23 - 25 18 - 21 0,48 106 

EA-400/10T 
3,0 - 3v. 80 - 81 22 - 24 19 - 22 0,46 92 

3,0 - 4v. 80 - 81 22 - 24 19 - 22 0,45 93 

R43.1B1-3RP 

EA-395/9 
3,0 - 1v. 80 - 81 23 - 25 21 - 24 0,42 115 

3,0 - 2v. 80 - 81 23 - 25 18 - 21 0,48 106 

EA-400/10T 
3,0 - 3v. 81 - 82 22 - 24 13 - 16 0,63 94 

3,0 - 4v. 81 - 82 22 - 24 16 - 19 0,55 114 

R43.1B2-4PR 

EA-395/9 
3,0 - 1v. 80 - 81 23 - 25 13 - 16 0,63 107 

3,0 - 2v. 81 - 82 23 - 25 14 - 17 0,60 88 

EA-400/10T 
3,0 - 3v. 80 - 81 22 - 24 19 - 22 0,45 108 

3,0 - 4v. 80 - 81 22 - 24 18 - 21 0,49 113 

R43.1B2-4PP 

EA-395/9 
3,0 - 1v. 80 - 81 23 - 25 13 - 16 0,63 107 

3,0 - 2v. 81 - 82 23 - 25 14 - 17 0,60 88 

EA-400/10T 
3,0 - 3v. 80 - 81 22 - 24 14 - 17 0,59 91 

3,0 - 4v. 80 - 81 22 - 24 14 - 17 0,61 103 

R43.1C1-5R EA-395/9 3,0 - 1v. 97 - 98 24 - 26 22 - 25 0,53 121 

R43.1C2-6P EA-395/9 3,0 - 1v. 97 - 98 26 - 28 14 - 17 0,81 84 

R43.1D1-7R EA-395/9 3,0 - 1v. 103 - 104 25 - 27 23 - 26 0,54 135 

R43.1D2-8P EA-395/9 3,0 - 1v. 103 - 104 25 - 27 14 - 14 0,89 88 
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7.3.1 Kontrola makrostruktury vzorku R43.1  

Pro analýzu makrostruktury byly zkoušené vzorky připraveny broušením pomocí 

papíru P80, P220, P280, P400, P600, P1200 dle ČSN EN 1321 tak, aby byla jasně  

patrná hranice ztavení, tepelně ovlivněná oblast a způsob kladení housenek.  

Struktura daných vzorků byla naleptána chemicky leptadlem Nital 2 % (HNO3 s lihem) 

Vilella-Bain (kyselina pikrová+HCl+líh) a elektrolyticky v 10 % kyselině šťavelové  

s napětím 6V/20 s. Výsledky zkoušek metalografického hodnocení makrostruktury  

jsou uvedeny v tabulce 115 a zdokumentovány obrázky (přílohy č. 39). 

Tab. 115 Vyhodnocení makrostruktury zkušebních vzorků návaru R43.1 

Vzorek 

číslo 

Návar I 
Vrstva Makrostruktura 

Výška návaru po 

navaření vrstvy [mm] 

TOO 

[mm] 
Hodnocení 

Návar II 

R43.1A

1-1RR 

EA-395/9 
1 

bez vad 
1,46 - 2,11 

1,05 - 1,30 Vyhovuje 
2 2,94 - 3,56 

EA-400/10T 
3 

bez vad 
4,23 - 5,07 

4 6,48 - 7,55 

R43.1A

1-1RP 

EA-395/9 
1 

bez vad 
1,61 - 2,14 

1,05 - 1,35 Vyhovuje 
2 3,5 - 3,88 

EA-400/10T 
3 

bez vad 
5,00 - 6,05 

4 7,71 - 8,25 

R43.1A

2-2PR 

EA-395/9 
1 

bez vad 
2,06 - 2,56 

1,39 - 1,68 Vyhovuje 
2 3,90 - 4,01 

EA-400/10T 
3 

bez vad 
5,88 - 6,82 

4 7,92 - 8,66 

R43.1A

2-2PP 

EA-395/9 
1 

bez vad 
2,55 - 2,91 

1,54 - 1,73 Vyhovuje 
2 4,70 - 5,31 

EA-400/10T 
3 

bez vad 
7,31 - 7,73 

4 9,79 - 10,17 

R43.1B

1-3RR 

EA-395/9 
1 

bez vad 
1,52 - 2,01 

0,88 - 1,13 Vyhovuje 
2 2,82 - 3,53 

EA-400/10T 
3 

bez vad 
4,43 - 4,89 

4 6,27 - 6,93 

R43.1B

1-3RP 

EA-395/9 
1 

bez vad 
1,39 - 1,57 

1,05 - 1,13 Vyhovuje 
2 3,42 - 3,53 

EA-400/10T 
3 

bez vad 
5,04 - 5,36 

4 6,67 - 7,30 

R43.1B

2-4PR 

EA-395/9 
1 

bez vad 
2,09 - 2,49 

1,35 - 1,58 Vyhovuje 
2 3,42 - 4,42 

EA-400/10T 
3 

bez vad 
5,33 - 5,96 

4 7,19 - 8,11 

R43.1B

2-4PP 

EA-395/9 
1 

bez vad 
2,17 - 2,58 

1,41 - 1,53 Vyhovuje 
2 4,77 - 4,88 

EA-400/10T 
3 

bez vad 
6,00 - 7,27 

4 8,17 - 9,72 

R43.1C

1-5R 
EA-395/9 1 bez vad 2,15 - 2,73 0,75 - 1,19 

Vyřazen  

z programu 

R43.1C

2-6P 
EA-395/9 1 bez vad 2,90 - 3,32 1,53 - 1,96 

Vyřazen  

z programu 

R43.1D

1-7R 
EA-395/9 1 bez vad 2,22 - 2,95 1,12 - 1,81 

Vyřazen  

z programu 

R43.1D

2-8P 
EA-395/9 1 bez vad 2,96 - 3,64 1,59 - 2,14 

Vyřazen  

z programu 
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7.3.2 Chemický rozbor vzorku R43.1  

Na zkušebním návaru I a návaru II vzorku R43.1 bylo po jednotlivých vrstvách 

provedeno kontrolní měření chemického složení metodou rentgenové fluorescence 

analyzátorem typu Oxford Instruments X-MET 5100.   

Výsledky z měření chemického složení vzorku R43.1 jsou přehledně uvedeny  

v tabulce 116 a zdokumentovány obrázky (přílohy č. 40). Změřené hodnoty definují 

chemické složení jednotlivých vrstev zkušebního návaru.  

Tab. 116 Chemický rozbor svarového kovu analyzátorem Oxford Instruments X-MET 5100   

Vzorek číslo 
Měřená 

oblast návaru 
Vrstva 

Chemické složení svarového kovu [%] 

Si Mn Fe Cr Ni Mo Nb Ti 

R43.1A1-1RR 

Návar I -  

EA-395/9  

1 1,33 1,69 57,92 12,76 19,70 4,29 0,06 0,30 

2 0,44 1,82 50,80 15,01 23,45 5,15 0,07 0,00 

Návar II -  

EA-400/10T  

3 0,79 1,78 59,69 17,33 14,87 3,48 0,02 0,00 

4 0,58 1,74 63,67 18,09 11,56 2,83 0,01 0,02 

R43.1A1-1RR 

Návar I -  

EA-395/9  

1 1,33 1,69 57,92 12,76 19,70 4,29 0,06 0,30 

2 0,44 1,82 50,80 15,01 23,45 5,15 0,07 0,00 

Návar II -  

EA-400/10T  

3 0,79 1,78 59,69 17,33 14,87 3,48 0,02 0,00 

4 0,58 1,74 63,67 18,09 11,56 2,83 0,01 0,02 

R43.1A1-1RP 

Návar I -  

EA-395/9  

1 1,33 1,69 57,92 12,76 19,70 4,29 0,06 0,30 

2 0,44 1,82 50,80 15,01 23,45 5,15 0,07 0,00 

Návar II -  

EA-400/10T  

3 0,81 1,77 61,83 17,65 13,74 3,32 0,01 0,00 

4 0,46 1,61 64,50 18,13 11,27 2,74 0,01 0,01 

R43.1A2-2PR 

Návar I -  

EA-395/9  

1 1,55 1,62 55,91 13,72 21,11 4,61 0,06 0,09 

2 0,49 1,75 50,48 15,34 23,76 5,21 0,07 0,00 

Návar II -  

EA-400/10T  

3 0,79 1,63 60,42 17,42 14,91 3,50 0,02 0,00 

4 0,59 1,53 64,90 17,97 11,63 2,79 0,00 0,00 

R43.1A2-2PP 

Návar I -  

EA-395/9  

1 1,55 1,62 55,91 13,72 21,11 4,61 0,06 0,09 

2 0,49 1,75 50,48 15,34 23,76 5,21 0,07 0,00 

Návar II -  

EA-400/10T  

3 0,78 1,66 62,81 17,87 12,98 3,09 0,01 0,00 

4 0,38 1,54 65,11 18,33 10,98 2,68 0,00 0,00 

R43.1B1-3RR 

Návar I -  

EA-395/9  

1 1,05 1,68 56,31 13,60 21,13 4,60 0,06 0,10 

2 0,53 1,66 50,47 15,27 24,15 5,15 0,08 0,01 

Návar II -  

EA-400/10T  

3 1,36 1,72 61,03 17,54 14,36 3,39 0,02 0,02 

4 0,51 1,53 64,08 18,28 11,54 2,80 0,00 0,02 

R43.1B1-3RP 

Návar I -  

EA-395/9  

1 1,05 1,68 56,31 13,60 21,13 4,60 0,06 0,10 

2 0,53 1,66 50,47 15,27 24,15 5,15 0,08 0,01 

Návar II -  

EA-400/10T  

3 1,28 1,54 62,26 17,72 13,56 3,19 0,01 0,00 

4 0,40 1,46 64,88 18,27 11,32 2,73 0,01 0,02 

R43.1B2-4PR 

Návar I -  

EA-395/9  

1 0,94 1,52 53,47 14,47 22,56 4,89 0,07 0,04 

2 0,61 1,59 50,40 15,55 24,26 5,25 0,05 0,00 

Návar II -  

EA-400/10T  

3 1,10 1,70 60,88 17,52 14,59 3,40 0,02 0,00 

4 0,59 1,40 64,52 18,24 11,44 2,74 0,00 0,00 

R43.1B2-4PP 

Návar I -  

EA-395/9  

1 0,94 1,52 53,47 14,47 22,56 4,89 0,07 0,04 

2 0,61 1,59 50,40 15,55 24,26 5,25 0,05 0,00 

Návar II -  

EA-400/10T  

3 1,19 1,63 62,77 17,86 13,39 3,17 0,01 0,00 

4 0,60 1,51 64,67 18,36 11,10 2,73 0,00 0,01 

R43.1C1-5R 
Návar I -  

EA-395/9  
1 0,61 1,50 62,11 11,68 18,27 3,82 0,05 0,06 

R43.1C2-6P 
Návar I -  

EA-395/9  
1 0,53 1,50 59,85 12,53 19,52 4,12 0,04 0,01 

R43.1D1-7R 
Návar I -  

EA-395/9  
1 0,91 1,41 62,95 11,63 17,66 3,79 0,05 0,05 

R43.1D2-8P 
Návar I -  

EA-395/9  
1 0,65 1.43 61,15 12,05 18,63 3,88 0,05 0,00 
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7.3.3 Kontrola obsahu feritu vzorku R43.1  

 Stanovení obsahu feritu na vzorcích zkušebního návaru bylo provedeno dle normy 

ČSN 42 0470 [41].  Rozptyl výsledků, daný měřící metodou, přístrojem a jinými faktory 

byl eliminován odpovídajícím značným počtem měření.  

Přesto se ukázalo, že při měření obsahu feritu v oblasti první vrstvy návaru I 

vzhledem k malé výšce (vzdálenosti) návaru od rozhraní základního materiálu jsou 

výsledky měření ovlivněny přítomností feromagnetické fáze z oblasti pásma ztavení  

se základním materiálem 22K.   

Měření v dalších vrstvách návaru I a návaru II směrem od základního materiálu 

již vyjadřují výsledky odpovídající struktuře pro daný svarový kov. Míra ovlivnění  

při měření obsahu feritu lze vidět v tabulce 1, kde na vzorkách řady R43.1C1(C2)  

a R43.1D1(D2) bylo provedeno informativní měření jak ze strany čela vzorku,  

tak i z povrchu návaru I první vrstvy. Ze získaných výsledků (tab. 117) lze vidět,  

že ze strany čela vzorku (měření ovlivněno rozhraním základního materiálu 22K) 

jsou hodnoty výrazně nižší než hodnoty získané měřením z povrchu návaru. 

Ke stanovení obsahu feritu na vzorcích s návarem bylo použito zkušební zařízení 

Feritscope M10/10B s jednopólovou dotykovou sondou (obr. 163). Zkušební zařízení byla 

kalibrována na vnitřní standard dodaný výrobcem pomocí etalonu se známým obsahem 

feritu. Vrstvy návaru značeny směrem od základního materiálu. Celkový obsah všech 

feromagnetických fází v základní hmotě svarového kovu je vyjádřen v objemových 

procentech. Výsledky z měření jsou přehledně uvedeny v tabulce 117. Změřené hodnoty  

definují obsah feritu v jednotlivých vrstvách návaru. 

   

Obr. 163 Kontrola obsahu feritu použitím magnetické metody s bodovou detekcí;  

 zkušební zařízení Feritscope M10/10B 
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Tab. 117 Vyhodnocení kontroly obsahu feritu   

Vzorek číslo 
Návar I 

Vrstva Obsah feritu [%] Pozice měření 
Návar II 

R43.1A1-1RR 

EA-395/9 
1 1,0 - 3,5 čelo 

2 0,5 - 1,5 čelo 

EA-400/10T 
3 0,3 - 1,3 čelo 

4 3,5 - 5,3 povrch 

R43.1A1-1RP 

EA-395/9 
1 0,6 - 2,5 čelo 

2 0,4 - 1,6 čelo 

EA-400/10T 
3 0,3 - 0,8 čelo 

4 4,3 - 5,6 povrch 

R43.1A2-2PR 

EA-395/9 
1 0,4 - 1,8 čelo 

2 0,1 - 0,4 čelo 

EA-400/10T 
3 0,1 - 0,4 čelo 

4 3,8 - 4,8 povrch 

R43.1A2-2PP 

EA-395/9 
1 1,0 - 3,0 čelo 

2 0,2 - 0,4 čelo 

EA-400/10T 
3 0,2 - 0,7 čelo 

4 5,1 - 5,8 povrch 

R43.1B1-3RR 

EA-395/9 
1 0,9 - 4,5 čelo 

2 0,4 - 1,7 čelo 

EA-400/10T 
3 0,1 - 1,5 čelo 

4 4,2 - 6,4 povrch 

R43.1B1-3RP 

EA-395/9 
1 2,4 - 4,3 čelo 

2 0,6 - 0,8 čelo 

EA-400/10T 
3 0,3 - 0,7 čelo 

4 4,2 - 4,8 povrch 

R43.1B2-4PR 

EA-395/9 
1 0,7 - 4,0 čelo 

2 0,2 - 0,4 čelo 

EA-400/10T 
3 0,2 - 0,7 čelo 

4 4,1 - 5,0 povrch 

R43.1B2-4PP 

EA-395/9 
1 0,7 - 1,3 čelo 

2 0,2 - 0,5 čelo 

EA-400/10T 
3 0,1 - 0,8 čelo 

4 3,9 - 5,8 povrch 

R43.1C1-5R EA-395/9 1 0,2 - 0,6 (1,0 - 3,8) povrch (čelo) 

R43.1C2-6P EA-395/9 1 0,1 - 0,3 (1,4 - 2,8) povrch (čelo) 

R43.1D1-7R EA-395/9 1 0,2 - 0,5 (1,2 - 3,4) povrch (čelo) 

R43.1D2-8P EA-395/9 1 0,2 - 0,3 (1,5 - 3,0) povrch (čelo) 

7.3.4 Výpočet měrného tepelného příkonu vzorku R43.1  

Za účelem prokázání míry závislosti ve změnách sledovaných parametrů (TOO, 

chemické složení, delta ferit a výška návaru) na velikosti vneseného tepla do návaru 

byly parametry svařování na vzorkách řady R43.1A1(A2), R43.1B1(B2), R43.1C1(C2) 

a R43.1D1(D2) kontinuálně snímány a vyhodnoceny zařízením WeldMonitor (obr. 164).  

Zařízení WeldMonitor umožňuje v reálném čase s vysokou přesností měření 

efektivní hodnoty proudu a napětí a zároveň kalkuluje vnesený tepelný příkon. Naměřené 

veličiny svařovacího procesu dávají přesný obraz o průběhu svařování. Kompletní 

nasnímaná data z průběhu svařování jsou uložena v programu WeldMonitor   

a jsou dostupná k prohlížení s možností zpětných analýz. Vzhledem k velkému  

množství dat z měření je v rámci studie technologické proveditelnosti návaru R43.1 

zpracována tabulka 114 naměřených hodnot a to s ohledem na získané údaje z monitoringu 

procesu svařování (přílohy č. 41).   
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Pro znázornění možných forem dokladování záznamů z průběhu svařování  

pomocí programu WeldMonitor jsou v příloze č. 42 uvedeny záznamy k variantě návaru 

R43.1A2-2PP. Se záznamy lze v programovém prostředí WeldMonitor dále pracovat 

(analyzovat), ukládat a tisknout.        

 
Obr. 164 Zařízení WeldMonitor na pracovišti svařování návaru R43.1 

7.3.5 Analýza technologických charakteristik vzorku R43.1  

Na základě výsledků z kontroly chemického složení, kontroly makrostruktury, 

kontroly obsahu feritu a monitoringu svařování bylo provedeno vyhodnocení všech 

sledovaných parametrů. Hlavním úkolem bylo vybrat technologicky nejpříznivější variantu 

návaru a prokázat zda u sledovaných parametrů existují spojité závislosti jejich změn. 

Výsledky jsou zpracovány do grafů (přílohy č. 43).  V rámci posouzení a vyhodnocení 

jednotlivých variant zkušebních návarů bylo nepochybně snahou zohlednit také relevantní 

požadavky praxe, mající vliv na kvalitu oprav heterogenních svarových spojů.    

Hlavní poznatky získané z analýzy technologických charakteristik vzorku R43.1 

lze shrnout do následujících bodů: 

 Koncentrační křivky Cr, Ni a Mo mají v první vrstvě návaru I klesající charakter 

s nárůstem tepelného příkonu. Koncentrační křivka Fe má s vyšším tepelným příkonem 

stoupající charakter. 

 Výška návaru a šířka TOO má stoupající charakter s nárůstem tepelného příkonu. 

Při nižší rychlosti svařování v=2,5 mm/s je navařená výška návaru vyšší než při větší 

rychlosti svařování v=4 mm/s, dále s větší šířkou TOO stoupá koncentrační křivka Fe. 

 Ve druhé vrstvě návaru I je vidět, že nižší hodnoty tepelného příkonu nějak zásadně 

nemění koncentraci Cr, Ni a Mo ve svarovém kovu. Změna výše tepelného příkonu 

ovlivňuje zejména výšku návaru, oba sledované parametry mají stoupající charakter.  

 Vzhledem k nevýrazným koncentračním změnám Cr, Ni a Mo je druhá vrstva návaru I 

více homogenní než první vrstva resp. koncentrační spád prvků v závislosti na nárůstu 

tepelného příkonu je zanedbatelný. 

 V první vrstvě návaru II v důsledku změny typu použitého přídavného materiálu  

se projevila vyšší heterogenita v koncentraci Cr, Ni a Mo. S nárůstem tepelného příkonu 

se mění vzájemný poměr koncentrace Cr a Ni, intenzita těchto změn je charakterizovaná 

mírou rozevření koncentračních křivek. 

 

 



VŠB – Technická univerzita Ostrava Disertační práce 

 

 196 

 Vyšší přírůstek návaru II u třetí vrstvy byl docílený při větším tepelném příkonu (menší 

rychlost svařování) viz vzorek R43.1A2-2PP, naopak menší přírůstek výšky návaru II  

byl docílený při menším tepelném příkonu (větší rychlost svařování) viz vzorek 

R43.1B1-3RR. 

 Obsah feritické fáze v první vrstvě návaru II se pohyboval na hraně měřitelnosti 

v rozsahu cca 0,1 až 1,5 %, vliv velikosti tepelného příkonu na množství feritické fáze  

se u této vrstvy neprokázal. Přítomnost feritické fáze je v první vrstvě návaru II závislá 

na stupni promíšení s návarem I, který má čistě austenitickou strukturu bez delta feritu.  

Do jisté míry lze odhadnout, že na základě přesně změřeného chemického složení  

a využití Schaefflerova diagramu, bude koncentrace vyloučené feritické fáze malá. 

 Z pohledu chemického složení je návar II druhé vrstvy oproti první vrstvě více 

homogenní resp. skokové změny v koncentraci Cr, Ni a Mo při nárůstu tepelného 

příkonu již nejsou tak výrazné.  

 Nejvyšší navařené výšky u vícevrstvého návaru bylo dosaženo při vyšším tepelném 

příkonu (nižší rychlost svařování a vyšší svařovací proud) viz vzorek R43.1A2-2PP, 

naopak nejmenší navařené výšky bylo dosaženo při nižším tepelném příkonu  

(vyšší rychlost svařování a nižší svařovací proud) viz vzorek R43.1B1-3RR. 

 Výrazná zrcadlová (skoková) změna v koncentraci Cr a Ni v pásmu mezi návarem I 

a návarem II vzorku R43.1A2-2PP je charakteristická pro danou variantu návaru  

a zároveň predikuje jeho bezchybné technologické provedení. 

 U všech návarů byla měřením prokázána proměnlivá přítomnost vyloučené feritické 

fáze s tím, že nejvyšší ustálené hodnoty byly naměřeny ve druhé vrstvě návaru II vzorku 

R43.1A2-2PP.       
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8 DISKUSE A SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 

 V předložené disertační práci byly studovány změny ve vícevrstvých heterogenních 

návarech včetně jejích přechodových oblastí mezi základním materiálem ocelí 22K  

(20Mn5) a 08Ch18N10T (X8CrNiTi18-10). Zkušební heterogenní návary byly provedeny 

v různých variantách přídavných materiálů podle zpracovaných postupů svařování pWPS.    

 Pro svařování byly použity metody 111 a 136. Desky s heterogenními návary  

byly podrobeny navrženým režimům tepelného zpracování. Tepelné zpracování probíhalo  

při teplotě 640°C/6 hod. (vzorky č. RXX.2) a 450°C/500 hod. (vzorky č. RXX.3).   

Za účelem dalšího možného porovnání výsledků, byl z  každé varianty přídavných 

materiálů ponechán návar bez tepelného zpracování tj. ve stavu po svaření (vzorky 

č. RXX.1). 

 Následně byly heterogenní návary podrobeny nedestruktivnímu a destruktivnímu 

zkoušení, jehož rozsah byl navržen podle normy ČSN EN ISO 15614-7 [40]. Kromě 

normovaných zkoušek byl experiment rozšířen i o zkoušky mikrotvrdostí, zkoušky 

odolnosti proti mezikrystalové korozi, metalografickou analýzu oduhličeného pásma, 

rozbor chemického složení pomocí elektronové mikroanalýzy a elektronovou analýzu 

morfologie necelistvostí (nehomogenit). 

Druhá část předložené disertační práce se zaměřuje na studium technologické 

proveditelnosti heterogenních návarů za účelem prokázání míry vlivu technologických 

parametrů svařování na degradační procesy v návarech a to již v průběhu výrobního 

procesu. Pro tento případ bylo využito zařízení WeldMonitor s možností kontinuálního 

záznamu všech veličin procesu svařování. Kromě normovaných zkoušek byla studie 

u vybraných zkušebních návarů doplněna i o zkoušky mikrotvrdosti, zkoušky odolnosti 

proti mezikrystalové korozi a rozbor chemického složení pomocí elektronové 

mikroanalýzy. 

Vzhledem k  dostupným informacím o charakteru degradačních procesů 

heterogenních návarů (svarových spojů), byly pro tento úkol využity i získané výsledky  

a zkušenosti z první části disertační práce.   

8.1 Experimentální zkoušení návarů 

Z dosažených výsledků a jejich hodnocení je možno vyslovit následující závěry: 

1. Z hlediska nedestruktivního zkoušení, byla provedena vizuální kontrola, kapilární  

a ultrazvuková zkouška (kapitola 6.1). 

 1.1 U zkušebních návarů R32, R33, R36, R37 a R39 nebyly vizuální kontrolou 

nalezeny žádné nepovolené indikace, proto lze tyto návary označit za vyhovující 

(přílohy č. 13). 

 1.2 U zkušebních návarů R31, R34, R35 a R38 byly přímou vizuální kontrolou  

nalezeny lineární vady typu trhlin, proto jsou tyto návary označeny za nevyhovující 

(přílohy č. 13). 

 1.3 U zkušebních návarů R31*, R32, R33, R36, R37 a R39 nebyly kapilární zkouškou 

nalezeny žádné nepovolené indikace, proto lze tyto návary označit za vyhovující 

(přílohy č. 14). 

* Kapilární zkouškou provedenou na čele návaru R31 v místě příčného řezu  

viz obr. P14.1 - přílohy, byly nalezeny četné lineární vady typu trhlin, tyto vady nebyly  

na povrchu finálního návaru II zjištěny, jednoznačné prokázání přítomnosti lineárních 

vad v návaru I a II, bylo ponecháno až na vyhodnocení metalografického zkoušení.      
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 1.4 U zkušebních návarů R34, R35 a R38 byly kapilární zkouškou nalezeny lineární 

vady typu trhlin, proto jsou tyto návary označeny za nevyhovující (přílohy č. 14).  

 1.5 U zkušebních návarů R31, R32, R33, R36, R37 a  R39 nebyly ultrazvukovou 

zkouškou nalezeny žádné nepovolené indikace, proto lze tyto návary označit  

za vyhovující (přílohy č. 15). 

1.6 U zkušebních návarů R34, R35 a R38 byly nalezeny ultrazvukovou zkouškou 

lineární vady typu trhlin, proto jsou tyto návary označeny za nevyhovující. Zároveň 

tímto byly potvrzeny nálezy z vizuální kontroly a kapilární zkoušky (přílohy č. 15). 

Z výsledků nedestruktivního zkoušení vyplývá, že necelistvosti byly nalezeny pouze 

v první a druhé vrstvě austenitického návaru II, který byl zhotovený v kombinaci 

s niklovým návarem I (resp. ve vrstvách  návaru I na bázi niklu nebyly lineární vady 

typu trhlin zjištěny). Návar I a návar II zhotovený pouze austenitickými přídavnými 

materiály byl bez necelistvostí. Vzhledem k nastavenému programu komplexního 

hodnocení zkušebních návarů byly i nevyhovující vzorky z nedestruktivního zkoušení 

použity pro další laboratorní zkoušení.  

2.  Metalografické hodnocení zkušebních návarů bylo provedeno pro každé tepelné 

zpracování kontrolou makrostruktur a mikrostruktur návarů v rozsahu tabulky 73 a 74. 

Výsledky jsou uvedeny v kapitolách 6.2.1 a 6.2.2 a v přílohách č. 16 a 17. 

K posouzení makrostruktury zkušebních návarů bylo doplněno měření tvrdosti  

HV10 (přílohy č. 19).  

Z hodnocení makrostruktury vyplývá, že vzorky R33.1(2, 3), R34.1, R36.1(2, 3), 

R37.1(2, 3) a R39.1(2, 3) jsou vyhovující (tab. 73). Na makrostruktuře vzorku s TZ 

nebo bez TZ je patrná výrazná TOO ze strany materiálu 22K o šířce 1 až 2,8 mm 

a ze strany materiálu 08Ch18N10T o šířce 0,6 mm, což odpovídá použití spíše nižších 

parametrů svařování. Na makrovýbrusech po naleptání jsou zřetelně vidět jednotlivé 

oblasti návarových vrstev. Hodnocením makrostruktury výše uvedených vzorků nebyly 

v žádné části návaru zjištěny vady jako např. trhliny, póry, zatavené nečistoty apod., 

proto jsou tyto návary označeny za vyhovující.  

Z hodnocení makrostruktury vyplývá, že vzorky R31.1(2), R32.1(1R, 2), R34.2, 

R35.1A(B) a R38.1(2, 3) jsou nevyhovující (tab. 73). Hodnocením makrostruktury výše 

uvedených vzorků, byly v oblasti návaru II nalezeny četné vady typu trhlin, proto jsou 

tyto návary označeny za nevyhovující.  V oblasti návaru I nebyly zjištěny žádné vady 

typu trhlin. Výsledky makrostruktury potvrdily vyhovující NDT zkoušení návaru I. 

Kontrola mikrostruktury byla u všech vzorků zaměřena na vybrané oblasti základních 

materiálů  22K (20Mn5) a 08Ch18N10T (X8CrNiTi18-10), TOO a oblasti návarových 

vrstev.  

K posouzení mikrostruktury zkušebních návarů bylo doplněno měření mikrotvrdosti 

HV0,04 (přílohy č. 20). 

 Mikrostruktura základního materiálu 22K (20Mn5) vzorku R32.1R bez TZ je feriticko-

perlitická se sferoidizovaným perlitem a s  nerovnoměrnou velikostí zrn, v oblasti 

TOO je bainitická s jehlicemi feritu, tvrdost v oblasti základního materiálu je cca 143  

až 147 HV10 a v oblasti TOO je cca 230 až 285 HV10, mikrotvrdost v oblasti rozhraní  

ze strany základního materiálu je cca 197 až 227 HV0,04. 
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Mikrostruktura návaru I je licí austenitická bez vyloučeného delta feritu, mikrostruktura 

návaru II je licí austenitická s vyloučeným delta feritem a s přítomností sporadických 

mezidendritických trhlin, tvrdost v oblasti návaru I je cca 203 až 251 HV10 a v oblasti 

návaru II je cca 183 až 225 HV10, mikrotvrdost v oblasti rozhraní ze strany první vrstvy 

návaru I je cca 158 až 245 HV0,04. 

Z hodnocení mikrostruktury vyplývá, že vzorek R32.1R je nevyhovující (tab. 74). 

Hodnocením mikrostruktury výše uvedeného vzorku byla v oblasti návaru I  

a to zpravidla na rozhraní s návarem II zjištěna přítomnost sporadických lineárních vad 

typu trhlin, avšak v oblasti návaru II byly zjištěny již četné lineární vady typu trhlin, 

proto je tento návar z hlediska mikrostruktury označen za nevyhovující. 

Ze zkoušky tvrdosti vyplývá, že vzorek R32.1R je vyhovující (tab. 77).  Naměřené 

hodnoty tvrdosti v oblasti základního materiálu, TOO a jednotlivých vrstev návaru jsou 

ve všech případech nižší než je stanovené kritérium, proto jsou tyto návary z hlediska 

tvrdosti označeny za vyhovující.  

Ze zkoušky mikrotvrdosti vyplývá, že vzorek R32.1R je vyhovující (tabulka 78).  

Naměřené hodnoty mikrotvrdosti v oblasti rozhraní mezi základním materiálem a první 

vrstvou návaru I jsou ve všech případech nižší než je stanovené kritérium, proto jsou 

tyto návary z hlediska mikrotvrdosti označeny za vyhovující.    

  Mikrostruktura základního materiálu 22K (20Mn5) vzorku R33.1 bez TZ je feriticko-

perlitická se sferoidizovaným perlitem a s nerovnoměrnou velikostí zrn, v oblasti TOO 

je bainitická s jehlicemi feritu, tvrdost v oblasti základního materiálu je cca 143 až 149 

HV10 a v oblasti TOO je cca 179 až 233 HV10, mikrotvrdost v oblasti rozhraní  

ze strany základního materiálu je cca 151 až 165 HV0,04. 

Mikrostruktura návaru I je licí austenitická s vyloučeným delta feritem, mikrostruktura 

návaru II je licí austenitická s vyloučeným delta feritem, tvrdost v oblasti návaru I  

je cca 189 až 247 HV10 a v oblasti návaru II je cca 182 až 240 HV10, mikrotvrdost 

v oblasti rozhraní ze strany první vrstvy návaru I je cca 165 až 324 HV0,04.  

 Mikrostruktura základního materiálu 22K (20Mn5) vzorku R33.2 s TZ 640°C/6h  

je feriticko-perlitická se sferoidizovaným perlitem a s nerovnoměrnou velikostí zrn, 

v oblasti TOO je bainitická s jehlicemi feritu, tvrdost v oblasti základního materiálu 

je cca 142 až 149 HV10 a v oblasti TOO je cca 159 až 165 HV10, mikrotvrdost 

v oblasti rozhraní ze strany základního materiálu je cca 89 až 158 HV0,04. 

Mikrostruktura návaru I je licí austenitická s vyloučeným delta feritem, mikrostruktura 

návaru II je licí austenitická s vyloučeným delta feritem, tvrdost v oblasti návaru I  

je cca 230 až 274 HV10 a v oblasti návaru II je cca 201 až 253 HV10, mikrotvrdost 

v oblasti rozhraní ze strany první vrstvy návaru I je cca 188 až 297 HV0,04.  

 Mikrostruktura základního materiálu 22K (20Mn5) vzorku R33.3 s TZ 450°C/500h  

je feriticko-perlitická se sferoidizovaným perlitem a s nerovnoměrnou velikostí zrn, 

v oblasti TOO je bainitická s jehlicemi feritu, tvrdost v oblasti základního materiálu  

je cca 146 HV10 a v oblasti TOO je cca 155 až 157 HV10, mikrotvrdost v oblasti 

rozhraní ze strany základního materiálu je cca 81 až 172 HV0,04. 

Mikrostruktura návaru I je licí austenitická s vyloučeným delta feritem, mikrostruktura 

návaru II je licí austenitická s vyloučeným delta feritem, tvrdost v oblasti návaru I  

je cca 249 až 289 HV10 a v oblasti návaru II je cca 206 až 253 HV10, mikrotvrdost 

v oblasti rozhraní ze strany první vrstvy návaru I je cca 172 až 304 HV0,04.  
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Z hodnocení mikrostruktury vyplývá, že vzorky R33.1(2, 3) jsou vyhovující  

(tab. 74). Hodnocením mikrostruktury výše uvedených vzorků nebyly v žádné části 

návaru zjištěny vady jako např. trhliny, póry, zatavené nečistoty apod., proto jsou tyto 

návary z hlediska mikrostruktury označeny za vyhovující. 

Ze zkoušky tvrdosti vyplývá, že vzorky R33.1(2, 3) jsou vyhovující  (tab. 77). 

Naměřené hodnoty tvrdosti v oblasti základního materiálu, TOO a jednotlivých vrstev 

návaru jsou ve všech případech nižší než je stanovené kritérium, proto jsou tyto návary 

z hlediska tvrdosti označeny za vyhovující.  

Ze zkoušky mikrotvrdosti vyplývá, že vzorky R33.1(2, 3) jsou vyhovující  (tab. 78).  

Naměřené hodnoty mikrotvrdosti v oblasti rozhraní mezi základním materiálem a první 

vrstvou návaru I jsou ve všech případech nižší než je stanovené kritérium, proto jsou 

tyto návary z hlediska mikrotvrdosti označeny za vyhovující. Zvýšené hodnoty 

mikrotvrdosti max. 324 HV0,04 byly naměřeny pouze ve vzdálenosti 0,02 mm  

od rozhraní se základním materiálem (pásmo ztavení), pravděpodobnou příčinou se jeví 

náhodné umístění vpichu do míst s vyloučenými karbidy po hranicích zrn nebo 

v důsledku výrazné nehomogenity návaru (tmavě zbarvené kulovité vměstky).   

 Mikrostruktura základního materiálu 22K (20Mn5) vzorku R36.1 bez TZ je feriticko-

perlitická se sferoidizovaným perlitem a s nerovnoměrnou velikostí zrn, v oblasti TOO 

je bainitická s jehlicemi feritu, tvrdost v oblasti základního materiálu je cca 161 až 164 

HV10 a v oblasti TOO je cca 279 až 317 HV10, mikrotvrdost v oblasti rozhraní  

ze strany základního materiálu je cca 158 až 233 HV0,04. 

Mikrostruktura návaru I v  oblasti (A) návar EA-395/9 je licí austenitická bez 

vyloučeného delta feritu a mikrostruktura v oblasti (B) návar ZIO-8 je licí austenitická 

s vyloučeným delta feritem, mikrostruktura návaru II je licí austenitická s vyloučeným 

delta feritem, v mikrostruktuře návaru I a II byly nalezeny četné nehomogenity (částice 

-  tmavě zbarvené kulovité vměstky), tvrdost v oblasti (A) návaru I je cca 228 až 247 

HV10 a v oblasti (B) návaru I je cca 221 až 240 HV10, tvrdost v oblasti návaru II  

je cca 210 až 233 HV10, mikrotvrdost v oblasti rozhraní ze strany první vrstvy návaru I 

v oblasti (A) je cca 161 až 315 HV0,04 a v oblasti (B) je cca 148 až 168 HV0,04.  

 Mikrostruktura základního materiálu 22K (20Mn5) vzorku R36.2 s TZ 640°C/6h  

je feriticko-perlitická se sferoidizovaným perlitem a s nerovnoměrnou velikostí zrn, 

v oblasti TOO je bainitická s jehlicemi feritu, tvrdost v oblasti základního materiálu  

je cca 150 až 154 HV10 a v oblasti TOO je cca 243 až 288 HV10, mikrotvrdost 

v oblasti rozhraní ze strany základního materiálu je cca 89 až 233 HV0,04. 

Mikrostruktura návaru I v  oblasti (A) návar EA-395/9 je licí austenitická bez 

vyloučeného delta feritu a mikrostruktura v oblasti (B) návar ZIO-8 je licí austenitická 

s vyloučeným delta feritem, mikrostruktura návaru II je licí austenitická s vyloučeným 

delta feritem, v mikrostruktuře návaru I a II byly nalezeny četné nehomogenity (částice 

-  tmavě zbarvené kulovité vměstky), tvrdost v oblasti (A) návaru I je cca 202 až 230 

HV10 a v oblasti (B) návaru I je cca 235 až 247 HV10, tvrdost v oblasti návaru II  

je cca 185 až 289 HV10, mikrotvrdost v oblasti rozhraní ze strany první vrstvy návaru I 

v oblasti (A) je cca 165 až 297 HV0,04 a v oblasti (B) je cca 127 až 281 HV0,04.  

 Mikrostruktura základního materiálu 22K (20Mn5) vzorku R36.3 s TZ 450°C/500h 

je feriticko-perlitická se sferoidizovaným perlitem a s nerovnoměrnou velikostí zrn, 

v oblasti TOO je bainitická s jehlicemi feritu, tvrdost v oblasti základního materiálu  

je cca 163 až 166 HV10 a v oblasti TOO je cca 221 až 236 HV10, mikrotvrdost 

v oblasti rozhraní ze strany základního materiálu je cca 101 až 227 HV0,04. 
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Mikrostruktura návaru I v  oblasti (A) návar EA-395/9 je licí austenitická bez 

vyloučeného delta feritu a mikrostruktura v oblasti (B) návar ZIO-8 je licí austenitická 

s vyloučeným delta feritem, mikrostruktura návaru II je licí austenitická s vyloučeným 

delta feritem, v mikrostruktuře návaru I a II byly nalezeny četné nehomogenity 

(tmavě zbarvené kulovité vměstky), tvrdost v oblasti (A) návaru I je cca 222 až 240 

HV10 a v oblasti (B) návaru I je cca 206 až 220 HV10, tvrdost v oblasti návaru II  

je cca 203 až 227 HV10, mikrotvrdost v oblasti rozhraní ze strany první vrstvy návaru I 

v oblasti (A) je cca 158 až 266 HV0,04 a v oblasti (B) je cca 125 až 281 HV0,04.  

Z hodnocení mikrostruktury vyplývá, že vzorky R36.1(2, 3) jsou vyhovující  

(tab. 74). Hodnocením mikrostruktury výše uvedených vzorků nebyly v žádné části 

návaru zjištěny vady jako např. trhliny, póry, zatavené nečistoty apod., pouze  

ve vrstvách návaru byly nalezeny četné nehomogenity (tmavě zbarvené kulovité 

částice), proto jsou tyto návary z hlediska mikrostruktury označeny za vyhovující. 

Ze zkoušky tvrdosti vyplývá, že vzorky  R36.1(2, 3) jsou vyhovující  (tab. 77). 

Naměřené hodnoty tvrdosti v oblasti základního materiálu, TOO a jednotlivých vrstev 

návaru jsou ve všech případech nižší než je stanovené kritérium, proto jsou tyto návary 

z hlediska tvrdosti označeny za vyhovující.  

Ze zkoušky mikrotvrdosti vyplývá, že vzorky R36.1(2, 3) jsou vyhovující (tab. 78).  

Naměřené hodnoty mikrotvrdosti v oblasti rozhraní mezi základním materiálem a první 

vrstvou návaru I jsou ve všech případech nižší než je stanovené kritérium, proto jsou 

tyto návary z hlediska mikrotvrdosti označeny za vyhovující. Zvýšené hodnoty 

mikrotvrdosti max. 315 HV0,04 byly naměřeny pouze ve vzdálenosti 0,02 mm  

od rozhraní se základním materiálem (hranice ztavení), pravděpodobnou příčinou  

se jeví náhodné umístění vpichu do míst s vyloučenými karbidy po hranicích zrn 

nebo v důsledku výrazné nehomogenity návaru (tmavě zbarvené kulovité vměstky).   

Mikrostruktura základního materiálu 08Ch18N10T (X8CrNiTi18-10) vzorku R37.1  

bez TZ je austenitická tvořená polyedrickými zrny s nerovnoměrnou velikostí, v oblasti 

TOO je austenitická s vyloučenými karbidy na hranicích zrn, tvrdost v oblasti 

základního materiálu je cca 191 až 206 HV10 a v oblasti TOO je cca 185 až 197 HV10, 

mikrotvrdost v oblasti rozhraní mezi návary I a II ze strany druhé vrstvy návaru I  

je cca 197 až 206 HV0,04. 

Mikrostruktura návaru I je licí austenitická bez vyloučeného delta feritu s výraznými 

dendrity, mikrostruktura návaru II je licí sorbitická tvořená směsí jemného feritu  

a cementitu, první vrstva návaru II vykazuje výrazné dendrity ve směru tuhnutí, tvrdost  

v oblasti návaru I je cca 181 až 224 HV10 a v oblasti návaru II je cca 176 až 417 HV10, 

mikrotvrdost v oblasti rozhraní mezi návary I a II ze strany první vrstvy návaru II 

je cca 168 až 330 HV0,04.  

Mikrostruktura základního materiálu 08Ch18N10T (X8CrNiTi18-10) vzorku R37.2  

s TZ 640°C/6h je austenitická tvořená polyedrickými zrny s nerovnoměrnou velikostí, 

v oblasti TOO je austenitická s vyloučenými karbidy na hranicích zrn, tvrdost v oblasti 

základního materiálu je cca 198 až 212 HV10 a v oblasti TOO je cca 183 až 196 HV10, 

mikrotvrdost v oblasti rozhraní mezi návary I a II ze strany druhé vrstvy návaru I  

je cca 161 až 165 HV0,04. 

 

 

 



VŠB – Technická univerzita Ostrava Disertační práce 

 

 202 

Mikrostruktura návaru I je licí austenitická bez vyloučeného delta feritu s výraznými 

dendrity, mikrostruktura návaru II je licí sorbitická tvořená směsí jemného feritu  

a cementitu, první vrstva návaru II vykazuje výrazné dendrity ve směru tuhnutí, tvrdost  

v oblasti návaru I je cca 188 až 209 HV10 a v oblasti návaru II je cca 207 až 327 HV10, 

mikrotvrdost v oblasti rozhraní mezi návary I a II ze strany první vrstvy návaru II 

je cca 176 až 216 HV0,04.  

Mikrostruktura základního materiálu 08Ch18N10T (X8CrNiTi18-10) vzorku R37.3  

s TZ 450°C/500h je austenitická tvořená polyedrickými zrny s nerovnoměrnou 

velikostí, v oblasti TOO je austenitická s vyloučenými karbidy na hranicích zrn, tvrdost 

v oblasti základního materiálu je cca 194 až 201 HV10 a v oblasti TOO je cca 173  

až 206 HV10, mikrotvrdost v oblasti rozhraní mezi návary I a II ze strany druhé vrstvy 

návaru I je cca 134 až 180 HV0,04. 

Mikrostruktura návaru I je licí austenitická bez vyloučeného delta feritu s výraznými 

dendrity, mikrostruktura návaru II je licí sorbitická tvořená směsí jemného feritu  

a cementitu, třetí vrstva návaru II vykazuje výrazné dendrity ve směru tuhnutí, tvrdost  

v oblasti návaru I je cca 201 až 236 HV10 a v oblasti návaru II je cca 193 až 413 HV10, 

mikrotvrdost v oblasti rozhraní mezi návary I a II ze strany první vrstvy návaru II 

je cca 158 až 222 HV0,04.  

Z hodnocení mikrostruktury vyplývá, že vzorky R37.1(2, 3) jsou vyhovující  

(tab. 74). Hodnocením mikrostruktury výše uvedených vzorků nebyly v žádné části 

návaru zjištěny vady jako např. trhliny, póry, zatavené nečistoty apod., pouze  

struktura ve vrstvách návaru I je značně nehomogenní a je tvořena výraznými dendrity, 

přesto jsou tyto návary z hlediska mikrostruktury označeny za vyhovující. 

Ze zkoušky tvrdosti vyplývá, že vzorky R37.1(3) jsou nevyhovující  (tab. 77). 

Naměřená tvrdost v oblasti základního materiálu, TOO a návaru I jsou ve všech 

případech nižší než je stanovené kritérium, avšak naměřené hodnoty tvrdosti zejména 

v oblasti druhé vrstvy (místy i první vrstvy) návaru II jsou výrazně vyšší než  

je stanovené kritérium, proto jsou tyto návary z hlediska tvrdosti označeny  

za nevyhovující.  

Ze zkoušky tvrdosti vyplývá, že vzorek R37.2 je vyhovující (tab. 77). Naměřené 

hodnoty tvrdosti v oblasti základního materiálu, TOO a návaru I jsou ve všech 

případech nižší než je stanovené kritérium. Hodnoty tvrdosti v oblasti první  

a druhé vrstvy návaru II jsou mírně vyšší než ostatní měřené oblasti návaru II. 

K poklesu hodnot tvrdosti došlo pravděpodobně vlivem snížení komplexní napjatosti 

po TZ 640°C/6h, proto jsou tyto návary z hlediska tvrdosti označeny za vyhovující.  

Ze zkoušky mikrotvrdosti vyplývá, že vzorky R37.1(2, 3) jsou vyhovující  (tab. 78).  

Naměřené hodnoty mikrotvrdosti v oblasti rozhraní mezi vrstvami návaru I a návaru II 

jsou ve všech případech nižší než je stanovené kritérium, proto jsou tyto návary 

z hlediska mikrotvrdosti označeny za vyhovující. Zvýšená hodnota mikrotvrdosti 

max. 330 HV0,04 byla naměřena pouze ve vzdálenosti 0,34 mm od rozhraní na straně 

první vrstvy návaru II, pravděpodobnou příčinou se jeví náhodné umístění vpichu  

do míst s výraznou nehomogenitou návaru.   

 Mikrostruktura základního materiálu 22K (20Mn5) vzorku R38.1 bez TZ je feriticko-

perlitická se sferoidizovaným perlitem a s nerovnoměrnou velikostí zrn, v oblasti TOO 

je bainitická s jehlicemi feritu, tvrdost v oblasti základního materiálu je cca 152 až 162 

HV10 a v oblasti TOO je cca 125 až 142 HV10, mikrotvrdost v oblasti rozhraní  

ze strany základního materiálu je cca 176 až 266 HV0,04. 
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Mikrostruktura návaru I je licí austenitická bez vyloučeného delta feritu s výraznými 

dendrity a do značné míry nehomogenní (tmavé kulovité částice), mikrostruktura návaru 

II je licí austenitická s vyloučeným delta feritem ve druhé vrstvě návaru  

(první vrstva návaru je bez delta feritu),  drobnými precipitáty a přítomností kulovitých 

inkluzí v jinak poměrně homogenní matrici, avšak v návaru II byly nalezeny četné 

lineární vady typu trhlin, tvrdost v oblasti návaru I je cca 209 až 222 HV10 

a v oblasti návaru II je cca 158 až 170 HV10, mikrotvrdost v oblasti rozhraní ze strany 

první vrstvy návaru I je cca 158 až 197 HV0,04.  

 Mikrostruktura základního materiálu 22K (20Mn5) vzorku R38.2 s TZ 640°C/6h  

je feriticko-perlitická se sferoidizovaným perlitem a s nerovnoměrnou velikostí zrn, 

v oblasti TOO je bainitická s jehlicemi feritu, tvrdost v oblasti základního materiálu  

je cca 148 až 154 HV10 a v oblasti TOO je cca 183 až 201 HV10, mikrotvrdost 

v oblasti rozhraní ze strany základního materiálu je cca 140 až 145 HV0,04. 

Mikrostruktura návaru I je licí austenitická bez vyloučeného delta feritu s výraznými 

dendrity a do značné míry nehomogenní (tmavé kulovité částice), mikrostruktura návaru 

II je licí austenitická s ojediněle vyloučeným delta feritem ve druhé vrstvě návaru  

(první vrstva návaru II je bez delta feritu), s drobnými precipitáty a přítomností 

kulovitých inkluzí v jinak poměrně homogenní matrici, avšak v návaru II byly nalezeny 

četné lineární vady typu trhlin, tvrdost v oblasti návaru I je cca 202 až 206 HV10 

a v oblasti návaru II je cca 136 až 171 HV10, mikrotvrdost v oblasti rozhraní ze strany 

první vrstvy návaru I je cca 151 až 227 HV0,04.  

 Mikrostruktura základního materiálu 22K (20Mn5) vzorku R38.3 s TZ 450°C/500h 

je feriticko-perlitická se sferoidizovaným perlitem a s nerovnoměrnou velikostí zrn, 

v oblasti TOO je bainitická s jehlicemi feritu, tvrdost v oblasti základního materiálu  

je cca 168 až 175 HV10 a v oblasti TOO je cca 209 až 236 HV10, mikrotvrdost 

v oblasti rozhraní ze strany základního materiálu je cca 168 až 216 HV0,04. 

Mikrostruktura návaru I je licí austenitická bez vyloučeného delta feritu s výraznými 

dendrity a do značné míry nehomogenní (tmavé kulovité částice), mikrostruktura návaru 

II je licí austenitická s ojediněle vyloučeným delta feritem ve druhé vrstvě návaru  

(první vrstva návaru je bez delta feritu),  drobnými precipitáty a přítomností kulovitých 

inkluzí v jinak poměrně homogenní matrici, avšak v návaru II byly nalezeny četné 

lineární vady typu trhlin, tvrdost v oblasti návaru I je cca 194 až 225 HV10 

a v oblasti návaru II je cca 157 až 218 HV10, mikrotvrdost v oblasti rozhraní ze strany 

první vrstvy návaru I je cca 168 až 239 HV0,04.  

Z hodnocení mikrostruktury vyplývá, že vzorky R38.1(2, 3) jsou nevyhovující  

(tab. 74). Hodnocením mikrostruktury výše uvedených vzorků nebyly v žádné části 

návaru I zjištěny vady jako např. trhliny, póry, zatavené nečistoty apod., avšak v oblasti 

návaru II byly zjištěny četné lineární vady typu trhlin, proto jsou tyto návary z hlediska 

mikrostruktury označeny za nevyhovující. 

Ze zkoušky tvrdosti vyplývá, že vzorky R38.1(2, 3) jsou vyhovující (tab. 77).  

Naměřené hodnoty tvrdosti v oblasti základního materiálu, TOO a jednotlivých vrstev 

návaru jsou ve všech případech výrazně nižší než je stanovené kritérium, proto jsou tyto 

návary z hlediska tvrdosti označeny za vyhovující.  

Ze zkoušky mikrotvrdosti vyplývá, že  vzorky R38.1(2, 3) jsou vyhovující  (tab. 78).  

Naměřené hodnoty mikrotvrdosti v oblasti rozhraní mezi základním materiálem a první 

vrstvou návaru I jsou ve všech případech výrazně nižší než je stanovené kritérium,  

proto jsou tyto návary z hlediska mikrotvrdosti označeny za vyhovující.    
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 Mikrostruktura základního materiálu 22K (20Mn5) vzorku R39.1 bez TZ je feriticko-

perlitická se sferoidizovaným perlitem a s nerovnoměrnou velikostí zrn, v zrnech  

větší velikosti lze pozorovat jehlice feritu, v oblasti TOO je bainitická s jehlicemi  

feritu, tvrdost v oblasti základního materiálu je cca 164 až 170 HV10 a v oblasti  

TOO je cca 191 až 251 HV10, mikrotvrdost v oblasti rozhraní ze strany základního 

materiálu je cca 129 až 172 HV0,04. 

Mikrostruktura návaru I a návaru II je licí austenitická s vyloučeným delta feritem, 

tvrdost v oblasti návaru I je cca 193 až 207 HV10 a v oblasti návaru II je cca 186  

až 201 HV10, mikrotvrdost v oblasti rozhraní ze strany první vrstvy návaru I je cca 137 

až 315 HV0,04.  

 Mikrostruktura základního materiálu 22K (20Mn5) vzorku R39.2 s TZ 640°C/6h  

je feriticko-perlitická se sferoidizovaným perlitem a s nerovnoměrnou velikostí zrn, 

v zrnech větší velikosti lze pozorovat jehlice feritu, v oblasti TOO je bainitická 

s jehlicemi feritu, tvrdost v oblasti základního materiálu je cca 154 až 159 HV10  

a v oblasti TOO je cca 189 až 218 HV10, mikrotvrdost v oblasti rozhraní ze strany 

základního materiálu je cca 112 až 140 HV0,04. 

Mikrostruktura návaru I a návaru II je licí austenitická s vyloučeným delta feritem, 

tvrdost v oblasti návaru I je cca 191 až 203 HV10 a v oblasti návaru II je cca 154 

až 233 HV10, mikrotvrdost v oblasti rozhraní ze strany první vrstvy návaru I je cca 127 

až 192 HV0,04.  

 Mikrostruktura základního materiálu 22K (20Mn5) vzorku R39.3 s TZ 450°C/500h 

je feriticko-perlitická se sferoidizovaným perlitem a s nerovnoměrnou velikostí zrn, 

v zrnech větší velikosti lze pozorovat jehlice feritu, v oblasti TOO je bainitická 

s jehlicemi feritu, tvrdost v oblasti základního materiálu je cca 156 až 150 HV10  

a v oblasti TOO je cca 213 až 254 HV10, mikrotvrdost v oblasti rozhraní ze strany 

základního materiálu je cca 127 až 176 HV0,04. 

Mikrostruktura návaru I a návaru II je licí austenitická s vyloučeným delta feritem, 

tvrdost v oblasti návaru I je cca 187 až 227 HV10 a v oblasti návaru II je cca 209 

až 227 HV10, mikrotvrdost v oblasti rozhraní ze strany první vrstvy návaru I je cca 134 

až 245 HV0,04.  

Z hodnocení mikrostruktury vyplývá, že vzorky R39.1(2, 3) jsou vyhovující  

(tab. 74). Hodnocením mikrostruktury výše uvedených vzorků nebyly v žádné části 

návaru zjištěny vady jako např. trhliny, póry, zatavené nečistoty apod., proto jsou tyto 

návary z hlediska mikrostruktury označeny za vyhovující. 

Ze zkoušky tvrdosti vyplývá, že vzorky R39.1(2, 3) jsou  vyhovující  (tab. 77).  

Naměřené hodnoty tvrdosti v oblasti základního materiálu, TOO a jednotlivých vrstev 

návaru jsou ve všech případech výrazně nižší než je stanovené kritérium, proto jsou tyto 

návary z hlediska tvrdosti označeny za vyhovující.  

Ze zkoušky mikrotvrdosti vyplývá, že vzorky R39.1(2, 3) jsou vyhovující  (tab. 78).  

Naměřené hodnoty mikrotvrdosti v oblasti rozhraní mezi základním materiálem  

a první vrstvou návaru I jsou ve všech případech výrazně nižší než je stanovené 

kritérium, proto jsou tyto návary z hlediska mikrotvrdosti označeny za vyhovující. 

Pouze v  jednom případě byla naměřena zvýšená hodnota mikrotvrdosti  

max. 315 HV0,04 a to ve vzdálenosti 0,02 mm od rozhraní se základním materiálem 

(hranice ztavení), pravděpodobnou příčinou se jeví náhodné umístění vpichu do míst  

s vyloučenými karbidy po hranicích zrn nebo v důsledku vyšší nehomogenity návaru 

v pásmu ztavení.  
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Metalografické hodnocení makrostruktury a mikrostruktury potvrdilo přítomnost 

četných necelistvostí typu trhlin a to v austenitickém svarovém kovu návaru II 

v kombinaci s niklovým návarem I, bez ohledu na použitou metodu svařování (111, 

136) nebo zvolený režim tepelného zpracování (TZ 640°C/6h, TZ 450°C/500h). 

Ve vrstvách  návaru I na bázi niklu nebyly lineární vady typu trhlin zjištěny. Hodnoty 

tvrdosti jsou kromě návaru vzorku R37.1(3) vyhovující. Tím byla ve vyhovujících 

svarových kovech vyloučena přítomnost křehkých vytvrditelných struktur. Naopak  

u vzorku R37.1(3) v oblasti návaru II nelze vznik těchto křehkých mikrostruktur 

vyloučit, což bylo potvrzeno naměřenými hodnotami o vyšší tvrdosti s maximální 

hodnotou 417 HV10. U vzorku R37.2 bylo vhodným popouštěním dosaženo snížení 

komplexní napjatosti což se projevilo nižšími hodnotami tvrdostí.  Hodnocení 

mikrotvrdosti přechodových oblastí zkušebních návarů bylo ve všech stavech 

vyhovující.   

3. Chemický rozbor jednotlivých návarových vrstev byl proveden na zkušebních návarech  

R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38 a R39, pomocí analyzátoru typu Oxford 

Instrument X-MET 5100 metodou rentgenové fluorescence. Výsledky z měření jsou 

uvedeny v kapitole 6.2.3 (přílohy č. 18). 

Chemický rozbor vzorků č.  R31, R34, R35 a R38 prokázal v první vrstvě návaru I 

vlivem promíšení se základním materiálem výrazný pokles obsahu chromu a niklu 

v porovnání s inspekčním certifikátem. Pouze u vzorku  R38 (metoda svařování 136) 

není pokles obsahu chromu a niklu tak výrazný jako u ostatních vzorků (metoda 

svařování 111).  U všech vzorků má obsah železa opačný průběh, kdy jeho koncentrace 

klesá proti rostoucímu obsahu niklu. Finální vrstva návaru I vykazuje již srovnatelný 

obsah legujících prvků v porovnání s inspekčním certifikátem. V první vrstvě návaru II 

došlo k malému poklesu obsahu chromu, avšak svarový kov se nalegoval niklem 

na více něž dvojnásobek v porovnání s čistým svarovým kovem přídavných materiálů. 

Finální vrstva návaru II vykazuje již srovnatelný obsah legujících prvků v porovnání 

s inspekčním certifikátem.    

Z chemického rozboru vyplývá, že vzorky R31, R34, R35 a R38 jsou z pohledu obsahu 

legujících prvků značně heterogenní se skokovou změnou obsahu niklu na rozhraní 

mezi návarem I a návarem II (tab. 75). Ke srovnání svarového kovu návarových vrstev 

s čistým svarovým kovem přídavných materiálů dochází až ve finálních vrstvách 

jednotlivých návarů. Dle Schaefflerova diagramu (přílohy č. 18), při naměřeném 

chemickém složení jednotlivých vrstev s obsahem chromu cca 14 až 17 hm. % a niklu 

cca 47 až 63 hm. %  má svarový kov návaru I a návaru II čistě austenitickou strukturu 

bez delta feritu. 

Chemický rozbor na straně návarových vrstev vzorků R33 a R39 prokázal,  

že ve vrstvách návaru I a návaru II nedochází k  velkým rozdílům obsahu chromu, niklu 

a ostatních legujících prvků v porovnání s inspekčním certifikátem. Rovněž u všech 

vzorků nedochází k zásadním změnám obsahu železa, jeho koncentrace ve svarovém 

kovu je ustálená. V první vrstvě návaru I došlou pouze k pozvolnému poklesu chromu  

a niklu bez skokových změn.  První vrstva návaru II má již srovnatelný obsah legujících 

prvků v porovnání s čistým svarovým kovem. 

Z chemického rozboru vyplývá, že vzorky R33 a R39 jsou z pohledu obsahu legujících 

prvků více homogenní bez zásadního skokového poklesu nebo nárůstu prvků (tab. 75). 

Svarový kov návarových vrstev je více shodný s čistým svarovým kovem přídavných 

materiálů. Dle Schaefflerova diagramu (přílohy č. 18), při naměřeném chemickém 

složení jednotlivých vrstev s obsahem chromu cca 18 až 23 hm. % a niklu cca 10 
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až 12 hm. %  má svarový kov v návaru I a návaru II austenitickou strukturu s delta 

feritem v rozmezí cca 4 až 15 %. 

Chemický rozbor na straně návarových vrstev vzorků R32 a R36  prokázal v první 

vrstvě návaru I vlivem promíšení se základním materiálem mírný pokles obsahu chromu 

a niklu (molybdenu) v porovnání s inspekčním certifikátem. U všech vzorků má opačný 

průběh obsah železa, kdy jeho koncentrace klesá proti rostoucímu obsahu niklu. Pouze 

u vzorku R36 v oblasti (B) návar ZIO-8 je koncentrace železa ustálená a to vlivem příliš 

neměnícího se obsahu niklu ve svarovém kovu. Finální vrstva návaru I vykazuje  

již srovnatelný obsah legujících prvků v porovnání s inspekčním certifikátem. V první 

vrstvě návaru II došlo k  malému nárůstu obsahu niklu v porovnání s čistým svarovým 

kovem, obsah chromu se výrazně nezměnil. U vzorku R36 v oblasti (B) návar ZIO-8  

se tento uvedený nárůst obsahu niklu neprojevil a to vlivem srovnatelného obsahu niklu 

se svarovým kovem v  návaru I. Finální vrstva návaru II vykazuje již srovnatelný obsah 

legujících prvků v porovnání s inspekčním certifikátem.    

Z chemického rozboru vyplývá, že vzorky R32 a R36 jsou z pohledu obsahu legujících 

prvků více heterogenní se skokovou změnou obsahu niklu na rozhraní mezi návarem I  

a návarem II (tab. 75). Pouze u vzorku R36 v oblasti (B) návar ZIO-8 je průběh obsahu 

niklu bez skokové změny, tato oblast je z pohledu chemického složení více homogenní,  

rovněž zde nedochází k zásadním změnám v  obsahu ostatních legujících prvků.    

Ke srovnání chemického složení svarového kovu návarových vrstev s čistým svarovým 

kovem přídavných materiálů dochází až ve finálních vrstvách jednotlivých návarů.  

Dle Schaefflerova diagramu (přílohy č. 18), při naměřeném chemickém složení 

jednotlivých vrstev s obsahem chromu cca 13 až 15 hm. % a niklu cca 21 až 24 hm. %  

má svarový kov v oblasti návaru I čistě austenitickou strukturu bez delta feritu.  

U vzorku R36 v oblasti (B) má svarový kov návaru I při naměřeném obsahu chromu  

cca 21 až 23 hm. % a niklu cca 11 až 14 hm. %  austenitickou strukturu s delta feritem 

v rozmezí cca 3 až 7 %. V oblasti návaru II je struktura návarových vrstev převážně 

austenitická s obsahem delta feritu v rozmezí cca 1 až 7 %. Stupeň promíšení svarového 

kovu a heterogenita návarových vrstev do značné míry ovlivňuje výslednou strukturu 

navařeného svarového kovu. Uvedený průběh vývoje struktury lze vypozorovat 

v  oblasti rozhraní mezi návarem I a návarem II vzorku R32 a R36 oblast (A),  

kde se naměřily rozdílné hodnoty obsahu chromu a niklu.  

Chemický rozbor na straně návarových vrstev vzorku R37 prokázal v první vrstvě 

návaru I vlivem promíšení se základním materiálem výrazný pokles obsahu chromu  

a niklu v porovnání s inspekčním certifikátem. U vzorku v oblasti návaru I byl naměřen 

opačný průběh obsahu železa, kdy jeho koncentrace klesá proti rostoucímu obsahu 

niklu. Finální vrstva návaru I vykazuje již srovnatelný obsah legujících prvků 

v porovnání s inspekčním certifikátem. V  oblasti návaru II vlivem použití feritického 

přídavného materiálu (na niklový návar I), došlo ke skokovým změnám v chemickém 

složení svarového kovu. Obsah chromu a niklu se výrazně snižuje v závislosti na počtu 

navařených vrstev. Obsah železa má v této oblasti  návaru II opačný průběh, kdy jeho 

koncentrace stoupá. Finální vrstva návaru II již vykazuje srovnatelný obsah legujících 

prvků v porovnání s inspekčním certifikátem. 

Z chemického rozboru vyplývá, že vzorek R37 je z pohledu obsahu legujících prvků 

značně heterogenní se skokovou změnou obsahu niklu a chromu na rozhraní mezi 

návarem I a návarem II (tab. 75). Příčinou změn v chemickém složení je použití velmi 

různorodých přídavných materiálů, kdy návar I je zhotovený přídavným materiálem  

na bázi niklu a návar II je zhotovený feritickým přídavným materiálem na bázi manganu  
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a křemíku. Dle Schaefflerova diagramu (přílohy č. 18), při naměřeném chemickém 

složení jednotlivých vrstev s obsahem chromu cca 17 až 19 hm. % a niklu cca 47 až 57 

hm. %  má svarový kov návaru I čistě austenitickou strukturu bez delta feritu.  

První vrstva návaru II s obsahem chromu cca 4 až 5 hm. % a niklu cca 15 až 16 hm. % 

má svarový kov austeniticko-martenzitické struktury. Druhá vrstva návaru II s obsahem 

chromu cca 1 hm. % a niklu cca 3 hm. % má svarový kov martenzitické struktury  

a třetí vrstva návaru II s obsahem chromu cca 0,1 hm. % a niklu cca 0,5 hm. %  

má svarový kov feritické struktury.  

Chemický rozbor svarových kovů potvrdil obsahy legujících prvků s ohledem  

na míru promíšení svarového kovu.  Hodnoty legujících prvků v celé tloušťce návarů 

na bázi austenitického svarového kovu jsou bez odchylek v optimálním množství. 

Obsah chromu, niklu a molybdenu (niobu) byl ustálený a nedošlo k jejich úbytku. 

Pouze návary zhotovené na bázi niklu jsou doprovázeny skokovou změnou 

(propadem) v obsahu niklu a chromu. Vliv zvoleného tepelného zpracování 

na redistribuci legujících prvků nebyl prokázán. 

4. Kontrola obsahu feritu resp. feritické fáze jednotlivých návarových vrstev byl proveden 

na zkušebních návarech R31.1, R32.1R, R33.1, R36.1, R37.1, R38.1 a R39.1 pomocí 

zařízení Dr. Förster 1.053 a Feritscope M10/10B s jednopólovou dotykovou sondou. 

Výsledky z měření jsou uvedeny v kapitole 6.2.4 (tab. 76).  

Ze zkoušky obsahu feritu vyplývá, že vzorky R33.1 a R39.1 jsou vyhovující (tab. 76).  

Kontrola obsahu feritické fáze na vzorcích zkušebního návaru č. R33.1 

a R39.1 prokázala její dostatečnou přítomnost a to ve všech vrstvách návaru I  

a návaru II. V oblasti návaru I bylo naměřeno cca 6 až 15 % a v oblasti návaru II 

cca 4 až 10 % feritické fáze.  V austenitické struktuře svarového kovu se obvykle 

vyžaduje za teploty okolí obsah 2 až 8 % feritu někdy i více. Přítomnost v požadovaném 

obsahu má příznivý účinek na odstranění citlivosti k praskání za tepla, protože 

umožňuje vyšší rozpustnost některých doprovodných nebo slitinových prvků,  

jako např. síry nebo fosforu. Míra segregace a možnost vzniku nízkotavitelných eutektik 

se tímto snižuje. Z pohledu svařitelnosti lze tyto návary označit za vyhovující.   

Ze zkoušky obsahu feritu vyplývá, že vzorky R31.1, R32.1R a R38.1 jsou nevyhovující  

(tab. 76). Kontrola obsahu feritické fáze na vzorcích zkušebního  návaru č. R31.1, 

R32.1R a R38.1 neprokázala její dostatečnou přítomnost a to ve všech vrstvách   

návaru I a návaru II. V oblasti návaru I bylo naměřeno cca 0 až 7 % a  v oblasti návaru 

II cca 0 až 3 % feritické fáze. Horní meze obsahu feritické fáze naměřené v oblasti první 

vrstvy návaru I jsou zkresleny přítomností feromagnetické fáze z hranice ztavení  

se základním feritickým materiálem 22K (20Mn5). V oblasti druhé vrstvy návaru I  

již byly naměřeny nižší hodnoty v rozsahu cca 0 až 2 %. Tyto obsahy nezaručují 

příznivý účinek na odstranění citlivosti k praskání svarového kovu za tepla.  

Z pohledu svařitelnosti lze tyto návary označit za nevyhovující.   

Zároveň měření obsahu feritické fáze potvrdilo předpoklad na vyšší citlivost svarového 

kovu k praskání za tepla, když byly na vzorkách R31.1, R32.1R a R38.1 vizuální 

kontrolou, kapilární zkouškou, ultrazvukovou zkouškou a metalografickým hodnocením 

zjištěny na rozhraní mezi návarem I a návarem II lineární vady typu trhlin a to ihned  

po navaření housenky (vrstvy).  

Ze zkoušky obsahu feritu vyplývá, že vzorek R37.1 nelze jednoznačně vyhodnotit 

(tab. 76). Kontrola obsahu feritické fáze na vzorku zkušebního návaru č. R37.1 

neprokázala její dostatečnou přítomnost ve všech vrstvách návaru I. V oblasti návaru I  

bylo naměřeno cca 0,1 až 2,9 % feritické fáze. U návaru II v oblasti první vrstvy bylo 
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naměřeno cca 17 až 25 % a  v oblasti druhé a třetí vrstvy již nad 50 % feritické fáze,  

což je mimo měřící rozsah přístroje. Vzhledem k tomu, že návar II je zhotovený 

feritickým přídavným materiálem, proto nebudou změřené obsahy feritické fáze již dále 

hodnoceny.   

Ze zkoušky obsahu feritu vyplývá, že vzorek R36.1 v  oblasti (A) návaru I (EA-395/9)  

+ návaru II (EA-400/10T) je při dané kombinaci přídavných materiálů nevyhovující. 

Zatím co vzorek R36.1  v oblasti (B) návaru I (ZIO-8) + návaru II (EA-400/10T) 

je při dané kombinaci přídavných materiál podmíněně vyhovující (tab. 76). Kontrola 

obsahu feritické fáze na vzorku zkušebního návaru R36.1 v oblasti (A) návaru I 

neprokázala její dostatečnou přítomnost a to včetně vrstev návaru II nad touto oblastí.  

V oblasti (A) návaru I bylo naměřeno cca 0,1 až 3,5 % a  v oblasti návaru II cca 0,5 

až 3 % feritické fáze. Horní meze obsahu feritické fáze naměřené v oblasti první vrstvy 

návaru I jsou zkresleny přítomností feromagnetické fáze z hranice ztavení se základním 

feritickým materiálem 22K (20Mn5). V oblasti druhé vrstvy návaru I již byly naměřeny 

nižší hodnoty v rozsahu cca 0,05 až 0,1 %. Proto není v oblasti (A) návaru I a návaru II 

dostatečně zaručen příznivý účinek na odstranění citlivosti k praskání svarového kovu 

za tepla.  Z pohledu svařitelnosti lze tyto návary označit za nevyhovující.   

Kontrola obsahu feritické fáze na vzorku zkušebního návaru č.  R36.1 v oblasti (B) 

návaru I prokázala oproti oblasti (A) její vyšší přítomnost a to včetně vrstev návaru II 

nad touto oblastí. Přesto se našla místa kde naměřená hodnota feritické fáze se dostala 

pod 2 %.  V oblasti (B) návaru I bylo naměřeno cca 1,9 až 3,5 %  a  v oblasti návaru II 

cca 1,8 až 4,5 %. Tímto byl do jisté míry v oblasti (B) zaručen příznivý účinek  

na odstranění citlivosti k praskání svarového kovu za tepla. Z pohledu svařitelnosti 

lze tyto návary označit za podmíněně vyhovující. 

Kontrolou byla prokázána dostatečná přítomnost obsahu feritické fáze ve vrstvách 

návaru I a návaru II na bázi austenitického svarového kovu a to s ohledem  

na množství legujících prvků podporující vznik feritické fáze. Návary zhotovené  

na bázi niklu vykazují proměnlivě nízké hodnoty feritické fáze, což zvyšuje citlivost 

svarového kovu k praskání za tepla. Získané výsledky jsou srovnatelné s predikcí 

obsahu feritické fáze pomocí strukturního Schaefflerova diagramu s ohledem  

na provedený chemický rozbor svarového kovu.  

5. Zkouška odolnosti proti mezikrystalové korozi (MKK) byla provedena dvěma 

rozdílnými metodami zkoušení a to metodou AMU podle GOST 6032-84 na vzorkách 

R31.2, R32.1R, R32.2, R33.2(3), R36.2(3), R37.2(3), R38.2 a R39.2(3). Dále metodou 

DL-EPR podle ČSN EN ISO 12732 na vzorkách R32.2, R33.2(3), R36.2(3), 

R37.2(3) a R39.2(3). Výsledky z měření jsou uvedeny v kapitole 6.2.7.1 (tab. 86)  

a v kapitole 6.2.7.2 (tab. 87 až 90). Stav vzorků po zkoušce MKK včetně analyzovaných 

míst povrchu návarů je podrobně zdokumentován obrázky (přílohy č. 21, 22). 

Zkouška odolnosti proti MKK metodou AMU podle GOST 6032-84 prokázala,  

že struktura návarů s vysokým obsahem chromu a nízkým obsahem uhlíku má vyšší 

odolnost proti korozi a nevykazuje sklon k mezikrystalové korozi, což je patrné 

i z  obrázků v příloze. Do této skupiny lze zařadit návary na vzorkách  R31.2, R33.2(3) 

a R39.2(3). Stav hodnocených povrchů na návarech odpovídal sporadickému poškození 

s hloubkou porušení hranic zrn až do cca 70 μm. Vliv tepelného zpracování  

TZ 450°C/500h se ve srovnání s TZ 640°C/6h projevil mírným zhoršením citlivosti 

resp. v exponovaných oblastech došlo k nárůstu hloubky porušení hranic zrn.  
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Oproti tomu struktura s nižším obsahem chromu, vyšším obsahem niklu a uhlíku  

má menší odolnost proti mezikrystalové korozi. Do této skupiny lze zařadit zkušební 

návary na vzorkách R32.1R, R32.2, R36.2(3), R37.2(3) a R38.2. Stav hodnocených 

povrchů na návarech odpovídal intenzivnímu souvislému poškození s hloubkou 

porušení hranic zrn až do cca 300 μm. Vyhodnocení zkoušek bylo velmi ztíženo 

rozpouštěním oceli 22K ve zcitlivujícím roztoku a tím kontaminací zkušebního 

prostředí. 

Získané výsledky ze zkoušky odolnosti proti MKK metodou AMU  jsou srovnatelné 

s již publikovanými výsledky v oblasti hodnocení odolnosti austenitických materiálů  

a jejich svarových spojů. Rovněž bylo prokázáno, že tepelné ovlivnění nebo 

zpracování zkušebních návarů mělo značný vliv na míru porušení hranic zrn. 

V porovnání použitých metod svařování 111 a 136 lze na základě poznatků uvést,  

že u srovnatelné varianty austenitického návaru mají návary provedené metodou 136 

shodnou odolnost proti MKK a to již při menší tloušťce návaru I a návaru II,  

resp. nemusí být navařeno tolik vrstev jako u metody 111. Toto tvrzení lze vysvětlit 

menší mírou promíšení svarového kovu než u metody 111. Proto je dosažená 

struktura více homogenní odpovídající chemickému složení čistého svarového kovu 

přídavného materiálu s garantovanou odolností proti MKK. 

Vzhledem k  obtížnému vyhodnocení návarů výše uvedenou metodou AMU,  

byly vybrané vzorky ještě podrobeny zkoušení metodou DL-EPR podle ČSN EN ISO 

12732. Metoda zkoušení DL-EPR heterogenních návarů potvrdila obtížnost z hlediska 

predikce mezikrystalové koroze u litých struktur svarového kovu s dendritickou 

strukturou.  

U vzorku R32.2 na vrstvách austenitického návaru I s vyšším obsahem niklu  

(EA-395/9) byly naměřeny poměrně nízké proudy (náboje) a vysoké hodnoty 

reaktivačních poměrů cca 48 až 106 %. Na vrstvách návaru II (FOX SAS 2)  

z austenitického svarového kovu byly také naměřeny poměrně nízké proudy (náboje) 

a vyšší hodnoty reaktivačních poměrů cca 16 až 36 %.  Získané výsledky v oblasti 

návaru I vzorku R32.2 se v zásadě shodují s výsledky u vzorku R36.2 návaru I 

(EA-395/9). V oblasti návaru II prokázal vzorek R32.2 ve srovnání se vzorkem R36.2 

nepatrně vyšší odolnost na zcitlivění proti MKK. Přesto lze u tohoto návaru očekávat 

vyšší citlivost k MKK.  

U vzorku R33.2 na vrstvách návaru I (FOX CN 24/13Nb) z austenitického svarového 

kovu byly naměřeny poměrně nízké proudy (náboje) a nízké hodnoty reaktivačních 

poměrů pod 1 %. Na vrstvách návaru II (FOX SAS 2) z austenitického svarového kovu 

byly rovněž zjištěny velmi nízké reaktivační poměry pod 1 %. Zvýšení reaktivačních 

poměrů u návaru R33.2 cca 1 až 5% je zde způsobeno měřením na vymezené 

exponované ploše na obou přídavných materiálech s rozdílným podílem exponovaných 

povrchů jednotlivých návarů. I přesto lze u tohoto návaru očekávat vyšší odolnost  

na zcitlivění proti MKK. Naproti tomu u vzorků R33.3 na vrstvách návaru I  

(FOX CN 24/13Nb) z austenitického svarového kovu byly naměřeny již vyšší proudy 

(náboje) a vyšší hodnoty reaktivačních poměrů cca 3 až 13 %. Na vrstvách návaru II 

(FOX SAS 2) z austenitického svarového kovu byly reaktivační poměry opět menší  

než 1 %, avšak mírně vyšší ve srovnání s návarem R33.2 po TZ 640°C/6h.   

Proto lze u tohoto návaru očekávat mírně zhoršenou odolnost na zcitlivění proti MKK, 

zejména v oblasti návaru I.   

Na vrstvách návarů s molybdenem vzorky R36.2 a R36.3 byly zjištěny poměrně nízké 

proudy (náboje), avšak vysoké reaktivační poměry, což souvisí s rozdíly v obsahu Mo 
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a Cr v oblasti dendritů tj. segregace Mo, Cr po hranicích dendritů (vrstvy EA-395/9  

a EA-400/10T). V oblasti segregačních procesů je dosti veliká pravděpodobnost vzniku 

lokální koroze, zejména ve středních částech dendritů nebo podél osy dendritů.  

Na vrstvách niklového návaru I (EA-395/9) byly také naměřeny poměrně nízké proudy 

(náboje) a vysoké hodnoty reaktivačních poměrů. Na vzorku R36.2 byla zjištěna 

velikost reaktivačního poměru cca 37 až 108 % a na vzorku R36.3 cca 42 až 102 %. 

V oblasti návaru I (ZIO-8) byly naměřeny rovněž poměrně nízké proudy (náboje)  

a zároveň i nižší hodnoty reaktivačních poměrů oproti návaru I (EA-395/9).  

Na vzorku R36.2 byla zjištěna velikost reaktivačního poměru cca 1 až 17 % a na vzorku 

R36.3 cca 3 až 13 %. Na vrstvách návaru II (EA-400/10T) z austenitického svarového 

kovu byly naměřeny poměrně nízké proudy (náboje) a zvýšené hodnoty reaktivačních 

poměrů.  Na vzorku R36.2 byla zjištěna velikost reaktivačního poměru cca 5 až 67 % 

a na vzorku R36.3 cca 18 až 76 %. Zásadní rozdíly ve velikostech reaktivačních poměrů 

u návaru I vzorku R36.2 po TZ 640°C/6h a vzorku R36.3 po TZ 450°C/500h  

se neprojevily, proto lze v obou případech očekávat poměrně shodnou citlivost  

proti MKK.  Oproti tomu se u návaru II vzorku  R36.3 po TZ 450°C/500h ve srovnání 

s návarem vzorku R36.2 po TZ 640°C/6h mírně zvýšily reaktivační poměry, proto  

nelze u tohoto návaru vyloučit i mírně vyšší citlivost proti MKK. Více méně lze říci,  

že návar I (ZIO-8) se společným návarem II (EA-400/10T) má ve srovnání s návarem I  

(EA-395/9) poměrně nižší citlivost proti MKK.   

Na základním materiálu 08Ch18N10T vzorku R37.2 bylo zjištěno úzké pásmo zcitlivění 

a zjištěna velikost reaktivačního poměru cca 3 %. Zatímco u vzorku R37.3 nebylo toto 

zcitlivění pozorováno a zjištěna velikost reaktivačního poměru pod 1 %.  

Na vrstvách návaru I (FOX NIBAS 70/20) z niklové slitiny byly také naměřeny 

poměrně nízké proudy (náboje) a rozdílné hodnoty reaktivačních poměrů.  

Na vzorku R37.2 byla zjištěna velikost reaktivačního poměru cca 21 až 68 %  

a na vzorku R37.3 cca 2 až 161 %.  Na dendritické struktuře při testu vznikaly 

mikroskopické korozní důlky a souvisle (slabě) naleptané mezidendritické hranice.  

Na vysokolegovaných vrstvách návarů byly naleptány dendritické struktury s rovnými 

krátkými (nespojitými) úseky. Zvýšení naleptání, resp. snížení korozní odolnosti bylo 

zaznamenáno na okrajích řady housenek a vrstev z nelegovaných vrstev. Na vrstvách 

návaru II (OK 48.00N) z feritického svarového kovu byly naměřeny vysoké proudy 

(náboje) a vysoké hodnoty reaktivačních poměrů. Na vzorku R37.2 byla zjištěna 

velikost reaktivačního poměru cca 37 až 170 % a na vzorku R37.3 cca 43 až 240 %.  

Na vzorku R37.3 po TZ 450°C/500h byly naměřeny vyšší reaktivační poměry  

než u vzorku R37.2 po TZ 640°C/6h, proto nelze u tohoto návaru vyloučit mírně vyšší 

citlivost proti MKK.     

U vzorku R39.2 na vrstvách návaru I (CN 23/12 PW-FD ) z austenitického svarového 

kovu byly naměřeny poměrně nízké proudy (náboje) a vyšší hodnoty reaktivačních 

poměrů cca 1 až 16 %. Na vrstvách návaru II (SAS 2 PW-FD) z austenitického 

svarového kovu byly rovněž zjištěny velmi nízké reaktivační poměry pod 1 %. Zvýšení 

reaktivačních poměrů u návaru R39.2 nad 5 % je zde způsobeno měřením  

na vymezené exponované ploše na obou přídavných materiálech s rozdílným podílem 

exponovaných povrchů jednotlivých návarů. Proto lze i u tohoto návaru očekávat 

poměrně dobrou odolnost na zcitlivění proti MKK.  

U vzorku R39.3 na vrstvách návaru I (FOX CN 24/13Nb) z austenitického svarového 

kovu byly naměřeny již vyšší proudy (náboje) a vyšší hodnoty reaktivačních poměrů 

cca 8 až 15 %. Na vrstvách návaru II (FOX SAS 2) z austenitického svarového kovu 

byly reaktivační poměry opět menší než 1 %., a to v zásadě srovnatelné s návarem 
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R39.2 po TZ 640°C/6h.  Proto lze u tohoto návaru očekávat rovněž mírně zhoršenou 

odolnost na zcitlivění proti MKK, zejména v oblasti návaru I.   

Tepelné ovlivnění nebo zpracování mělo značný vliv na průběh polarizačních křivek 

naměřených na vyznačených vrstvách návarů. Získané výsledky ukazují,  

že kombinace návaru I a návaru II z austenitického svarového kovu s nižším obsahem 

uhlíku pod 0,03 hm. % mají vyšší odolnost proti MKK. Tyto výsledky jsou  

ve shodě s již publikovanými výsledky odborných studií, podle kterých u těchto 

austenitických materiálů nedojde k MKK. Zároveň mezi důležité zjištění patří,  

že se metodou DL-EPR prokázalo u austenitického základního materiálu s uhlíkem 

0,065 hm. % po TZ 640°C/6h zcitlivění s možností šíření MKK. Pro správnou 

interpretaci dosažených výsledků je třeba náležitě využít metalografické hodnocení 

exponovaných povrchů, zejména se zřetelem na rozdílné rozpouštění strukturních 

součástí v dendritických oblastech jednotlivých vrstev návaru a v souvislosti 

s lokálními druhy koroze. 

6.  Metalografická analýza oduhličeného pásma byla provedena se zaměřením na stanovení 

hloubky a charakteru oduhličení v oblasti základního materiálu na vzorkách  

R31.1(2,3), R32.1(2,3), R33.1(2,3), R36.1(2,3), R37.1(2,3), R38.1(2,3) a R39.1(2,3). 

Výsledky z měření jsou uvedeny v kapitole 6.2.8 (tab. 91). Analyzovaná pásma 

oduhličení jsou přehledně zdokumentována obrázky (přílohy č. 23). 

Na základě získaných výsledků z metalografického měření šířky oduhličeného pásma 

na straně základních materiálů a provedené analýzy charakteru oduhličení,  

lze konstatovat, že u vzorků došlo k rozdílným rozsahům oduhličení. Návary bez 

tepelného zpracování resp. ve stavu po svaření, nevykazovaly žádná viditelná pásma 

oduhličení. Zatímco u návarů po tepelném zpracování již proces oduhličení byl 

zpozorován. Vliv tepelného zpracování na míru oduhličení byl prokázán v režimu 

TZ 640°C/6h a TZ 450°C/500h. U návarů po TZ 450°C/500h ve srovnání s návary 

po TZ 640°C/6h se mírně zvýšila hloubka oduhličení, proto nelze zcela vyloučit,  

že u těchto návarů může v přechodové oblasti dojít i k poklesu mechanických vlastností. 

U návarů bez aplikace tepelného zpracování má oduhličení převážně charakter 

sporadického nebo částečného nesouvislého oduhličení na straně základního materiálu 

22K s max. šířkou pásma až 150 μm. Pouze u vzorků R32.2, R33.2 a R33.3 po aplikaci 

tepelného zpracování dosahuje max. šířka oduhličeného pásma až 290 μm. U těchto 

vzorků má oduhličení převážně charakter souvislého téměř úplného oduhličení na straně 

základního materiálu 22K. U návaru R38.1(2,3) s niklové slitiny bez TZ, ale i po TZ 

nebylo na straně základního materiálu zjištěno žádné pásmo oduhličení.  

Z výsledků metalografické analýzy oduhličeného pásma vyplývá, že k menšímu 

oduhličení docházelo u návarů na bázi niklového svarového kovu (X2NiCr70-20)  

než u návarů z austenitického svarového kovu (X3CrNiNb24-13). Na rozsah 

oduhličení má vliv i použitá metoda svařování. Návary zhotovené metodou svařování 

136 mají ve srovnání s metodou 111 přechodová pásma s menší hloubkou oduhličení.         

7.  Elektronová analýza chemického složení byla provedena pomocí rastrovacího 

elektronového mikroskopu v linii kolmo na návarové vrstvy, dále přes TOO  

až do základního materiálu. Linie byly analyzovány metodou EDS a WDS na vzorkách  

R32.1R, R33.1(2,3), R36.1(2,3), R37.1(2,3), R38.1(2,3) a R39.1(2,3). Výsledky 

z  měření jsou uvedeny v  kapitole 6.2.9 (tab. 92). Analyzované  oblasti jsou přehledně 

zdokumentovány obrázky (přílohy č. 24). 

V rozhraní spoje mezi základním materiálem 22K a první vrstvou návaru vzniká 

promíšení materiálů což je patrné na profilech obsahu substitučních prvků. Následkem 
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toho vzniká na straně materiálu 22K oblast se zvýšeným obsahem chromu a niklu, která 

zároveň vykazuje zvýšenou hodnotu koncentrace uhlíku. Analogicky vzniká v materiálu 

návaru v těsné blízkosti svarového rozhraní se základním uhlíkovým materiálem úzká 

oblast se sníženým obsahem substitučních prvků.  

Tepelným zpracováním došlo v  rozhraní mezi návarem a základním materiálem 

k redistribuci uhlíku směrem z nelegovaného základního materiálu 22K do materiálu 

návaru. V promíšené oblasti dochází k lokálnímu nárůstu obsahu uhlíku nad úroveň 

základního materiálu. Rozdíl v míře nauhličení a oduhličení ve vzorcích není výrazný, 

hodnota rozdílu je na hranici rozlišovací schopnosti použitého spektrometru, hloubka 

nauhličené oblasti se prakticky nezměnila a je možné konstatovat, že většina změn 

v chemickém profilu přes toto rozhraní proběhla při TZ 640°C/6h  po svařování. 

Měření chemických profilů přes rozhraní austenitických návarů (X3CrNiNb24-13 + 

X3CrNi19-10) je komplikováno výrazným promíšením a relativně malými rozdíly 

v chemickém složení kombinovaných svarových kovů. Tyto návary se z pohledu 

naměřených obsahů substitučních prvků jeví jako více homogenní bez skokových 

koncentračních změn. V případě měření chemických profilů přes rozhraní návarů  

na bázi niklové slitiny (X2NiCr70-20) a austenitických návarů (X3CrNi19-10)  

je poměrně dobře vidět ostré rozhraní mezi návary, doprovázené skokovou změnou  

v chemického složení. Tyto návary jsou z pohledu obsahů substitučních prvků velmi 

heterogenní. 

Vzhledem k materiálově různorodým variantám zkušebních návarů, lze očekávat  

na základě změřených chemických profilů různorodé strukturní stavy, které 

získáváme v závislosti na jejich chemickém složení.   Proto jsou výsledky z měření 

liniové analýzy návarů doplněny o Schaefflerův diagram strukturních stavů 

a ve stavu po svaření a tepelném zpracování. Z diagramu je zřejmé, že v přechodu 

mezi feritickým materiálem  22K a austenitickým návarem se vyskytuje vytvrditelná 

martenzitická struktura. V návarových vrstvách se podle varianty návaru objevují 

struktury čistě austenitické, austeniticko - feritické  nebo čistě martenzitické.  

Dále z diagramu lze rovněž vidět výpočtem odhadnutý vývoj obsahu delta feritu  

v jednotlivých vrstvách návarů. Vypočtené obsahy delta feritu na základě elektronové 

analýzy chemického složení jsou srovnatelné s výsledky získané měřením feritické 

fáze pomocí feritoscopů, viz kap. 6.2.4 (tab. 76).  

Výrazné lokální rozdíly v obsahu substitučních prvků v materiálu návarů jsou 

způsobeny přítomností nečistot, karbidů a nerovnoměrným promícháváním svarového 

kovu v průběhu procesu svařování. Opakujícím se jevem pozorovaným na profilech 

substitučních prvků je lokální promíchání materiálu prvního návaru se základním 

materiálem 22K. Na profilech chemického složení je patrné, že použitá tepelná 

zpracování na rozložení substitučních prvků neměla zásadní vliv. Získané výsledky 

jsou do jisté míry srovnatelné s výsledky chemického rozboru návarů metodou 

rentgenové fluorescence, viz kap. 6.2.3 (tab. 75). 

8.  Elektronová analýza mikrostruktury byla provedena na výbrusech vzorku R36.1 pomocí 

řádkovacího elektronového mikroskopu. Opakovaná analýza byla zvolena  

jako nezávislé metalografické hodnocení návaru R36.1, který svou kombinací použitých 

různorodých materiálů odpovídá výrobním postupům pro svařování heterogenních 

svarových spojů pomocí silového návaru. Hodnocení mikrostruktury bylo doplněno 

lokální elektronovou analýzou chemického složení. Výsledky z měření jsou uvedeny  

v kapitole 6.2.10. Analyzované oblasti jsou přehledně zdokumentovány obrázky 

(přílohy č. 25). 
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Z hodnocení mikrostruktury vyplývá, že všechny sledované oblasti návaru R36.1 

jsou bez trhlin. Chemické složení analyzovaných oblastí odpovídá svarovému kovu 

použitých přídavných materiálů s  ohledem na stupeň promíšení. V oblasti návaru 

z austenitického svarového kovu (X7CrNiMo18-11-3 + X10CrNi25-13) byla zjištěna 

přítomnost strukturních fází odpovídajících delta feritu. V oblasti rozhraní mezi 

niklovým návarem (X8NiCrMo24-16-6) a austenitickým návarem (X7CrNiMo18-11-3) 

byla již přítomnost delta feritu výrazně menší než v předchozí popsané oblasti. 

V niklovém návaru (X8NiCrMo24-16-6) tyto částice nepravidelného tvaru nebyly 

zjištěny, proto se jedná o čistě austenitickou strukturu bez delta feritu. Ve všech 

vrstvách návaru byly zjištěny nehomogenity (tmavé částice), které vykazovaly oproti 

matrici vyšší obsah Ti, Al (oxidické vměstky). Charakter mikrostruktury vzorku R36.1 

odpovídá získaným výsledkům z předchozího metalografického hodnocení, 

viz kap. 6.2.2. Proto lze z pohledu mikrostruktury tento návar označit za podmíněně 

vyhovující.  

Z provedené analýzy mikrostruktury je patrná výrazná nehomogenita svarových kovů 

z rozdílných strukturních bází. Z hlediska mikrostruktury jsou jednotlivé vrstvy 

návarů bez necelistvostí typu trhlin. Tímto byly potvrzeny již získané výsledky 

z metalografického hodnocení pomocí optického mikroskopu. 

9.  Elektronová analýza necelistvostí a nehomogenit byla provedena na výbrusech vzorků 

R31.1, R32.1, R32.1R a R38.1 pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu. 

Analýza byla zaměřena na mikromorfologii již dříve zjištěných metalografických vad 

ve snaze se pokusit odhadnout mechanismus jejich vzniku. Hodnocení mikrostruktury 

bylo doplněno lokální elektronovou analýzou chemického složení. Výsledky z měření 

jsou uvedeny v kapitole 6.2.11. Analyzované oblasti jsou přehledně zdokumentovány 

obrázky (přílohy č. 26). 

Z hodnocení vzorků vyplývá, že u všech sledovaných návarů byla potvrzena četná 

přítomnost trhlin v licí značně nehomogenní struktuře v oblasti austenitického návaru II  

(X3CrNi19-10). Mikrostruktura návarů je značně nehomogenní a je tvořena výraznými 

dendrity, které jsou orientovány kolmo k rozhraní vrstev. Dendritická struktura  

je výraznější u prvních vrstev návarů I nanesených na ocel 22K.   

Většina nalezených trhlin je soustředěna v oblasti rozhraní mezi niklovým návarem 

(X8NiCrMo24-16-6, X2NiCr70-20) a austenitickým návarem (X3CrNi19-10).  

Mikromorfologie lící trhlin odpovídá licím vadám a mají všechny stejný charakter. 

V okolí trhlin nebyly nalezeny žádné zjevné stopy plastické deformace. Na lících trhlin 

byly pozorovány částice s charakteristickým hvězdicovitým tvarem, které v závislosti 

na typu návaru (svarového kovu) obsahují poměrně vysoké koncentrace niobu 

cca až 69 hm. %, dále je přítomen molybden cca až 12 hm. %. Rovněž v okolí  

trhlin byly zjištěny pásy světlého precipitátu, které jsou obohaceny o molybden  

a niob cca až 13 hm. %. Mikromorfologické znaky nalezených trhlin jsou zcela 

charakteristické pro licí vady typu staženin, jejichž příčinou vzniku je smršťování tavné 

lázně v mikroobjemu. V návarech byly nalezeny i spojité útvary připomínající trhliny, 

které sledují směr dendritů. Tvarem se pravděpodobně jedná o systém více či méně 

propojených dutinek na hranicích dendritů, které jsou propojeny pásy světlé fáze 

obohacené o niob. V blízkosti těchto světlých fází byly ojediněle přítomny i tmavé fáze 

obohacené o chrom cca až 27 hm. % a molybden cca až 2 hm. %,  avšak s nižší 

koncentrací niklu cca 7 hm. % oproti okolní matrici. Pravděpodobně se jedná o fáze 

delta feritu v austenitickém svarovém kovu. 
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V celém objemu všech návarů se vyskytují malé okrouhlé útvary do velikosti  

cca 2 μm. Nebylo zjištěno, že by se tyto částice přednostně vyskytovaly v prostorech 

mezi dendrity, nebyla prokázána jejich souvislost se vznikem trhlin. Pomocí analýzy 

chemického složení bylo prokázáno, že tyto částice resp. sférické inkluze obsahují 

kromě prvků uvedených ve složení výchozích materiálů ještě hliník cca až 20 hm. %  

a titan cca až 30 hm. %.  U vzorků s prvním niklovým návarem (X8NiCrMo24-16-6)  

byl ve všech navařených vrstvách prokázán výskyt částic fází bohatých na molybden  

až 26 hm. %. Vysoké koncentrace niobu až 30 hm. %  byly  naměřeny ve sférických 

částicích niklového návaru (X2NiCr70-20). 

Poznatky získané v jednotlivých etapách experimentální práce vedou k závěru,  

že v případě analyzovaných částic s vysokým obsahem niobu až 69 hm. % nalezených 

na povrchu mezidendritických staženin v oblasti světlé fáze se pravděpodobně jedná  

o karbonitridy Nb (C, N), viz obrázek P26.18 - přílohy. Mikrostruktura svarového 

kovu na bázi niklu vykazuje značnou segregaci, zejména v obsahu niobu nebo 

molybdenu na dendritických hranicích. Naměřené obsahy niobu, molybdenu a železa 

v oblastech světlé fáze, které odpovídají stechiometrickému poměru 2:1 Fe:Nb 

(Fe:Mo) by mohly pravděpodobně odpovídat složení Lavesovy fáze Fe2Nb (Fe2Mo), 

ale navíc byly nalezeny i poměrně vysoké obsahy dalších prvků, především titanu 

 a chromu, viz obrázek P26.22, P26.23, P26.27 a P26.28 - přílohy.  

Světlé fáze obohacené o částice niobu a molybdenu Nb (C, N) jsou přítomny v oblasti 

podél hranic dendritů svarového kovu. Značné obohacení o niob a molybden je více 

méně kompenzováno úbytkem železa, chromu a niklu. Vlnitá morfologie 

mezidendritického povrchu staženin nasvědčuje tomu, že eutektická fáze přítomná 

podél dendritických hranic svarového kovu byla ještě při lomu roztavená. Eutektická 

fáze hraje důležitou úlohu při vzniku licích vad (staženin) resp. solidifikačních trhlin 

s ohledem na mikroobjemové změny při krystalizaci svarového kovu. V této souvislosti 

je třeba poznamenat, že výsledky lokální elektronové mikroanalýzy jsou výrazně 

ovlivněny analyzovaným objemem, který je srovnatelný s velikostí analyzovaných 

částic.  Navíc nelze zcela odhadnout do jaké hloubky pod povrch částice zasahuje.  

Je tedy pravděpodobné, že se analyzuje nejen částice, ale do jisté míry i matrice.  

Závěry experimentální části disertační práce v oblasti analýzy necelistvostí  

a nehomogenit potvrzují výsledky provedené nezávislé studie k problematice 

náchylnosti svarového kovu na bázi niklových slitin k praskání a k tvorbě trhlin  

za tepla, které jsou uvedeny ve výzkumné zprávě VTT RESEARCH NOTES 2582. 

Fraktografické srovnání prokazatelně získaných výsledků disertační práce  

a výzkumné zprávy VTT  je uvedeno v příloze č. 26.  Z dokumentovaných obrázků  

je vidět, že prezentované výsledky jsou v obou případech zcela identické. Ve svarových 

kovech na bázi niklových slitin byla pozorována výrazná segregace legujících prvků, 

jako Nb, Si a Mn (P) a ložiska eutektické světlé fáze bohaté o Nb tj. Lavesovy fáze 

Fe2Nb v mezidendritických oblastech, viz obrázek P26.30 až P26.35 - přílohy 48.   

Vzhledem k velkému rozsahu zkoušení je řešitelem úkolu s ohledem na již shrnuté 

výsledky doplněno kvalitativní vyhodnocení provedených experimentů (tab. 118). 
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Tab. 118 Kvalitativní vyhodnocení provedených experimentů   

Program 

zkoušení 

Návary  

R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 

VT 
         

PT 
         

UT          

Makro 
         

Mikro 
   - -     

Chemie 
   - - 

    

Ferit 
   - - 

    

Tvrdost -   - -     

Mikrotvrdost -   - -     

MKK - AMU    - - 
    

MKK - EPR - 
  - - 

  
-  

Oduhličení    
- -     

EDS/WDS - 
  

- - 
    

Elektron - trhliny 
  

- - -  - 
 

- 

Celkové 

vyhodnocení          

8.2 Studie technologické proveditelnosti heterogenních návarů 

1. Elektronová analýza mikrostruktury vzorku R42.2C byla provedena v rámci studie 

technologické proveditelnosti heterogenních návarů pomocí řádkovacího elektronového 

mikroskopu. Analýza segmentu z provozně exponovaného svarového spoje byla 

provedena za účelem zmapování výrobní proveditelnosti spoje s ohledem  

na konstrukční požadavky původních předpisů. Hodnocení mikrostruktury bylo 

doplněno lokální elektronovou analýzou chemického složení. Výsledky z měření jsou 

uvedeny v kapitole 7.1.1. Analyzované oblasti jsou přehledně zdokumentovány obrázky 

(přílohy č. 27). 

Z hodnocení vzorku vyplývá, že v celém objemu návaru I (X10NiCrMo25-16-6),  

návaru II (X4CrNiMo19-11-3) a výplně svaru (X7CrNiMo18-11-2,5)  bylo zjištěno 

velké množství nehomogenit. Mikrostruktura návarů a výplně je tedy značně 

nehomogenní a je tvořena výraznými dendrity, které jsou orientovány kolmo k rozhraní 

vrstev. U nehomogenit se převážně jedná o tmavě zbarvené kulovité vměstky, 

vykazující oproti okolní matrici vyšší koncentraci Al cca až 23 hm. %. Dále byl  

v objemu svarového kovu prokázán výskyt částic (fází) bohatých na molybden 

až 17 hm. %.  Metalografickým hodnocením se zaměřením na způsob kladení housenek 

byla zjištěna poměrně tenká vrstva návaru I a v analyzované oblasti B je tato vrstva 

dokonce přerušena resp. chybí. Změny v tloušťce návaru I jsou doprovázeny  

i změnami v chemickém složení. Nelze tímto vyloučit, že patrně došlo k jejímu odtavení  

při nanášení (zhotovení) návaru II. V ostatních oblastech nebylo zeslabení návaru I  

již zjištěno a tloušťka návaru I se pohybovala v rozmezí cca 2 až 2,8 mm.  
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Vzhledem k poměrně shodnému chemickému složení svarového kovu je rozhraní mezi 

návarem II a výplní svaru méně výrazné. V návaru II byla nalezena osamocená trhlina 

orientována ve směru dendritů.   

Analýza mikrostruktury vzorku R42.2C prokázala ne zcela vyhovující provedení 

návarových vrstev na straně základního materiálu, což bylo pravděpodobně 

způsobeno  výrobní odchylkou od předpisem požadované minimální tloušťky silového 

návaru I s tím, že tloušťka návaru musí být 4±
0

2 mm.  Z pohledu mikrostruktury   

je zde patrná výrazná nehomogenita svarových kovů z rozdílných strukturních bází 

s nálezem necelistvosti typu trhliny v austenitickém návaru II.  

2. Chemický rozbor jednotlivých návarových vrstev byl proveden v rámci studie 

technologické proveditelnosti heterogenních návarů na vzorkách R42.2A(B, C),  

pomocí analyzátoru typu Oxford Instrument X-MET 5100 metodou rentgenové 

fluorescence. Výsledky z měření jsou uvedeny v kapitole 7.1.2 (tab. 94). Průběh  

ve změnách chemickém složení návarových vrstev a struktury svarového kovu 

je přehledně zdokumentován obrázky (přílohy č. 28).  

Chemický rozbor na straně návarových vrstev vzorků R42.2A(C) vykazuje, že vrstva 

návaru I vlivem promíšení se základním materiálem má výrazný pokles obsahu chromu 

na cca 13 hm. %, niklu na cca 16 hm. % a molybdenu na cca 3 hm. % v porovnání 

s chemickým složením čistého svarového kovu. Pouze u vzorku R42.2B byly naměřeny 

poměrně odpovídající hodnoty chemického složení promíšeného svarového kovu 

s obsahem chromu cca až 12,5 hm. %, niklu 20 hm. % a molybden až 4 hm. %   

Ve vrstvě  návaru II došlo vlivem použití odlišného přídavného materiálu než u návaru I 

ke skokové změně v obsahu chromu a niklu. Koncentrační křivka nárůstu chromu  

šla oproti koncentrační křivce poklesu niklu. K výraznému poklesu nedošlo u obsahu 

molybdenu cca až 3 hm. %. Oblast výplně svaru se vzhledem k naměřeným změnám 

chemického složení jeví jako více homogenní s obsahem chromu cca až 19 hm. %, 

niklu cca až 12 hm. % a molybdenu cca až 2,5 hm %.  

Z chemického rozboru vyplývá, že vzorky  R42.2A(B, C) jsou z pohledu  obsahu 

legujících prvků značně heterogenní se skokovou změnou obsahu niklu a chromu  

na rozhraní mezi návarem I a návarem II. Dle Schaefflerova diagramu (přílohy č. 28), 

při naměřeném  chemickém složení  vrstvy návaru II s obsahem chromu cca 16 

až 17 hm. % a niklu cca 13 až 14 hm. %  má svarový kov návaru II čistě austenitickou 

strukturu bez delta feritu. Proto v dané oblasti mezi návarem I a návarem II má svarový 

kov vyšší citlivost k praskání za tepla.  

Chemický rozbor svarových kovů potvrdil obsahy legujících prvků s ohledem  

na míru promíšení svarového kovu, pouze u vzorku v oblasti nedostatečného prvního 

návaru došlo k propadu obsahu niklu, chromu a molybdenu s ohledem na chemické 

složení čistého svarového kovu přídavného materiálu. Hodnoty legujících prvků v celé 

tloušťce návarů na bázi austenitického svarového kovu jsou bez odchylek 

v optimálním množství. Obsah chromu, niklu a molybdenu byl ustálený a nedošlo 

k jejich úbytku. Pouze v oblasti přechodu mezi návarem I zhotoveným na bázi vyššího 

obsahu niklu a návarem II austeniticko chrom-niklovým jsou změny v chemickém 

složení skokové a to zejména v obsahu niklu a chromu. Vliv provozního zatížení  

na redistribuci legujících prvků nebyl prokázán. 

3. Elektronová analýza chemického složení v rámci studie technologické proveditelnosti 

heterogenních návarů byla provedena pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu 

v linii kolmo na návarové vrstvy, dále přes TOO až do základního materiálu.  

Linie byly analyzovány metodou EDS na vzorkách R42.2A(B, C). Výsledky z  měření 
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jsou uvedeny v kapitole 7.1.3 (tab. 95). Analyzované oblasti jsou přehledně 

zdokumentovány obrázky (přílohy č. 29). 

V rozhraní spoje mezi základním materiálem 22K a první vrstvou návaru I 

(X10NiCrMo25-16-6) vzniká promíšení materiálů což je patrné na profilech obsahu 

substitučních prvků. Následkem toho vzniká na straně materiálu 22K oblast  

se zvýšeným obsahem chromu a niklu. Analogicky vzniká v materiálu návaru v těsné 

blízkosti svarového rozhraní se základním uhlíkovým materiálem úzká oblast  

se sníženým obsahem substitučních prvků. Vliv exponovaného provozního prostředí  

se na změny chemického složení svarového kovu tímto měřením neprokázal. Chemické 

složení promíšeného svarového kovu ve srovnání s čistým svarovým kovem přídavných 

materiál více méně odpovídá tomuto stavu. 

Měření chemických profilů přes rozhraní austenitických návarů II (X4CrNiMo19-11-3) 

a výplně svaru (X7CrNiMo18-11-2.5) je komplikováno výrazným promíšením  

a relativně malými rozdíly v chemickém složení kombinovaných svarových kovů.  

Tyto návary se z pohledu naměřených obsahů substitučních prvků jeví jako více 

homogenní bez skokových koncentračních změn. V případě měření chemických profilů 

přes rozhraní návarů I (X10NiCrMo25-16-6)  na bázi niklu a austenitických návarů II 

(X4CrNiMo19-11-3) je poměrně dobře vidět ostré rozhraní mezi návary, doprovázené 

skokovou změnou v chemického složení. Tyto návary jsou z pohledu obsahů 

substitučních prvků velmi heterogenní. 

U vzorku R42.2A a R42.2B byla analýzou chemického složení v oblasti linie A 

potvrzena přítomnost návaru II a návaru I s rozhraním do základního materiálu. 

Chemické složení návaru II a návaru I odpovídá chemickému složení použitých 

přídavných materiálů. Chemické složení v oblasti linie B rovněž odpovídá chemickému 

složení použitých přídavných materiálů pro návar II a výplň svaru.  

U vzorku R42.2A v oblasti rozhraní mezi návarem I a základním materiálem byla 

analýza chemického složení do jisté míry ovlivněna lineární vadou, která se šířila 

v pásmu tohoto rozhraní. Podrobné fraktografické a metalografické analýzy lineární 

vady jsou popsány v kapitole 2.4.2 disertační práce.  

Změřené chemické složení vzorku R42.2A v oblasti linie A v blízkosti lineární vady 

odpovídá chemickému složení návaru I a základního materiálu. Rozptyl hodnot 

v daném rozhraní je dán vzájemným promíšením svarového kovu se základním 

feritickým materiálem. U vzorku R42.2C bylo analýzou chemického složení v oblasti 

linie A zjištěno, že návar I v oblasti rozhraní se základním materiálem chybí 

resp. změřené hodnoty koncentrace jednotlivých prvků v této oblasti odpovídají více 

méně chemickému složení svarového kovu návaru II. Chemické složení v oblasti linie B 

již odpovídá chemickému složení použitých přídavných materiálů pro návar II a výplň 

svaru. Zrcadlová resp. skoková změna koncentrace substitučních prvků chromu a niklu 

v oblasti linie A mezi návarem I a návarem II, odpovídá chemickému složení použitým 

typů přídavných materiálů. 

Z elektronové analýzy chemického složení vyplývá, že vzorky R42.2A(B) jsou 

z pohledu obsahu legujících prvků značně heterogenní se skokovou změnou obsahu 

niklu a chromu na rozhraní mezi návarem I a návarem II. Dle Schaefflerova diagramu 

(přílohy č. 29), při naměřeném chemickém složení vrstvy návaru II s obsahem chromu 

cca 18 až 19 hm. % a niklu cca 12 až 13,5 hm. %  má svarový kov návaru II 

austenitickou strukturu s vyloučeným delta feritem. Pouze u vzorku R42.2A(C) v oblasti 

linie A a linie B byla na základě změřeného chemického složení odhadnuta austenitická 

struktura s omezeným vyloučením delta feritu. Proto v dané oblasti mezi návarem I  
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a návarem II má svarový kov vyšší citlivost k praskání za tepla. Získané výsledky 

z elektronové analýzy vzorku R42.2C jsou ve shodě s hodnocením mikrostruktury 

pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu.  

Z provedené elektronové liniové analýzy lze předpokládat, že návar I v oblasti linie A 

vzorku R42.2C vzhledem ke své nedostatečné technologické tloušťce byl při 

následném nanášení návaru II místy zcela odtaven nebo je nesouvislý resp. částečný. 

Nelze vyloučit, že tyto lokální změny chemického složení mohou mít za následek 

výrazné strukturní změny s ohledem na požadovanou strukturní stálost spoje. 

V  provozních podmínkách mohou tyto nálezy nastartovat intenzivní degradační 

procesy snižující životnost spoje. Výsledky z provedené fraktografické analýzy 

tuto skutečnost jen potvrzují. Získané výsledky jsou do jisté míry srovnatelné 

s výsledky chemického rozboru návarů metodou rentgenové fluorescence, 

viz kap. 7.1.2 (tab. 94).  

Vzhledem k velkému rozsahu zkoušení je řešitelem úkolu s ohledem na již shrnuté 

výsledky doplněno kvalitativní vyhodnocení provedených experimentů (tab. 119). 

Tab. 119 Kvalitativní vyhodnocení provedených experimentů   

Program 

zkoušení 

Návary  

R42.2A R42.2B R42.2C 

Makro 
   

Mikro - - 
 

Chemie 
   

EDS    

Elektron - necelistvosti - - 
 

Celkové  

vyhodnocení    

4. Metalografické hodnocení zkušebních návarů bylo provedeno v rámci studie 

technologické proveditelnosti heterogenních návarů na vzorkách R40.1A (B, C) 

kontrolou makrostruktur a mikrostruktur návarů. Výsledky jsou uvedeny v kapitole 

7.2.1 (tab. 99) a 7.2.2 (tab. 100). Analyzované oblasti jsou přehledně zdokumentovány 

obrázky (přílohy č. 31 a 32). 

K posouzení makrostruktury zkušebních návarů bylo doplněno měření tvrdosti  

HV10 (přílohy č. 33). Výsledky z měření jsou uvedeny v kapitole 7.2.3 (tab. 101 

až 103). 

Z hodnocení makrostruktury, která byla zaměřena i na způsob kladení housenek  

ve vrstvě návaru vyplývá, že vzorky R40.1A (B, C) v analyzované sekci 2 a 3 jsou 

vyhovující. Na makrostruktuře vzorků ve výchozím stavu po svaření je patrná výrazná 

TOO ze strany materiálu 22K o šířce 2,2 až 3,6 mm, což odpovídá použití spíše vyšších 

parametrů svařování. Na makrovýbrusech po naleptání jsou zřetelně vidět jednotlivé 

oblasti návarových vrstev s tím, že návar I a návar II je v sekci 2 a 3 souvislý. 

Z makrovýbrusu byla naměřená tloušťka návaru I cca 1 až 2 mm a návaru II cca 2 

až 3 mm.  Hodnocením makrostruktury výše uvedených vzorků nebyly v žádné části 

návaru zjištěny vady jako např. trhliny, póry, zatavené nečistoty apod., proto jsou tyto 

návary v uvedených sekcí 2 a 3 označeny za vyhovující.  

Z hodnocení makrostruktury vyplývá, že vzorky R40.1A (B, C) v sekci 0 a 1 jsou 

nevyhovující. Hodnocením makrostruktury výše uvedených vzorků bylo zjištěno, 
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že návar I v oblasti sekce 0 a 1 není souvislý nebo dokonce v některých místech úplně 

chybí.  Oproti tomu návar II je v celé oblasti sekce 0 a 1 souvislý. Z makrovýbrusu byla 

naměřená tloušťka návaru I pod 1 mm a návaru II cca 1,5 až 2,5 mm. V návarech 

nebyly zjištěny žádné vady typu trhlin, přesto jsou tyto návary v uvedených sekcí 0 a 1 

označeny za nevyhovující.  

Kontrola mikrostruktury byla u všech vzorků zaměřena na vybrané oblasti základního 

materiál  22K (20Mn5), TOO a oblasti návarových vrstev.  

K posouzení mikrostruktury zkušebních návarů bylo doplněno měření mikrotvrdosti 

HV0,04 (přílohy č. 34). Výsledky z měření jsou uvedeny v kapitole 7.2.4 (tab. 105 

až 107). 

 Mikrostruktura základního materiálu 22K (20Mn5) na vzorkách R40.1A (B, C)   

bez TZ je feriticko-perlitická se sferoidizovaným perlitem a v oblasti TOO je bainitická 

s jehlicemi feritu. Tvrdost v oblasti základního materiálu je cca 143 až 161 HV10 

a v oblasti TOO je cca 157 až 196 HV10. Mikrotvrdost v oblasti hranice ztavení  

ze strany základního materiálu je cca 116 až 239 HV0,04. 

 Mikrostruktura návaru I je licí austenitická bez vyloučeného delta feritu, mikrostruktura 

návaru II je licí austenitická s delta feritem. Mikrostruktura je dále tvořena výraznými 

dendrity, které jsou orientovány kolmo k rozhraní vrstev. Tvrdost v oblasti návaru I  

je cca 158 až 199 HV10 a v oblasti návaru II je cca 151 až 253 HV10. Vyšší hodnoty 

tvrdosti byly naměřeny v oblasti sekce 0 a 1, kde metalografickým hodnocení byly 

analyzovány oblasti s chybějící návarem I. Mikrotvrdost v oblasti hranice ztavení  

ze strany první vrstvy návaru I je cca 125 až 315 HV0,04. Rovněž vyšší hodnoty 

mikrotvrdosti byly naměřeny v oblasti sekce 0 a 1 s chybějící návarem I. V těchto 

oblastech v návaznosti na provedený rozbor chemického složení nelze vyloučit vznik 

zákalných mezivrstev o vyšší tvrdosti.  

Z hodnocení mikrostruktury, která byla v detailu zaměřena i na hranici ztavení mezi 

základním materiálem a návarem I vyplývá, že vzorky R40.1A (B, C) v analyzované 

sekci 2 a 3 jsou vyhovující. Hodnocením mikrostruktury výše uvedených vzorků byla 

v oblasti sekce 2 a 3 potvrzena souvislá vrstva návaru I. Rovněž zhotovený návar II byl 

metalografickým zkoušením potvrzen jako souvislý v celé jeho délce, proto jsou tyto 

návary v uvedených sekcí 2 a 3 označeny za vyhovující.  

Z hodnocení mikrostruktury vyplývá, že vzorky R40.1A (B, C) v analyzované sekci  

0 a 1 jsou nevyhovující. Hodnocením mikrostruktury výše uvedených vzorků byly 

v oblasti sekce 0 a 1 potvrzeny chybějící části návaru I. Zhotovený návar II byl 

metalografickým zkoušením potvrzen jako souvislý v celé jeho délce, přesto jsou tyto 

návary v uvedených sekcí 0 a 1 označeny za nevyhovující.  

Součástí metalografických hodnocení zkušebních návarů provedených v rámci studie 

technologické proveditelnosti heterogenních návarů byl i vzorek R40.1D. Zkušební 

vzorek dokumentuje výchozí stav kvality návaru I před zhotovením návaru II  

a to v analyzovaných sekcích 0 až 3. Výsledky jsou rovněž uvedeny v kapitole 7.2.1 

(tab. 99) a 7.2.2 (tab. 100). 

K posouzení makrostruktury a mikrostruktury zkušebního návaru bylo doplněno  

měření tvrdosti HV10 a mikrotvrdosti HV0,04 (přílohy č. 33 a 34).  Výsledky z měření 

jsou uvedeny v kapitole 7.2.3 (tab. 104) a 7.2.4 (tab. 108). 

Z hodnocení makrostruktury, která byla zaměřena i na způsob kladení housenek  

ve vrstvě návaru vyplývá, že vzorek R40.1D v analyzované sekci 2 a 3 je vyhovující. 
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Na makrostruktuře vzorku ve výchozím stavu po svaření je patrná výrazná TOO  

ze strany materiálu 22K o šířce 2,8 až 3,6 mm, což odpovídá použití spíše vyšších 

parametrů svařování. Na makrovýbrusech po naleptání jsou zřetelně vidět jednotlivé 

oblasti návarových vrstev s tím, že návar I je v sekci 2 a 3 souvislý. Z makrovýbrusu 

byla naměřená tloušťka návaru I cca 2 až 3 mm. Hodnocením makrostruktury výše 

uvedeného vzorku nebyly v žádné části návaru I zjištěny vady jako např. trhliny, póry, 

zatavené nečistoty apod., proto je tento návar v uvedených sekcí 2 a 3 označen 

za vyhovující.  

Z hodnocení makrostruktury vyplývá, že vzorek R40.1D v sekci 0 a 1 je nevyhovující. 

Hodnocením makrostruktury výše uvedeného vzorku bylo zjištěno, že návar I v oblasti 

sekce 0 a 1 je sice souvislý, ale jeho tloušťka je pod 1 mm.  Jedná se o zkušební návar, 

který je mechanicky opracovaný na požadovanou tloušťku, která již nevyhovuje 

projektovému kritériu (výchozímu stavu před zhotovením návaru II). Podle předpisu  

OP 1513-72 bodu 8.8.3 platí, že návar I po strojním opracování musí mít  

tloušťku 4±
0
2 mm. Proto je takto účelně připravený zkušební návar v sekci 0 a 1 

označen za nevyhovující.  

 Mikrostruktura základního materiálu 22K (20Mn5) na vzorku R40.1D bez TZ  

je feriticko-perlitická se sferoidizovaným perlitem a v oblasti TOO je bainitická 

s jehlicemi feritu. Tvrdost v oblasti základního materiálu je cca 145 až 159 HV10 

a v oblasti TOO je cca 168 až 206 HV10. Mikrotvrdost v oblasti hranice ztavení  

ze strany základního materiálu je cca 118 až 176 HV0,04. 

 Mikrostruktura návaru I je licí austenitická bez vyloučeného delta feritu. Je tvořena 

výraznými dendrity, které jsou orientovány kolmo k rozhraní vrstev. Tvrdost 

v oblasti návaru I je cca 165 až 193 HV10. Mikrotvrdost v oblasti hranice ztavení  

ze strany první vrstvy návaru I je cca 116 až 297 HV0,04.  

Z hodnocení mikrostruktury, která byla v detailu zaměřena i na hranici ztavení mezi 

základním materiálem a návarem I vyplývá, že vzorek R40.1D v analyzované sekci 2  

a 3 je vyhovující. Hodnocením mikrostruktury výše uvedeného vzorku byla v oblasti 

sekce 2 a 3 potvrzena dostatečně souvislá vrstva návaru I, proto je návar v uvedené 

sekci 2 a 3 označen za vyhovující.  

Z hodnocení mikrostruktury vyplývá, že vzorek R40.1D v analyzované sekci  

0 a 1 je nevyhovující. Hodnocením mikrostruktury výše uvedeného vzorku byla 

v oblasti sekce 0 a 1 potvrzena nedostatečná tloušťka vrstvy návaru I, proto je návar 

v uvedené sekcí 0 a 1 označen za nevyhovující.  

Metalografické hodnocení makrostruktury a mikrostruktury neprokázalo v návaru I  

a návaru II přítomnost necelistvostí typu trhlin. Získané výsledky potvrzují vysoké 

riziko znehodnocení svarového spoje v případě, že nebudou zajištěny požadované 

tloušťky jednotlivých návarů.  Rovněž z analyzované oblasti sekce 2 je z obrázků 

vidět, že i tato oblast vykazuje místa kde přechodový návar I, který je vlivem průvaru 

z naneseného návaru II mírně zeslabený. Hodnocení tvrdosti a mikrotvrdosti  

bylo ve všech sekcí vyhovující, přesto ke zvýšeným hodnotám docházelo v oblasti  

sekce 0 a 1 s nedostatečným návarem I.  

5. Zkouška odolnosti proti mezikrystalové korozi (MKK) byla provedena v rámci studie 

technologické proveditelnosti heterogenních návarů na vzorku R40.1A a to metodou 

AMU podle GOST 6032-84. Výsledky z měření jsou uvedeny v kapitole 7.2.5 

(tab. 109). Stav vzorku po zkoušce MKK včetně analyzovaných míst povrchu návaru  

je podrobně zdokumentován obrázky (příloha č. 35). 
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Zkouška odolnosti proti MKK metodou AMU podle GOST 6032-84 na vzorku 

zkušebního návaru R40.1A v sekcích 0 až 3 prokázala, že zhotovený návar s čistě 

austenitickou strukturou tj. struktura s nižším obsahem chromu, vyšším obsahem 

niklu a uhlíku má velký sklon k napadení MKK.  Na celém povrchu zkoušeného 

návaru jsou vidět souvislé stopy poškození a místy dochází až k úplnému rozpadu 

navařené vrstvy, viz dokumentované obrázky (přílohy č. 35). U návaru I bylo zjištěno 

intenzivní poškození povrchu s hloubkou porušení hranic zrn až do cca 200 μm 

a u návaru II až do cca 100 μm.  

Stav povrchu vzorku rovněž naznačuje nedostatek komplexní pasivity při zcitlivění 

v prostředí zkušebního roztoku. Silné rozpuštění základního materiálu 22K v oblasti 

přechodového pásma návaru je jednou z příčin vlivu rozdílného elektrochemického 

potenciálu způsobujícího vznik galvanické koroze, tento stav je patrný na snímcích 

hodnoceného výbrusu. Z toho lze usoudit, že rozpuštěný základní materiál 22K  

do jisté míry kontaminuje zkušební prostředí a tím ovlivňuje i vlastní citlivost 

zkušebních návarů. Mezi návarem a základním materiálem 22K bylo u všech 

zkušebních vzorků shledáno intenzivní poškození se souvislým nebo částečným 

odhalením návaru v celé jeho délce.  

6. Chemický rozbor jednotlivých návarových vrstev byl proveden v rámci studie 

technologické proveditelnosti heterogenních návarů na vzorku R40.1, pomocí 

analyzátoru typu Oxford Instrument X-MET 5100 metodou rentgenové  

fluorescence. Výsledky z  měření jsou uvedeny v kapitole 7.2.6 (tab. 110). Průběh  

ve změnách chemickém složení návarových vrstev a struktury svarového kovu  

je přehledně zdokumentován obrázky (přílohy č. 36).  

Z výsledků provedené analýzy chemického složení metodou rentgenové fluorescence 

na vzorku R40.1 lze konstatovat, že naměřené hodnoty chemického složení  

u návaru I (X8NiCrMo24-16-6) tj. získaný svarový kov s nižším obsahem niklu 

cca 15 až 16 hm. %, chromu cca 10 až 11 hm. % a molybdenu cca 3 až 4 hm. % 

odpovídá použití spíše vyšších parametrů svařování. Návar II (X7CrNiMo18-11-3)  

byl vlivem stupně promíšení s návarem I nalegován niklem a tím došlo k získání 

svarového kovu s čistě austenitickou strukturou bez δ feritu. Při vyšším obsahu niklu 

je svarový kov přechodového návaru II čistě austenitický bez δ feritu s vyšší 

náchylností k praskání za tepla.   

Z chemického rozboru vyplývá, že vzorek R40.1 je z pohledu obsahu legujících prvků 

značně heterogenní se skokovou změnou obsahu niklu a chromu na rozhraní mezi 

návarem I a návarem II. Dle Schaefflerova diagramu (přílohy č. 36), při naměřeném 

chemickém složení vrstvy návaru II s obsahem chromu cca 14 až 16 hm. % a niklu  

cca 10 až 13 hm. %  má svarový kov návaru II čistě austenitickou strukturu  

bez vyloučeného delta feritu. Proto v dané oblasti mezi návarem I a návarem II  

má svarový kov vyšší citlivost k praskání za tepla.  

Rovněž stupeň promíšení do značné míry ovlivňuje výslednou strukturu navařeného 

svarového kovu, což je vidět z Schaefflerova diagramu. Například v oblasti návaru 

sekce 0 a 1, kde byl nedostatečný návar I odtaven při svařování návaru II, vznikla 

v důsledku vzájemného promíšení mezi základním materiálem, návarem I a konečným 

návaru II křehká austeniticko-martenzitická struktura s nízkým obsahem chromu  

a niklu. Nelze zcela vyloučit, že by tato křehká struktura mohla za určitých podmínek 

namáhání vést k tvorbě trhlin. 

Chemický rozbor svarových kovů potvrdil obsahy legujících prvků s ohledem  

na míru promíšení svarového kovu s tím, že změřené obsahy chromu a niklu 
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nasvědčují použití vyšších parametrů svařování a vyšší rychlosti svařování.  

Proto hodnoty legujících prvků v celé tloušťce návarů nejsou v optimálních 

koncentracích a poměrech. V oblasti přechodu mezi návarem I zhotoveným na bázi 

vyššího obsahu niklu a návarem II austeniticko chrom-niklovým jsou změny 

v chemickém složení skokové a to zejména v obsahu niklu a chromu. Získané 

výsledky jsou srovnatelné s výsledky chemického rozboru návaru R43.1D1-7R  

(tab. 116), kde je z grafu technologických charakteristik vidět propad obsahu chromu 

a niklu s ohledem na změny v nastavení svařovacího proudu resp. čím vyšší proud tím 

i vyšší koncentrační propad legujících prvků.  

7. Elektronová analýza chemického složení byla provedena pomocí rastrovacího 

elektronového mikroskopu v linii kolmo na návarové vrstvy, dále přes TOO  

až do základního materiálu. Linie byly analyzovány metodou EDS a WDS na vzorkách  

R40.1A (D). Výsledky z měření jsou uvedeny v kapitole 7.2.7 (tab. 111). Analyzované 

oblasti jsou přehledně zdokumentovány obrázky (přílohy č. 37). 

Z výsledků provedené elektronové analýzy chemického složení vzorku R40.1A  

lze konstatovat, že zhotovený nedostatečný návar I (X8NiCrMo24-16-6)  je v sekci 0 

a 1 vlivem promíšení s návarem II (X7CrNiMo18-11-3) místy nesouvislý, částečný 

nebo zcela chybí. V sekci 2 a 3 vzorku R40.1A je vidět, že zhotovený návar I byl 

zachován a je souvislý po celé délce vzorku. Tímto lze jednoznačně konstatovat, 

že pro zvolené spíše vyšší parametry svařování je tloušťka cca pod 1,5 mm 

přechodového návaru I v sekci 0 a 1 nedostačující, tudíž výchozí konstrukční stav  

pro zhotovení návaru II nebyl v dané oblasti sekce dostatečně zajištěn.  

V příloze jsou vidět výsledky z měření chemického složení změn koncentrace prvků 

uhlíku, chromu, niklu a molybdenu na rozhraní mezi základním materiálem 22K, 

návarem I (X8NiCrMo24-16-6)  a návarem II (X7CrNiMo18-11-3). Substituční prvky 

chrom, nikl a molybden byly analyzovány metodou EDS, uhlík byl analyzován metodou 

WDS. Výsledky měření dokumentují nevyhovující stav zhotoveného návaru vzorku 

R40.1A v sekci 0 a 1, kde liniová elektronová analýza chemického složení v dané 

oblasti nepotvrdila přítomnost návaru I. Vyhovující stav návaru I a návaru II vzorku 

R40.1A v sekci 2 a 3 je přehledně zdokumentován a z příslušných obrázků přílohy  

je vidět zrcadlová (skoková) změna obsahu chromu a niklu, která je charakteristická 

chemickému složení pro použité typy přídavných materiálů. 

Výchozí stav (silového) návaru I (X8NiCrMo24-16-6) vzorku R40.1D v sekci 0 až 3  

je po liniové analýze chemického složení rovněž zdokumentován obrázky. Chemickou 

analýzou byla v sekcích 0 až 3 potvrzena přítomnost souvislého návaru I.  

Hodnoty koncentrace uhlíku v pásmu ztavení mezi základním materiálem 22K  

a návarem I nevykazují projev výrazného oduhličení na straně základního materiálu. 

Naměřené koncentrace uhlíku jsou charakteristické pro danou značku oceli a přídavný 

materiál.  

Z elektronové analýzy chemického složení vyplývá, že vzorek R40.1A je z pohledu 

obsahu legujících prvků značně heterogenní se skokovou změnou obsahu niklu 

a chromu na rozhraní mezi návarem I a návarem II. Dle Schaefflerova diagramu 

(přílohy č. 37), při naměřeném chemickém složení vrstvy návaru II s obsahem chromu 

cca 16 až 17 hm. %, niklu cca 11 až 13 hm. % a molybdenu cca 4 až 5 hm. %  

má svarový kov návaru II austenitickou strukturu s vyloučeným delta feritem,  

viz vzorek R40.1A sekce 3. Oproti tomu v sekcích 0 až 2 vzorku R40.1A se odhadnutá 

struktura návaru II výrazně liší. Struktura svarového kovu prochází z oblasti  

čistě austenitické struktury až do oblasti austeniticko-martenzitické struktury. 



VŠB – Technická univerzita Ostrava Disertační práce 

 

 223 

Proto lze předpokládat, že v dané oblasti mezi návarem I a návarem II bude mít svarový 

kov vyšší citlivost k praskání. Získané výsledky z elektronové liniové analýzy vzorku 

R40.1A jsou více méně srovnatelné s výsledky z nezávislého chemického rozboru 

pomocí analyzátoru typu Oxford Instrument X-MET 5100.  

Z elektronové analýzy chemického složení vyplývá, že vzorek R40.1D v sekcích 

0 až 3  při naměřeném chemickém složení vrstvy návaru I s obsahem chromu cca 11 

až 12 hm. %, niklu cca 15 až 17 hm. %  a molybdenu cca 4 až 5 hm. % má svarový kov 

čistě austenitickou strukturu bez delta feritu. Rozbor chemického složení odpovídá 

použití spíše vyšších parametrů svařování s dosažením velkého stupně promíšení. 

Získané výsledky z elektronové liniové analýzy vzorku R40.1A jsou rovněž srovnatelné 

s výsledky z nezávislého chemického rozboru pomocí analyzátoru typu Oxford 

Instrument X-MET 5100.  

Na základě výše uvedených prokazatelných výsledků lze objektivně konstatovat,  

že je velmi důležité, aby heterogenní svarové spoje s využitím přechodových návarů 

byly prováděny jen podle kvalifikovaných výrobních postupů, eliminujících příčiny 

vzniku skrytých technologických rizik. Za zmínku stojí specifické požadavky 

z hlediska svařování dílů z ocelí rozdílných strukturních bází stanovené předpisem  

OP 1513-72, kde dvouvrstvý návar musí být zhotoven s celkovou tloušťkou  

po strojním opracování 9±2 mm s tím, že tloušťka prvního návaru musí být 4±
0
2 mm. 

Tomuto konstrukčnímu požadavku z pohledu limitní tloušťky pro první návar  

(X8NiCrMo24-16-6) vyhovují pouze oblasti v sekci 2 a 3 vzorku R40.1A (B, C), resp. 

už i oblasti v sekci 2 s ohledem na metalografické hodnocení vykazují určitou  

míru rizikovosti. Zkoušením bylo dokázánu, že v takto nedostatečně zhotoveném 

prvním návaru mohou v  oblasti hranice ztavení mezi základním materiálem  

a návarem vznikat pásma martenzitických mezivrstev, které vedou k projevům 

náchylnosti svarového spoje na praskání.  Z provedeného hodnocení analýzy 

technologické proveditelnosti lze jen doporučit, aby tloušťka přechodového návaru I 

po mechanickém opracování nebyla menší než 4±
1

0 mm. 

Vzhledem k velkému rozsahu zkoušení je řešitelem úkolu s ohledem na již shrnuté 

výsledky doplněno kvalitativní vyhodnocení provedených experimentů (tab. 120, 121). 

Tab. 120 Kvalitativní vyhodnocení provedených experimentů   

Program 

zkoušení 

Návary  

R40.1A(B, C) 

Sekce 0 

R40.1A(B, C) 

Sekce 1 

R40.1A(B, C) 

Sekce 2 

R40.1A(B, C) 

Sekce 3 

VT     

PT     

Makro     

Mikro     

Chemie 
    

Tvrdost     

Mikrotvrdost     

MKK (AMU) 
    

EDS/WDS 
    

Celkové 

vyhodnocení     
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Tab. 121 Kvalitativní vyhodnocení provedených experimentů   

Program 

zkoušení 

Návary  

R40.1D  

Sekce 0 

R40.1D  

Sekce 1 

R40.1D 

Sekce 2 

R40.1D 

Sekce 3 

VT     

PT     

Makro 
    

Mikro 
    

Chemie     

Tvrdost     

Mikrotvrdost     

EDS/WDS     
Celkové 

vyhodnocení     

8. Metalografické hodnocení zkušebních návarů bylo provedeno v rámci studie 

technologické proveditelnosti heterogenních návarů na vzorkách R43.1A1(A2), 

R43.1B1(B2), R43.1C1(C2) a R43.1D1(D2) kontrolou makrostruktur návarů.  

Výsledky jsou uvedeny v kapitole 7.3.1 (tab. 115). Analyzované oblasti jsou přehledně 

zdokumentovány obrázky (přílohy č. 39). 

Z hodnocení makrostruktury, která byla zaměřena i na způsob kladení housenek  

ve vrstvě návaru vyplývá, že vzorky R43.1A1(A2) a R43.1B1(B2) jsou vyhovující. 

Na makrostruktuře vzorku ve výchozím stavu po svaření je patrná výrazná TOO  

ze strany materiálu 22K o šířce 0,88 až 1,73 mm, což odpovídá použití spíše nižších 

parametrů svařování. Na makrovýbrusech po naleptání jsou zřetelně vidět jednotlivé 

oblasti návarových vrstev s tím, že návar I a návar II je souvislý. Z makrovýbrusu 

vzorku R40.1A1(A2) byla naměřená tloušťka návaru I cca 2,94 až 5,31 mm a návaru II 

cca 6,48 až 10,17 mm. Dále u vzorku R40.1B1(B2) byla naměřená tloušťka návaru I cca 

2,82 až 4,88 mm a návaru II cca 6,93 až 9,72 mm. Hodnocením makrostruktury výše 

uvedených vzorků nebyly v žádné části návaru zjištěny vady jako např. trhliny, póry, 

zatavené nečistoty apod., proto jsou tyto návary označeny za vyhovující.  

Z hodnocení makrostruktury vyplývá, že vzorky R43.1C1(C2) a R43.1D1(D2) jsou pro 

další postupy experimentálního zkoušení nevyhovující. Na makrostruktuře vzorků  

ve výchozím stavu po svaření je patrná výrazná TOO ze strany materiálu 22K o šířce  

0,75 až 2,14 mm, což odpovídá použití spíše proměnlivých parametrů svařování. 

Z makrovýbrusu vzorku R43.1C1(C2) byla naměřená tloušťka návaru I cca 2,15  

až 3,32 mm a u vzorku R43.1D1(D2) naměřená tloušťka cca 2,22 až 3,64 mm. 

V návarech nebyly zjištěny žádné vady jako např. trhliny, póry, zatavené nečistoty 

apod. Přesto jsou tyto návary na základě výsledků z mezioperační kontroly chemického 

složení svarového kovu metodou rentgenové fluorescence označeny za nevyhovující. 

Tyto návary již nejsou předmětem dalšího experimentálního zkoušení.  

Metalografické hodnocení makrostruktury nepotvrdilo přítomnost necelistvostí typu 

trhlin a to jak v objemu svarového kovu návaru I na bázi vyššího obsahu niklu tak 

i v austenitickém chrom-niklovém návaru II, bez ohledu na zvolených parametrech 

svařování. Zároveň získané výsledky potvrzují poznatky z první části disertační práce, 

kde bylo provedeno metalografické hodnocení materiálově shodného návaru R36.1. 
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9. Chemický rozbor jednotlivých návarových vrstev byl proveden v rámci studie 

technologické proveditelnosti heterogenních návarů na vzorkách R43.1A1(A2), 

R43.1B1(B2), R43.1C1(C2) a R43.1D1(D2) pomocí analyzátoru typu Oxford 

Instrument X-MET 5100 metodou rentgenové fluorescence. Výsledky z měření jsou 

uvedeny v kapitole 7.3.2 (tab. 116). Průběh ve změnách chemickém složení návarových 

vrstev a struktury svarového kovu je přehledně zdokumentován obrázky (přílohy č. 40).  

Provedená analýza chemického složení metodou rentgenové fluorescence  jednoznačně 

prokázala, že v první vrstvě návaru I (X8NiCrMo24-16-6) vlivem rozdílných parametrů 

svařování a rychlosti svařování došlo ke změně  mísícího poměru mezi základním 

a přídavným materiálem. Takto  získaný  svarový kov má  sice čistě austenitickou 

strukturu, avšak obsah substitučních prvků se pohybuje v různých koncentračních 

poměrech. Tímto lze říci, že aplikovaným měřením chemického složení po vrstvách 

návarů se podařila prokázat spojitost mezi parametry svařování na jedné straně 

a výslednou strukturou svarového kovu na druhé straně.  

U návaru II (X7CrNiMo18-11-3) při různých variantách nastavení parametrů 

svařování jsou rovněž patrné změny  v chemickém složení jednotlivých vrstev. 

Z dokumentovaných obrázků je rovněž vidět přítomná zrcadlová (skoková) změna 

v obsahu substitučních prvků, zejména chromu a niklu. Tato skoková změna 

je charakteristická pro použité typy přídavných materiálů. Čím je tato zrcadlová změna 

prvků výraznější resp. když jsou koncentrační křivky chromu (max.) a niklu (min.)  

více rozevřené, tím získáváme austenitickou strukturu s dostatečně vyloučeným  delta 

feritem. Takto docílená austenitická struktura výrazně snižuje  projevy náchylnosti 

návarů (svarových spojů) k praskání za tepla.  

Na základě vyhodnocení výsledků z chemického rozboru metodou rentgenové 

fluorescence byly pro další experimentální zkoušení vybrány jen technologicky 

nejpříznivější varianty návarů s ohledem na optimální množství legujících prvků 

v celé tloušťce svarového kovu. Do této skupiny patří pouze návary se vzorky 

R43.1A1(A2) a R43.1B1(B2). 

10. Kontrola obsahu feritu resp. feritické fáze jednotlivých návarových vrstev byla 

provedena v rámci studie technologické proveditelnosti heterogenních návarů  

na zkušebních návarech R43.1A1(A2) a R43.1B1(B2) pomocí zařízení  Feritscope 

M10/10B s jednopólovou dotykovou sondou. Výsledky z měření jsou uvedeny  

v kapitole 7.3.3 (tab. 117).  

Kontrola obsahu feritické fáze na vzorkách R43.1A1(A2) a R43.1B1(B2) neprokázala 

její dostatečnou přítomnost ve všech vrstvách návaru I (X8NiCrMo24-16-6). V oblasti 

návaru I bylo naměřeno cca 0,1 až 4,5 % feritické fáze. Horní meze obsahu feritické 

fáze naměřené v oblasti první vrstvy návaru I jsou zkresleny přítomností 

feromagnetické fáze z hranice ztavení se základním feritickým materiálem 22K 

(20Mn5). Uvedené zkreslení, lze vidět na získaných hodnotách informativního měření 

obsahu feritické fáze v oblasti první vrstvy návaru I na vzorkách R40.1C1(C2)  

a R40.1D1(D2), viz tabulka 117. Měření bylo provedeno jak ze strany čela návaru 

(plocha makrovýbrusu) tak ze strany povrchu návaru (krycí plocha). V oblasti čela 

návaru bylo naměřeno cca 1,0 až 3,8 % a v oblasti povrchu návaru cca 0,2 až 0,6 % 

feritické fáze. 

V první vrstvě návaru II (X7CrNiMo18-11-3) byla měřením rovněž prokázána 

nedostatečná přítomnost feritické fáze. V oblasti první vrstvy návaru II bylo naměřeno 

cca 0,1 až 1,5 % feritické fáze.  Tímto není u svarového kovu zaručena dostatečná 

odolnost proti praskání za tepla. Ve druhé vrstvě návaru II již byl změřen dostačující 
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obsah feritické fáze zaručující příznivý účinek na odstranění citlivosti k praskání 

svarového kovu za tepla a to v rozsahu cca 3,5 až 6,4 %. Proto lze z pohledu 

svařitelnosti tyto návary označit za podmíněně vyhovující. 

Kontrolou nebyla prokázána dostatečná přítomnost obsahu feritické fáze ve všech 

vrstvách návaru I a v první vrstvě návaru II. V oblasti druhé vrstvy návaru II bylo  

již měřením prokázáno dostatečné množství feritické fáze. V této oblasti je bezpečně 

zajištěn příznivý účinek na odstranění citlivosti k praskání svarového kovu za tepla.  

Návar I zhotovený na bázi vyššího obsahu niklu vykazuje s ohledem na promíšení  

se základním materiálem poměrně velmi nízké hodnoty feritické fáze, což zvyšuje 

riziko, že v přechodovém pásmu mezi návarem I a návarem II bude nedostatečná  

citlivost svarového kovu k praskání za tepla. Získané výsledky jsou srovnatelné 

s predikcí obsahu feritické fáze pomocí strukturního Schaefflerova diagramu 

s ohledem na provedený chemický rozbor svarového kovu.  

11.  Výpočet měrného tepelného příkonu při svařování bylo provedeno v rámci studie 

technologické proveditelnosti heterogenních návarů na vzorkách R43.1A1(A2), 

R43.1B1(B2),  R43.1C1(C2) a R43.1D1(D2) v závislosti na kontinuálně nasnímaných 

parametrech svařování pomocí zařízení WeldMonitor. Výsledky z monitoringu  

jsou uvedeny v kapitole 7.3.4 (tab. 114). Záznamy z monitoringu procesu svařování 

jsou rovněž přehledně zdokumentovány obrázky (přílohy č. 41 a 42). 

Monitorování svařovacího procesu zkušebních návarů na vzorkách R43.1A1(A2), 

R43.1B1(B2), R43.1C1(C2) a R43.1D1(D2) proběhlo bezchybně bez dopadu  

do vlastního průběhu svařování. Rovněž import nasnímaných dat do programového 

prostředí zařízení WeldMonitor proběhl u všech navařených vrstev bez potíží.  

Na základě vyhodnocení nasnímaných dat lze konstatovat, že během svařování nedošlo 

k  žádným zásadním odchylkám svařovacích veličin, majících vliv na kvalitu návarů.  

Grafy z průběhu měřených veličin dokumentují, že byl zajištěn optimální průběh 

svařovacího procesu. Proto v navařeném svarovém kovu se nepředpokládá přítomnost 

vad, které by mohly ovlivnit celistvost návarů. Tento stav byl prokazatelně potvrzen  

i metalografickým hodnocením makrostruktury. Získané údaje umožňují spolehlivě 

zajistit reprodukovatelnost návarů v co nejvyšší kvalitě. Tímto přístupem lze rovněž 

zefektivnit či optimalizovat výrobu a usnadnit práci všem pracovníkům v oblasti 

svařování. Kontinuální záznam volitelných svařovacích parametrů pomocí  

zařízení WeldMonitor s možností následného zdokumentování, vytváří dozorovým  

a kontrolním pracovníkům ideální podmínky pro objektivní odborné posouzení stavu. 

Výše uvedené technické možnosti byly využity k objektivnímu hodnocení 

technologické proveditelnosti návarů. 

12.  Analýza technologických charakteristik návarů byla provedena v rámci studie 

technologické proveditelnosti heterogenních návarů na vzorkách R43.1A1(A2), 

R43.1B1(B2),  R43.1C1(C2) a R43.1D1(D2) v závislosti na komplexním vyhodnocení 

laboratorních zkoušek a provedených výpočtech.  Výsledky z analýzy jsou uvedeny  

v kapitole 7.3.5. Vývoj technologických charakteristik a jejich vzájemné závislosti  

jsou přehledně zdokumentovány obrázky (přílohy č. 43). 

Na základě vyhodnocení všech sledovaných parametrů se z pohledu technologické 

proveditelnosti stal nejpříznivější variantou návaru vzorek R43.1A2-2PP, naopak 

nejméně příznivou variantou návaru se stal vzorek R43.1B1-3RR. Tímto se podařilo 

objektivně prokázat, že požadované konstrukční parametry pro zhotovení vícevrstvých 

návarů byly splněny při zvolení spíše nižší rychlosti svařování a horní meze 

svařovacího proudu doporučené výrobcem pro daný typ použitého přídavného materiálu 
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(v=2,5 mm/s, I=90 A). Takto navařené jednotlivé vrstvy návaru I a návar II vzorku 

R43.1A2-2PP zajišťují ideální výchozí podmínky pro následné strojní opracování. 

Oproti tomu, změny k vyšší rychlosti svařování při zachování svařovacího proudu  

(v=4 mm/s, I=90 A) vedly k prohloubení heterogenity svarového kovu a přírůstek 

v tloušťce navařených vrstev nebyl tak výrazný. V kombinaci vyšší rychlosti svařování 

s dolní mezí svařovacího proudu (v=4 mm/s, I=80 A) bylo docíleno nejméně příznivé 

varianty návaru.  

Z provedené analýzy technologické proveditelnosti návarů vyplývá, že významným 

parametrem ovlivňující metalurgii navařování je právě rychlost svařování,  

která je do značné míry podmíněna zkušenostmi svářeče. Proto je velmi důležité,  

aby byl kladen velký důraz na praktický výcvik v proveditelnosti těchto heterogenních 

návarů. Více méně, dodržení optimálních svařovacích parametrů nám vytváří ideální 

výchozí podmínky k zajištění projektově požadované kvality svarových spojů.  

Rovněž tyto velmi cenné výsledky mohou přispět ke snížení či odbourání rizikovosti 

heterogenních svarových spojů s ohledem na jejich optimální technologickou 

připravenost. 

Vzhledem k velkému rozsahu zkoušení je řešitelem úkolu s ohledem na již shrnuté 

výsledky doplněno kvalitativní vyhodnocení provedených experimentů (tab. 122). 

Tab. 122 Kvalitativní vyhodnocení provedených experimentů   

Program 

zkoušení 

Návary  

R43.1A

1-1RR 

R43.1A

1-1RP 

R43.1A

2-2PR 

R43.1A

2-2PP 

R43.1B

1-3RR 

R43.1B

1-3RP 

R43.1B

2-4PR 

R43.1B

2-4PP 

VT         

PT         

Makro         

Chemie 
        

Ferit 
        

VN 
        

Q - teplo         

TOO         
Celkové 

vyhodnocení 7 3 5 1 8 4 6 2 
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9 SEZNAM VÝSLEDKOVÉ DOKUMENTACE  

 V  kapitole jsou uvedeny technické zprávy a protokoly z provedených  

experimentů. Seznam výsledkové dokumentace je rozdělen na Část 1: Vyhodnocení 

výsledků zkušebních návarů (tab. 123) a Část 2: Studie technologické proveditelnosti 

návarů (tab. 124).   

Tab. 123 Seznam výsledkové dokumentace - Část 1: 

Zpráva / protokol Zkoušení Vypracoval Vzorek 

E-KMAT-885/13 Mikro 
ČVUT Praha 

KMAT-FJFI 

R31.1, R32.1, R32.1R, 

R38.1 

E-KMAT-920/14 Mikro 
ČVUT Praha 

KMAT-FJFI 
R32.1R 

P/2763/11 Makro 
Vítkovice Testing 

Center  Ostrava 
R31.1, R31.2 

P/2959/11 Makro 
Vítkovice Testing 

Center Ostrava 
R32.1, R32.2 

P/2959-1/11 Makro 
Vítkovice Testing 

Center Ostrava 
R33.1, R33.2 

P/3254/11 Makro 
Vítkovice Testing 

Center Ostrava 
R33.3 

P/2960/11 Mikro 
Vítkovice Testing 

Center  Ostrava 
R33.1, R33.2 

P/3253/11 Mikro 
Vítkovice Testing 

Center Ostrava 
R33.3 

P/364/12 Makro 
Vítkovice Testing 

Center  Ostrava 
R34.1 

P/364-1/12 Makro 
Vítkovice Testing 

Center  Ostrava 
R34.2 

P/364-2/12 Makro 
Vítkovice Testing 

Center  Ostrava 
R35.1A, R35.1B 

7488B11 Tvrdost 
Vítkovice Testing 

Center  Ostrava 
R33.1 

7489B11 Tvrdost 
Vítkovice Testing 

Center  Ostrava 
R33.2 

7490B11 Tvrdost 
Vítkovice Testing 

Center  Ostrava 
R33.3 

12C0396-01/002-7/2572N 
Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R32.1R 

13C1013-01/0002-7/2465N 
Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R33.1, R33.2, R33.2 

12C0396-02/002-7/2573N 
Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R36.1 

12C0396-03/002-7/2574N 
Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R36.2 

12C0396-04/002-7/2575N 
Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R36.3 

12C0396-05/002-7/2576N 
Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R37.1 

12C0396-06/002-7/2577N 
Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R37.2 

12C0396-07/002-7/2578N 
Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R37.3 

12C0817-01/002-7/2488N 
Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R38.1 
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Tab. 123 Seznam výsledkové dokumentace - Část 1: pokračování   

Protokol / Zpráva Zkoušení Vypracoval Vzorek 

12C0817-02/002-7/3289N 
Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R38.2 

12C0817-03/002-7/3290N 
Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R38.3 

12C0817-04/002-7/3291N 
Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R39.1 

12C0817-05/002-7/3292N 
Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R39.2 

12C0817-06/002-7/3293N 
Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R39.3 

12/DNTB-SV/0253 Chemický rozbor ČEZ JE Temelín R31 

12/DNTB-SV/0223 Chemický rozbor ČEZ JE Temelín R32 

12/DNTB-SV/0228 Chemický rozbor ČEZ JE Temelín R33 

12/DNTB-SV/0040 Chemický rozbor ČEZ JE Temelín R34 

12/DNTB-SV/0067 Chemický rozbor ČEZ JE Temelín R35 

12/DNTB-SV/0183 Chemický rozbor ČEZ JE Temelín R36 

12/DNTB-SV/0282 Chemický rozbor ČEZ JE Temelín R37 

12/DNTB-SV/0283 Chemický rozbor ČEZ JE Temelín R38 

12/DNTB-SV/0390 Chemický rozbor ČEZ JE Temelín R39 

12C1030-01/002-7/3134N Kontrola obsah feritu 
Tediko, MTL 

Chomutov 

R31.1, R32.1R, R33.1, 

R36.1, R37.1, R38.1, 

R39.1 

12C1030-08/0002-7/3326N MKK - AMU 
Tediko 

Chomutov 

R31.2, R32.1R, R32.2, 

R33.2,R33.3,R36.2, 

R36.2a 

12C1030-08/0002-7/3326N MKK - AMU 
Tediko 

Chomutov 

R36.3,R36.3a,R37.2,R37.3

,R38.2, R39.2, R39.3 

CSU-zpr_11 MKK - EPR 
VŠB-TUO 

KMI-FMMI 
R32.2, R33.2, R33.3 

CSU-zpr_5-14 MKK - EPR 
VŠB-TUO 

KMI-FMMI 

R36.2, R36.3, R37.2, 

R37.3, R39.2, R39.3 

13C0504-07/0002-7/1119N 
Metalografie 

oduhličeného pásma 

Tediko 

Chomutov 

R31.1, R31.2, R31.3, 

R32.1, R32.2, R32.3, 

13C0504-07/0002-7/1119N 
Metalografie 

oduhličeného pásma 

Tediko 

Chomutov 

R33.1, R33.2, R33.3, 

R36.1, R36.2, R36.3 

13C0504-07/0002-7/1119N 
Metalografie 

oduhličeného pásma 

Tediko 

Chomutov 

R37.1, R37.2, R37.3, 

R38.1, R38.2, R38.3 

13C0504-07/0002-7/1119N 
Metalografie 

oduhličeného pásma 

Tediko 

Chomutov 
R39.1, R39.2, R39.3 

13C1058-01/0002-7/2593N Analýza - EDS, WDS 
Tediko Chomutov 

VŠCHT Praha 

R32.1R, R33.1, R33.2, 

R33.3, R36.1, R36.2, 

R36.3 

13C1058-01/0002-7/2593N Analýza - EDS, WDS 
Tediko Chomutov 

VŠCHT Praha 

R37.1, R37.2, R37.3, 

R38.1, R38.2, R38.3 

13C1058-01/0002-7/2593N Analýza - EDS, WDS 
Tediko Chomutov 

VŠCHT Praha 
R39.1, R39.2, R39.3 
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Tab. 123 Seznam výsledkové dokumentace - Část 1: pokračování   

Protokol / Zpráva Zkoušení Vypracoval Vzorek 

E-KMAT-895/13 
Elektronová analýzy 

mikrostruktury - ŘEM 

ČVUT Praha 

KMAT-FJFI 
R36.1 

E-KMAT-885/13 
Elektronová analýzy 

necelistvostí - ŘEM 

ČVUT Praha 

KMAT-FJFI 

R31.1, R32.1,  

R32.1R, R38.1 

E-KMAT-920/14 
Elektronová analýzy 

necelistvostí - ŘEM 

ČVUT Praha 

KMAT-FJFI 
R32.1R 

Tab. 124 Seznam výsledkové dokumentace - Část 2:  
Protokol / Zpráva Zkoušení Vypracoval Vzorek 

E-KMAT-898/13 
Elektronová analýzy 

mikrostruktury - ŘEM 

ČVUT Praha 

KMAT-FJFI 
R42.2C 

12/DNTB-SV/1005 Chemický rozbor ČEZ JE Temelín R42.2A, R42.2B, R42.2C 

13C1058-01/0002-

7/2593N 
Analýza - EDS 

Tediko Chomutov 

VŠCHT Praha 
R42.2A, R42.2B, R42.2C 

13C0504-02A/0002-

7/1361N 

Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R40.1A 

13C0504-02B/0002-

7/1361N 

Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R40.1B 

13C0504-02C/0002-

7/1361N 

Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R40.1C 

13C0504-02D/0002-

7/1361N 

Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R40.1D 

12/DNTB-SV/0259 Chemický rozbor ČEZ JE Temelín R40 

13C0743-01-

R40.1A/0002-7/1745N 
Analýza - EDS, WDS 

Tediko Chomutov 

VŠCHT Praha 
R40.1A 

13C0743-01-

R40.1D/0002-7/1745N 
Analýza - EDS, WDS 

Tediko Chomutov 

VŠCHT Praha 
R40.1D 

14C0793-01/0002-

7/1947N 

Makro, 

Kontrola obsah feritu 

Tediko 

Chomutov 

R43.1A1-1RR, R43.1A1-RP  

R43.1A2-2PR, R43.1A-2PP 

14C0793-01/0002-

7/1947N 

Makro, 

Kontrola obsah feritu 

Tediko 

Chomutov 

R43.1B1-3RR, R43.1B1-3RP 

R43.1B2-4PR, R43.1B2-4PP 

14C0793-01/0002-

7/1947N 

Makro, 

Kontrola obsah feritu 

Tediko 

Chomutov 

R43.1C1-5R, R43.1C2-6P 

R43.1D1-7R, R43.1D2-8P 

13/DNTB-SV/0704 Chemický rozbor ČEZ JE Temelín 
R43.1A1-1RR, R43.1A1-RP  

R43.1A2-2PR, R43.1A-2PP 

13/DNTB-SV/0704 Chemický rozbor ČEZ JE Temelín 
R43.1B1-3RR, R43.1B1-3RP 

R43.1B2-4PR, R43.1B2-4PP 

13/DNTB-SV/0704 Chemický rozbor ČEZ JE Temelín 
R43.1C1-5R, R43.1C2-6P 

R43.1D1-7R, R43.1D2-8P 
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10 NOVÉ POZNATKY PRO ROZVOJ VĚDNÍHO OBORU 

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 

Předložená disertační práce přinesla řadu nových teoretických a praktických 

poznatků v oblasti metalurgické svařitelnosti heterogenních návarů z feritických  

a austenitických materiálů. Získané poznatky z dané problematiky rovněž přináší nové 

pohledy na řešení materiálově technických problémů jaderného strojírenství, jakož  

i na hodnocení provozní spolehlivosti a životnosti jaderných zařízení. Tyto vícevrstvé 

návary tvoří heterogenní přechodovou oblast svarového spoje mezi dvěma různorodými 

základními materiály. Takto provedené heterogenní svarové spoje jsou používány 

na provozovaných jaderných elektrárnách u vybraných zařízení primárního okruhu.  

Životnost těchto spojů je přímo ovlivněna jejich strukturní stabilitou, ztíženou použitím 

materiálů dvou odlišných strukturních fází.  

Za hlavní nové poznatky pro rozvoj vědního oboru strojírenská technologie lze označit: 

 studium a charakteristika přechodových pásem heterogenních návarů ze strany 

feritického základního materiálu 22K (20Mn5) včetně vlivů při aplikaci navržených 

režimů tepelného zpracování po svaření; 

 studium a charakteristika přechodových pásem heterogenních návarů ze strany 

austenitického základního materiálu 08Ch18N10T (X8CrNiTi18-10) včetně vlivů 

při aplikaci navržených režimů tepelného zpracování po svaření; 

 posouzení vlivu legujících prvků v rozhraní mezi návary vzhledem k jejích tloušťce  

od základního materiálu; 

 studium průběhů liniového chemického složení svarového kovu návarů přes 

přechodové pásmo do základního materiálu s ohledem na možnou šířku difuzního 

pásma a aplikaci různých režimů tepelného zpracování; 

 studium strukturních změn vícevrstvých návarů vzhledem k použitému typu 

přídavných materiálů; 

 studium obsahu delta feritu (feritické fáze) s ohledem na míru citlivosti svarového 

kovu návarů k praskání za tepla; 

 studium vzniku strukturních fází ve svarovém kovu s ohledem na odolnost proti 

mezikrystalové korozi; 

 posouzení vlivu tvrdostí a mikrotvrdostí různých typů vyskytujících se struktur 

v závislosti na tepelném zpracování heterogenních návarů;  

 studium a zdůvodnění příčiny vzniku necelistvostí a nehomogenit ve svarovém kovu 

heterogenních návarů; 

 studium a posouzení vlivu promíšení svarového kovu se základním materiálem  

a jeho vliv na strukturní změny v jednotlivých oblastech návarů, s ohledem na použité 

parametry navařování; 

 odchylky od teoreticky i prakticky ověřených hodnot vneseného tepelného příkonu  

a technologie svařování mohou vést ke vzniku nepřípustných vad s negativním 

dopadem na provozní spolehlivost a zbytkovou životnost zařízení.  
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Prokazatelné výsledky a poznatky získané v jednotlivých etapách zkoušení 

heterogenních návarů, které jsou uvedeny v disertační práci vedou k závěru, že v případě 

navaření dvouvrstvé protidifúzní bariéry přídavným materiálem s vyšším obsahem niklu 

(X2NiCr70-20) na straně základního feritického materiálu (20Mn5), nelze již na tento 

hotový niklový návar I pokračovat v navařování další vrstvy návaru II s přídavným 

materiálem na austenitické bázi (X3CrNi19-10). V důsledku promíšení svarových kovů 

dochází v první vrstvě návaru II k malému poklesu obsahu chromu, avšak svarový kov 

v oblasti návaru II se nalegovává niklem na více něž dvojnásobek v porovnání s čistým 

svarovým kovem přídavných materiálů. Tímto ve svarovém kovu  návaru II získáváme 

strukturu čistě austenitickou, místo struktury austenitické s delta feritem. Čistě austenitická 

struktura bez delta feritu vede ke vzniku nízkotavitelných fází, které v důsledku 

segregačních procesů v tuhnoucím svarovém kovu způsobují praskání za tepla.  

Vznik trhlin se podařilo rovněž prokázat i ve svarovém kovu návaru II (X3CrNi19-10), 

který byl navařený na celistvý svarový kov návaru I s výrazně nižším obsahem niklu 

(X8NiCrMo24-16-6), než je uváděno u předchozí varianty návaru. 

Vliv změny v rychlosti svařování na vznik trhlin a jejich četnost v oblasti 

austenitického návaru nebyl experimentálně prokázán. Rovněž volba předehřevu před 

svařováním a aplikace vhodného tepelného zpracování na snížení napětí po svaření 

celistvého niklového návaru neměly vliv na vznik trhlin v  navařeném austenitickém 

návaru.  

Všechny zjištěné trhliny mají stejný charakter. Mikromorfologické znaky 

nalezených vad prokazují, že se jedná o staženiny odpovídající licím vadám, jejichž 

příčinou vzniku je smršťování tavné lázně v mikroobjemu. Na lících trhlin byly 

pozorovány částice s charakteristickým hvězdicovitým tvarem, které v závislosti na typu 

návaru obsahují poměrně vysoké koncentrace niobu nebo molybdenu. Rovněž v okolí 

trhlin byly zjištěny pásy světlého precipitátu, které jsou obohaceny o molybden a niob. 

Nelze zcela vyloučit, s ohledem na naměřené obsahy niobu (molybdenu) a železa,  

že by se v těchto případech mohlo jednat o Lavesovy fáze Fe2Nb (Fe2Mo).  

Výsledky této disertační práce jsou v  protikladu s  doporučením odborné 

literatury a současnou praxí v jaderné energetice, že pro svařování heterogenních 

svarových spojů mezi feritickými a austenitickými materiály je možné použít přechodový 

návar s niklovou slitinou a výplň svarového spoje provést austenitickým přídavným 

materiálem. Vyhovující výsledky byly dosaženy pouze použitím přechodového návaru 

typu 24 hm. % Cr a 13 hm. % Ni. 
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11 VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ V PRAXI 

Uvedené teoretické poznatky, které představují vědecký přínos pro rozvoj oboru 

svařování, je možné přímo použít v praxi. 

Výsledky práce umožňují v praxi:   

 optimalizovat výběr technologie, vhodných přídavných materiálů a parametrů 

svařování při provádění heterogenních svarových spojů mezi feritickými 

a austenitickými ocelemi; 

 optimalizovat režim tepelného zpracování heterogenních návarů s ohledem  

na degradační procesy (změny) v oblasti přechodového pásma;     

 zvýšit provozní spolehlivost, provozní bezpečnost a životnost jaderně energetických 

zařízení; 

 snížit náklady při výrobě energetických zařízení; 

 kvalifikovat vhodné postupy svařování. 

Z prokazatelných výsledků vyplývá, že pro zhotovení heterogenních vícevrstvých 

návarů vystavených účinku teploty do 350 °C je nejvíce vhodné použít pro první návar  

na straně feritického materiálu přídavný materiál typu E309L (X3CrNi24-13) 

a pro druhý návar použít přídavný materiál typu E347 (X3CrNi19-10).  V případě použití 

přídavných materiálů dolegovaných niobem je svarový kov stabilizován niobem a jeho 

možné použít i pro návary (svarové spoje), kde je technologickým postupem požadováno 

konečné tepelné zpracování.   

Poznatky a závěry disertační práce k provádění heterogenních vícevrstvých 

návarů (svarových spojů) potvrzují  doporučení amerického národního standardu 

ANS/AWS A5.4 Specification for Stainless Steel Welding Electrodes for Shielded Metal  

Arc Welding, A5.9 Specification for Bare Stainless Steel Welding Electrodes 

and Rods a odborné literatury ASM Handbook Volume 6 Welding, Brazing 

and Soldering 7, 46, 47. 
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12 ZÁVĚR 

Předložená disertační práce se zabývá provedením vícevrstvých heterogenních 

návarů, jejich přechodových rozhraní mezi základními materiály či návary a TOO. 

Hlavním přínosem práce je studium vlastností různorodých svarových kovů heterogenních 

návarů a jejich mikrostruktury. Program experimentálního zkoušení, který byl na začátku 

stanoven se podařilo splnit s tím, že byly popsány nové poznatky metalurgie svařování  

na základě prokazatelných výsledků zkoušek. Teoretické získané poznatky práce 

jsou porovnávány se studovanými vlastnostmi konkrétních heterogenních vícevrstvých 

návarů, zhotovených v různých variantách přídavných materiálů na základním materiálu 

feritické oceli 22K (20Mn5) a austenitické oceli 08Ch18N10T (X8CrNiTi18-10).  

Hlavní přínosy práce jsou definovány v kapitolách 3, 4, 5, 6, 7, 10 a 11. Výsledky řešení 

jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách a diskutovány v kapitole 8. 

U všech sledovaných heterogenních návarů a jejich pásem TOO byla stanovena 

makrostruktura, mikrostruktura, měření tvrdosti přes návar, měření mikrotvrdosti  

přes pásma TOO, analýza obsahu delta feritu a ověřena odolnost proti mezikrystalové 

korozi. Dále bylo provedeno studium mikrostruktury na řádkovacím elektronovém 

mikroskopu s detailní analýzou mikromorfologie zjištěných necelistvostí a nehomogenit. 

Za velmi cenné výsledky lze označit informace z provedené liniové analýzy průběžného 

chemického složení přes svarový kov jednotlivých vrstev návarů až do pásma TOO 

pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu.  Provedené zkoušky heterogenních 

návarů umožňují dosažení akceptovatelných výsledků dle ČSN EN ISO 15614-7.  

Veškeré zkoušky návarů a jejich vyhodnocení bylo provedeno v souladu normativně 

technickou základnou, platnou k datu zkoušení. Tento rozsáhlý soubor výsledků 

je přínosem pro využití výsledků v praktických aplikacích při optimalizaci svařování 

heterogenních návarů metodou 111 a metodou 136. 

Z pohledu hodnocení strukturní stability s ohledem na degradační procesy  

u již provozovaných zařízení, byly vybrané varianty návarů podrobeny dlouhodobému 

žíhání (450°C/500h) simulující dobu 30-ti let provozu jaderného zařízení. Na základě 

průkazných výsledků všech zkoušek se jako nejvíce vhodná varianta zhotovení 

přechodového návaru jeví postup, kdy první návar na straně feritického materiálu 22K 

(20Mn5) se provede obalenou elektrodu typu E309Nb (X3CrNiNb24-13) a následný druhý 

návaru se provede obalenou elektrodou typu E347 (X3CrNi19-10).   

 Důležité jsou také výsledky studie technologické proveditelnosti austenitických 

návarů ruské varianty s různými parametry svařování, tak aby bylo dosaženo 

nejpříznivějších technologických charakteristik s ohledem na jejich proveditelnost. 

Využití výsledků disertační práce v praxi by mělo přinést zvýšení životnosti 

 a provozní spolehlivosti jaderně energetických zařízení i při požadavku na zvyšování 

jejich účinnosti. V rámci dalšího výzkumu by bylo vhodné zrealizovat a vyhodnotit 

svařování heterogenních svarových spojů z hlediska požadovaných mechanických 

vlastností a to s ohledem na již získané velmi cenné výsledky a poznatky v předložené 

disertační práci. 
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13 CONCLUSION  

The present dissertation work deals with multilayer heterogeneous weld deposits, 

their transition boundaries between base materials or weld deposits and TOO.  

The main benefit of the research work is the study of properties of heterogeneous weld 

metals in heterogeneous weld deposits and their microstructure. The experimental 

programme as early defined was successfully implemented and new knowledge of welding 

metallurgy was described with reference to proven test results. The attained theoretical 

knowledge of research work is compared to the studied properties of specific 

heterogeneous multilayer weld deposits with different accessory materials on base material 

of ferrite steel 22K (20Mn5) and austenitic steel 08Ch18N10T (X8CrNiTi18-10).  

The major benefits of research work are defined in Chapters 3, 4, 5, 6, 7, 10 and 11. 

The solution and results are provided in specific chapters and discussed in Chapter 8. 

For all studied heterogeneous weld deposits and their TOO zones, we defined  

a macrostructure and microstructure and performed a weld deposit hardness measurement, 

TOO zone microhardness measurement, delta ferrite content analysis and testing  

of resistance to intercrystal corrosion. Furthermore we studied the microstructure using  

a scanning electron microscope with a detailed micromorphological analysis of identified 

microcracks and inhomogeneities. The information from a line analysis of continuous 

chemical composition through weld metal of each weld deposit layer to the TOO zone 

using a scanning electron microscope may be considered as most valuable results. 

Heterogeneous weld deposits were tested in order to implement acceptable results 

according to CSN EN ISO 15614-7. All weld deposits were tested and evaluated  

in compliance with the standardized technical platform in effect on the test date.  

This extensive set of results are beneficial and relevant for practical applications provided 

that welding of heterogeneous weld deposits is optimized using the method 111  

and the method 136. 

 In view of structural stability evaluation considering degradation processes  

in facilities already in operation, the selected alternatives of weld deposits were subject 

to long-term annealing (450°C/500hrs) simulating 30 years of operation of a nuclear 

facility. Based on probative results of all tests, it seems that the process where a coated 

electrode type E309Nb (X3CrNiNb24-13) is used to make the first weld deposit on the side 

of ferrite material 22K (20Mn5) and a coated electrode type E347 (X3CrNi19-10) is used  

to make the consequent second weld deposit is the best alternative for making transition 

weld deposits.  

The results of the study of technological feasibility of austenite weld deposits using 

the Russian alternative with different welding parameters are very important as well 

to achieve the optimal technological characteristics in terms of their feasibility. 

The application of results of the dissertation work in practice should increase  

the lifetime and operational reliability of nuclear facilities even with the required 

improvement of their efficiency. In the scope of further research, it would be useful  

to implement and evaluate welding of heterogeneous weld joints in terms of the required 

mechanical properties with a view to the already attained valuable results and knowledge 

in the present research work. 
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16 PŘÍLOHY 

 V  kapitole jsou uvedeny přílohy dokumentující činnosti a procesy z provedených 

experimentů. Vzhledem k jejich rozsahu je seznam příloh v disertační práci rozdělen  

na Část 1:  Přílohy č. 1 - 22 a Část 2:  Přílohy č. 23 - 43.  
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SEZNAM PŘÍLOH - ČÁST 1: 

Přílohy č. 1 Dokumenty o kontrole základních materiálů 

Obr. P1.1 Protokol o kontrole - ocel 22K  

Obr. P1.2 Inspekční certifikát 3.1 - ocel 08CH18N10T 

Přílohy č. 2 Balení a identifikace přídavných materiálů 

Obr. P2.1 Originální balení přídavného materiálu - BOEHLER FOX NIBAS 70/20 

Obr. P2.2 Originální balení přídavného materiálu - BOEHLER FOX CN 24/13 Nb 

Obr. P2.3 Originální balení přídavného materiálu - BOEHLER FOX SAS 2 

Obr. P2.4 Originální balení přídavného materiálu - BOEHLER NIBAS 70/20 Mn-FD, 

BOEHLER EAS 2 PW-FD 

Obr. P2.5 Originální balení přídavného materiálu - BOEHLER CN 23/12 PW-FD, 

BOEHLER SAS 2 PW-FD 

Obr. P2.6 Originální balení přídavného materiálu - PODOLSK EA-395/9 

Obr. P2.7 Originální balení přídavného materiálu - PODOLSK EA-400/10T 

Obr. P2.8 Originální balení přídavného materiálu - PODOLSK ZIO-8 

Obr. P2.9 Originální balení přídavného materiálu - ESAB OK 48.00N 

Přílohy č. 3 Dokumenty o kontrole přídavných materiálů 

Obr. P3.1 Přídavný materiál BOEHLER FOX NIBAS 70/20 Ø 3,2 x 300 mm  

- Inspekční certifikát 3.1 

Obr. P3.2 Přídavný materiál BOEHLER FOX NIBAS 70/20 Ø 4,0 x 350 mm  

- Inspekční certifikát 3.1 

Obr. P3.3 Přídavný materiál BOEHLER FOX SAS 2 Ø 3,2 x 350 mm  

- Inspekční certifikát 3.1 

Obr. P3.4 Přídavný materiál BOEHLER FOX SAS 2 Ø 4,0 x 350 mm  

- Inspekční certifikát 3.1 

Obr. P3.5 Přídavný materiál BOEHLER FOX CN 24/13 Nb Ø 3,2 x 350 mm  

- Inspekční certifikát 3.1 

Obr. P3.6 Přídavný materiál BOEHLER FOX CN 24/13 Nb Ø 4,0 x 350 mm  

- Inspekční certifikát 3.1 

Obr. P3.7 Přídavný materiál ESAB OK 48.00 N  Ø 3,2 x 450 mm  

- Inspekční certifikát 3.1 - Zkušební zpráva 2.2 

Obr. P3.8 Přídavný materiál EA-395/9 Ø 3,0 x 350 mm - Certifikát JE 

Obr. P3.9 Přídavný materiál EA-395/9 Ø 4,0 x 350 mm - Certifikát JE 

Obr. P3.10 Přídavný materiál ZIO-8 Ø 3,0 x 350 mm - Certifikát JE 

Obr. P3.11 Přídavný materiál EA-400/10T Ø 3,0 x 300 mm - Certifikát JE 

Obr. P3.12 Přídavný materiál BOEHLER NIBAS 70/20 Mn-FD  Ø 1,2 mm  

- Zkušební zpráva 2.2 

Obr. P3.13 Přídavný materiál BOEHLER EAS 2 PW-FD Ø 1,2 mm  

- Zkušební zpráva 2.2 

Obr. P3.14 Přídavný materiál BOEHLER CN 23/12 PW-FD Ø 1,2 mm  

- Zkušební zpráva 2.2 

Obr. P3.15 Přídavný materiál BOEHLER SAS 2 PW-FD Ø 1,2 mm  

- Zkušební zpráva 2.2 
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Přílohy č. 4 Příprava svarových ploch před svařováním 

Obr. P4.1 Tvar svarové plochy pro zkušební návar - vzorek R34, R35 

Obr. P4.2 Tvar svarové plochy pro zkušební návar - vzorek R34, R35 

Obr. P4.3 Tvar svarové plochy pro zkušební návar - vzorek R36 

Obr. P4.4 Tvar svarové plochy pro zkušební návar - vzorek R37 

Obr. P4.5 Tvar svarové plochy pro zkušební návar - vzorek R38 

Obr. P4.6 Tvar svarové plochy pro zkušební návar - vzorek R39 

Přílohy č. 5 Provedení zkušebních návarů svařováním 

Obr. P5.1 Navařený zkušební návar před opracováním - vzorek R31 

Obr. P5.2 Navařený zkušební návar před opracováním - vzorek R32 

Obr. P5.3 Navařený zkušební návar před opracováním - vzorek R32R 

Obr. P5.4 Navařený zkušební návar před opracováním - vzorek R33 

Obr. P5.5 Navařený zkušební návar před opracováním - vzorek R34 

Obr. P5.6 Navařený zkušební návar před opracováním - vzorek R35 

Obr. P5.7 Navařený zkušební návar před opracováním - vzorek R34, R35 

Obr. P5.8 Navařený zkušební návar před opracováním - vzorek R33, R34, R35 

Obr. P5.9 Navařený zkušební návar před opracováním - vzorek R36 

Obr. P5.10 Navařený zkušební návar před opracováním - vzorek R37 

Obr. P5.11 Navařený zkušební návar před opracováním - vzorek R38 

Obr. P5.12 Navařený zkušební návar před opracováním - vzorek R39 

Přílohy č. 6 Postupy svařování zkušebních návarů (pWPS) 

Obr. P6.1 Stanovení postupu svařování (pWPS) - vzorek R31 

Obr. P6.2 Stanovení postupu svařování (pWPS) - vzorek R32 

Obr. P6.3 Stanovení postupu svařování (pWPS) - vzorek R33 

Obr. P6.4 Stanovení postupu svařování (pWPS) - vzorek R34 

Obr. P6.5 Stanovení postupu svařování (pWPS) - vzorek R34.1 

Obr. P6.6 Stanovení postupu svařování (pWPS) - vzorek R35 

Obr. P6.7 Stanovení postupu svařování (pWPS) - vzorek R35.1 

Obr. P6.8 Stanovení postupu svařování (pWPS) - vzorek R35.2 

Obr. P6.9 Stanovení postupu svařování (pWPS) - vzorek R36 

Obr. P6.10 Stanovení postupu svařování (pWPS) - vzorek R37 

Obr. P6.11 Stanovení postupu svařování (pWPS) - vzorek R38 

Obr. P6.12 Stanovení postupu svařování (pWPS) - vzorek R39 

Přílohy č. 7 Kontrola teploty interpass a předehřevu 

Obr. P7.1 Měření teploty interpass a předehřevu - vzorek R34, R35 

Obr. P7.2 Měření teploty interpass a předehřevu - vzorek R36, R38 

Přílohy č. 8 Monitoring parametrů svařování (WeldMonitor) 

Obr. P8.1 WeldMonitor - snímání dat v průběhu svařování - vzorek R34 

Obr. P8.2 WeldMonitor - snímání dat v průběhu svařování - vzorek R35 

Obr. P8.3 WeldMonitor - snímání dat v průběhu svařování (detail WDS) - vzorek R34 

Obr. P8.4 WeldMonitor - snímání dat v průběhu svařování (PC stanice) - vzorek R34 

Obr. P8.5 WeldMonitor - snímání dat v průběhu svařování (zapojení) - vzorek R34, R35 

Obr. P8.6 WeldMonitor - snímání dat v průběhu svařování - vzorek R36 

Obr. P8.7 WeldMonitor - snímání dat v průběhu svařování - vzorek R38, R39 

Obr. P8.8 WeldMonitor - snímání dat v průběhu svařování (zapojení modulu proudu  

a napětí) - vzorek R38, R39 
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Obr. P8.9 WeldMonitor - snímání dat v průběhu svařování (zapojení modulu posuvu drátu) 

- vzorek R38, R39 

Obr. P8.10 WeldMonitor - snímání dat v průběhu svařování (detail měření napětí přes 

červený kabel) - vzorek R38, R39 

Přílohy č. 9 WeldMonitor - Protokol WPS - doplňující údaje 

Obr. P9.1 WeldMonitor - Protokol WPS - parametry svařování - vzorek R34 

Obr. P9.2 WeldMonitor - Protokol WPS - parametry svařování - vzorek R35 

Obr. P9.3 WeldMonitor - Protokol WPS - parametry svařování - vzorek R36 

Obr. P9.4 WeldMonitor - Protokol WPS - parametry svařování - vzorek R38 

Obr. P9.5 WeldMonitor - Protokol WPS - parametry svařování - vzorek R39 

Přílohy č. 10 WeldMonitor – Záznamy o průběhu procesu svařování 

Obr. P10.1 WeldMonitor - Grafy průběhu měřených veličin - návar I R39, 1. vrstva, 

housenka 2/44, trubička BOEHLER CN 23/12 PW-FD 

Obr. P10.2 WeldMonitor - Graf měření teploty - návar I R39, 1. vrstva, housenka 2/44, 

trubička BOEHLER CN 23/12 PW-FD 

Obr. P10.3 WeldMonitor - Výpis parametrů svařování - návar I R39, 1. vrstva, housenka 

2/44, trubička BOEHLER CN 23/12 PW-FD 

Obr. P10.4 WeldMonitor - Graf odchylky pracovního bodu - návar I R39, 1. vrstva, 

housenka 2/44, trubička BOEHLER CN 23/12 PW-FD 

Obr. P10.5 WeldMonitor - Průběh svařování (pracovní bod) - návar I R39, 1. vrstva, 

housenka 2/44, trubička BOEHLER CN 23/12 PW-FD 

Obr. P10.6 WeldMonitor - Grafy průběhu měřených veličin - návar I R39, 2. vrstva, 

housenka 15/44, trubička BOEHLER CN 23/12 PW-FD 

Obr. P10.7 WeldMonitor - Graf měření teploty - návar I R39, 2. vrstva, housenka 15/44, 

trubička BOEHLER CN 23/12 PW-FD 

Obr. P10.8 WeldMonitor - Výpis parametrů svařování - návar I R39, 2. vrstva, housenka 

15/44, trubička BOEHLER CN 23/12 PW-FD 

Obr. P10.9 WeldMonitor - Graf odchylky pracovního bodu - návar I R39, 2. vrstva, 

housenka 15/44, trubička BOEHLER CN 23/12 PW-FD 

Obr. P10.10 WeldMonitor - Průběh svařování (pracovní bod) - návar I R39, 2. vrstva, 

housenka 15/44, trubička BOEHLER CN 23/12 PW-FD 

Obr. P10.11 WeldMonitor - Grafy průběhu měřených veličin - návar II R39, 3. vrstva, 

housenka 27/44, trubička BOEHLER SAS 2 PW-FD 

Obr. P10.12 WeldMonitor - Graf měření teploty - návar II R39, 3. vrstva, housenka 27/44, 

trubička BOEHLER SAS 2 PW-FD 

Obr. P10.13 WeldMonitor - Výpis parametrů svařování - návar II R39, 3. vrstva, housenka 

27/44, trubička BOEHLER SAS 2 PW-FD 

Obr. P10.14 WeldMonitor - Graf odchylky pracovního bodu - návar II R39, 3. vrstva, 

housenka 27/44, trubička BOEHLER SAS 2 PW-FD 

Obr. P10.15 WeldMonitor - Průběh svařování (pracovní bod) - návar II R39, 3. vrstva, 

housenka 27/44, trubička BOEHLER SAS 2 PW-FD 

Obr. P10.16 WeldMonitor - Grafy průběhu měřených veličin - návar II R39, 4. vrstva, 

housenka 37/44, trubička BOEHLER SAS 2 PW-FD 

Obr. P10.17 WeldMonitor - Graf měření teploty - návar II R39, 4. vrstva, housenka 37/44, 

trubička BOEHLER SAS 2 PW-FD 

Obr. P10.18 WeldMonitor - Výpis parametrů svařování - návar II R39, 4. vrstva, housenka 

37/44, trubička BOEHLER SAS 2 PW-FD 
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Obr. P10.19 WeldMonitor - Graf odchylky pracovního bodu - návar II R39, 4. vrstva, 

housenka 37/44, trubička BOEHLER SAS 2 PW-FD 

Obr. P10.20 WeldMonitor - Průběh svařování (pracovní bod) - návar II R39, 4. vrstva, 

housenka 37/44, trubička BOEHLER SAS 2 PW-FD 

Přílohy č. 11 Záznamy o tepelném zpracování zkušebních návarů 

Obr. P11.1 Záznam o tepelném zpracování - vzorek R31.2 

Obr. P11.2 Záznam o tepelném zpracování - vzorek R31.3 

Obr. P11.3 Záznam o tepelném zpracování - vzorek R32.2 

Obr. P11.4 Záznam o tepelném zpracování - vzorek R32.3 

Obr. P11.5 Záznam o tepelném zpracování - vzorek R33.2 

Obr. P11.6 Záznam o tepelném zpracování - vzorek R33.3 

Obr. P11.7 Záznam o tepelném zpracování - vzorek R34.1 

Obr. P11.8 Záznam o tepelném zpracování - vzorek R36.2 

Obr. P11.9 Záznam o tepelném zpracování - vzorek R36.3 

Obr. P11.10 Záznam o tepelném zpracování - vzorek R37.2 

Obr. P11.11 Záznam o tepelném zpracování - vzorek R37.3 

Obr. P11.12 Záznam o tepelném zpracování - vzorek R38.2 

Obr. P11.13 Záznam o tepelném zpracování - vzorek R38.3 

Obr. P11.14 Záznam o tepelném zpracování - vzorek R39.2 

Obr. P11.15 Záznam o tepelném zpracování - vzorek R39.3 

Přílohy č. 12 Identifikace a příprava zkušebních vzorků 

Obr. P12.1 Identifikace a příprava zkušebních vzorků - vzorek R36, R37 (výběr) 

Obr. P12.2 Identifikace a příprava zkušebních vzorků - vzorek R34, R35, R39 (výběr) 

Obr. P12.3 Identifikace a příprava zkušebních vzorků - vzorek R32, R33 (výběr) 

Obr. P12.4 Identifikace a příprava zkušebních vzorků - vzorek R31, R32R, R38 (výběr) 

Obr. P12.5 Identifikace a příprava zkušebních vzorků (výběr) 

Obr. P12.6 Identifikace a příprava zkušebních vzorků (výběr) 

Obr. P12.7 Identifikace a příprava zkušebních vzorků (výběr) 

Obr. P12.8 Rozřez návaru R34 na zkušební vzorky 

Obr. P12.9 Rozřez návaru R35 na zkušební vzorky 

Obr. P12.10 Rozřez návaru R36 na zkušební vzorky 

Obr. P12.11 Rozřez návaru R37 na zkušební vzorky 

Přílohy č. 13 Vizuální kontrola návarů – trhliny v návaru II 

Obr. P13.1 Vizuální kontrola návaru R34 - povrch návaru II vykazuje velké množství 

povrchových vad typu trhlin 

Obr. P13.2 Vizuální kontrola návaru R35 - povrch návaru II vykazuje velké množství 

povrchových vad typu trhlin 

Obr. P13.3 Vizuální kontrola návaru R38 - povrch návaru II vykazuje velké množství 

povrchových vad typu trhlin 

Přílohy č. 14 Kapilární zkouška návarů 

Obr. P14.1 Kapilární zkouška zkušebního návaru - vzorek R31 (finální návar II) 

Obr. P14.2 Kapilární zkouška zkušebního návaru - vzorek R32 (finální návar II) 

Obr. P14.3 Kapilární zkouška zkušebního návaru - vzorek R33 (finální návar II) 

Obr. P14.4 Kapilární zkouška zkušebního návaru - vzorek R34 (3. vrstva návaru I) 

Obr. P14.5 Kapilární zkouška zkušebního návaru - vzorek R34 (3. vrstva návaru I + část  

4. vrstvy návaru II) 
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Obr. P14.6 Kapilární zkouška zkušebního návaru - vzorek R34 (3. vrstva obnoveného 

návaru I po odbroušení části 4. vrstvy návaru II) 

Obr. P14.7 Kapilární zkouška zkušebního návaru - vzorek R34 po TZ návaru I (3. vrstva 

obnoveného návaru I po odbroušení části 4. vrstvy návaru II) 

Obr. P14.8 Kapilární zkouška zkušebního návaru - vzorek R34 po TZ návaru I (3. vrstva 

obnoveného návaru I + část 4. vrstvy návaru II) 

Obr. P14.9 Kapilární zkouška zkušebního návaru - vzorek R35 (3. vrstva návaru I) 

Obr. P14.10 Kapilární zkouška zkušebního návaru - vzorek R35 (3. vrstva návaru I + část  

4. vrstvy návaru II) 

Obr. P14.11 Kapilární zkouška zkušebního návaru - vzorek R35 po TZ návaru I (3. vrstva 

obnoveného návaru I po odbroušení části 4. vrstvy návaru II) 

Obr. P14.12 Kapilární zkouška zkušebního návaru - vzorek R35 (3. vrstva obnoveného 

návaru I + část 4. vrstvy návaru II s předehřevem) 

Obr. P14.13 Kapilární zkouška zkušebního návaru - vzorek R35 (3. vrstva obnoveného 

návaru I + část 4. vrstvy návaru II bez předehřevu) 

Obr. P14.14 Kapilární zkouška zkušebního návaru - vzorek R36 (2. vrstva návaru I) 

Obr. P14.15 Kapilární zkouška zkušebního návaru - vzorek R36 (4. vrstva návaru II) 

Obr. P14.16 Kapilární zkouška zkušebního návaru - vzorek R37 (2. vrstva návaru I) 

Obr. P14.17 Kapilární zkouška zkušebního návaru - vzorek R37 (5. vrstva návaru II) 

Obr. P14.18 Kapilární zkouška zkušebního návaru - vzorek R38 (2. vrstva návaru I) 

Obr. P14.19 Kapilární zkouška zkušebního návaru - vzorek R38 (4. vrstva návaru II) 

Obr. P14.20 Kapilární zkouška zkušebního návaru - vzorek R39 (2. vrstva návaru I) 

Obr. P14.21 Kapilární zkouška zkušebního návaru - vzorek R39 (4. vrstva návaru II) 

Přílohy č. 15 Ultrazvuková zkouška návarů 

Obr. P15.1 Ultrazvuková zkouška zkušebního návaru - vzorek R34 (3. vrstva návaru I) 

Obr. P15.2 Ultrazvuková zkouška zkušebního návaru - vzorek R35 (3. vrstva návaru I) 

Obr. P15.3 Ultrazvuková zkouška zkušebního návaru - vzorek R34 (3. vrstva obnoveného 

návaru I po odbroušení části 4. vrstvy návaru II) 

Obr. P15.4 Ultrazvuková zkouška zkušebního návaru - vzorek R35 (3. vrstva obnoveného 

návaru I po odbroušení části 4. vrstvy návaru II) 

Obr. P15.5 Ultrazvuková zkouška zkušebního návaru - vzorek R36 (2. vrstva návaru I) 

Obr. P15.6 Ultrazvuková zkouška zkušebního návaru - vzorek R36 (4. vrstva návaru II) 

Obr. P15.7 Ultrazvuková zkouška zkušebního návaru - vzorek R38 (4. vrstva návaru II) 

Obr. P15.8 Ultrazvuková zkouška zkušebního návaru - vzorek R39 (4. vrstva návaru II) 

Přílohy č. 16 Kontrola makrostruktury 

Obr. P16.1 Kontrola makrostruktury zkušebního návaru - vzorek R31.1 

Obr. P16.2 Kontrola makrostruktury zkušebního návaru - vzorek R31.2 

Obr. P16.3 Kontrola makrostruktury zkušebního návaru - vzorek R32.1 

Obr. P16.4 Kontrola makrostruktury zkušebního návaru - vzorek R32.2 

Obr. P16.5 Kontrola makrostruktury zkušebního návaru - vzorek R32.1R 

Obr. P16.6 Kontrola makrostruktury zkušebního návaru - vzorek R33.1 

Obr. P16.7 Kontrola makrostruktury zkušebního návaru - vzorek R33.2 

Obr. P16.8 Kontrola makrostruktury zkušebního návaru - vzorek R33.3 

Obr. P16.9 Kontrola makrostruktury zkušebního návaru - vzorek R34.1 

Obr. P16.10 Kontrola makrostruktury zkušebního návaru - vzorek R34.2 

Obr. P16.11 Kontrola makrostruktury zkušebního návaru - vzorek R35.1A, R35.1B 

Obr. P16.12 Kontrola makrostruktury zkušebního návaru - vzorek R36.1 

Obr. P16.13 Kontrola makrostruktury zkušebního návaru - vzorek R36.2 
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Obr. P16.14 Kontrola makrostruktury zkušebního návaru - vzorek R36.3 

Obr. P16.15 Kontrola makrostruktury zkušebního návaru - vzorek R37.1 

Obr. P16.16 Kontrola makrostruktury zkušebního návaru - vzorek R37.2 

Obr. P16.17 Kontrola makrostruktury zkušebního návaru - vzorek R37.3 

Obr. P16.18 Kontrola makrostruktury zkušebního návaru - vzorek R38.1 

Obr. P16.19 Kontrola makrostruktury zkušebního návaru - vzorek R38.2 

Obr. P16.20 Kontrola makrostruktury zkušebního návaru - vzorek R38.3 

Obr. P16.21 Kontrola makrostruktury zkušebního návaru - vzorek R39.1 

Obr. P16.22 Kontrola makrostruktury zkušebního návaru - vzorek R39.2 

Obr. P16.23 Kontrola makrostruktury zkušebního návaru - vzorek R39.3 

Přílohy č. 17 Kontrola mikrostruktury 

Obr. P17.1 Kontrola mikrostruktury zkušebního návaru - vzorek R32.1R 

Obr. P17.2 Kontrola mikrostruktury zkušebního návaru - vzorek R33.1 

Obr. P17.3 Kontrola mikrostruktury zkušebního návaru - vzorek R33.2 

Obr. P17.4 Kontrola mikrostruktury zkušebního návaru - vzorek R33.3 

Obr. P17.5 Kontrola mikrostruktury zkušebního návaru - vzorek R36.1 

Obr. P17.6 Kontrola mikrostruktury zkušebního návaru - vzorek R36.2 

Obr. P17.7 Kontrola mikrostruktury zkušebního návaru - vzorek R36.3 

Obr. P17.8 Kontrola mikrostruktury zkušebního návaru - vzorek R37.1 

Obr. P17.9 Kontrola mikrostruktury zkušebního návaru - vzorek R37.2 

Obr. P17.10 Kontrola mikrostruktury zkušebního návaru - vzorek R37.3 

Obr. P17.11 Kontrola mikrostruktury zkušebního návaru - vzorek R38.1 

Obr. P17.12 Kontrola mikrostruktury zkušebního návaru - vzorek R38.2 

Obr. P17.13 Kontrola mikrostruktury zkušebního návaru - vzorek R38.3 

Obr. P17.14 Kontrola mikrostruktury zkušebního návaru - vzorek R39.1 

Obr. P17.15 Kontrola mikrostruktury zkušebního návaru - vzorek R39.2 

Obr. P17.16 Kontrola mikrostruktury zkušebního návaru - vzorek R39.3 

Přílohy č. 18 Chemický rozbor 

Obr. P18.1 Chemický rozbor zkušebního návaru - vzorek R31 (zdroj X-MET) 

Obr. P18.2 Chemický rozbor zkušebního návaru - vzorek R32 (zdroj X-MET) 

- 4. vrstva bez δ-feritu (zdroj X-MET) 

Obr. P18.3 Chemický rozbor zkušebního návaru - vzorek R32 (zdroj X-MET) 

- 4. vrstva s δ-feritem (zdroj X-MET) 

Obr. P18.4 Chemický rozbor zkušebního návaru - vzorek R33 (zdroj X-MET) 

Obr. P18.5 Chemický rozbor zkušebního návaru - vzorek R34 varianta 4P (zdroj X-MET) 

Obr. P18.6 Chemický rozbor zkušebního návaru - vzorek R34 varianta 4R (zdroj X-MET) 

Obr. P18.7 Chemický rozbor zkušebního návaru - vzorek R35 (zdroj X-MET) 

Obr. P18.8 Chemický rozbor zkušebního návaru - vzorek R36 oblast A - 3. vrstva  

bez δ-feritu (zdroj X-MET) 

Obr. P18.9 Chemický rozbor zkušebního návaru - vzorek R36 oblast A - 3. vrstva 

s δ-feritem (zdroj X-MET) 

Obr. P18.10 Chemický rozbor zkušebního návaru - vzorek R36 oblast B (zdroj X-MET) 

Obr. P18.11 Chemický rozbor zkušebního návaru - vzorek R37 (zdroj X-MET) 

Obr. P18.12 Chemický rozbor zkušebního návaru - vzorek R38 (zdroj X-MET) 

Obr. P18.13 Chemický rozbor zkušebního návaru - vzorek R39 (zdroj X-MET) 

Přílohy č. 19 Zkouška tvrdosti 

Obr. P19.1 Tvrdost HV 10 zkušebního návaru - vzorek R32.1R 

Obr. P19.2 Tvrdost HV 10 zkušebního návaru - vzorek R33.1 
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Obr. P19.3 Tvrdost HV 10 zkušebního návaru - vzorek R33.2 

Obr. P19.4 Tvrdost HV 10 zkušebního návaru - vzorek R33.3 

Obr. P19.5 Tvrdost HV 10 zkušebního návaru - vzorek R36.1 oblast (A) 

Obr. P19.6 Tvrdost HV 10 zkušebního návaru - vzorek R36.1 oblast (B) 

Obr. P19.7 Tvrdost HV 10 zkušebního návaru - vzorek R36.2 oblast (A) 

Obr. P19.8 Tvrdost HV 10 zkušebního návaru - vzorek R36.2 oblast (B) 

Obr. P19.9 Tvrdost HV 10 zkušebního návaru - vzorek R36.3 oblast (A) 

Obr. P19.10 Tvrdost HV 10 zkušebního návaru - vzorek R36.3 oblast (B) 

Obr. P19.11 Tvrdost HV 10 zkušebního návaru - vzorek R37.1 

Obr. P19.12 Tvrdost HV 10 zkušebního návaru - vzorek R37.2 

Obr. P19.13 Tvrdost HV 10 zkušebního návaru - vzorek R37.3 

Obr. P19.14 Tvrdost HV 10 zkušebního návaru - vzorek R38.1 

Obr. P19.15 Tvrdost HV 10 zkušebního návaru - vzorek R38.2 

Obr. P19.16 Tvrdost HV 10 zkušebního návaru - vzorek R38.3 

Obr. P19.17 Tvrdost HV 10 zkušebního návaru - vzorek R39.1 

Obr. P19.18 Tvrdost HV 10 zkušebního návaru - vzorek R39.2 

Obr. P19.19 Tvrdost HV 10 zkušebního návaru - vzorek R39.3 

Přílohy č. 20 Zkouška mikrotvrdosti 

Obr. P20.1 Mikrotvrdost HV 0,04 zkušebního návaru - vzorek R32.1R 

Obr. P20.2 Mikrotvrdost HV 0,04 zkušebního návaru - vzorek R33.1 

Obr. P20.3 Mikrotvrdost HV 0,04 zkušebního návaru - vzorek R33.2 

Obr. P20.4 Mikrotvrdost HV 0,04 zkušebního návaru - vzorek R33.3 

Obr. P20.5 Mikrotvrdost HV 0,04 zkušebního návaru - vzorek R36.1 oblast (A) 

Obr. P20.6 Mikrotvrdost HV 0,04 zkušebního návaru - vzorek R36.1 oblast (B) 

Obr. P20.7 Mikrotvrdost HV 0,04 zkušebního návaru - vzorek R36.2 oblast (A) 

Obr. P20.8 Mikrotvrdost HV 0,04 zkušebního návaru - vzorek R36.2 oblast (B) 

Obr. P20.9 Mikrotvrdost HV 0,04 zkušebního návaru - vzorek R36.3 oblast (A) 

Obr. P20.10 Mikrotvrdost HV 0,04 zkušebního návaru - vzorek R36.3 oblast (B) 

Obr. P20.11 Mikrotvrdost HV 0,04 zkušebního návaru - vzorek R37.1 

Obr. P20.12 Mikrotvrdost HV 0,04 zkušebního návaru - vzorek R37.2 

Obr. P20.13 Mikrotvrdost HV 0,04 zkušebního návaru - vzorek R37.3 

Obr. P20.14 Mikrotvrdost HV 0,04 zkušebního návaru - vzorek R38.1 

Obr. P20.15 Mikrotvrdost HV 0,04 zkušebního návaru - vzorek R38.2 

Obr. P20.16 Mikrotvrdost HV 0,04 zkušebního návaru - vzorek R38.3 

Obr. P20.17 Mikrotvrdost HV 0,04 zkušebního návaru - vzorek R39.1 

Obr. P20.18 Mikrotvrdost HV 0,04 zkušebního návaru - vzorek R39.2 

Obr. P20.19 Mikrotvrdost HV 0,04 zkušebního návaru - vzorek R39.3 

Přílohy č. 21 Zkouška odolnosti proti mezikrystalové korozi (metoda AMU) 

Obr. P21.1 Analyzovaný povrch vzorku R31.2 v místě A, B, C (zv. 100x, 200x) 

Obr. P21.2 Analyzovaný povrch vzorku R32.1R v místě A, B, C (zv. 200x) 

Obr. P21.3 Analyzovaný povrch vzorku R32.2 v místě A, B, C (zv. 100x, 200x) 

Obr. P21.4 Analyzovaný povrch vzorku R33.2 v místě A, B, C, D (zv. 200x, 400x) 

Obr. P21.5 Analyzovaný povrch vzorku R33.3 v místě A, B, C, D (zv. 200x, 400x) 

Obr. P21.6 Analyzovaný povrch vzorku R36.2 v místě A, B, C, D (zv. 200x, 400x) 

Obr. P21.7 Analyzovaný povrch vzorku R36.2a v místě A, B, C, D (zv. 100x, 200x) 

Obr. P21.8 Analyzovaný povrch vzorku R36.3 v místě A, B, C, D (zv. 100x, 200x 

Obr. P21.9 Analyzovaný povrch vzorku R36.3a v místě A, B, C, D (zv. 100x, 200x) 

Obr. P21.10 Analyzovaný povrch vzorku R37.2 v místě A, B, C (zv. 100x, 200x) 
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Obr. P21.11 Analyzovaný povrch vzorku R37.3 v místě A, B, C (zv. 100x, 200x) 

Obr. P21.12 Analyzovaný povrch vzorku R38.2 v místě A, B (zv. 100x, 200x) 

Obr. P21.13 Analyzovaný povrch vzorku R39.2 v místě A, B, C, D (zv. 200x) 

Obr. P21.14 Analyzovaný povrch vzorku R39.3 v místě A, B, C, D (zv. 100x, 200x) 

Obr. P21.15 Identifikace zkušebních vzorků zkoušky MKK - výběr 

Přílohy č. 22 Zkouška odolnosti proti mezikrystalové korozi (metoda DL-EPR) 

Obr. P22.1 Způsob přípravy vzorku R32.2 (R33.2, R33.3) pro zkoušky DL-EPR 

a metalografické hodnocení, plochy jsou označeny písmeny (A, B, C, D),  

exponované oblasti jsou kruhové, půlkruhové nebo obdélníkové 

Obr. P22.2 Polarizační křivky návaru EA-395/9 (X8CrNiMo16-24-6) a návaru FOX SAS 2 

(X3CrNi19-10), exponovaná oblast C (Ø 16/2 mm) zahrnuje mezivrstvy 

návaru, vzorek R32.2 křivka C11 (modrá, TZ 640°C/6h) a křivka C12 

(červená, TZ 640°C/6h) 

Obr. P22.3 Polarizační křivky návaru FOX 24/13Nb (X4CrNiNb 25-12) a návaru FOX 

SAS 2 (X3CrNi19-10), exponovaná oblast C (Ø 16/2 mm) zahrnuje mezivrstvy 

návaru, vzorek R33.2 křivka C11 modrá (TZ 640°C/6h) a křivka C12 červená 

(TZ 640°C/6h) 

Obr. P22.4 Polarizační křivky návaru FOX 24/13Nb (X4CrNiNb 25-12) a návaru  

FOX SAS 2 (X3CrNi19-10), exponovaná oblast B (10 x 10 mm) zahrnuje  

mezivrstvy návaru, vzorek R33.3 křivka B12 modrá (TZ 450°C/500h) 

a křivka B13 červená (TZ 450°C/500h) 

Obr. P22.5 Makroskopický přehledový snímek exponované plochy 10 x 10 mm vzorku 

R33.3 po zkoušce DL-EPR, zřetelné rozhraní mezi oběma přídavnými kovy  

a menší rozdíly mezi jednotlivými housenkami, více naleptané pásma (tmavé) 

v dolní housence, vpravo stopy po bublinách v roztoku 

Obr. P22.6 Makroskopický snímek části exponované plochy 10 x 10 mm 

vzorku R33.3 po zkoušce DL-EPR 

Obr. P22.7 Vzorky R36.2 a R36.3 - hodnocení odolnosti návarů proti MKK metodou  

DL-EPR s vyznačením exponovaných oblastí 1÷8 

Obr. P22.8 Polarizační křivky návaru ZIO-8 (X10CrNi 25-13) vrstva č. 1, exponovaná 

oblast č. 1, vzorek R36.2 - křivka sr362e12 (modrá, TZ 640°C/6h) a vzorek 

R36.3 - křivka sr363e12 (červená, TZ 450°C/500h) 

Obr. P22.9 Polarizační křivky návaru ZIO-8 (X10CrNi 25-13) vrstva č. 2, exponovaná 

oblast č. 2, vzorek R36.2 - křivka sr362e22 (modrá, TZ 640°C/6h) a vzorek 

R36.3 - křivka sr363e22 (červená, TZ 450°C/500h) semilogaritmické stupnice 

Obr. P22.10 Polarizační křivky návaru EA-400/10T (X7CrNiMo 18-11-3) vrstva č. 3, 

exponovaná oblast č. 3, vzorek R36.2 - křivka sr362e35 (modrá, TZ 

640°C/6h) a vzorek R36.3 - křivka sr363e32 (červená, TZ 450°C/500h) 

Obr. P22.11 Polarizační křivky návaru EA-400/10T (X7CrNiMo 18-11-3) vrstva č. 4, 

exponovaná oblast č. 4, vzorek R36.2 - křivka sr362e44 (modrá, TZ 

640°C/6h) a vzorek R36.3 - křivka sr363e42 (červená, TZ 450°C/500h) 

Obr. P22.12 Polarizační křivky návaru EA-395/9 (X8CrNiMo 16-24-6) vrstva č. 1, 

exponovaná oblast č. 5, vzorek R36.2 - křivka sr362e52 (modrá, TZ 

640°C/6h) a vzorek R36.3 - křivka sr363e52 (červená, TZ 450°C/500h) 

Obr. P22.13 Polarizační křivky návaru EA-395/9 (X8CrNiMo 16-24-6) vrstva č. 2, 

exponovaná oblast č. 6, vzorek R36.2 - křivka sr362e62 (modrá, TZ 

640°C/6h) a vzorek R36.3 - křivka sr363e52 (červená, TZ 450°C/500h) 
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Obr. P22.14 Polarizační křivky návaru EA-400/10T (X7CrNiMo 18-11-3) vrstva č. 3, 

exponovaná oblast č. 7, vzorek R36.2 - křivka sr362e74 (modrá, TZ 

640°C/6h) a vzorek R36.3 - křivka sr363e72 (červená, TZ 450°C/500h) 

Obr. P22.15 Polarizační křivky návaru EA-400/10T (X7CrNiMo 18-11-3) vrstva č. 4, 

exponovaná oblast č. 8, vzorek R36.2 - křivka sr363e85 (modrá, TZ 

640°C/6h) a vzorek R36.3 - křivka sr363e82 (červená, TZ 450°C/500h) 

Obr. P22.16 Metalografické hodnocení - vzorek R36.2, exponovaná oblast č. 1, vrstva č. 1, 

návar ZIO-8 (X10CrNi 25-13), dendritická struktura 

Obr. P22.17 Metalografické hodnocení - vzorek R36.2, exponovaná oblast č. 4, vrstva č. 4, 

návar EA-400/10T (X7CrNiMo 18-11-3) 

Obr. P22.18 Metalografické hodnocení - vzorek R36.2, exponovaná oblast č. 6, vrstva č. 2, 

návar EA-395/9 (X8CrNiMo 16-24-6) 

Obr. P22.19 Metalografické hodnocení - vzorek R36.2, exponovaná oblast č. 8, vrstva č. 4, 

návar EA-400/10T (X7CrNiMo 18-11-3) 

Obr. P22.20 Metalografické hodnocení - vzorek R36.3, exponovaná oblast č. 1, vrstva č. 1, 

návar ZIO-8 (X10CrNi 25-13), hranice housenek uvnitř vrstvy 

se zvýšenou leptatelností 

Obr. P22.21 Metalografické hodnocení - vzorek R36.3, exponovaná oblast č. 3, vrstva č. 3, 

návar EA-400/10T (X7CrNiMo 18-11-3) 

Obr. P22.22 Metalografické hodnocení - vzorek R36.3, exponovaná oblast č. 6, vrstva č. 2, 

návar EA-395/9 (X8CrNiMo 16-24-6) 

Obr. P22.23 Metalografické hodnocení - vzorek R36.3, exponovaná oblast č. 8, vrstva č. 4, 

návar EA-400/10T (X7CrNiMo 18-11-3) 

Obr. P22.24 Vzorky R37.2 a R37.3 - hodnocení odolnosti návarů proti MKK metodou  

DL-EPR s vyznačením exponovaných oblastí 1÷6 

Obr. P22.25 Polarizační křivky návaru FOX NIBAS 70/20 (Ni70Cr20Mn3Nb1) 

vrstva č. 1, exponovaná oblast č. 1, vzorek R37.2 - křivka modrá (TZ 

640°C/6h) a vzorek R37.3 - křivka červená (TZ 450°C/500h) 

Obr. P22.26 Polarizační křivky návaru FOX NIBAS 70/20 (Ni70Cr20Mn3Nb1)  

vrstva č. 2, exponovaná oblast č. 2, vzorek R37.2 - křivka modrá (TZ 

640°C/6h) a vzorek R37.3 - křivka červená (TZ 450°C/500h) 

Obr. P22.27 Polarizační křivky návaru OK 48.00N vrstva č. 3, exponovaná oblast č. 3, 

vzorek R37.2 - křivka modrá (TZ 640°C/6h) a vzorek R37.3 - křivka červená  

(TZ 450°C/500h), ostré píky souvisí se vznikem síranu železa 

Obr. P22.28 Polarizační křivky návaru OK 48.00N vrstva č. 4, exponovaná oblast č. 4, 

vzorek R37.2 - křivka modrá (TZ 640°C/6h) a vzorek R37.3 - křivka červená  

(TZ 450°C/500h), ostré píky souvisí se vznikem síranu železa 

Obr. P22.29 Polarizační křivky návaru OK 48.00N vrstva č. 5, exponovaná oblast č. 5, 

vzorek R37.2 - křivka modrá (TZ 640°C/6h) a vzorek R37.3 - křivka červená  

(TZ 450°C/500h), ostré píky souvisí se vznikem síranu železa 

Obr. P22.30 Polarizační křivky základního materiálu tj. ocel 08CH18N10T, exponovaná 

oblast č. 6, vzorek R37.2 - křivka modrá (TZ 640°C/6h) a vzorek R37.3 - 

křivka červená (TZ 450°C/500 h) 

Obr. P22.31 Metalografické hodnocení - vzorek R37.2, exponovaná oblast č. 1, vrstva č. 1, 

návar FOX NIBAS 70/20, naleptané důlky a některé hranice dendritů 

Obr. P22.32 Metalografické hodnocení - vzorek R37.2, exponovaná oblast č. 2, vrstva č. 2, 

návar FOX NIBAS 70/20, naleptané důlky a některé hranice dendritů 

Obr. P22.33 Metalografické hodnocení - vzorek R37.2, exponovaná oblast č. 3, vrstva č. 3, 

návar OK 48.00N, intenzivní rozpouštění mezi svarovými housenkami uvnitř 

vrstvy 
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Obr. P22.34 Metalografické hodnocení - vzorek R37.2, exponovaná oblast č. 4, vrstva č. 4, 

návar OK 48.00N 

Obr. P22.35 Metalografické hodnocení - vzorek R37.2, exponovaná oblast č. 5, vrstva č. 5, 

návar OK 48.00N, matné oblasti - prohlubně na vzorku 

Obr. P22.36 Metalografické hodnocení - vzorek R37.2, exponovaná oblast č. 6, základní 

materiál (08CH18N10T), částečné nespojité napadení hranic zrn (ve střední  

a spodní části snímku), v horní části snímku tj. blíže k návaru intenzivnější 

spojité napadení hranic zrn 

Obr. P22.37 Metalografické hodnocení - vzorek R37.3, exponovaná oblast č. 1,  

vrstva č. 1, návar FOX NIBAS 70/20, naleptané důlky a některé hranice 

dendritů 

Obr. P22.38 Metalografické hodnocení - vzorek R37.3, exponovaná oblast č. 2, 

vrstva č. 2, návar FOX NIBAS 70/20, naleptané důlky a některé hranice 

dendritů 

Obr. P22.39 Metalografické hodnocení - vzorek R37.3, exponovaná oblast č. 3, 

vrstva č. 3, návar OK 48.00N, intenzivnější napadení (protáhlé důlky, 

prohlubně) mezi housenkami uvnitř vrstvy 

Obr. P22.40 Metalografické hodnocení - vzorek R37.3, exponovaná oblast č. 4, 

vrstva č. 4, návar OK 48.00N, oblasti se zrychlenou korozí - část prohlubně 

(rozmazaná oblast) a část sousední housenky (nahoře) 

Obr. P22.41 Metalografické hodnocení - vzorek R37.3, exponovaná oblast č. 6, základní 

materiál (08CH18N10T), 2 mm od okraje 1. vrstvy bez zcitlivění a bez MKK 

podél hranic zrn, rozdílné naleptání různých krystalografických rovin 

Obr. P22.42 Vzorky R39.2 a R39.3 - hodnocení odolnosti návarů proti MKK metodou  

DL-EPR s vyznačením exponovaných oblastí 1÷4 

Obr. P22.43 Polarizační křivky návaru CN 23/12 PW-FD (X3CrNi23-12) vrstva č. 1, 

exponovaná oblast č. 1, vzorek R39.2 - křivka modrá (TZ 640°C/6h)  

a vzorek R39.3 - křivka červená (TZ 450°C/500h), metoda DL-EPR 

Obr. P22.44 Polarizační křivky návaru CN 23/12 PW-FD (X3CrNi23-12) vrstva č. 2, 

exponovaná oblast č. 2, vzorek R39.2 - křivka modrá (TZ 640°C/6h)  

a vzorek R39.3 - křivka červená (TZ 450°C/500h), metoda DL-EPR 

Obr. P22.45 Polarizační křivky návaru SAS 2 PW-FD (X3CrNi19-10) vrstva č. 3, 

exponovaná oblast č. 3, vzorek R39.2 - křivka modrá (TZ 640°C/6h)  

a vzorek R39.3 - křivka červená (TZ 450°C/500h), metoda DL-EPR 

Obr. P22.46 Polarizační křivky návaru SAS 2 PW-FD (X3CrNi19-10) vrstva č. 4, 

exponovaná oblast č. 4, vzorek R39.2 - křivka modrá (TZ 640°C/6h)  

a vzorek R39.3 - křivka červená (TZ 450°C/500h), metoda DL-EPR 

Obr. P22.47 Metalografické hodnocení - vzorek R39.2, exponovaná oblast č. 1, 

vrstva č. 1, návar Böhler CN 23/12 PW-FD, nahoře slabě naleptaná struktura  

(vedle exponované plochy), na exponované ploše výrazněji naleptaná 

struktura, prohlubně podél os dendritů (více naleptané úseky) 

Obr. P22.48 Metalografické hodnocení - vzorek R39.2, exponovaná oblast č. 2, 

vrstva č. 2, návar Böhler CN 23/12 PW-FD, nahoře rozhraní exponované 

oblasti, obloukovitá hranice mezi housenkami ve vrstvě 

Obr. P22.49 Metalografické hodnocení - vzorek R39.2, exponovaná oblast č. 3, 

vrstva č. 3, návar Böhler SAS 2 PW-FD, dole slabě naleptaná struktura vedle 

exponované oblasti, v exponované oblasti naleptaná dendritická struktura, 

nepravidelné podélné mikroskopické prohlubně a důlky, šikmá hranice mezi 

housenkami ve vrstvě 
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Obr. P22.50 Metalografické hodnocení - vzorek R39.2, detail z exponované oblasti č. 3, 

vrstva č. 3, návar Böhler SAS 2 PW-FD 

Obr. P22.51 Metalografické hodnocení - vzorek R39.2, exponovaná oblast č. 4, vrstva č. 4, 

návar Böhler SAS 2 PW-FD, intenzivněji naleptané lokální pásma 

Obr. P22.52 Metalografické hodnocení - vzorek R39.3, exponovaná oblast č. 1, vrstva č. 1, 

návar Böhler CN 23/12 PW-FD 

Obr. P22.53 Metalografické hodnocení - vzorek R39.3, exponovaná oblast č. 2, vrstva č. 2, 

návar Böhler CN 23/12 PW-FD 

Obr. P22.54 Metalografické hodnocení - vzorek R39.3, exponovaná oblast č. 3, vrstva č. 3, 

návar Böhler SAS 2 PW-FD 

Obr. P22.55 Metalografické hodnocení - vzorek R39.3, exponovaná oblast č. 4, vrstva č. 4, 

návar Böhler SAS 2 PW-FD, dole okraj exponované oblasti 

Obr. P22.56 Objímka na vzorku R36.2 (oblasti 3, 4, 7 a 8) pro zajištění těsnění v korozní 

cele typu Avesta, mezi vzorkem a stranou svorky s polymeru je silikonové 

těsnění Lukopren C, nahoře vzorku je izolační lepicí páska s vymezenými 

exponovanými oblastmi, otisky z těsnicího O-kroužku 

Obr. P22.57 Část exponované obdélníkové plochy vymezené izolační páskou uvnitř vrstvy 

návaru ZIO-8 (X10CrNi25-13), vzorek R36.2, exponovaná oblast č. 1, vrstva 

č. 1, dole základní materiál ocel 22K (tmavší, rezavé skvrny), intenzivnější 

naleptání tj. snížená korozní odolnost se jeví na rozhraní mezi oběma 

uvedenými materiály 

Obr. P22.58 Exponované oblasti na vzorku R37.2 a R 39.3, na vzorku R37.3 a vrstvách 

FOX NIBAS70/20 exponované oblasti č. 1 a 2 nejsou patrné - velmi slabé 

rozpouštění při testu DL-EPR, naopak exponované oblasti č. 3 ÷ 5 vrstvy  

OK 48.00N  jsou výrazně naleptány, nerovnoměrné naleptání uvnitř vrstev 

- intenzivnější naleptání v dolních částech jednotlivých vrstev OK 48.00N 

a mezi housenkami uvnitř vrstev, šířky exponovaných oblastí jsou omezeny 

minimální tloušťkou jednotlivých vrstev návaru, při zohlednění jejich 

vlnitosti, měření na vzorku R37.2 exponovaná oblast 6 bylo provedeno 

pomocí speciální cely SVUOM se zaobleným otvorem 

Obr. P22.59 Exponované oblasti na vzorku R37.3, nerovnoměrné naleptání některých 

vrstev č. 1 ÷ 5 a základního materiálu 08CH18N10T 
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SEZNAM PŘÍLOH - ČÁST 2 

Přílohy č. 23 Metalografická analýza oduhličeného pásma 

Obr. P23.1 Metalografické stanovení šířky oduhličeného pásma vzorku R31.1;  

přechod 22K + FOX NIBAS 70/20; pásmo bez čitelného oduhličení 

Obr. P23.2 Metalografické stanovení šířky oduhličeného pásma vzorku R31.2; 

přechod 22K + FOX NIBAS 70/20; sporadické náznaky částečného  

oduhličení 

Obr. P23.3 Metalografické stanovení šířky oduhličeného pásma vzorku R31.3;  

přechod 22K + FOX NIBAS 70/20; sporadické náznaky částečného  

oduhličení 

Obr. P23.4 Metalografické stanovení šířky oduhličeného pásma vzorku R32.1;  

přechod 22K + EA-395/9; bez čitelného oduhličení 

Obr. P23.5 Metalografické stanovení šířky oduhličeného pásma vzorku R32.2;  

přechod 22K + EA-395/9; nesouvislé téměř úplné oduhličení 

Obr. P23.6 Metalografické stanovení šířky oduhličeného pásma vzorku R32.3;  

přechod 22K + EA-395/9; bez čitelného oduhličení 

Obr. P23.7 Metalografické stanovení šířky oduhličeného pásma vzorku R33.1;  

přechod 22K + FOX CN 24/13Nb; bez čitelného oduhličení 

Obr. P23.8 Metalografické stanovení šířky oduhličeného pásma vzorku R33.2;  

přechod 22K + FOX CN 24/13Nb; souvislé částečné oduhličení 

Obr. P23.9 Metalografické stanovení šířky oduhličeného pásma vzorku R33.3;  

přechod 22K + FOX CN 24/13Nb; souvislé částečné oduhličení 

Obr. P23.10 Metalografické stanovení šířky oduhličeného pásma vzorku R36.1;  

přechod 22K + EA-395/9 (oblast A); bez čitelného oduhličení 

Obr. P23.11 Metalografické stanovení šířky oduhličeného pásma vzorku R36.1;  

přechod 22K + ZIO-8 (oblast B); bez čitelného oduhličení 

Obr. P23.12 Metalografické stanovení šířky oduhličeného pásma vzorku R36.2;  

přechod 22K + EA-395/9 (oblast A); sporadické náznaky částečného 

oduhličení 

Obr. P23.13 Metalografické stanovení šířky oduhličeného pásma vzorku R36.2;  

přechod 22K + ZIO-8 (oblast B); nesouvislé téměř úplné oduhličení 

Obr. P23.14 Metalografické stanovení šířky oduhličeného pásma vzorku R36.3;  

přechod 22K + EA-395/9 (oblast A); nesouvislé téměř úplné oduhličení 

Obr. P23.15 Metalografické stanovení šířky oduhličeného pásma vzorku R36.3;  

přechod 22K + ZIO-8 (oblast B); nesouvislé téměř úplné oduhličení 

Obr. P23.16 Metalografické stanovení šířky oduhličeného pásma vzorku R37.1; přechod 

08CH18N10T + FOX NIBAS 70/20 (oblast A)  - bez oduhličení; přechod 

FOX NIBAS 70/20 + OK 48.00N (oblast B) - oduhličení nelze stanovit 

Obr. P23.17 Metalografické stanovení šířky oduhličeného pásma vzorku R37.2; přechod 

08CH18N10T + FOX NIBAS 70/20 (oblast A)  - bez oduhličení; přechod 

FOX NIBAS 70/20 + OK 48.00N (oblast B) - oduhličení nelze stanovit 

Obr. P23.18 Metalografické stanovení šířky oduhličeného pásma vzorku R37.3; přechod 

08CH18N10T + FOX NIBAS 70/20 (oblast A)  - bez oduhličení; přechod 

FOX NIBAS 70/20 + OK 48.00N (oblast B) - oduhličení nelze stanovit 

Obr. P23.19 Metalografické stanovení šířky oduhličeného pásma vzorku R38.1;  

přechod 22K + NIBAS 70/20 Mn-FD; bez čitelného oduhličení 

Obr. P23.20 Metalografické stanovení šířky oduhličeného pásma vzorku R38.2;  

přechod 22K + NIBAS 70/20 Mn-FD; bez čitelného oduhličení 
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Obr. P23.21 Metalografické stanovení šířky oduhličeného pásma vzorku R38.3;  

přechod 22K + NIBAS 70/20 Mn-FD; bez čitelného oduhličení 

Obr. P23.22 Metalografické stanovení šířky oduhličeného pásma vzorku R39.1;  

přechod 22K + CN 23/12 PW-FD; bez čitelného oduhličení 

Obr. P23.23 Metalografické stanovení šířky oduhličeného pásma vzorku R39.2;  

přechod 22K + CN 23/12 PW-FD; souvislé částečné oduhličení 

Obr. P23.24 Metalografické stanovení šířky oduhličeného pásma vzorku R39.3;  

přechod 22K + CN 23/12 PW-FD; náznaky částečného oduhličení 

Přílohy č. 24 Elektronová analýza chemického složení 

Obr. P24.1 Analýza EDS - linie spekter ve vzorku R32.1R 

Obr. P24.2 Analýza EDS - profil obsahu chromu, niklu a uhlíku ve vzorku R32.1R 

- celkové složení základního materiálu, návaru I a návaru II 

Obr. P24.3 Analýza WDS - detailní profil obsahu uhlíku přes rozhraní 22K +  

EA-395/9 ve vzorku R32.1R 

Obr. P24.4 Vývoj struktury návarových vrstev - vzorek R32.1R (zdroj EDS, WDS) 

Obr. P24.5 Analýza EDS - linie spekter ve vzorku R33.1 

Obr. P24.6 Analýza EDS - profil obsahu chromu, niklu a uhlíku ve vzorku R33.1 - celkové 

složení základního materiálu, návaru I a návaru II 

Obr. P24.7 Analýza WDS - detailní profil obsahu uhlíku přes rozhraní 22K +  

FOX CN 24/13Nb ve vzorku R33.1 

Obr. P24.8 Vývoj struktury návarových vrstev - vzorek R33.1 (zdroj EDS, WDS) 

Obr. P24.9 Analýza EDS - linie spekter ve vzorku R33.2 

Obr. P24.10 Analýza EDS - profil obsahu chromu, niklu a uhlíku ve vzorku R33.2  

- celkové složení základního materiálu, návaru I a návaru II 

Obr. P24.11 Analýza WDS - detailní profil obsahu uhlíku přes rozhraní 22K +  

FOX CN 24/13Nb ve vzorku R33.2 

Obr. P24.12 Vývoj struktury návarových vrstev - vzorek R33.2 (zdroj EDS, WDS) 

Obr. P24.13 Analýza EDS - linie spekter ve vzorku R33.3 

Obr. P24.14 Analýza EDS - profil obsahu chromu, niklu a uhlíku ve vzorku R33.3 

- celkové složení základního materiálu, návaru I a návaru II 

Obr. P24.15 Analýza WDS - detailní profil obsahu uhlíku přes rozhraní 22K +  

FOX CN 24/13Nb ve vzorku R33.3 

Obr. P24.16 Vývoj struktury návarových vrstev - vzorek R33.3 (zdroj EDS, WDS) 

Obr. P24.17 Analýza EDS - linie spekter ve vzorku R36.1 oblast B 

Obr. P24.18 Analýza EDS - profil obsahu chromu, niklu a uhlíku ve vzorku R36.1 oblast B 

- celkové složení základního materiálu, návaru I a návaru II 

Obr. P24.19 Analýza WDS - detailní profil obsahu uhlíku přes rozhraní 22K +  

ZIO-8 ve vzorku R36.1 oblast B 

Obr. P24.20 Vývoj struktury návarových vrstev - vzorek R36.1 oblast B (zdroj EDS, 

WDS) 

Obr. P24.21 Analýza EDS - linie spekter ve vzorku R36.1 oblast A 

Obr. P24.22 Analýza EDS - profil obsahu chromu, niklu a uhlíku ve vzorku R36.1 oblast A 

- celkové složení základního materiálu, návaru I a návaru II 

Obr. P24.23 Analýza WDS - detailní profil obsahu uhlíku přes rozhraní 22K +  

EA-395/9 ve vzorku R36.1 oblast A 

Obr. P24.24 Vývoj struktury návarových vrstev - vzorek R36.1 oblast A, třetí vrstva 

návaru II s δ-feritem (zdroj EDS, WDS) 

Obr. P24.25 Analýza EDS - linie spekter ve vzorku R36.2 oblast B 
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Obr. P24.26 Analýza EDS - profil obsahu chromu, niklu a uhlíku ve vzorku R36.2 oblast B 

- celkové složení základního materiálu, návaru I a návaru II 

Obr. P24.27 Analýza WDS - detailní profil obsahu uhlíku přes rozhraní 22K +  

ZIO-8 ve vzorku R36.2 oblast B 

Obr. P24.28 Vývoj struktury návarových vrstev - vzorek R36.2 oblast B  

(zdroj EDS, WDS) 

Obr. P24.29 Analýza EDS - linie spekter ve vzorku R36.2 oblast A 

Obr. P24.30 Analýza EDS - profil obsahu chromu, niklu a uhlíku ve vzorku R36.2 oblast A 

- celkové složení základního materiálu, návaru I a návaru II 

Obr. P24.31 Analýza WDS - detailní profil obsahu uhlíku přes rozhraní 22K +  

EA-395/9 ve vzorku R36.2 oblast A 

Obr. P24.32 Vývoj struktury návarových vrstev - vzorek R36.2 oblast A, třetí vrstva 

návaru II bez δ-feritu (zdroj EDS, WDS) 

Obr. P24.33 Analýza EDS - linie spekter ve vzorku R36.3 oblast B 

Obr. P24.34 Analýza EDS - profil obsahu chromu, niklu a uhlíku ve vzorku R36.3 oblast B 

- celkové složení základního materiálu, návaru I a návaru II 

Obr. P24.35 Analýza WDS - detailní profil obsahu uhlíku přes rozhraní 22K +  

ZIO-8 ve vzorku R36.3 oblast B 

Obr. P24.36 Vývoj struktury návarových vrstev - vzorek R36.2 oblast B (zdroj EDS, 

WDS) 

Obr. P24.37 Analýza EDS - linie spekter ve vzorku R36.3 oblast A 

Obr. P24.38 Analýza EDS - profil obsahu chromu, niklu a uhlíku ve vzorku R36.3 oblast A 

- celkové složení základního materiálu, návaru I a návaru II 

Obr. P24.39 Analýza WDS - detailní profil obsahu uhlíku přes rozhraní 22K +  

EA-395/9 ve vzorku R36.3 oblast A 

Obr. P24.40 Vývoj struktury návarových vrstev - vzorek R36.3 oblast A, třetí vrstva 

návaru II s δ-feritem (zdroj EDS, WDS) 

Obr. P24.41 Analýza EDS - linie spekter ve vzorku R37.1 

Obr. P24.42 Analýza EDS - profil obsahu chromu, niklu, manganu, křemíku a uhlíku  

ve vzorku R37.1 - celkové složení základního materiálu, návaru I a návaru II 

Obr. P24.43 Analýza WDS - detailní profil obsahu uhlíku přes rozhraní FOX NIBAS 

70/20 + OK 48.00N ve vzorku R37.1 

Obr. P24.44 Vývoj struktury návarových vrstev - vzorek R37.1 (zdroj EDS, WDS) 

Obr. P24.45 Analýza EDS - linie spekter ve vzorku R37.2 

Obr. P24.46 Analýza EDS - profil obsahu chromu, niklu, manganu, křemíku a uhlíku  

ve vzorku R37.2 - celkové složení základního materiálu, návaru I a návaru II 

Obr. P24.47 Analýza WDS - detailní profil obsahu uhlíku přes rozhraní FOX NIBAS 

70/20 + OK 48.00N ve vzorku R37.2 

Obr. P24.48 Vývoj struktury návarových vrstev - vzorek R37.2 (zdroj EDS, WDS) 

Obr. P24.49 Analýza EDS - linie spekter ve vzorku R37.3 

Obr. P24.50 Analýza EDS - profil obsahu chromu, niklu, manganu, křemíku a uhlíku 

ve vzorku R37.3 - celkové složení základního materiálu, návaru I a návaru II 

Obr. P24.51 Analýza WDS - detailní profil obsahu uhlíku přes rozhraní FOX NIBAS 

70/20 + OK 48.00N ve vzorku R37.3 

Obr. P24.52 Vývoj struktury návarových vrstev - vzorek R37.3 (zdroj EDS, WDS) 

Obr. P24.53 Analýza EDS - linie spekter ve vzorku R38.1 

Obr. P24.54 Analýza EDS - profil obsahu chromu, niklu a uhlíku ve vzorku R38.1 

- celkové složení základního materiálu, návaru I a návaru II 

Obr. P24.55 Analýza WDS - detailní profil obsahu uhlíku přes rozhraní 22K +  

NIBAS 70/20Mn-FD ve vzorku R38.1 



VŠB – Technická univerzita Ostrava Disertační práce 

 

 257 

Obr. P24.56 Vývoj struktury návarových vrstev - vzorek R38.1 (zdroj EDS, WDS) 

Obr. P24.57 Analýza EDS - linie spekter ve vzorku R38.2 

Obr. P24.58 Analýza EDS - profil obsahu chromu, niklu a uhlíku ve vzorku R38.2 

- celkové složení základního materiálu, návaru I a návaru II 

Obr. P24.59 Analýza WDS - detailní profil obsahu uhlíku přes rozhraní 22K +  

NIBAS 70/20Mn-FD ve vzorku R38.2 

Obr. P24.60 Vývoj struktury návarových vrstev - vzorek R38.2 (zdroj EDS, WDS) 

Obr. P24.61 Analýza EDS - linie spekter ve vzorku R38.3 

Obr. P24.62 Analýza EDS - profil obsahu chromu, niklu a uhlíku ve vzorku R38.3 

- celkové složení základního materiálu, návaru I a návaru II 

Obr. P24.63 Analýza WDS - detailní profil obsahu uhlíku přes rozhraní 22K +  

NIBAS 70/20Mn-FD ve vzorku R38.3 

Obr. P24.64 Vývoj struktury návarových vrstev - vzorek R38.3 (zdroj EDS, WDS) 

Obr. P24.65 Analýza EDS - linie spekter ve vzorku R39.1 

Obr. P24.66 Analýza EDS - profil obsahu chromu, niklu a uhlíku ve vzorku R39.1 

- celkové složení základního materiálu, návaru I a návaru II 

Obr. P24.67 Analýza WDS - detailní profil obsahu uhlíku přes rozhraní 22K +  

CN 23/12 PW-FD ve vzorku R39.1 

Obr. P24.68 Vývoj struktury návarových vrstev - vzorek R39.1 (zdroj EDS, WDS) 

Obr. P24.69 Analýza EDS - linie spekter ve vzorku R39.2 

Obr. P24.70 Analýza EDS - profil obsahu chromu, niklu a uhlíku ve vzorku R39.2 

- celkové složení základního materiálu, návaru I a návaru II 

Obr. P24.71 Analýza WDS - detailní profil obsahu uhlíku přes rozhraní 22K +  

CN 23/12 PW-FD ve vzorku R39.2 

Obr. P24.72 Vývoj struktury návarových vrstev - vzorek R39.2 (zdroj EDS, WDS) 

Obr. P24.73 Analýza EDS - linie spekter ve vzorku R39.3 

Obr. P24.74 Analýza EDS - profil obsahu chromu, niklu a uhlíku ve vzorku R39.3 

- celkové složení základního materiálu, návaru I a návaru II 

Obr. P24.75 Analýza WDS - detailní profil obsahu uhlíku přes rozhraní 22K +  

CN 23/12 PW-FD ve vzorku R39.3 

Obr. P24.76 Vývoj struktury návarových vrstev - vzorek R39.3 (zdroj EDS, WDS) 

Přílohy č. 25 Elektronová analýza mikrostruktury (R36.1) 

Obr. P25.1 Celkový pohled a detail analyzované oblasti - vzorek R36.1 

Obr. P25.2 Chemické složení ve vrstvách zkušebního návaru - vzorek R36.1 

Obr. P25.3 Kontrola mikrostruktury zkušebního návaru - vzorek R36.1 oblast A 

Obr. P25.4 Kontrola mikrostruktury zkušebního návaru - vzorek R36.1 oblast D 

Obr. P25.5 Kontrola mikrostruktury zkušebního návaru - vzorek R36.1 oblast G 

Obr. P25.6 Kontrola mikrostruktury zkušebního návaru - vzorek R36.1 oblast J 

Obr. P25.7 Kontrola mikrostruktury zkušebního návaru - vzorek R36.1 oblast C 

Obr. P25.8 Kontrola mikrostruktury zkušebního návaru - vzorek R36.1 oblast F 

Obr. P25.9 Kontrola mikrostruktury zkušebního návaru - vzorek R36.1 oblast I 

Obr. P25.10 Kontrola mikrostruktury zkušebního návaru - vzorek R36.1 oblast L 

Obr. P25.11 Kontrola mikrostruktury zkušebního návaru - vzorek R36.1 oblast B 

Obr. P25.12 Kontrola mikrostruktury zkušebního návaru - vzorek R36.1 oblast E 

Obr. P25.13 Kontrola mikrostruktury zkušebního návaru - vzorek R36.1 oblast H 

Obr. P25.14 Kontrola mikrostruktury zkušebního návaru - vzorek R36.1 oblast K 

Obr. P25.15 Chemické složení nehomogenit - vzorek R36.1 (1. vrstva ZIO-8) 

Obr. P25.16 Chemické složení nehomogenit - vzorek R36.1 (2. vrstva EA-395/9) 

Obr. P25.17 Chemické složení nehomogenit - vzorek R36.1 (2. vrstva EA-400/10T) 
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Obr. P25.18 Chemické složení nehomogenit - vzorek R36.1 oblast D (2. vrstva ZIO-8) 

Obr. P25.19 Chemické složení nehomogenit - vzorek R36.1 oblast G (2. vrstva ZIO-8 

u rozhraní s 1. vrstvou EA-400/10T) 

Obr. P25.20 Chemické složení nehomogenit - vzorek R36.1 oblast E (1. vrstva ZIO-8  

u rozhraní s 1. vrstvou EA-395/9) 

Obr. P25.21 Chemické složení návaru - vzorek R36.1 oblast H (rozhraní mezi vrstvou  

ZIO-8, EA-395/9 a EA-400/10T) 

Obr. P25.22 Chemické složení nehomogenit - vzorek R36.1 oblast H (1. vrstva EA-400/10T 

u rozhraní s 2. vrstvou EA-395/9) 

Obr. P25.23 Chemické složení nehomogenit - vzorek R36.1 oblast K (2. vrstva EA-400/10T 

u rozhraní s 1. vrstvou EA-400/10T) 

Přílohy č. 26 Elektronová analýzy necelistvostí a nehomogenit 

Obr. P26.1 Vzorek R31.1: Typické rozhraní mezi 2. a 3. vrstvou návaru NIBAS 70/20. 

Dendritická mikrostruktura s patrnými hranicemi zrn 

Obr. P26.2 Vzorek R31.1: Trhliny při rozhraní návarů FOX NIBAS 70/20 a FOX SAS 2. 

Mikromorfologie lící trhlin odpovídá licím vadám, na povrchu přítomny světlé 

fáze. Ve vyznačené oblasti byly provedeny analýzy chemického složení, 

viz obr. P26.4 

Obr. P26.3 Vzorek R31.1: Typická mikromorfologie lící trhlin ve druhé vrstvě návaru  

FOX SAS 2, na povrchu a vně trhliny přítomny světlé fáze 

Obr. P26.4 Chemické složení částic na líci trhliny v první vrstvě návaru FOX SAS 2 

- vzorek R31.1, viz obr. P26.2 

Obr. P26.5 Chemického složení nehomogenit ve druhé vrstvě  návaru FOX NIBAS 70/20 

- vzorek R31.1 

Obr. P26.6 Chemické složení částic v okolí trhlin ve druhé vrstvě návaru FOX SAS 2 

- vzorek R31.1 

Obr. P26.7 Vzorek R 31.1: Hodnoty mikrotvrdosti HVM100 naměřené v různých 

vzdálenostech od čela trhliny ve druhé vrstvě návaru FOX SAS 2 

Obr. P26.8 Vzorek R 32.1: Rozhraní mezi základním materiálem 22K a první vrstvou 

návaru EA-395/9. Řada dutin v mezidendritických prostorech, v okolí dutin 

jsou světlé fáze. Ve vyznačené oblasti byly provedeny analýzy chemického 

složení, viz obr. P26.11 

Obr. P26.9 Vzorek R 32-1: Trhlina při rozhraní první a druhé vrstvy návaru FOX SAS 2. 

Mikromorfologie líce trhliny odpovídá licím vadám, na povrchu a vně trhliny 

přítomny světlé fáze 

Obr. P26.10 Vzorek R 32.1: Líc trhliny v první vrstvě návaru FOX SAS 2. Ve vyznačené 

oblasti byly provedeny analýzy chemického složení, viz obr. P26.12 

Obr. P26.11 Chemické složení částic v první vrstvě návaru EA-395/9 - vzorek R32.1,  

viz obr. P26.8 

Obr. P26.12 Chemické složení částic na líci trhliny v první vrstvě návaru FOX SAS 2 

- vzorek R32.1, viz obr. P26.10 

Obr. P26.13 Vzorek R 32.1R: Rozhraní mezi základním materiálem 22K a první vrstvou 

návaru EA-395/9. Světlé síťování je způsobeno odmíšením molybdenu.  

Ve vyznačené oblasti byly provedeny analýzy chemického složení návaru,  

viz obr. P26.19 

Obr. P26.14 Vzorek R 32-1R: Trhlina při rozhraní návaru EA-395/9 a první vrstvy návaru 

FOX SAS 2. Šipkou je označena sledovaná trhlina 
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Obr. P26.15 Vzorek R 32.1R: Trhliny v první vrstvě návaru FOX SAS 2, sledovaná trhlina 

označená šipkou, v okolí trhliny přítomny světlé fáze. Podél vyznačené linie 

byly provedeny analýzy chemického složení, viz obr. P26.20, P26.21 

Obr. P26.16 Vzorek R 32.1R: Trhliny ve druhé a třetí vrstvě návaru FOX SAS 2, 

sledované trhliny označeny šipkou. Líc trhliny vykazuje znaky typické pro 

staženiny na povrchu a vně trhliny přítomny světlé fáze 

Obr. P26.17 Vzorek R 32-1R: Různé světlé a tmavé fáze v blízkosti trhliny ve třetí 

vrstvě návaru FOX SAS 2. Ve vyznačené oblasti byly provedeny analýzy  

chemického složení návaru, viz obr. P26.22 

Obr. P26.18 Vzorek R32-1R: Slévárenská vada nalezená ve třetí vrstvě návaru FOX 

SAS 2. Mikromorfologické znaky zcela jednoznačně prokazují, že se jedná  

o staženinu.  V blízkosti staženiny přítomny různé světlé a tmavé fáze.  

Ve vyznačené oblasti byly provedeny analýzy chemického složení částic 

v okolí licí vady, viz obr. P26.23 

Obr. P26.19 Chemické složení nehomogenit v první vrstvě návaru EA-395/9 - vzorek 

R32.1R, viz obr. P26.13 

Obr. P26.20 Změny koncentrací vybraných prvků podél vyznačené linie v první vrstvě 

návaru FOX SAS 2 - vzorek R32.1R, viz obr. P26.15 

Obr. P26.21 Změny koncentrací vybraných prvků podél vyznačené linie v první vrstvě 

návaru FOX SAS 2 - vzorek R32.1R (jiné místo), viz obr. P26.15 

Obr. P26.22 Chemické složení světlé a tmavé fáze v okolí trhlin ve třetí vrstvě  

návaru FOX SAS 2 - vzorek R32.1R, viz obr. P26.17 

Obr. P26.23 Chemické složení částic světlé fáze v okolí licí vady (staženiny) ve třetí vrstvě 

návaru FOX SAS 2 - vzorek R32.1R, viz obr. P26.18 

Obr. P26.24 Vzorek R 38-1: Staženina ve druhé vrstvě návaru NIBAS 70/20 Mn-FD 

Obr. P26.25 Vzorek R 38-1: Trhliny v první vrstvě návaru EAS 2 PW-FD. Líc trhliny 

vykazuje znaky typické pro staženiny. Ve vyznačené oblasti byla provedena 

analýza chemického složení světlé fáze v odhalené líci trhliny (staženiny),  

viz obr. P26.27 

Obr. P26.26 Vzorek R 38-1: Trhliny v první a druhé vrstvě návaru EAS 2 PW-FD 

Obr. P26.27 Chemické složení světlé fáze na broušením odhalené líci trhliny (staženiny)  

v první vrstvě návaru EAS 2 PW-FD - vzorek R38.1, viz obr. P26.25 

Obr. P26.28 Chemické složení nehomogenit v první vrstvě návaru EAS 2 PW-FD  

- vzorek R38.1 viz obr. P26.26 

Obr. P26.29 a) povrch svaru slitiny Alloy 182 zkušebního vzorku s teplými trhlinami;  

b) snímek teplých trhlin v průřezu svaru pomocí optické mikroskopie;  

c) a d) mikromorfologie teplých trhlin ve svaru s detailem nepravidelně 

 tvarované světlé fáze (eutektika Lavesovy fáze) na dendritických hranicích  

Obr. P26.30 Rentgenová mapa prvků světlé fáze svaru slitiny Alloy 182 z oblasti  

hranice dendritů; viditelné obohacení Nb světlé fáze a menší obohacení Nb  

v širší oblasti podél hranice dendritů; rovněž je vidět obohacování Si, Mn a P, 

které je kompenzováno úbytkem Cr, Fe a Ni 

Obr. P26.31  SEM a EDS analýzy světlé a tmavé fáze ve svaru slitiny Alloy 182 ukazují 

obohacování Nb, Si, Mn, P a Nb bohaté částice; pravděpodobně se jedná o 

karbonitridy Nb (C, N); velikost analyzovaných částic je cca 1 μm, proto 

okolní matrice ovlivňuje i výsledek z provedené analýzy EDS 

Obr. P26.32  a) SEM snímky průřezu teplých trhlin svarového kovu slitiny Alloy 152 

znázorňuje vztah světlé fáze k teplým trhlinám; b), c) a d) povrch lomové 

plochy teplé trhliny slitiny Alloy 152 svarového kovu s vysokým obohacením 

Nb v oblasti světlé fáze 
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Obr. P26.33  SEM snímky trhliny za tepla ve svarovém kovu slitiny Alloy 52 po zkoušce 

Varestraint (navýšené napětí o 4%); a) průřez teplé trhliny; b) lomové plochy 

teplé trhliny; c) SE analýza odhalující dendritickou fázi TiN (C) a spektrum 

prvků z EDS  analýzy; na základě SE analýzy byla prokázána i přítomnost 

samostatných MnS částic 

Obr. P26.34  Teplé trhliny v čistých svarových kovech slitin Alloy-Ni po provedené 

zkoušce Varestraint po 750 h celkové doby expozice v parním prostředí;  

a) slitina Alloy 182; po celkové době expozice v parním prostředí nebylo na 

vnějších popraskaných plochách vzorků pozorováno žádné rozšíření horkých 

trhlin b) slitina Alloy 82; c) slitina Alloy 152 a d) slitina Alloy 52; po celkové 

době expozice v parním prostředí nebylo na vnějších popraskaných plochách 

vzorků pozorováno žádné rozšíření teplých trhlin 

Obr. P26.35  Teplé trhliny v čistém svarovém kovu slitiny Alloy 82 po testu Varestraint  

a následné expozici v parním prostředí 2178 h; a) vnější povrch svaru  

a průřezy hlavní teplou trhlinou; b) řezy v oblasti teplých trhlin a likvační 

praskání pod svarovou housenkou; c) frakční plocha otevřené teplé trhliny 

Přílohy č. 27 Elektronová analýzy mikrostruktury 

Obr. P27.1 Pohled na vzorek R42.2C s vyznačením analyzované oblasti A (zv. 5x) 

Obr. P27.2 Kontrola mikrostruktury - vzorek R42.2C oblast A 

Obr. P27.3 Chemické složení návaru I a návaru II - vzorek R42.2C oblast A 

Obr. P27.4 Chemické složení nehomogenit v blízkosti rozhraní návaru I a návaru II 

- vzorek R42.2C oblast A 

Obr. P27.5 Pohled na vzorek R42.2C s vyznačením analyzované oblasti B (zv. 5x) 

Obr. P27.6 Kontrola mikrostruktury - vzorek R42.2C oblast B (detail 1 v zeslabené oblasti 

návaru I) 

Obr. P27.7 Chemické složení návaru u rozhraní se základním materiálem. Místa 1 a 4 

odpovídají návaru II a místa 2 a 3 odpovídají návaru I  - vzorek R42.2C  

oblast B (detail 1) 

Obr. P27.8 Kontrola mikrostruktury - vzorek R42.2C oblast B (detail 2 v zeslabené oblasti 

návaru I) 

Obr. P27.9 Chemické složení návaru v místě zeslabení návaru I. Místa 1, 2, 3, 4 

odpovídají promíšení (přetavení) návaru I s naneseným návarem II 

a místa 5, 6, 7 odpovídají návaru II - vzorek R42.2C oblast B (detail 2) 

Obr. P27.10 Kontrola mikrostruktury - vzorek R42.2C oblast B (detail 3 v zeslabené 

oblasti návaru I) 

Obr. P27.11 Chemické složení návaru u rozhraní se základním materiálem. Místa 1, 2, 3 

odpovídají návaru II a místa 4, 5, 6 odpovídají návaru I - vzorek R42.2C 

oblast B (detail 3) 

Obr. P27.12 Pohled na vzorek R42.2C s vyznačením analyzované oblasti C (zv. 5x) 

Obr. P27.13 Kontrola mikrostruktury - vzorek R42.2C oblast C (trhliny) 

Obr. P27.14 Chemické složení návaru II a výplně - vzorek R42.2C oblast C 

Obr. P27.15 Chemické složení nehomogenit v návaru II v blízkosti hranice s výplní  

- vzorek R42.2C oblast C 

Přílohy č. 28 Chemický rozbor 

Obr. P28.1 Chemický rozbor zkušebního návaru - vzorek R42.2A 

Obr. P28.2 Chemický rozbor zkušebního návaru - vzorek R42.2B 

Obr. P28.3 Chemický rozbor zkušebního návaru - vzorek R42.2C 
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Přílohy č. 29 Elektronová analýza chemického složení 

Obr. P29.1 Analýza EDS - rozložení spekter linie A ve vzorku R42.2A 

Obr. P29.2 Analýza EDS - profil obsahu Cr, Ni a Mo ve vzorku R42.2A (linie A) 

Obr. P29.3 Vývoj struktury návarových vrstev - vzorek R42.2A linie A (zdroj EDS) 

Obr. P29.4 Analýza EDS - rozložení spekter linie B ve vzorku R42.2A 

Obr. P29.5 Analýza EDS - profil obsahu Cr, Ni a Mo ve vzorku R42.2A (linie B) 

Obr. P29.6 Vývoj struktury návarových vrstev - vzorek R42.2A linie B (zdroj EDS) 

Obr. P29.7 Analýza EDS - rozložení spekter linie A ve vzorku R42.2B 

Obr. P29.8 Analýza EDS - profil obsahu Cr, Ni a Mo ve vzorku R42.2B (linie A) 

Obr. P29.9 Vývoj struktury návarových vrstev - vzorek R42.2B linie A (zdroj EDS) 

Obr. P29.10 Analýza EDS - rozložení spekter linie B ve vzorku R42.2B 

Obr. P29.11 Analýza EDS - profil obsahu Cr, Ni a Mo ve vzorku R42.2B (linie B) 

Obr. P29.12 Vývoj struktury návarových vrstev - vzorek R42.2B linie B (zdroj EDS) 

Obr. P29.13 Analýza EDS - rozložení spekter linie A ve vzorku R42.2C 

Obr. P29.14 Analýza EDS - profil obsahu Cr, Ni a Mo ve vzorku R42.2C (linie A) 

Obr. P29.15 Vývoj struktury návarových vrstev - vzorek R42.2C linie A (zdroj EDS) 

Obr. P29.16 Analýza EDS - rozložení spekter linie B ve vzorku R42.2C 

Obr. P29.17 Analýza EDS - profil obsahu Cr, Ni a Mo ve vzorku R42.2C (linie B) 

Obr. P29.18 Vývoj struktury návarových vrstev - vzorek R42.2C linie B (zdroj EDS) 

Příloha č. 30 Postup svařování zkušebního návaru (pWPS) 

Obr. P30.1 Stanovení postupu svařování (pWPS) - vzorek R40 

Přílohy č. 31 Kontrola makrostruktury 

Obr. P31.1 Kontrola makrostruktury zkušebního návaru - vzorek R40.1A sekce 0÷3 

(zv. 2x, 20x) 

Obr. P31.2 Kontrola makrostruktury zkušebního návaru - vzorek R40.1B sekce 0÷3 

(zv. 2x, 20x) 

Obr. P31.3 Kontrola makrostruktury zkušebního návaru - vzorek R40.1C sekce 0÷3  

(zv. 2x, 20x) 

Obr. P31.4 Kontrola makrostruktury zkušebního návaru - vzorek R40.1D sekce 0÷3  

(zv. 2x, 20x) 

Přílohy č. 32 Kontrola mikrostruktury 

Obr. P32.1 Kontrola mikrostruktury zkušebního návaru - vzorek R40.1A sekce 0÷3 

(zv. 200x) 

Obr. P32.2 Kontrola mikrostruktury zkušebního návaru - vzorek R40.1B sekce 0÷3 

(zv. 200x) 

Obr. P32.3 Kontrola mikrostruktury zkušebního návaru - vzorek R40.1C sekce 0÷3 

(zv. 200x) 

Obr. P32.4 Kontrola mikrostruktury zkušebního návaru - vzorek R40.1D sekce 0÷3 

(zv. 200x) 

Přílohy č. 33 Zkouška tvrdosti 

Obr. P33.1 Tvrdost HV 10 zkušebního návaru - vzorek R40.1A Sekce 0 

Obr. P33.2 Tvrdost HV 10 zkušebního návaru - vzorek R40.1A Sekce 1 

Obr. P33.3 Tvrdost HV 10 zkušebního návaru - vzorek R40.1A Sekce 2 

Obr. P33.4 Tvrdost HV 10 zkušebního návaru - vzorek R40.1A Sekce 3 

Obr. P33.5 Tvrdost HV 10 zkušebního návaru - vzorek R40.1B Sekce 0 

Obr. P33.6 Tvrdost HV 10 zkušebního návaru - vzorek R40.1B Sekce 1 
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Obr. P33.7 Tvrdost HV 10 zkušebního návaru - vzorek R40.1B Sekce 2 

Obr. P33.8 Tvrdost HV 10 zkušebního návaru - vzorek R40.1B Sekce 3 

Obr. P33.9 Tvrdost HV 10 zkušebního návaru - vzorek R40.1C Sekce 0 

Obr. P33.10 Tvrdost HV 10 zkušebního návaru - vzorek R40.1C Sekce 1 

Obr. P33.11 Tvrdost HV 10 zkušebního návaru - vzorek R40.1C Sekce 2 

Obr. P33.12 Tvrdost HV 10 zkušebního návaru - vzorek R40.1C Sekce 3 

Obr. P33.13 Tvrdost HV 10 zkušebního návaru - vzorek R40.1D Sekce 0 

Obr. P33.14 Tvrdost HV 10 zkušebního návaru - vzorek R40.1D Sekce 1 

Obr. P33.15 Tvrdost HV 10 zkušebního návaru - vzorek R40.1D Sekce 2 

Obr. P33.16 Tvrdost HV 10 zkušebního návaru - vzorek R40.1D Sekce 3 

Přílohy č. 34 Zkouška mikrotvrdosti 

Obr. P34.1 Mikrotvrdost HV 0,04 zkušebního návaru - vzorek R40.1A Sekce 0 

Obr. P34.2 Mikrotvrdost HV 0,04 zkušebního návaru - vzorek R40.1A Sekce 1 

Obr. P34.3 Mikrotvrdost HV 0,04 zkušebního návaru - vzorek R40.1A Sekce 2 

Obr. P34.4 Mikrotvrdost HV 0,04 zkušebního návaru - vzorek R40.1A Sekce 3 

Obr. P34.5 Mikrotvrdost HV 0,04 zkušebního návaru - vzorek R40.1B Sekce 0 

Obr. P34.6 Mikrotvrdost HV 0,04 zkušebního návaru - vzorek R40.1B Sekce 1 

Obr. P34.7 Mikrotvrdost HV 0,04 zkušebního návaru - vzorek R40.1B Sekce 2 

Obr. P34.8 Mikrotvrdost HV 0,04 zkušebního návaru - vzorek R40.1B Sekce 3 

Obr. P34.9 Mikrotvrdost HV 0,04 zkušebního návaru - vzorek R40.1C Sekce 0 

Obr. P34.10 Mikrotvrdost HV 0,04 zkušebního návaru - vzorek R40.1C Sekce 1 

Obr. P34.11 Mikrotvrdost HV 0,04 zkušebního návaru - vzorek R40.1C Sekce 2 

Obr. P34.12 Mikrotvrdost HV 0,04 zkušebního návaru - vzorek R40.1C Sekce 3 

Obr. P34.13 Mikrotvrdost HV 0,04 zkušebního návaru - vzorek R40.1D Sekce 0 

Obr. P34.14 Mikrotvrdost HV 0,04 zkušebního návaru - vzorek R40.1D Sekce 1 

Obr. P34.15 Mikrotvrdost HV 0,04 zkušebního návaru - vzorek R40.1D Sekce 2 

Obr. P34.16 Mikrotvrdost HV 0,04 zkušebního návaru - vzorek R40.1D Sekce 3 

Příloha č. 35 Zkouška odolnosti proti mezikrystalové korozi (metoda AMU) 

Obr. P35.1 Analyzovaný povrch vzorku R40.1A Sekce 0 ÷ 3 v místě A, A1, A2, 

B, B1, C, C1 a D, D1 (zv. 100x, 200x) 

Přílohy č. 36 Chemický rozbor 

Obr. P36.1 Chemický rozbor zkušebního návaru I - vzorek R40 sekce 0÷3 

Obr. P36.2 Chemický rozbor zkušebního návaru II - vzorek R40 sekce 0÷3 

Obr. P36.3 Vývoj struktury zkušebního návaru I a návaru II - vzorek R40 sekce 0÷3 

Přílohy č. 37 Elektronová analýza chemického složení 

Obr. P37.1 Analýza EDS - linie spekter ve vzorku R40.1A sekce 0 

Obr. P37.2 Analýza EDS - profil obsahu chromu, niklu a molybdenu (uhlíku - WDS)  

ve vzorku R40.1A sekce 0 - celkové složení základního materiálu a návaru II 

Obr. P37.3 Analýza WDS - detailní profil obsahu uhlíku přes rozhraní 22K + EA-400/10T 

ve vzorku R40.1A sekce 0 

Obr. P37.4 Vývoj struktury návarových vrstev - vzorek R40.1A sekce 0 (zdroj EDS, WDS) 

Obr. P37.5 Analýza EDS - linie spekter ve vzorku R40.1A sekce 1 

Obr. P37.6 Analýza EDS - profil obsahu chromu, niklu a molybdenu (uhlíku - WDS)  

ve vzorku R40.1A sekce 1 - celkové složení základního materiálu a návaru II 

Obr. P37.7 Analýza WDS - detailní profil obsahu uhlíku přes rozhraní 22K + EA-400/10T 

ve vzorku R40.1A sekce 1 

Obr. P37.8 Vývoj struktury návarových vrstev - vzorek R40.1A sekce 1 (zdroj EDS, WDS) 
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Obr. P37.9 Analýza EDS - linie spekter ve vzorku R40.1A sekce 2 

Obr. P37.10 Analýza EDS - profil obsahu chromu, niklu a molybdenu (uhlíku - WDS)  

ve vzorku R40.1A sekce 2 - celkové složení základního materiálu, návaru I  

a návaru II 

Obr. P37.11 Analýza WDS - detailní profil obsahu uhlíku přes rozhraní 22K + EA-395/9 

ve vzorku R40.1A sekce 2 

Obr. P37.12 Vývoj struktury návarových vrstev - vzorek R40.1A sekce 2 (zdroj EDS, 

WDS) 

Obr. P37.13 Analýza EDS - linie spekter ve vzorku R40.1A sekce 3 

Obr. P37.14 Analýza EDS - profil obsahu chromu, niklu a molybdenu (uhlíku - WDS)  

ve vzorku R40.1A sekce 3 - celkové složení základního materiálu, návaru I 

a návaru II 

Obr. P37.15 Analýza WDS - detailní profil obsahu uhlíku přes rozhraní 22K + EA-395/9 

ve vzorku R40.1A sekce 3 

Obr. P37.16 Vývoj struktury návarových vrstev - vzorek R40.1A sekce 3 (zdroj EDS, 

WDS) 

Obr. P37.17 Analýza EDS - linie spekter ve vzorku R40.1D sekce 0 

Obr. P37.18 Analýza EDS - profil obsahu chromu, niklu a molybdenu (uhlíku - WDS)  

ve vzorku R40.1D sekce 0 - celkové složení základního materiálu a návaru I 

Obr. P37.19 Analýza WDS - detailní profil obsahu uhlíku přes rozhraní 22K + EA-395/9 

ve vzorku R40.1D sekce 0 

Obr. P37.20 Vývoj struktury návarových vrstev - vzorek R40.1D sekce 0 (zdroj EDS, 

WDS) 

Obr. P37.21 Analýza EDS - linie spekter ve vzorku R40.1D sekce 1 

Obr. P37.22 Analýza EDS - profil obsahu chromu, niklu a molybdenu (uhlíku - WDS)  

ve vzorku R40.1D sekce 1 - celkové složení základního materiálu a návaru I 

Obr. P37.23 Analýza WDS - detailní profil obsahu uhlíku přes rozhraní 22K + EA-395/9 

ve vzorku R40.1D sekce 1 

Obr. P37.24 Vývoj struktury návarových vrstev - vzorek R40.1D sekce 1(zdroj EDS, 

WDS) 

Obr. P37.25 Analýza EDS - linie spekter ve vzorku R40.1D sekce 2 

Obr. P37.26 Analýza EDS - profil obsahu chromu, niklu a molybdenu (uhlíku - WDS)  

ve vzorku R40.1D sekce 2 - celkové složení základního materiálu a návaru I 

Obr. P37.27 Analýza WDS - detailní profil obsahu uhlíku přes rozhraní 22K + EA-395/9 

ve vzorku R40.1D sekce 2 

Obr. P37.28 Vývoj struktury návarových vrstev - vzorek R40.1D sekce 2 (zdroj EDS, 

WDS) 

Obr. P37.29 Analýza EDS - linie spekter ve vzorku R40.1D sekce 3 

Obr. P37.30 Analýza EDS - profil obsahu chromu, niklu a molybdenu (uhlíku - WDS)  

ve vzorku R40.1D sekce 3 - celkové složení základního materiálu a návaru I 

Obr. P37.31 Analýza WDS - detailní profil obsahu uhlíku přes rozhraní 22K + EA-395/9 

ve vzorku R40.1D sekce 3 

Obr. P37.32 Vývoj struktury návarových vrstev - vzorek R40.1D sekce 3 (zdroj EDS, 

WDS) 

Příloha č. 38 Postup svařování zkušebního návaru 

Obr. P38.1 Stanovení postupu svařování (pWPS) - vzorek R43 
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Přílohy č. 39 Kontrola makrostruktury 

Obr. P39.1 Kontrola makrostruktury zkušebního návaru - vzorek R43.1A1-1 

Obr. P39.2 Kontrola makrostruktury zkušebního návaru - vzorek R43.1A2-2 

Obr. P39.3 Kontrola makrostruktury zkušebního návaru - vzorek R43.1B1-3 

Obr. P39.4 Kontrola makrostruktury zkušebního návaru - vzorek R43.1B2-4 

Obr. P39.5 Kontrola makrostruktury zkušebního návaru - vzorek R43.1C1-5 

Obr. P39.6 Kontrola makrostruktury zkušebního návaru - vzorek R43.1C2-6 

Obr. P39.7 Kontrola makrostruktury zkušebního návaru - vzorek R43.1D1-7 

Obr. P39.8 Kontrola makrostruktury zkušebního návaru - vzorek R43.1D2-8 

Přílohy č. 40 Chemický rozbor 

Obr. P40.1 Chemický rozbor zkušebního návaru - vzorek R43.1 (R43.1A1-1R  

÷ R43.1D2-8P) zeleně ohraničeny nejpříznivější návary a červeně 

nejméně příznivé návary 

Obr. P40.2 Chemický rozbor zkušebního návaru - vzorek R43.1A1-1RR 

Obr. P40.3 Chemický rozbor zkušebního návaru - vzorek R43.1A1-1RP 

Obr. P40.4 Chemický rozbor zkušebního návaru - vzorek R43.1A2-2PR 

Obr. P40.5 Chemický rozbor zkušebního návaru - vzorek R43.1A2-2PP 

Obr. P40.6 Chemický rozbor zkušebního návaru - vzorek R43.1B1-3RR 

Obr. P40.7 Chemický rozbor zkušebního návaru - vzorek R43.1B1-3RP 

Obr. P40.8 Chemický rozbor zkušebního návaru - vzorek R43.1B2-4PR 

Obr. P40.9 Chemický rozbor zkušebního návaru - vzorek R43.1B2-4PP 

Přílohy č. 41 WeldMonitor - Protokol WPS (doplňující údaje) 

Obr. P41.1 WeldMonitor - Protokol WPS - červeně ohraničeny parametry svařování 

návaru R43.1A1-1RR 

Obr. P41.2 WeldMonitor - Protokol WPS - červeně ohraničeny parametry svařování 

návaru R43.1A1-1RP 

Obr. P41.3 WeldMonitor - Protokol WPS - červeně ohraničeny parametry svařování 

návaru R43.1A2-2PR 

Obr. P41.4 WeldMonitor - Protokol WPS - červeně ohraničeny parametry svařování 

návaru R43.1A2-2PP 

Obr. P41.5 WeldMonitor - Protokol WPS - červeně ohraničeny parametry svařování 

návaru R43.1B1-3RR 

Obr. P41.6 WeldMonitor - Protokol WPS - červeně ohraničeny parametry svařování 

návaru R43.1B1-3RP 

Obr. P41.7 WeldMonitor - Protokol WPS - červeně ohraničeny parametry svařování 

návaru R43.1B2-4PR 

Obr. P41.8 WeldMonitor - Protokol WPS - červeně ohraničeny parametry svařování 

návaru R43.1B2-4PP 

Obr. P41.9 WeldMonitor - Protokol WPS - červeně ohraničeny parametry svařování 

návaru R43.1C1-5R 

Obr. P41.10 WeldMonitor - Protokol WPS - červeně ohraničeny parametry svařování 

návaru R43.1C2-6P 

Obr. P41.11 WeldMonitor - Protokol WPS - červeně ohraničeny parametry svařování 

návaru R43.1D1-7R 

Obr. P41.12 WeldMonitor - Protokol WPS - červeně ohraničeny parametry svařování 

návaru R43.1D2-8P 
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Přílohy č. 42 WeldMonitor - Záznamy o průběhu svařování  

Obr. P42.1 WeldMonitor - Grafy průběhu měřených veličin - návar I R43.1A2-2PP,  

1. vrstva, housenka 1/33, obalená elektroda EA-395/9 

Obr. P42.2 WeldMonitor - Graf měření teploty - návar I R43.1A2-2PP, 1. vrstva,  

housenka 1/33, obalená elektroda EA-395/9 

Obr. P42.3 WeldMonitor – Výpis parametrů svařování - návar I R43.1A2-2PP,  

1. vrstva, housenka 1/33, obalená elektroda EA-395/9 

Obr. P42.4 WeldMonitor - Grafy průběhu měřených veličin - návar I R43.1A2-2PP,  

2. vrstva, housenka 10/33, obalená elektroda EA-395/9 

Obr. P42.5 WeldMonitor - Graf měření teploty - návar I R43.1A2-2PP, 2. vrstva, 

housenka 10/33, obalená elektroda EA-395/9 

Obr. P42.6 WeldMonitor – Výpis parametrů svařování - návar I R43.1A2-2PP, 

2. vrstva, housenka 10/33, obalená elektroda EA-395/9 

Obr. P42.7 WeldMonitor - Grafy průběhu měřených veličin - návar II R43.1A2-2PP,  

3. vrstva, housenka 21/33, obalená elektroda EA-400/10T 

Obr. P42.8 WeldMonitor - Graf měření teploty - návar II R43.1A2-2PP, 3. vrstva, 

housenka 21/33, obalená elektroda EA-400/10T 

Obr. P42.9 WeldMonitor – Výpis parametrů svařování - návar II R43.1A2-2PP,  

3. vrstva, housenka 21/33, obalená elektroda EA-400/10T 

Obr. P42.10 WeldMonitor - Grafy průběhu měřených veličin - návar II R43.1A2-2PP,  

4. vrstva, housenka 29/33, obalená elektroda EA-400/10T 

Obr. P42.11 WeldMonitor - Graf měření teploty - návar II R43.1A2-2PP,  

4. vrstva, housenka 29/33, obalená elektroda EA-400/10T 

Obr. P42.12 WeldMonitor - Výpis parametrů svařování - návar II R43.1A2-2PP,  

4. vrstva, housenka 29/33, obalená elektroda EA-400/10T 

Přílohy č. 43 Technologické charakteristiky heterogenních návarů 

Obr. P43.1 Technologické charakteristiky návaru I (1. vrstva EA-395/9), závislost změny 

koncentrace Fe-Cr-Ni-Mo na tepelném příkonu (Q) 

Obr. P43.2 Technologické charakteristiky návaru I (1. vrstva EA-395/9), závislost změny 

koncentrace Fe, výšky návaru (VN) a TOO na tepelném příkonu (Q) 

Obr. P43.3 Technologické charakteristiky návaru I (2. vrstva EA-395/9), závislost  

změny koncentrace Cr-Ni-Mo a výšky návaru (VN) na tepelném příkonu (Q) 

Obr. P43.4 Technologické charakteristiky návaru II (3. vrstva EA-400/10T), závislost 

změny koncentrace Cr-Ni-Mo, výšky návaru (VN) a delta feritu na tepelném 

příkonu (Q) 

Obr. P43.5 Technologické charakteristiky návaru II (4. vrstva EA-400/10T), závislost 

změny koncentrace Cr-Ni-Mo, výšky návaru (VN) a delta feritu na tepelném 

příkonu (Q) - zeleně ohraničen technologicky nepříznivější návar 

a červeně nejméně příznivý návar 

Obr. P43.6 Technologické charakteristiky nejpříznivější varianty návaru  

R43.1A2-2PP, celkový pohled na průběh sledovaných parametrů 

Obr. P43.7 Technologické charakteristiky nejméně příznivé varianty návaru 

R43.1B1-3RR, celkový pohled na průběh sledovaných parametrů 

 


