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ANOTACE  

HAVELKA, L. Studium mechanických vlastností a mikrostruktury svarových spojů 

modifikované 9% Cr oceli: Disertační práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 2016, 147 str.  

Disertační práce řeší problematiku svarových spojů modifikované 9-12% Cr 

žáropevné oceli P92. Tato ocel je perspektivní pro použití v moderních elektrárnách 

s nadkritickými parametry. Kritickým místem konstrukce z hlediska životnosti a provozní 

bezpečnosti jsou svarové spoje, proto je disertační práce zaměřena právě na výzkum 

vlastností svarových spojů oceli P92. 

Cílem této disertační práce je podat ucelené informace o oceli P92 a doplnit je 

o rozsáhlé experimentální šetření v oblasti mechanických vlastností a mikrostruktury 

svarových spojů oceli P92. Teoretická část práce je zaměřena na shrnutí dostupných 

informací o vlastnostech modifikovaných žáropevných ocelí se zaměřením na ocel P92. 

Jádrem práce je část praktická, která spočívá v měření teplotních cyklů, na jejichž základě 

byla provedena simulace teplotních cyklů na dostatečně velký vzorek potřebný pro 

provedení testů mechanických vlastností. Práce obsahuje rozsáhlé metalografické šetření 

reálného svaru a simulovaného vzorku, které bylo doplněno o měření mikrotvrdosti. 

Významnou část experimentu představuje studium vlivu režimu tepelného zpracování na 

mechanické vlastnosti svarových spojů. Výstupem této části je optimalizace teplotního 

režimu svařování oceli P92.  

Klíčová slova: P92, svarové spoje, simulace teplotních cyklů, mikrostruktura, 9% Cr oceli 



 

 

ANNOTATION 

HAVELKA, L. Study of mechanical properties and microstructure of welded joints 

from modified 9% Cr steel: PhD. Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 

Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanical Technology, 2016, 147 p.  

This PhD thesis is focused on welds made from 9-12% Cr heat resistant steel P92. 

P92 is promising steel for use in modern power plants with supercritical parameters. The 

critical part in terms of design life and operational safety are welded joints, that is why the 

PhD thesis focuses on research of properties of the P92 welded joints. 

The goal of theoretical part of the work is to summarize the available information 

about properties of P92 steel and weldment made from this steel. The main part of the 

work is experimental part, where the thermal cycle was measured. Based on this 

measurement the simulation of thermal cycles to the samples with size necessary to realize 

the mechanical properties measurement was carried out. In this work the metallographic 

investigation of real and simulated samples were made. Important part of the experiment is 

research of influence of the heat treatment to the mechanical properties. From the 

measured data the optimal mode of the heat treatment of P92 welds with the advantageous 

combination of mechanical properties is chosen. 

Key words: P92, welded joints, thermal cycles simulation, microstructure, 9% Cr steels 
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Seznam značek, symbolů a zkratek 

Zkratka Jednotka Význam značky, symbolu, zkratky 

𝜎 [MPa] Napětí při sekundárním stádiu tečení 

 [mm] Střední vzdálenost mezi precipitáty v rovině kluzu 

AC1 [°C] Transformační teplota 

AC3 [°C] Transformační teplota 

b [-] Burgersův vektor dislokací 

EDX [-] 
Energiově disperzní spektroskopie  

(Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy) 

G [Pa] Teplotně závislý modul pružnosti ve smyku 

GMAW [-] 

Obloukové svařování tavící se elektrodou  
v inertním plynu MIG 

(Gas Metal Arc Welding) 

GTAW [-] 

Obloukové svařování netavící se elektrodou v inertním 
plynu 

(Gas Tungsten Arc Welding) 

HZ [-] Hranice ztavení 

k [-] Boltzmannova konstanta 

MF [°C] Teplota ukončení martenzitické přeměny 

Moeq [hm. %] Ekvivalentní obsah molydbenu 

Ms [°C] Teplota počátku martenzitické přeměny 

n [-] Napěťový exponent 

PWHT [-] 
Tepelné zpracování svarových spojů 

(Post Weld Heat Treatment) 

Q [J.mol-1] Aktivační energie pro deformaci 

R [J.mol-1K-1] Univerzální plynová konstanta 

SAED [-] 
Elektronová difrakce vybrané oblasti 

(Selected Area Electron Diffraction) 

SAW [-] 
Svařování pod tavidlem 

(Submerged Arc Welding) 

SEM [-] 
Elektronová mikroskopie 

(Scanning Electron Microscopy) 

 



 

8 

SMAW [-] 
Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou 

(Shielded Metal Arc Welding) 

T [K] Absolutní teplota 

Tp [°C] Teplota přehřátí 

t8/5 [°C] Doba chladnutí z teploty 800 °C na 500 °C 

TEM [-] 
Transmisní elektronová mikroskopie 

(Transmission electron microscopy) 

TIG [-] 

Obloukové svařování netavící se elektrodou v inertním 
plynu 

(Tungsten Inert Gas) 

TOO [-] Tepelně ovlivněná oblast 

TZ [-] Tepelné zpracování 

USC [-] Ultra-superkritický 



 

9 

Úvod 

S rozvojem nových elektrických zařízení dochází k celosvětovému nárůstu spotřeby 

elektrické energie. Aby bylo možné reagovat na stále se zvyšující odběr elektřiny a 

uspokojit požadavky lidské společnosti, dochází k výstavbě nových energetických zařízení 

a k neustálému vylepšování jejich součástí. Většina těchto zařízení pracuje při velmi 

vysokých teplotách a tlacích v podmínkách vody nebo páry nacházející se uvnitř 

potrubního systému. Vyšší hodnoty teploty a tlaku páry znamenají vyšší účinnost zařízení, 

která je spojena s  úsporou paliva a menším množstvím emisí CO2.  

Se zvyšováním účinnosti elektráren úzce souvisí nutnost použití progresivních 

materiálů, na které jsou kladeny velké požadavky, neboť jejich selhání v energetickém 

zařízení by mohlo mít fatální následky. Aby se nehodám předcházelo, věnuje se zvýšená 

pozornost metalurgickému složení použité oceli, pevnostním výpočtům jednotlivých 

složek a v neposlední řadě procesu svařování [1]. 

Jedním z progresivních žáropevných materiálů je martenzitická modifikovaná 9% Cr 

ocel s označením P92, která je používána ke konstrukci součástí vystavených 

v elektrárnách nadkritickým parametrům páry (600 °C a 30 MPa). Vzhledem 

k martenzitické mikrostruktuře je svařitelnost této oceli obtížná.  Zejména je málo 

dostupných informací o vlivu technologie svařování a následného tepelného zpracování na 

mechanické vlastnosti jednotlivých oblastí svarového spoje. Předložená disertační práce si 

klade za cíl provést rozsáhlé experimentální šetření svarových spojů oceli P92 

zhotovených metodou ručního obloukového svařování obalenou elektrodou (111) a 

obloukovým svařováním netavící se wolframovou elektrodou (141) [2]. 

Teoretická část práce je zaměřena na shrnutí dostupných informací o vlastnostech 

modifikovaných žáropevných ocelí se zaměřením na ocel P92. Její úvodní část se zabývá 

vývojem Cr žáropevných ocelí, charakteristikou mikrostruktury těchto ocelí, přičemž 

zvýšená pozornost je věnována popisu jednotlivých sekundárních fází vznikajících u těchto 

typů ocelí a dopadu na jejich mechanické vlastnosti. Na tuto část navazuje kapitola, která 

shrnuje vliv legujících prvků na mechanické vlastnosti ocelí. Poslední část se zaměřuje na 

rozbor mechanismů zpevnění modifikovaných 9% Cr ocelí a chování těchto ocelí při jejich 

vystavení zvýšeným teplotám a tlakům v průběhu tečení. 
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Jádrem práce je experimentální část. První část se zabývá zjištěním velikosti tepelně 

ovlivněné oblasti svarových spojů zhotovených zkoumanými způsoby svařování. Na 

základě naměřených velikostí TOO pro metodu svařování 111 a 141 byly navrženy 

rozměry zkušební desky a hloubky otvorů pro druhou fázi experimentálního šetření – 

měření teplotních cyklů.  

Po přípravě zkušebních vzorků byly změřeny průběhy teplotních cyklů 

v jednotlivých oblastech tepelně ovlivněné zóny. Z těch poté bylo možné získat vstupní 

údaje pro následnou simulaci teplotních cyklů na simulátoru.  Simulace teplotních cyklů 

zajišťuje přenesení vlastností velmi malé tepelně ovlivněné oblasti reálného svarového 

spoje na dostatečně velký vzorek potřebný pro provedení testů mechanických vlastností. 

Po simulaci bylo provedeno rozsáhlé metalografické šetření reálného vzorku, byla 

zdokumentována a popsána mikrostruktura jednotlivých oblastí TOO včetně precipitace 

jednotlivých fází a semikvantitativní rentgenové mikroanalýzy pro určení chemického 

složení těchto fází. Mikrostrukturní šetření bylo doplněno o měření mikrotvrdosti reálného 

svarového spoje v podélném a příčném směru od místa přivaření termočlánku.  

Závěrečná část experimentálního programu se zaměřuje na zkoumání vlivu režimu 

tepelného zpracování na mechanické vlastnosti svarových spojů. Tato část obsahuje 

výsledky měření reálných svarových spojů desek z oceli P92 o tloušťce 8 mm (svařených 

metodou 141) a desek o tloušťce 18 mm (svařených metodami 141+111), na kterých bylo 

provedeno tepelné zpracování po svaření při 730 °C a 760 °C s dobou tepelného 

zpracování pohybující se od 1 hodiny do 6 hodin.  
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1 Přehled současného stavu řešené problematiky 

1.1 Vývoj 9-12% Cr ocelí 

Nárůstu účinnosti elektráren je docíleno zvyšováním teploty a tlaku páry. Postupně 

se přechází od podkritických parametrů páry k nadkritickým, superkritickým až ultra-

superkritickým (USC) parametrům, viz obr. 1 [3]. Z tohoto důvodu dochází k neustálému 

výzkumu a vývoji nových materiálů, které jsou schopny pracovat v podmínkách těchto 

rostoucích parametrů. 

 

Obr. 1 Účinnost elektráren jako funkce tlaku a teploty [4] 

 Výzkum Cr ocelí započal v letech 1920-1930. Dosud užívané uhlíkové oceli 

přestávaly dostačovat požadavkům na žáropevnost materiálu. V tomto období se využívala 

ocel 15Mo3, hlavním legujícím prvkem byl molybden. Později ji nahradily 

chrommolybdenové oceli (např. oceli 13CrMo4-4 a 10CrMo9-10). U nízkolegovaných 

ocelí se přidával jako legura vanad, který měl příznivý vliv na žáropevnost oceli. V Anglii 

se vyráběla ocel, u které bylo dosaženo výrazného zlepšení creepové odolnosti díky 

precipitačnímu zpevnění částicemi karbidu vanadu 𝑉4𝐶3. Tato ocel byla označována jako 

14MoV6-3. [5] 

Žáropevná ocel, z níž se při dalším vývoji nových materiálů vycházelo,  je např. ocel 

9Cr-1Mo-V. Jde o modifikovanou slitinu podobnou klasické feritické oceli 9Cr-1Mo. Od 

ní se liší modifikací (přídavkem prvků vanadu, niobu, dusíku) a snížením obsahu uhlíku. 

Ocel 9Cr-1Mo-V je mnohem odolnější proti únavě za zvýšených teplot než austenitické 

nerezavějící oceli, jelikož má menší koeficient přestupu tepla (nejméně o 30 %) a větší 

tepelnou vodivost. Slitina má dobré mechanické vlastnosti při zvýšené teplotě. 

V mikrostruktuře můžeme najít stabilní submikroskopické částice 𝑀23𝐶6, které 

zabezpečují vysokou pevnost za zvýšených teplot a odolnost proti tečení. [6] 
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Nízkolegované feritické oceli v 60. letech přestaly vyhovovat svými vlastnostmi 

tehdejším požadavkům, a proto se začínají vyvíjet 9-12% Cr oceli. Jednou z prvních je ocel 

X20CrMoV11-1, která zlepšuje vlastnosti dříve používané oceli 10CrMo9-10 – např. mez 

pevnosti při tečení za teploty páry 540 °C a expozici 105 hodin narůstá z 67 MPa na 

147 MPa. Využití vysokolegovaných materiálů bylo s ohledem na tehdejší nízkou cenu 

energie a vysokou nákladovost výroby nerentabilní. [5] 

Výzkum nových žáropevných materiálů byl v posledních desetiletích zaměřen 

především na modifikované chromové oceli. Ty vycházejí konstrukčně z 9 až 12% 

chromových ocelí vyvinutých během a po 2. světové válce hlavně pro chemický průmysl 

(oceli 17 116, 17 117 a hlavně 17 134 v ČSN, X20CrMoV12-1 v DIN) [7]. Základní 

zástupce chromových modifikovaných ocelí nové generace je oceli P91, která dosahuje 

oproti oceli 17 134 až dvojnásobné meze pevnosti při tečení [8]. Té je dosaženo zejména 

vlivem intenzivního precipitačního zpevnění jemnými částicemi nitridu vanadu (VN). 

Tento nitrid se vyznačuje nízkou rychlostí hrubnutí a vysokou dlouhodobou rozměrovou 

stabilitou v podmínkách creepového namáhání [9]. Cílem vývoje těchto nových ocelí bylo 

dosáhnout hodnoty meze pevnosti při tečení při teplotě 600 °C za 100 000 h (RmT / 600 / 

105) na úrovni 100 MPa. Zatímco v případě oceli P91 této hodnoty ještě nebylo dosaženo, 

u později vyvinutých ocelí, evropské oceli E911 resp. japonské oceli P92 (NF 616) již byla 

tato limitní hodnota překročena. [7] 

Dochází také k vývoji 12% Cr ocelí se zlepšenou odolností proti vysokoteplotní 

korozi, která se označuje jako VM12. Pro oceli pracující při teplotách 650 °C se používají 

niklové slitiny Alloy 617 nebo Alloy 740. Vývoj teplot, tlaků a typů ocelí v tepelných 

elektrárnách je zachycen na obr. 2. Z progresivních ocelí P91, P92, E911 a VM12 bude 

v této práci podrobněji popsána ocel P92. [5] 

 

Obr. 2 Vývoj teplot, tlaků a druhů materiálů v tepelných elektrárnách [10] 
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1.2 Mikrostruktura 9-12% Cr ocelí 

Ve své výchozí podobě má ocel P92 mikrostrukturu tvořenou martenzitickými 

laťkami s četnými precipitáty (viz obr. 4). V experimentálním měření dle [11] byly ve 

zkoumané oceli P92 zjištěny precipitáty MX, M23C6. Precipitáty MX (VN a NbX) byly 

umístěny převážně uvnitř zrn (na hranicích dislokací a subzrn), zatímco karbidy M23C6 se 

utvářely na hranicích původních austenitických zrn a martenzitických latěk. Schématické 

zobrazení složení a vývoje mikrostruktury 9-12% Cr ocelí je zachyceno na obr. 3. [11] 

 

Obr. 3 Vývoj mikrostruktury 9-12% Cr ocelí v průběhu tečení [12] 

V literatuře [13] a [14] byl zjištěn u oceli P92 výskyt komplexních precipitátů 

nazvaných „V-wings“. Tyto precipitáty se skládají z lamelárních precipitátů nukleujících 

na kulových precipitátech NbX. Mikrostruktura 9-12% Cr ocelí může obsahovat taktéž tzv. 

Lavesovu fázi [15] a Z-fázi [16] [17].  

 

Obr. 4 Precipitáty vznikající u 9-12% Cr ocelí [16] 
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Vývoj mikrostruktury v závislosti na teplotních změnách 

Při dlouhodobém vystavení oceli zvýšeným teplotám dochází ke změnám 

mikrostruktury a degradaci mechanických vlastností oceli.  Schematicky je vývoj částic a 

subzrn během tečení a stárnutí zachycen na obr. 5. 

 

Obr. 5 Vývoj částic a subzrn při stárnutí a tečení [18] 

Z článku [19] vyplývá, že po provedení žíhání při 600 °C a 650 °C po dobu 

500 hodin nastaly v mikrostruktuře pouze nepatrné změny oproti její výchozí podobě. Po 

1 000 hodinách žíhání bylo možné na snímcích mikrostruktury pozorovat růst velikosti 

karbidů na původních hranicích austenitu, na hranicích martenzitických latěk a uvnitř zrn. 

K degradaci mikrostruktury martenzitických latěk nedošlo. Porovnání mikrostruktury 

výchozího stavu oceli P92 a mikrostruktury po žíhání při 600 °C po dobu 100 a 

1 000 hodin je zachyceno na obr. 6. [11] [19] 

   

Obr. 6 Vývoj mikrostruktury v závislosti na čase při vystavení oceli P92 teplotě 600 °C [19] 
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Viditelné změny mikrostruktury, způsobené vlivem teploty a doby žíhání, byly na 

vzorcích pozorovány při žíhání po dobu 5 000 hodin. Po této době docházelo k dalšímu 

nárůstu velikosti precipitátů. Při žíhání po dobu 10 000 hodin bylo možné pozorovat vliv 

popouštění martenzitu, při němž docházelo k tzv. „měknutí“ matrice. Příčinou tohoto jevu 

bylo pravděpodobně hrubnutí precipitátů M23C6. Ve struktuře se také vyskytovala 

Lavesova fáze. [11]  [19] 

Při žíhání po dobu 30 000 hodin dochází v oblastech s popuštěným martenzitem 

k místnímu rozpadu struktury martenzitických latěk. Vzniklá mikrostruktura stále obsahuje 

martenzitickou mikrostrukturu tvořenou četnými precipitáty různých velikostí na hranicích 

původních austenitických zrn a martenzitických latěk. V oblastech s vysokým množstvím 

precipitátů se na hranicích zrn tvoří tzv. řetízky precipitátů. [11] 

Dlouhodobým žíháním po dobu 70 000 hodin došlo k dalšímu rozpadu 

mikrostruktury martenzitických latěk. Výslednou mikrostrukturu lze charakterizovat jako 

degradované zóny martenzitu s velkými karbidy na hranicích původních austenitických zrn 

a uvnitř těchto zrn. Porovnání mikrostruktury po žíhání oceli P92 při 600 °C po dobu 5000, 

10 000 a 70 000 hodin je zachyceno na obr. 7. [11] [19] 

   

Obr. 7 Vývoj mikrostruktury v závislosti na čase při vystavení oceli P92 teplotě 600 °C [19] 

Mikrostruktura po žíhání oceli po dobu 100 000 hodin obsahuje oblasti s částečně 

rozpadlou strukturou latěk popuštěného martenzitu. Dochází k výraznější precipitaci na 

hranicích původních austenitických zrn a martenzitických latěk, což se projevuje nárůstem 

a koaguací precipitátů, které se formují do řetízků. Mikrostruktura je charakteristická 

precipitáty o velkých průměrech s výrazným stupněm rozpadu struktury martenzitických 

latěk. [11] 



 

16 

Karbidy M23C6 

Karbidy M23C6 jsou v počáteční struktuře utvářeny ihned po popouštění nukleací na 

hranicích zrn s vysokou hustotou dislokací. Jsou velmi důležité pro ukotvení hranic subzrn, 

při dlouhodobém tečení však mají relativně velkou rychlost hrubnutí. Karbidy byly 

nalezeny v např. v práci [20] při výzkumu trubky z oceli P92 s tloušťkou stěny 60 mm. Na 

této trubce bylo provedeno žíhání (při teplotě 1050 °C po dobu 30 minut s následným 

chladnutím na vzduchu až na pokojovou teplotu), poté byla trubka popuštěna (při teplotě 

765 °C po dobu 1 hodiny s následným chladnutím na vzduchu až na pokojovou teplotu). 

[20] [21] 

Na snímcích provedených metodou TEM (viz obr. 8) jsou zachyceny pomocí metody 

extrakční uhlíkové repliky částice precipitátů podobného chemického složení. Tyto částice 

byly identifikovány jako karbidy M23C6. Chemická analýza EDX prokázala, že jsou bohaté 

na Cr a Fe, obsahují malé množství wolframu a molybdenu, dále uhlík a neobsahují dusík. 

Analýza byla doplněna o SAED vzor získaný z precipitátu A1, který se shodoval se vzorem 

elektronové difrakce karbidu chrómu (Cr23C6, plošně středěná krystalická struktura 

s parametrem mřížky a = 1,06599 nm ve směru osy [011]). [20] 

Ze snímků (obr. 8) je patrné, že částice označené jako A1-A12 se vyskytují 

v odlišných morfologiích povrchu – jako nepravidelné částice tvaru kvádru (A1, A2, A5 a 

A7-A10), kulovité částice (A3, A11 a A12), krátké tyčovité částice (A4) či částice typu 

rovnoběžníku (A6). Velikost částic je uvedena v tab. 1. Částice s rozdílnou morfologií měly 

přibližně stejné chemické složení. Průměrné složení kovových elementů v těchto karbidech 

je 63,73Cr; 27,38Fe; 4W; 3,5Mo [at. %] s malým množstvím V, Mn a Ni. [20] 

 

Tab. 1 Velikost částic jednotlivých druhů karbidů M23C6 [20] 

Tvar částice 
Rozměr 

[nm] 
Tvar částice 

Rozměr 

[nm] 

Částice tvaru kvádru 100-150 Krátké tyčovité částice 
Délka dlouhé osy 100-200 

Délka krátké osy 50-90 

Kulovité částice 70-150 
Částice tvaru 

rovnoběžníku 
40-230 
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Obr. 8 Snímky extrakčních uhlíkových replik karbidů M23C6 (A1-A12) připravených z oceli P92 

v normalizovaném a popuštěném stavu; EDX spektrum z částice A1 [20] 

Panait a kol. [22] zkoumali růst karbidů M23C6 u oceli P91 po tečení oceli při teplotě 

600 °C po dobu delší než 100 000 hodin. Průměrná hodnota velikosti karbidů M23C6 se 

zvýšila ze 150-180 nm na 300 nm. Velikost částic M23C6 účinně bránících pohybu hranic 

subzrn je 100-200 nm. Mikrostrukturu oceli P91 po zpracování na jakost a po tečení při 

600 °C po dobu 113 431 hodin zachycuje obr. 10. [21] 

Na rychlost tečení oceli má vliv i zatížení. Maruyama a kol. [23] zjistili rozdílné 

vzdálenosti mezi precipitáty po statickém stárnutí a po tečení, které byly přisouzeny 

hrubnutí precipitátů vyvolanému zatížením (viz obr. 9). V závislosti na době tečení došlo u 

částic M23C6 ke zvýšení obsahu Cr. Aghajani a kol. [24] zjistili, že karbidům M23C6 v oceli 

trvá nové dosažení rovnováhy v chemickém složení přibližně 50 000 hodin, v důsledku 

čehož dochází k relativně velké rychlosti hrubnutí zrn během prvních 50 000 hodin tečení.  

Rychlost růstu M23C6 karbidů lze zpomalit přídavkem Co a B. [21] 
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Obr. 9 Snímky provedené metodou TEM zachycující bránění pohybu subzrn precipitáty M23C6 (a) po 

tečení při 600 °C po dobu 632 hod. při napětí 150 MPa, (b) po stárnutí při 650 °C po dobu 5 000 h [21] 

  

Obr. 10 Mikrostruktura oceli P91 (a) po zpracování na jakost (b) po tečení při 600 °C po dobu 

113 431 hod. [21] 

Částice MX 

Důležitými částicemi ovlivňujícími mechanické vlastnosti 9% Cr ocelí jsou MX 

precipitáty (kde M=Nb nebo V a X=C nebo N). Tyto částice zachycují volné dislokace 

v matrici, což vede ke zvýšení meze pevnosti při tečení. [13] 

Na snímcích provedených metodou TEM (viz obr. 11) jsou zachyceny pomocí 

metody extrakční uhlíkové repliky částice precipitátů MX (B1-B7). Chemická analýza EDX 

prokázala, že tyto částice bohaté na Nb a V obsahují také C, N. Vzorky B1-B7 měly 

podobné chemické složení (73,91Nb, 13,36V, 6,57Cr, 2,61 Mo, 1,94Fe a 1,61W [at. %]). 

Analýza byla doplněna o SAED vzor získaný z precipitátu B1, který se shodoval se vzorem 

elektronové difrakce karbidu niobu (NbC, krychlová plošně středěná mřížka s parametrem 

mřížky a = 0,4469 nm ve směru osy [123]). Z daného šetření byly částice identifikovány 

jako karbonitridy MX bohaté na Nb, obsahující malé množství Fe, Mo a W. [20] 
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Obr. 11 Snímky uhlíkových replik MX karbonitridů (B1-B7) připravených z oceli P92 v 

normalizovaném a popuštěném stavu; EDX spektrum z částice B1 [20] 

Na snímcích provedených metodou TEM (viz obr. 12) jsou zachyceny pomocí 

metody extrakční uhlíkové repliky další částice precipitátů MX (C1-C11). Chemická 

analýza EDX prokázala, že tyto částice bohaté na V obsahují také Cr, Nb, C, N a malé 

množství Mo, W a Fe. Analýza byla doplněna o SAED vzor získaný z precipitátu C1, který 

se shodoval se vzorem elektronové difrakce karbidu vanadu (VC, plošně středěná 

krystalická struktura s parametrem mřížky a = 0,4165 nm ve směru osy [013]). Z daného 

šetření byly částice identifikovány jako karbonitridy MX bohaté na V. [20] 

Chemické složení vzorků C1-C11 je možné zapsat ve tvaru (V0,7Nb0,1Cr0,2)(C,N). 

Kromě tohoto typu karbonitridů byly u dalších zkoumaných částic nalezeny 4 karbonitridy 

s chemickým složením odlišným od vzorků C1-C11, jejichž chemické složení je možné 

vyjádřit rovnicí (V0,55Nb0,25Cr0,2)(C,N). [20] 
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Obr. 12 Snímky uhlíkových replik MX karbonitridů (C1-C7) připravených z oceli P92 v 

normalizovaném a popuštěném stavu; EDX spektrum z částice C1 [20] 

Mimo karbonitridů MX zde byly nalezeny i další částice bohaté na V: 

a) karbidy obsahující uhlík, avšak neobsahující dusík. Jejich přibližné chemické 

složení je možné zapsat jako (V0,5-0,6Nb0,1-0,3Cr0,2-0,25)C.  

b) nitridy obsahující dusík, avšak neobsahující uhlík. Jejich přibližné chemické 

složení je možné zapsat jako (V0,75Nb0,05Cr0,2)N [20] 

Morfologii karbonitridů (V0,7Nb0,1Cr0,2)(C,N) bylo možné rozdělit dle tvaru na 

elipsovitý (C1, C2, C6, C7 a C9-C11), rovnoběžníkový (C3 a C4), kruhovitý tvar (C8) a 

nepravidelné pruhy (C5) [20]. Oproti M23C6 karbidům jsou malé MX karbonitridy mnohem 

stabilnější. Nedochází u nich k výrazné změně po dlouhodobém stárnutí při 600 °C (viz 

obr. 13). Dokonce i při tečení je jejich objemový podíl konstantní a nedochází k žádné 

změně v jejich velikosti nebo chemickém složení [24]. Panait a kol. [22] v práci potvrzuje, 
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že nedošlo k výrazné změně tvaru MX precipitátů po dlouhodobém tečení při teplotě 

600 °C. Nízkolegované oceli používané za vysokých teplot (např. modifikovaná ocel 

2.25Cr-1Mo) vykazují velmi dobrou mez pevnosti při tečení do 550 °C, což je přisuzováno 

právě vysoké stabilitě malých karbidů [25]. [21] 

 

Obr. 13 Stabilita MX karbonitridů v 9% Cr oceli (a) po zpracování na jakost (b) po stárnutí při 600 °C 

po dobu 4 000 h [21] 

Lavesova fáze 

Lavesova fáze je jeden z nejrozšířenějších precipitátů ve feritických 

(martenzitických) žáropevných ocelích. V původní mikrostruktuře oceli P92 (nevystavené 

teplotnímu stárnutí) se Lavesova fáze nenachází, struktura je tvořena popuštěným 

martenzitem zpevněným převážně karbidy M23C6, jak je patrné z obr. 14(a). Po vystavení 

oceli teplotnímu stárnutí při teplotě 600 °C po dobu 500 hod., následně 2 035 hod. a 

4 200 hod. již Lavesova fáze vzniká. Na obr. 14(b) je zachycena jako bílé částice 

nacházející se podél hranic zrn a latěk. [15] [26] 

  

Obr. 14 Mikrostruktura oceli P92 (a) po zpracování na jakost (b) po stárnutí při teplotě 600 °C po 

dobu 2035 hod. [26] 
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Spotřeba atomů W a Mo při utváření Lavesovy fáze působí proti zpevňování tuhého 

roztoku a precipitačnímu zpevňování. Velikost částic Lavesovy fáze má výrazný vliv na 

mez pevnosti při tečení. Lee a kol. [27] předpokládají, že precipitační zpevňování vlivem 

Lavesovy fáze může kompenzovat ztrátu zpevnění tuhým roztokem v počátečním stádiu 

tečení, později ale není Lavesova fáze vlivem jejího zhrubnutí schopna danou ztrátu 

nahradit. Abe [28] podobnou skutečnost potvrzuje u oceli 9Cr-WVTa, u níž precipitace 

Lavesovy fáze mohla v prvotní fázi přispět ke snížení rychlosti tečení, ale velký nárůst ve 

velikosti Lavesovy fáze urychlil rychlost tečení při terciárním stádiu tečení. Hald [29] pak 

ve své práci uvádí, že velikost Lavesovy fáze zůstává stabilní (cca 100 nm) po dobu 

přibližně 10 000 hodin tečení. Hald proto předpokládá, že při tečení za teploty 600 °C do 

této doby přispívá k stabilitě mikrostruktury a pevnosti při tečení více precipitační 

zpevnění Lavesovou fází, než zpevnění tuhého roztoku atomy W a Mo. [15] 

Na velikost částic Lavesovy fáze má vliv obsah Co v oceli. Pokud ocel obsahuje 

velké množství Co, střední velikost částic Lavesovy fáze roste na 200 nm v relativně 

krátkém čase (1 598 hodin při 600 °C). To nasvědčuje tomu, že přídavek Co v oceli může 

urychlovat růst Lavesovy fáze. [15] 

Po stárnutí při 600 °C po dobu 500 hod. má Lavesova fáze tyčovitý tvar a je stále 

koherentní k matrici. Po stárnutí oceli po delší dobu dochází k nárůstu množství a velikosti 

této fáze. Lavesova fáze poté mění svůj tvar z tyčovitého tvaru na tvar kvádru. Po stárnutí 

oceli po dobu 4 200 hodin mají největší částice velikost až 1 µm, tyto částice jsou k matrici 

nekoherentní. Grafické znázornění nukleace a růstu Lavesovy fáze je patrné z obr. 15. [15] 

[26] 

 

Obr. 15 Grafické znázornění nukleace a růstu Lavesovy fáze [21] 
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Z-fáze 

Precipitace Z-fáze je známá u austenitických ocelí ve formě CrNbN. Poprvé byla 

popsána v roce 1950 Binderem a kol. [30] v žáropevných austenitických ocelích 

legovaných Nb, její krystalická struktura pak byla detailněji vysvětlena v roce 1972 [31]. 

V austenitických ocelích s nízkým obsahem uhlíku precipituje Z-fáze velmi rychle ve 

formě malých tyčinkovitých částic, které mají příznivý vliv na proces zpevnění. Později 

byla Andrenem a kol. [32] nalezena v austenitické oceli 18Cr-12Ni-VNbN modifikovaná 

Z-fáze Cr(V,Nb)N, u které byla polovina Nb nahrazena V. Modifikovanou Z-fázi, která se 

od původní Z-fáze lišila obsahem V, bylo možné zapsat ve tvaru Cr2(V, Nb)2N2. [21] [33] 

U 9-12% Cr martenzitických ocelí byla popsána pouze Z-fáze Cr(V,Nb)N. V práci 

[34] Danielsen zkoumal několik 11-12% Cr ocelí X20 bez obsahu Nb, aby potvrdil výskyt 

CrVN Z-fáze. Vzorky vystavené teplotě 600 °C po dobu 150 000 hodin sice Z-fázi CrVN 

obsahovaly, tato fáze však byla přítomna pouze v malém množství a VN, MX precipitáty 

byly v oceli stále hojně rozmístěny. Tento jev je patrný z křivek tečení oceli X20, u které 

nenastává selhání, ke kterému dochází u podobných ocelí obsahujících Nb (viz obr. 16). 

Předpokládá se, že Nb slouží jako katalyzátor pro precipitaci Z-fáze a podstatně zvyšuje u 

9-12% Cr ocelí rychlost její precipitace (viz obr. 17). [33] 

 

 

Obr. 16 Srovnání odlišných 10-12 % Cr ocelí při 600 °C [35] 
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Obr. 17 Precipitace Z-fáze obsahující V (a) a precipitace Z-fáze obsahující Nb (b) [33] 

 

Na rozdíl od ostatních precipitátů je pro Z-fázi u těchto druhů ocelí obtížné 

nukleovat. Po provedení několikahodinového popouštění v rozmezí teplot 650 °C-800 °C 

nebyla Z-fáze nalezena v žádné z ocelí. [17] Dokonce u Cr ocelích s vysokým obsahem Cr, 

kde se Z-fáze utváří nejrychleji, bylo větší množství Z-fáze nalezeno až po dlouhodobém 

vystavení (po dobu 1 000 hod. a více) oceli teplotě 650 °C. Na základě experimentálního 

šetření dle [36] bylo zjištěno, že k nejrychlejší precipitaci této fáze dochází při 650 °C. [21] 

Po nukleaci Z-fáze dochází k jejímu rychlému růstu a v relativně krátkém čase 

vznikají velké částice této fáze. Cr(V, Nb)N Z-fáze roste rozpuštěním MN precipitátů 

(nitridů), které poskytují V, Nb a N a z odebírání Cr z matrice oceli [17]. Navzdory 

rychlému růstu při pozorování dlouhodobě vystavených vzorků byly přítomny ve struktuře 

jak velké, tak malé částice Z-fáze. To nasvědčuje tomu, že nukleace Z-fáze je pomalá a 

souvislá a z tohoto důvodu může být nukleační proces považován za faktor určující 

rychlost pro transformaci Z-fáze [37]. Z-fáze nukleuje převážně na hranicích latěk a 

původních hranicích austenitických zrn (místa výskytu MX částic) [21].  
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Na obr. 18 jsou zachyceny modely nukleace Z-fáze. Z obr. 19 je patrná dvouvrstvá 

tetragonální krystalická struktura Z-fáze. Fialově jsou značeny prvky Ta, Nb nebo V, 

zelená odpovídá Cr a oranžová N. Tučně je vyznačena elementární buňka Z-fáze 

(tetragonální) a odpovídající MX fáze (kubická). [33] 

 

 

Obr. 18 Modely nukleace Z-fáze [21] 

 

 

Obr. 19 Dvouvrstvá tetragonální krystalická struktura Z-fáze [33] 
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1.3 Vliv legujících prvků u 9-12% Cr ocelí 

Žáropevné oceli jsou tuhými roztoky zpevněné legované oceli, používané při 

teplotách vyšších než 500 °C do teplot 750 °C. Pro zpevnění ocelí se využívá tepelného 

zpracování, zpevnění tuhého roztoku a zpevnění precipitáty. Aby bylo možné dosáhnout 

požadovaných vlastností, skládají se všechny tyto oceli z několika legujících prvků. 

Jedním z nejdůležitějších legujících prvků v žáropevných ocelích je chrom (Cr), který 

přispívá ke zlepšení odolnosti proti oxidaci.  

Kobalt (Co) 

Kobalt je prvek stabilizující oblast austenitu, jeho přídavkem dochází ke zvýšení 

teploty Ms a Curieho teploty. Předpokládá se, že snižuje rychlost difúzních procesů a 

zpomaluje hrubnutí precipitátů. [38] [4] 

Molybden (Mo) 

Molybden je prvek stabilizující ferit, zvyšující mez pevnosti při tečení zpevněním 

tuhého roztoku. V popuštěném stavu je molybden v tuhém roztoku a přispívá k jeho 

zpevnění. Množství molybdenu však musí být limitováno, aby se předcházelo utváření -

feritu a intermetalické Lavesovy fáze. Pro 9-12% Cr oceli používané při vysokých 

teplotách by obsah Moeq neměl přesáhnout 1%. Ekvivalentní obsah molybdenu Moeq lze 

stanovit dle vztahu Moeq = Mo+0,5W [hm. %]. Pokud má ocel Moeq větší než 1 % při 

provozních teplotách 600-650 °C má ocel větší sklon ke vzniku intermetalické Lavesovy 

fáze, následkem čehož dochází k odstranění molybdenu z tuhého roztoku a redukci 

zpevnění tuhým roztokem. [4] [39] 

Chrom (Cr) 

Chrom je prvek stabilizující ferit, který je do ocelí přidáván za účelem zlepšení 

oxidační a korozní odolnosti. Je hlavním legujícím prvkem v oceli P92, kde přispívá 

k precipitačnímu zpevnění. Zpevňující účinek je zde dosažen precipitací karbidů bohatých 

na Cr z tuhého roztoku, které brání pohybu dislokací a hranic zrn a zajišťují tak zvýšení 

meze pevnosti při tečení. U oceli P92 jsou hlavními na Cr bohatými karbidy M23C6, které 

se utváří během popouštění a zůstávají ve struktuře během vystavení oceli vysokým 

teplotám. V ocelích obsahující dusík pak za určitých podmínek mohou vznikat na chrom 

bohaté částice M2X (Cr2N). [4] [39] 
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Wolfram (W) 

Wolfram je u oceli P92 používám jako náhrada za část obsahu molybdenu, 

používaného např. v oceli P91. Jako molybden je wolfram prvek, který přispívá ke 

zpevnění tuhého roztoku a jeho obsah v oceli zvyšuje mez pevnosti při tečení. S dobou 

tečení při vysokých teplotách výrazně klesá zpevnění způsobené wolframem a utváří se 

intermetalická Lavesova fáze. Limitní množství wolframu je také definováno rovnicí Moeq, 

optimální obsah wolframu by se měl pohybovat kolem 1,8 hm. %. 9% Cr oceli s obsahem 

wolframu větším než 2 hm. % urychlují utváření intermetalické Lavesovy fáze. [4] [39] 

Vanad a Niob (V, Nb) 

Vanad a niob jsou přidávány do oceli pro zvýšení utváření jemných a teplotně 

stabilních MX precipitátů uvnitř zrn. V oceli P92 mohou být MX precipitáty (V nebo Nb = 

M, C nebo N = X) přítomny ve formě karbidů MC, nitridů MN nebo karbonitridů M(C, N). 

Ačkoliv je množství MX částic ve feritických ocelích s vysokým obsahem Cr malé, jsou 

tyto částice nezbytné pro udržení jemnozrnné struktury při zvýšené provozní teplotě a pro 

zvýšení meze pevnosti oceli při tečení. [4] [39] 

Dusík a hliník (N, Al) 

Dusík má důležitou roli ve zvýšení životnosti při tečení oceli: umožňuje precipitaci 

zpevňujících nitridů ve formě MX. V tuhém roztoku má dusík výraznější zpevňující účinek 

než uhlík. Pokud ocel P92 obsahuje hliník, může vznikat AlN. AlN odstraňuje dusík, čímž 

dochází v oceli ke snížení množství nitridů vanadu a tedy k redukci meze pevnosti při 

tečení. Proto by 9-12% Cr oceli měly mít velmi malý obsah Al nebo vysoký poměr prvků 

N:Al. [4] [39] 

V práci pak Kuboň a kol. [40] uvádí, že snížením obsahu Al z 0,03 % na 0,003 % 

došlo ke zvýšení meze pevnosti při tečení o přibližně 15 %. Nitrid hliníku vytváří 

precipitáty velkých rozměrů vyskytující se na hranicích zrn, čímž dochází k podstatnému 

zhoršení tažnosti při tečení. Následkem precipitace AlN pak může dojít ke snížení 

precipitace jemných částic VN. Mez pevnosti při tečení za dobu 100 000 hodin 12Cr oceli 

s vysokým obsahem Al byla v porovnání s ocelemi s nižším obsahem hliníku menší o 

30 %. To poukazuje na to, že částice AlN nepřispívají k precipitačnímu zpevnění. [41] 
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Bor a fosfor (B, P) 

Bor segreguje do hranic austenitických zrn během ochlazování po austenitizaci. 

Během popouštění bór difunduje do původních austenitických zrn a vstupuje do rostoucích 

precipitátů M23C6. Bór vnikající do M23C6 částic snižuje rychlost jejich hrubnutí redukcí 

mezifázové energie. Fosfor může také segregovat do povrchu M23C6, malé množství 

fosforu obsahovala i intermetalická Lavesova fáze. [4] [39] 

Uhlík (C) 

Uhlík je prvek silně stabilizující austenit s relativně velkou rozpustností v austenitu a 

malou rozpustností ve feritu. Jeho vlivem dochází v oceli P92 k formování zpevňujících 

fází M23C6 a MX. [4] [39] 

Nikl a mangan (Ni, Mn) 

Nikl a mangan jsou prvky stabilizující austenit, snižující transformační teplotu 

přeměny feritu na austenit A1. Tyto prvky jsou do oceli přidávány proto, aby snížily teplotu 

transformace austenitu na ferit tak, aby došlo k 100% utvoření austenitu (bez -feritu) 

během austenitizace a 100% vytvoření martenzitické struktury během chladnutí. Nikl 

zvyšuje houževnatost oceli, ale při koncentracích přesahujících 0,4 at. % jeho vlivem 

dochází k podstatnému hrubnutí částic M23C6. Mangan snižuje rychlost hrubnutí M23C6 při 

nízkých koncentracích, pokud však jeho množství přesáhne 0,5 at. %, pak také přispívá 

k hrubnutí částic M23C6. Mangan se slučuje se sírou, což zvyšuje rozpustnost dusíku 

v austenitu. [4] [39] 
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1.4  Mechanické vlastnosti svarových spojů 

Martenzitická ocel je svařována v rozmezí teplot martenzitu, tedy mezi 250 a 350 °C. 

Z důvodu martenzitické mikrostruktury je třeba věnovat maximální pozornost teplotě 

během svařování a tepelnému zpracování svarových spojů. Po svařování je tvrdost 

svarového kovu přibližně 400 HV10. Tepelným zpracováním svarových spojů při 

teplotách 760-770 °C lze tvrdost snížit na hodnotu 250 HV10. Doba výdrže na teplotě pak 

závisí na tloušťce stěny a typu svařovacího procesu. [42] 

Výzkum mechanických vlastností svarových kovů provedl Urzynicok a kol. [43] na 

trubce o průměru D = 219,1 mm a tloušťce 31,75 mm vyrobené z oceli P92. Před procesem 

svařování byl proveden předehřev trubky na 200 °C, teplota interpass byla během 

svařování kontrolována a nepřesáhla 280 °C. Po dokončení svařování byl svarový spoj 

ochlazován na okolní teplotu. Po svařování bylo provedeno tepelné zpracování svarového 

spoje při teplotě 775 °C po dobu 90 minut. Průběh teplotního cyklu svařování včetně 

procesu tepelného zpracování po svařování je patrný z obr. 20. [43] 

 

 

Obr. 20 Průběh teplotního cyklu svařování včetně TZ svarového spoje oceli P92 [43] 
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V práci [43] provedl Urzynicok a kol. mechanické zkoušky svarových spojů oceli 

P92. Mez pevnosti svarových spojů byla v této práci měřena dle normy EN 895 [44]. 

Cílem bylo změřit mez pevnosti v tahu svarových spojů (Rm) a potvrdit, že dosahuje 

hodnot vyšších, než je minimální hodnota Rm základního materiálu, která dle normy 

EN 10216-2 [45] činí 620 MPa. Mez pevnosti tupých svarových spojů oceli P92 je 

zachycena na obr. 21. [43] 

 

 Obr. 21 Mez pevnosti tupých svarových spojů oceli P92 [43]  

Následně byly v práci provedeny zkoušky vrubové houževnatosti. Minimální 

hodnota nárazové práce měřená při teplotě okolí je dle normy EN 12952-6 [46] v tepelně 

ovlivněné oblasti 24 J a ve svarovém kovu 27 J. Z obr. 22 je pak patrné, že nárazová práce 

v tepelně ovlivněné oblasti i ve svarovém kovu dosahuje hodnot vyšších než je minimální 

hodnota uvedená v této normě. [43] 

 

Obr. 22 Vrubová houževnatost tupých svarových spojů oceli P92 [43] 
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Velký důraz je na svarové spoje kladen z hlediska dosažení co největší meze vrubové 

houževnatosti přídavného materiálu. Z metalurgického hlediska však není u svarových 

kovů martenzitických ocelí zhotovených ručním obloukovým svařováním obalenou 

elektrodou (SMAW) a svařováním pod tavidlem (SAW) velká možnost jak tuto mez 

výrazně zvýšit nad úroveň 47 J. Houževnatost může být zlepšena do určité míry vhodným 

výběrem metody svařování a parametrů tepelného zpracování. [42] 

Aby ve svarových spojích proběhla úplná transformace na martenzit, je důležité je 

před provedením tepelného zpracování ochladit pod teplotu dokončení martenzitické 

přeměny (Mf). Teplota Mf pro přídavné materiály stejného chemického složení jako má 

ocel P92 je přibližně 150 °C, z tohoto důvodu je třeba svarové spoje ochladit na hodnotu 

minimálně 100 °C [47].  

Při svařování automatem pod tavidlem se doporučuje provést tepelné zpracování při 

teplotě 760 °C po dobu 4 hodin. V technických listech je pro základní materiál P92 

uvedena doporučená teplota tepelného zpracování po svařování v rozmezí 730 až 780 °C. 

Z ekonomického hlediska je výhodné použít teplotu 760 °C a dobu tepelného zpracování v 

rozmezí 2-4 hodin (viz obr. 23). Lze použít i nižších teplot, tím však dojde ke snížení 

vrubové houževnatosti svarového kovu, případně bude třeba u nižších teplot podstatně 

delších časů, aby bylo dosaženo požadované hodnoty houževnatosti. Vliv režimu tepelného 

zpracování svarových spojů oceli P92 na hodnoty nárazové práce svarového kovu je 

zachycen na obr. 23. [42] 

 

Obr. 23 Vliv režimu TZ svarových spojů na hodnoty nárazové práce svarového kovu oceli P92 [42] 
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Na obr. 24 jsou pak zachyceny hodnoty nárazové práce svarových kovů stárnutých 

při 600 °C. Po 1 000 hodinách výdrže na teplotě 600 °C se hodnoty nárazové práce snížily 

z více jak 41 J na 25 J. [42] 

 

Obr. 24 Vrubová houževnatost svarového kovu oceli P92 po stárnutí při teplotě 600 °C, svař. SMAW 

[42] 

 

V práci [43] provedl Urzynicok a kol. také měření tvrdosti svarových spojů dle 

norem EN 15614-1 [48] a EN 12952-6 [46]. Z těchto norem vyplývá maximální hodnota 

tvrdost pro svarové spoje po provedeném tepelném zpracování 350 HV10. Místa měření 

tvrdosti svarového spoje jsou patrné z obr. 25. [43] 

 

 

Obr. 25 Místa měření tvrdosti tupých svarových spojů [43] 
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Průběh tvrdosti svarového spoje v linii A a linii B při svařování metodami GTAW / 

SMAW je patrný z obr. 26, průběh tvrdosti svarového spoje zhotoveného metodami 

svařování GTAW / GMAW je pak zachycen na obr. 27. 

 

 

Obr. 26 Výsledky měření tvrdosti GTAW / SMAW svarových spojů [43] 

 

 

Obr. 27 Výsledky měření tvrdosti GTAW / GMAW svarových spojů [43] 

 

Z průběhů tvrdosti přes svarový spoj je patrné, že ve všech měřeních bylo dosaženo 

hodnot nižších než maximálních normou povolených hodnot. 
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1.5 Svařování a výsledné zbytkové napětí 

Teplotní cyklus při svařování ovlivňuje svar a jeho okolí, při chladnutí dochází ke 

smršťování svaru a jsou do něj vnášena zbytková napětí. Největší zbytková napětí jsou 

v podélném směru ve svarovém kovu a ve směru příčném ke směru svařování v tepelně 

ovlivněné oblasti a přilehlém základním materiálu. [50] 

Velikost maximálního napětí je primárně funkcí meze kluzu materiálu a maximální 

teploty ve svaru. V experimentálních šetřeních, zabývajících se složením elektrod pro 

nízkolegované oceli bylo zjištěno, že ve svarech dochází ke vzniku pouze nízkých 

tahových a v některých případech tlakových napětí. Grafické znázornění vzniku axiálního 

napětí ve svarových spojích při ochlazování upnutých vzorků (vytvořené autory Nitschke-

Pagelem a Wohlfartem [49]) je zachyceno na obr. 28. [50] 

Payares-Asprino a kol. [51] určili rozsah teplot začátku martenzitické přeměny na 

390 až 270 °C pro svary zhotovené různými druhy přídavných materiálů, lišících se 

především obsahem Ni a Cr. [50] 

 

 

Obr. 28 Vznik axiálního napětí ve svarových spojích při ochlazování upnutých vzorků C-Mn („a“), 

bainitických („b“) a martenzitických („c“) ocelí [49] 
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1.6 Vznik trhlin ve svarových spojích 

9% Cr oceli jsou pro dosažení významné meze pevnosti při tečení závislé na 

uskutečnění martenzitické transformace. Svarové spoje těchto ocelí jsou náchylné na 

selhání při tečení oceli v tepelně ovlivněné zóně svarových spojů, ve které vznikají trhliny 

známé jako trhliny IV. typu. Ty vznikají na vnějším okraji viditelné tepelně ovlivněné 

oblasti v pásmu normalizace nebo pásmu částečné překrystalizace. Na obr. 29 jsou 

zachyceny oblasti, ve kterých dochází k jednotlivým typům trhlin. [50] [10] 

 

Obr. 29 Jednotlivé druhy trhlin, vznikající ve svarovém kovu [50] 

 Tento efekt je důsledkem fázové přeměny nastávající u těchto druhů ocelí. 

V základním materiálu v blízkosti hranice ztavení je totiž dosaženo kritické teploty (teploty 

vyšší než 830-850 °C), při které dochází k austenitické transformaci. Čas svařování (a tedy 

i výdrž na této teplotě) je krátká na to, aby došlo k rozpuštění všech karbidů původně 

přítomných v austenitizovaném a popuštěném základním materiálu. Z tohoto důvodu má 

vzniklý austenit nízký obsah uhlíku a při ochlazování svaru pod transformační teplotu 

dochází k tomu, že i vznikající martenzit má nízký obsah uhlíku, což souvisí s nízkou 

pevností a mezí při tečení. Průběh tvrdosti přes svarový spoj oceli P92 je zachycen na obr. 

30. [10] 

  

Obr. 30 Průběh tvrdosti přes svarový spoj oceli P92 [10] 
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Jedinou možností, jak se vyhnout tomuto oslabení vzniklému v tepelně ovlivněné 

oblasti, je nechat proběhnout austenitizaci a následně ocel popustit - místo provedení 

obvyklého tepelného zpracování po svařování. Pouze tak dojde k tomu, že všechny karbidy 

M23C6 přejdou do roztoku v austenitu. Při stanovení meze pevnosti při tečení svarových 

spojů je proto doporučeno dle druhu oceli počítat s tzv. redukčním součinitelem  

(viz obr. 30) [10]. 

 

 

Obr. 31 Redukční součinitele pro svarové spoje 9-12% martenzitických ocelí [10] 
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1.7 Tečení žáropevných ocelí 

Mez pevnosti při tečení je jednou z nejdůležitějších vlastností při volbě ocelí 

používaných za vysokých teplot. Tečení je charakterizováno jako deformace materiálu 

vystaveného napětí nižšímu, než je mez kluzu nebo mez pevnosti při teplotách vyšších než 

0,4 absolutní teploty tání. Tečení je tedy tepelně aktivovaný proces závislý na napětí, 

teplotě, času a na materiálových vlastnostech. Křivka tečení ocelí včetně znázornění 

jednotlivých stádií tečení vyplývá z obr. 32 [39]. 

 

Obr. 32 Křivka tečení ocelí [39] 

Z křivky jsou patrné 3 stádia tečení -  primární, sekundární a terciární tečení. Během 

primárního stádia tečení dochází po prvotním zatížení k poklesu rychlosti tečení až na 

určitou konstantní hodnotu. Namáhání je kombinací elastické a plastické deformace, se 

zvýšením hustoty dislokací dochází ke snižování rychlosti tečení. V sekundárním stádiu je 

rychlost deformačního zpevnění vyvážena rychlostí dislokačního zotavení, z tohoto 

důvodu je rychlost tečení konstantní a dosahuje minimálních hodnot. V terciárním stádiu 

se deformační rychlost strmě zvyšuje a vlivem tečení dochází uvnitř materiálu ke vzniku 

vad. Vznikem vad narůstá místní napětí uvnitř součástí, které stále urychluje deformační 

rychlost vedoucí k lomu součásti. [39] 

Základní charakteristikou pro žáropevné oceli používané při vysokých teplotách 

v elektrárnách je jejich odolnost proti tečení. Ta je určena: 

 mezí pevnosti při tečení, což je konstantní napětí způsobující (v daném čase a 

při dané teplotě) deformaci, která nepřesáhne stanovenou hodnotu (např. 1 % 

pro 105 hodin při 600 °C); 

 dobou do lomu součásti. [2] 
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Mez pevnosti při tečení závisí na deformační rychlosti v druhém stádiu tečení 

(sekundárním stádium). Čím menší je rychlost tečení, tím větší je hodnota meze pevnosti 

při tečení. Deformace při tečení se řídí dvěma rozdílnými vztahy. Při nízkých teplotách je 

deformační chování materiálu popsáno rovnicí (1): 

𝜀̇ = 𝐵𝑒𝑥𝑝(𝛽𝜎) (
−𝑄

𝑅𝑇
) ,  (1)  [52] 

kde 𝜀̇ je rychlost deformace, B a 𝛽 jsou konstanty, 𝜎 je napětí při sekundárním stádiu 

tečení, Q je aktivační energie pro deformaci, R je univerzální plynová konstanta a T je 

absolutní teplota. Při vysokých teplotách pak platí rovnice (2): 

𝜀̇ = 𝐴𝜎𝑛𝑒𝑥𝑝 (
−𝑄

𝑅𝑇
), (2) [53] 

kde A je konstanta, n je napěťový exponent. [2] 

Velikost exponentu n je rovna 1 v případě viskózního tečení, 2 v oblasti 

superplasticity, případně se pohybuje od 4 do 5 v oblasti deformace za horka a od 6 do 8 

v oblasti deformace za tepla. Při přechodu z oblasti deformace za horka do deformace za 

tepla je pak exponent stanoven dle pravidla n = n + 2. [2] 

 

Obr. 33 Závislost normalizovaných rychlostí deformace na normalizovaných napětích [2] 
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Pro lepší grafické vyjádření je závislost deformační rychlosti na použitém zatížení při 

sekundárním tečení znázorněna v logaritmických souřadnicích (viz obr. 33). Na jednu z os 

je vynesena normalizovaná deformační rychlost 𝜀̇𝑘𝑇(𝐷1𝐺𝑏), kde k je Boltzmannova 

konstanta, D1 je teplotně závislý koeficient mřížkové difuze, G je teplotně závislý modul 

pružnosti ve smyku, b je Burgersův vektor dislokací, na druhou osu pak normalizované 

napětí 𝜎/𝐺. Pokud nenastává významná oblast sekundárního tečení, je rychlost deformace 

𝜀̇ definována jako minimální deformační rychlost. [2] 

Změny v aktivační energii a v povaze tečení v závislosti na teplotě nebo aplikovaném 

napětí jsou spojeny se změnami mechanismu plastické deformace. Tyto mechanismy lze 

v hrubozrnných materiálech (≥ 10 m) popsat následně: 

1) V oblastech s nízkými napětími nastává tečení vlivem difuze vakancí uvnitř zrna. 

Aktivační energie je rovna aktivační energii pro mřížkovou difuzi (mechanismus 

tečení Nabarro-Herring nebo Harper-Dorn). Herring [54] poukázal na to, že 

probíhající difuze uvnitř zrn polykrystalické tuhé látky může způsobit přemísťování 

vakancí vlivem působícího smykového napětí. Nastává difuzní tok hmoty uvnitř 

každého krystalového zrna pryč od hranic, ve kterých nastává normálový tlak 

směrem k těm, u kterých dochází k normálovému tahu. [2] 

 

Obr. 34 Vlastní difuze uvnitř polykrystalické pevné látky [55] 

2) V oblastech, ve kterých nastává deformace za horka, se dislokace do velké 

vzdálenosti přeskupují do směru kolmého k jejich rovině kluzu vlivem 

vysokoteplotního šplhu, který je kontrolován difuzí. Tím je dislokaci umožněno 

překonat překážku, což vede k nízkým hodnotám meze pevnosti při tečení. [2] 

3) V oblastech s deformací za tepla se dislokace přeskupují pouze na malé vzdálenosti 

vlivem pomalého nízkoteplotního šplhu, který je kontrolován difuzí jádry dislokací. 

[2] 
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4) V oblastech s deformací za studena nemají dislokace možnost se přeskupit a během 

jejich pohybu jsou nuceny protínat překážky. Pro materiály používané za vysokých 

teplot musí teploty a napětí odpovídající provozním podmínkám ležet v intervalu 

pro studenou deformaci. [2] 

Rozdílné chování 9-12%Cr ocelí při tečení 

Jak vyplývá z obr. 35, mají jednotlivé druhy ocelí rozdílnou hodnotu meze pevnosti 

při tečení. Například norma EN 10216-2 [45] uvádí u starší oceli X20 mez pevnosti při 

tečení značně nižší než u oceli P91 – proto mohou být součásti vyrobené z P91 tenčí než 

z oceli X20 (ocel X20 zase měla mez pevnosti vyšší než nízkolegovaná ocel 14MoV6-3). 

[56] 

Dalším rozdílem mezi ocelemi X20 a P91 je maximální povolená provozní teplota: 

X20 je vystavena prostředí páry o teplotách do přibližně 560-565 °C, P91 se používá 

v nových elektrárnách s teplotami mírně vyššími do 570-580 °C. V mnohých případech je 

ovšem skutečná provozní teplota obou ocelí nižší (v rozmezí teplot 500-550 °C). Rozdíl 

mezi možnými provozními teplotami ocelí X20 a P91 je částečně způsoben odlišnými 

pevnostními možnostmi obou materiálů. Obě oceli mají také rozdílné chemické složení: 

X20 má vyšší obsah uhlíku, ale méně dusíku než ocel P91, což vede k odlišnému složení 

MX precipitátů. Větší obsah uhlíku způsobuje u oceli X20 před popouštěním vyšší tvrdost 

martenzitu a nižší houževnatost. Jak je patrné z obr. 35, mez pevnosti při tečené oceli P92 

je vyšší, než u oceli X20 i  P91. [56] 

 

Obr. 35 Mez pevnosti při tečení jednotlivých druhů ocelí [56] 
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Zvýšení meze pevnosti při tečení přídavkem bóru 

Zvýšení meze pevnosti při tečení lze dosáhnout například stabilizací martenzitické 

struktury přídavkem bóru. Na obr. 37 je zachycen vliv množství bóru a normalizační 

teploty na rychlost tečení v závislosti na čase. Zkušební vzorky (s rozdílným množstvím 

bóru) byly normalizovány (1050 °C / 1 hod.) a popuštěny (790 °C / 1 hod.). U ocelí 

označených jako 0B-H a 0,0092B-H byla provedena normalizace při vyšších teplotách 

(1150 °C / 0,5 hod.). Křivky rychlosti tečení v závislosti na čase oceli 9Cr-3W-3Co-VNb 

s rozdílným obsahem B při teplotě 923K (650 °C) jsou patrné z obr. 36 a obr. 37 [57]. 

 

Obr. 36 Křivky rychlosti tečení v závislosti na čase oceli 9Cr-3W-3Co-VNb s rozdílným obsahem B při 

teplotě 923 K [57] 

 

Obr. 37 Křivky rychlosti tečení v závislosti na čase oceli 9Cr-3W-3Co-VNb s rozdílným obsahem B při 

teplotě 923 K [57] 
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Křivky tečení se skládají z primární oblasti tečení, ve které dochází ke snížení 

rychlosti tečení s časem a z terciární oblasti tečení, ve které se rychlost tečení zvyšuje 

v závislosti na čase. V počátečním stádiu tečení je rychlost tečení u těchto typů ocelí 

přibližně stejná bez ohledu na obsah bóru a způsob tepelného zpracování. Se vzrůstajícím 

obsahem bóru dochází k prodloužení primárního tečení, což se projevuje menší rychlostí 

tečení a delší dobou do lomu součásti. U oceli 0,0092B-H proces normalizace za vysokých 

teplot přispívá ke snížení minimální rychlosti tečení, a tedy k delší době do lomu, obzvláště 

pak při nízkém napětí a dlouhodobém tečení. U oceli bez obsahu bóru (0B a 0B-H) však 

teplota normalizace rychlost tečení téměř neovlivňuje. [57] 

Rozložení bóru v oceli 0,0039B po stárnutí při teplotě 923 K (650 °C) po dobu 

10 300 hodin v závislosti na vzdálenosti od primárních austenitických zrn je zobrazeno na 

obr. 38. [57] 

 

Obr. 38 Koncentrace bóru v částicích M23C6 u oceli 0.0139B po stárnutí po dobu 10 300 hod. při 

teplotě 923 K jako funkce vzdálenosti od původních austenitických zrn [57] 

 

Bór je obsažen v karbidech M23C6, jeho obsah je výraznější v okolí primárních 

austenitických zrn. V Lavesově fázi Fe2W, vylučující se v průběhu tečení, nebyla nalezena 

přítomnost bóru. Na obr. 39 je snímek metodou SEM 0B a 0,0039B ocelí po stárnutí 

10 300 hodin při teplotě 923 K (650 °C). [57] 
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Obr. 39 SEM snímky oceli 0B a 0,0139B po stárnutí po dobu 10 300 hodin při teplotě 923 K [57] 

V mikrostruktuře oceli 0B jsou po popuštění přítomny jemné karbidy M23C6, při 

vystavení vysokým teplotám však značně hrubnou. U oceli 0,0139B zůstávají jemné 

karbidy M23C6 rozložené podél hranic zrn přítomny i po vystavení vysokým teplotám. 

Z toho lze usoudit, že přídavek bóru snižuje rychlost hrubnutí karbidů M23C6 během tečení. 

U 9% Cr ocelí je přemisťování hranic latěk nebo bloků (způsobující jejich hrubnutí) 

spojeno s počátkem terciárního stádia tečení. Stabilizací jemných karbidů M23C6 bórem 

dochází k zamezení pohybu hranic zrn po delší dobu a terciární stádium nastává až později. 

Tím je dosaženo efektivního snížení minimální rychlosti tečení a zvýšení doby do lomu 

součásti. [57]  
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Zvýšení meze pevnosti při tečení přídavkem kobaltu 

Dalším z prvků, ovlivňujících tečení žáropevných ocelí je Co. Obr. 40(a) zachycuje 

creepové vlastnosti ocelí P92 a 9Cr-3Co-2W-VNbB při teplotě 650 °C, obr. 40(b) pak 

zobrazuje snížení tvrdosti doprovázené vyčerpáním W z tuhého roztoku. 

 

Obr. 40 (a) Napěťové křivky v závislosti na době do lomu součástí ocelí 9%Cr-3%Co-2%W a P92 za 

teploty 650 °C (b) snížení tvrdosti doprovázené vyčerpáním W z tuhého roztoku [58] 

Z daného grafického vyjádření je patrná závislost aplikovaného napětí na době do 

lomu vzorku. Obsah Co (konkrétně přídavek 3 % Co) u oceli 9Cr-3Co-2W-VNbB má 

pozitivní vliv na živostnost součásti při tečení. Do 2 000 hodin zvyšuje dobu do lomu 

součásti u oceli P92 desetinásobně, u delších časů tečení je to pak 4-5krát. [58] 

Ačkoliv se proložené závislosti logaritmu doby do lomu na logaritmu napětí obou 

ocelí lámou ve stejném čase (1 826 hod.) a oddělují tak tzv. krátkodobé stádium  

(< 1 826 hod.) a dlouhodobé stádium creepu (> 1 826 hod.), u obou ocelí dochází ke 

snižování meze pevnosti při tečení v čase přibližně 2 000 hod., pouze u oceli P92 při napětí 

110 MPa a u oceli 9Cr-3Co-2W-VNbB při napětí 140 MPa. Legování oceli P92 kobaltem 

tedy alespoň při relativně krátkých časech pozitivně ovlivňuje hodnotu napětí, při kterém 

dochází k prudčímu poklesu napěťové křivky, na druhou stranu pak oproti klasické oceli 

P92 dochází u modifikované oceli P92 se 3 % Co k rychlejší degradaci meze pevnosti při 

tečení v dlouhodobé oblasti. [58] 
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Vliv napětí na rychlost tečení 

Křivky závislosti rychlosti tečení na čase (deformaci) při odlišných napětích (od 200 

do 100 MPa) jsou patrné z obr. 41 a obr. 43. Tyto křivky jsou typické pro 9% Cr 

martenzitické oceli obsahující rozpuštěné karbidy a karbonitridy sekundární fáze.  [58] 

 

Obr. 41 Závislost rychlosti tečení na čase při teplotě 650 °C a zatíženích 100-200 MPa [58] 

 

Obr. 42 Závislost rychlosti tečení na deformaci při teplotě 650 °C a zatíženích 100-200 MPa [58] 

Z obr. 42 vyplývá, že snižováním hodnoty napětí dochází ke zkracování primárního 

stádia a prodlužování terciárního stádia tečení, přičemž rozdíl mezi rychlostmi tečení 

v jednotlivých oblastech tečení je výraznější. S poklesem napětí (z hodnoty 200 MPa na 

hodnotu 140 MPa) dochází k prodlužování sekundární oblasti tečení. Při působících 

napětích 100 a 120 MPa v primární oblasti rychlost tečení v závislosti na deformaci prudce 

klesá až na minimální hodnotu, poté dochází v terciární oblasti k jejímu strmému nárůstu. 

Při použití těchto napětí nebyl pozorován ustálený stav. Se snižující se hodnotou napětí 

z 200 MPa na 100 MPa klesá minimální rychlost tečení z přibližně 10-6 na 10-10 s-1. [58] 
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1.8  Mechanismy zpevnění 9-12%Cr ocelí 

Ve feritických ocelích s vysokým obsahem Cr lze nalézt několik typů překážek 

bránících pohybu dislokací. Mezi tyto překážky lze řadit hranice subzrn, volné dislokace 

uvnitř subzrn a částice M23C6, Fe2M a MX. Také rozpuštěné atomy (např. Mo a W) mohou 

přispívat ke zvýšení pevnosti při tečení. [59] 

 

Obr. 43 Snímky hranic původních austenitických zrn,  hranic latěk a karbidů rozmístěných po 

hranicích zrn / latěk; (b) snímek stejné oblasti o větší velikosti  [60] 

Existují tři hlavní způsoby zpevňování oceli: 

 zpevňování tuhého roztoku (W a Mo v tuhém roztoku); 

 precipitační zpevňování; 

 dislokační zpevňování; [59] 

Každý ze zpevňujících mechanismů (zpevnění roztoku, dislokační zpevnění nebo 

zpevnění částicemi) je efektivní při tečení, pokud zbylé 2 mechanismy nejsou přítomny. 

U reálných ocelí se obvykle nachází všechny tyto tři zpevňující mechanismy. Navíc oceli 

obsahují současně několik druhů částic, např. MX, M23C6 a Fe2M. [61] 

Zpevnění tuhého roztoku 

U tohoto mechanismu zpevnění dochází k rozpuštění atomu jednoho prvku mezi 

atomy prvku druhého, čímž vzniká substituční nebo intersticiální bodová porucha mřížky  

(viz obr. 44). Rozpuštěné atomy způsobují deformaci mřížky, která brání pohybu dislokací, 

a dochází ke zvýšení meze kluzu materiálu. [62] 
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Mezi vhodné atomy zpevňující tuhý roztok u feritických i austenitických 

žáropevných ocelí patří substitučně rozpuštěné atomy (Mo a W), které mají větší velikost 

atomů než atomy Fe v matrici. Vzájemným působením rozpuštěných atomů a dislokací 

vzniká napěťové pole, které vnáší do krystalové mřížky tlakové nebo tahové napětí, čímž 

tvoří bariéru dalšímu pohybu dislokací. [62] 

 

Obr. 44 Dva základní druhy tuhých roztoků [62] 

Minimální rychlosti tečení oceli -Fe (0,001 hm. % C) a oceli Fe (0,001 hm. % C) 

s obsahem 2,3 hm. % W jsou porovnány na obr. 45. Oba tyto materiály nemají strukturu 

tvořenou subzrny s volnými dislokacemi. Jak je z obrázku patrné, došlo přídavkem W ke 

snížení rychlost tečení o 3 řády. Zpevňování tuhého roztoku je tedy efektivní, pokud 

dislokační a precipitační zpevnění chybí. Iwanaga a kol. ve svém článku [63] potvrzují 

zpevňování roztoku ve slitině s dislokační substrukturou Fe-9Cr-2Ni. Snížení rychlosti 

tečení přídavkem 2,3 % W je však u oceli s částicovou a dislokační substrukturou  

(Fe-9Cr-VNbCN) méně výrazné než u železa  bez těchto překážek. [59] 

 

Obr. 45 Minimální rychlosti tečení feritických ocelí při 600 °C [59] 
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Precipitační zpevnění 

Jedním z nejvýznamnějších mechanismů zpevňování v 9-12% ocelích je zpevňování 

precipitační. Aby bylo dosaženo dostatečného zpevnění tímto mechanismem jsou obvykle 

v oceli odolné proti tečení přítomny různé typy karbonitridů a intermetalických sloučenin, 

jako je M23C6, M6C, M7C3, MX, M2X a Fe2(Mo,W) Lavesova fáze, kde M značí kovový 

prvek a X uhlík / dusík. [64] 

Částice sekundární fáze pak mohou nukleovat na různých místech, např. hranicích 

zrn, hranicích subzrn a uvnitř subzrn. V závislosti na nukleačním místě lze efekt 

zpevňování vysvětlit následně: 

 zvýšením odolnosti proti tečení přímým působením částic jako překážka 

pohybu dislokací;  

 zvýšením odolnosti proti tečení nepřímo ukotvením hranic zrn a subzrn, čímž 

dochází k zachování počáteční „vhodné“ mikrostruktury po delší dobu a je 

zpomaleno hrubnutí mikrostruktury. 

Schématické znázornění mikrostruktury latěk a bloků je zobrazeno na obr. 46 

 

Obr. 46 Schématické znázornění mikrostruktury latěk a bloků [64] 

Precipitáty zvyšují pevnost materiálu (čímž snižují deformace způsobené tečením) 

tím, že brání pohybu hranic zrn a subzrn. To má za následek zpevnění karbidicky 

stabilizované substruktury. Na obr. 47 je znázorněn vliv částic na ukotvení hranic subzrn.  
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Obr. 47 Křivky tečení popuštěné martenzitické oceli s (Fe-9Cr-0,1C) a bez (Fe-9Cr-2Ni) částic M23C6 

[61] 

Obr. 47 zobrazuje křivky tečení oceli 9Cr-0,1C mající částice M23C6 na hranicích subzrn a 

oceli 9Cr-2Ni, která tyto částice neobsahuje. Obě oceli mají dislokační substrukturu 

typickou pro popuštěný martenzit. Částice M23C6 zlepšují odolnost proti tečení, protože 

zpomalují proces zotavení dislokační substruktury. [61] 

 

Obr. 48 Srovnání minimální rychlosti α-Fe a precipitačně zpevněné slitiny [61] 

Efekt precipitačního zpevnění na rychlosti tečení 9-12% Cr ocelí je patrný z obr. 48. 

Na tomto obrázku je zachyceno srovnání minimálních rychlostí tečení tuhého roztoku -Fe 

a precipitačně zpevněných slitin -Fe-V-Nb a -Fe-Mo-W-V-Nb. Ve srovnání s tuhým 

roztokem -Fe vykazují precipitačně zpevněné slitiny znatelně menší minimální rychlost 

tečení. [61] 
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Pokud precipitát na dislokaci působí přímo, bylo navrženo několik postupů, jak určit 

prahovou hodnotu napětí potřebného pro dislokaci, aby překonala překážku nacházející se 

na kluzné rovině. Polcik [65] ve své práci uvádí, že vlivem charakteru částic sekundární 

fáze v 9-12% Cr ocelích nedochází ke střihu precipitátů dislokacemi. Dislokace 

v závislosti na teplotě mohou překonávat částice pouze obecným nebo místním šplháním, 

nebo tzv. Orowanovým mechanismem. [61] 

Orowanovo napětí 

Pokud rozpuštěné částice narazí na rovinu kluzu tvořenou dislokacemi, je třeba 

překonat určité prahové napětí, aby došlo k šplhu dislokací. Jsou-li částice v plošném 

uspořádání  dostatečně silné (nedochází k jejich ustřižení dislokacemi), pak prahové 

napětí, při kterém dochází k plastickému toku, se nazývá Orowanovo napětí. Lze ho 

stanovit následovně: 

𝜎𝑂𝑟 = 𝐶.
𝐺𝑏

𝜆
 (3) [61] 

kde C je konstanta, G je modul pružnosti ve smyku, b Burgersův vektor a  střední 

vzdálenost mezi precipitáty v rovině kluzu. Je patrné, že Orowanovo napětí je převážně 

určeno mezičásticovou vzdáleností . [61] 

Z obr. 49 vyplývají různé stádia překonávání precipitátů dle Orowana. Pokud se 

pohybující dislokace střetne s překážkou, začnou se dislokační segmenty mezi částicemi 

ohýbat vlivem působícího střižného napětí v rovině kluzu (obr. 49(a)). Pokud je působící 

střižné napětí ohýbající dislokační segmenty v místě jejich styku dostatečně velké, dojde 

ve stykových bodech k anihilaci těchto dislokačních segmentů (obr. 49(b)) za vzniku 

dislokačních smyček kolem precipitátů, zatímco zbylé spojené úseky dislokací pokračují 

dále k další překážce (obr. 49(c)).  [61] 

 

Obr. 49 Překonávání silných překážek dislokacemi dle Orowana [61] 



 

51 

Šplh dislokací 

Při vyšších teplotách, kdy je difuze hmoty urychlena a prahové napětí o není 

překročeno, dislokace překonávají překážku šplhem. Pro šplh dislokací lze definovat dva 

limitní případy: 

a) Dislokace může překonat překážku místním šplhem (viz obr. 50(a)). V tomto 

případě dislokační segment mezi částicemi zůstává v rovině kluzu a zbytek jeho profilu je 

formován povrchem částice při jejím šplhu. Prahové napětí pro místní šplh je určeno 

napětím nezbytným pro vytvoření nové délky dislokací utvářených během šplhu a 

převážně závisí na parametrech precipitátu. [61] 

b) Pokud nastane obecný šplh, šplhají všechny dislokace pryč z roviny kluzu, jak je 

patrné z obr. 50(b). U tohoto druhu šplhu dochází k menšímu přírůstku dislokační délky, 

což vede k nižším prahovým napětím. Vlivem zvýšeného pohybu difuzní hmoty je obecný 

šplh pomalejší než místní šplh. [61] 

 

  

Obr. 50 Znázornění dislokačního uspořádání pro (a) místní, (b) obecný šplh [61] 

 

Srovnání rychlostí tečení bainitických ocelí s dislokační substrukturou (B) a 

feritických ocelí bez dislokační substruktury (F) je patrné z obr. 51. Dislokační 

substruktura bainitu je podobná žíhanému martenzitu.  Pokud se v mikrostruktuře nachází 

MX částice a rozpuštěné atomy (0,6W+0,15 Mo), pak účinkem dislokační substruktury 

dochází ke snížení rychlost tečení na 1/70, což demonstruje efektivitu dislokačního 

zpevňování při tečení. Dislokační zpevňování bylo pozorováno i u ocelí Fe-9Cr-VNbCN 

s dislokační substrukturou a Fe-VNbC bez dislokační substruktury. [59] 
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Obr. 51 Minimální rychlosti tečení feritických a bainitických ocelí při teplotě 600 °C a tlaku 98 MPa 

[59] 

Jak je patrné z obr. 51, dislokační substruktura bez částic a rozpuštěných atomů (B) 

snižuje minimální rychlost tečení jen nepatrně (F->B), protože bez existence těchto 

překážek dochází za zvýšených teplot k rychlému zotavení dislokační substruktury a 

hustota dislokací prudce klesá. Částice a rozpuštěné atomy napomáhají zpevnění 

dislokační substruktury. Při podobném množství částic (F+P vs. B+P) nebo rozpuštěných 

atomů (F+P+S vs. B+P+S) dochází k efektivnějšímu snížení rychlosti tečení, pokud je 

přítomna dislokační substruktura. Z výše uvedeného vyplývá, že rozptýlené částice a 

rozpuštěné atomy pomáhají při dislokačním zpevňování. [59] 

 

Zpevňování hranicemi zrn a subzrn 

Vliv zpevňování hranicemi zrn a subzrn lze vysvětlit vytvořením překážky 

dislokačnímu pohybu. Velikost efektu zpevnění roste se zmenšováním velikosti zrna a se 

zvyšující se hustotou překážek. Podle klasické Hall-Petchovy rovnice je vliv velikosti zrn 

vyjádřen vzorcem: 

𝜏𝑔𝑟 = 𝑘𝑔𝑟 . 𝑑𝑔𝑟
−
1

2  (4) [59]  

kde kgr je zpevňující koeficient a dgr je velikost zrn. Materiál je tím více zpevněn, čím jsou 

jeho zrna menší. Limitním omezením velikosti zrna je velikost elementární buňky mřížky 

materiálu [59]. 
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2 Cíle a metodika disertační práce 

2.1 Cíle disertační práce 

 Na základě měření teplotních cyklů stanovit průběhy teplotních cyklů pro pásmo 

normalizace a částečné překrystalizace, provést simulaci těchto cyklů na simulátoru 

teplotních cyklů. 

 Na simulovaných pásmech TOO provést stanovení mechanických vlastností 

jednotlivých pásem TOO včetně ověření jejich mikrostruktury. 

 Porovnat výsledky nasimulovaných vzorků s reálnými svarovými spoji oceli P92 

provedenými technologiemi svařování 141. 

 Na základě dosažených výsledků navrhnout optimalizované tepelné zpracování 

svarových spojů s ohledem na jejich mikrostrukturu a mechanické vlastnosti. 

 Definovat závěry z teoretického a experimentálního šetření žáropevných 9% Cr 

ocelí. 

2.2 Metodika experimentální části disertační práce 

1. Měření a simulace teplotních cyklů  

 Zhotovení zkušebních svarových spojů pro určení velikosti jednotlivých tepelně 

ovlivněných oblastí při daných metodách svařování (111 a 141); 

 Přesné zaznamenání průběhu teplotních cyklů v tepelně ovlivněné oblasti 

svarového spoje pomocí termočlánků, přivařených ke dnu děr s odstupňovanou 

hloubkou; 

 Rozbor a stanovení charakteristických parametrů teplotních cyklů svařování pro 

pásmo normalizace a částečné překrystalizace; 

 Metalografické šetření TOO po měření teplotních cyklů: 

 Příprava vzorků pro následnou simulaci pásem svarového spoje; 

 Vlastní proces simulace teplotních cyklů jednotlivých pásem tepelně ovlivněné 

oblasti svarového spoje na simulátoru teplotních cyklů;  

 Mikrostrukturní analýza nasimulovaných pásem: 

o analýza mikrostruktury nasimulovaných pásem optickým mikroskopem, 

o TEM vybraných nasimulovaných pásem,  

o TEM reálného svarového spoje, 

o srovnání mikrostruktury vybraných nasimulovaných pásem a reálného 

svarového spoje; 

 Měření mikrotvrdosti vybraných nasimulovaných pásem TOO: 
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2. Vliv tepelného zpracování na vlastnosti svarového spoje oceli P92 

 Zhotovení zkušebních svarových spojů oceli P92 metodami 141 a 111 za účelem 

měření mechanických vlastností svarového spoje v závislosti na režimu tepelného 

zpracování po svaření; 

 Tepelné zpracování svarových spojů v různých variantách; 

 Měření a analýza mechanických vlastností svarového spoje ve výchozím stavu po 

svaření a po provedení různých režimů tepelného zpracování se zaměřením na: 

o mez pevnosti,  

o vrubovou houževnatost, 

o tvrdost HV10. 

 Měření vrubové houževnatosti a tvrdosti na vzorcích s nasimulovaným teplotním 

cyklem a srovnání dosažených výsledků s reálnými svary. 
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3 Zjištění velikosti TOO použitých metod svařování 

Rozsáhlé experimentální šetření započalo přípravou zkušebních vzorků pro měření 

teplotních cyklů. Aby bylo možné navrhnout velikosti otvorů pro termočlánky, bylo třeba 

určit velikost tepelně ovlivněné oblasti pro ruční obloukové svařování obalenou elektrodou 

(o průměrech elektrody D = 2,5 mm a D = 3,2 mm) a pro svařování metodou TIG. Detail 

tepelně ovlivněné oblasti je zachycen na obr. 52, makrostruktura jednotlivých metod 

svařování je zobrazena na obr. 53, obr. 54 a obr. 55. 

 

Obr. 52 Detail TOO při obloukovém svařování obalenou elektrodou  3,2 

 

Obr. 53 Makrostruktura při svařování metodou TIG 
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Obr. 54 Makrostruktura při svařování metodou 111 elektrodou o průměru D = 3,2 mm 

 

 

Obr. 55 Makrostruktura při svařování metodou 111 elektrodou o průměru D = 2,5 mm 
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Z provedených měření pak bylo možné konstatovat, že: 

 největší tepelně ovlivněná oblast vzniká při svařování metodou TIG, u které byla 

střední naměřená hodnota 1313,8 m ; 

 při ručním obloukovém svařování obalenou elektrodou o D = 3,2 mm byla střední 

naměřená hodnota 1161 m ; 

 nejmenší tepelně ovlivněná oblast vznikla u svařování ručním obloukovým 

svařováním obalenou elektrodou o průměru D = 2,5 mm a měla střední naměřenou 

hodnotu 1071,3 m . 

Na základě informací o tepelně ovlivněných oblastech jednotlivých metod svařování 

byl sestaven výkres desky pro vlastní měření teplotních cyklů. V desce bylo zhotoveno 

16 děr o průměru 4 mm sloužících k umístění termočlánků. Hloubka děr byla 

odstupňována od 6,95 mm do 8,0 mm a od 7,45 mm do 8,5 mm, a to po 0,15 mm. 

Z důvodu nutnosti zhotovení ploché díry (kvůli pozdějšímu připevnění termočlánků) bylo 

třeba ke zhotovení otvorů použít frézu o průměru 4 mm místo vrtáku. 
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4 Měření teplotních cyklů oceli P92 č. 1 

Cílem měření teplotních cyklů reálných svarových spojů bylo zjistit parametry 

nezbytné pro následné simulování teplotních cyklů na simulátoru vlastní konstrukce a 

popsat mikrostrukturu pásem TOO. Na zkušebních deskách o rozměrech 370 x 180 mm a 

tloušťce 20 mm byly zhotoveny úkosy tvaru V a na opačné straně vyvrtány díry pro 

umístění termočlánků, jak je patrné z obr. 56. Do děr s plochým zakončením byly následně 

přivařeny kondenzátorovým odporovým svařováním jednotlivé termočlánky typu K. Po 

připojení termočlánků pomocí kompenzačního vedení s malým vnitřním odporem k měřicí 

stanicí OMB-DAQ-54/55/56 byly průběhy jednotlivých termočlánků zaznamenány.  

 

Obr. 56 Výkres zkušební desky pro měření teplotních cyklů 

Pro zhotovení svarových spojů na deskách z oceli P92 byly použity tyto metody 

svařování:  

 metoda ručního obloukového svařování obalenou elektrodou (111), průměr 

elektrody D = 2,5 mm; 

 metoda ručního obloukového svařování obalenou elektrodou (111), průměr 

elektrody D = 3,2 mm; 

 metoda svařování netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního 

plynu – TIG (141). 
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Připevnění termočlánků k měřené zkušební součásti je zachyceno na obr. 57. 

 

Obr. 57 Termočlánky přivařené ke zkušební součásti 

Parametry použitých způsobů svařování vyplývají z tab. 2 a tab. 3. 

Tab. 2 Parametry pro metodu 141 

Metoda svařování 141  

Typ svarového spoje V 

Poloha svařování PA 

Ochranný plyn ARCAL TIG-MOG, AirLiquide 

Přídavný materiál Thermanit MTS616, Bohler, Ø 2,4 mm 

Svařovací proud 150-170 A 

Svařovací napětí 14-17 V 

Tepelný příkon 0,92 kJ.mm-1 

Tab. 3 Parametry pro metodu 111 

Metoda svařování 111 

Typ svarového spoje V 

Poloha svařování PA 

Přídavný materiál 
Thermanit MTS616, Bohler, Ø 2,5 mm 

Thermanit MTS616, Bohler, Ø 3,2 mm 

Svařovací proud 
82-96 A pro elektrodu Ø 2,5 mm 

112-117 A pro elektrodu Ø 3,2 mm 

Svařovací napětí 22-26 V pro obě elektrody 

Tepelný příkon 
0,49 kJ.mm-1 pro elektrodu Ø 2,5 mm 

0,82 kJ.mm-1 pro elektrodu Ø 3,2 mm 
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Cílem měření bylo určit: 

 průběhy změn teploty v jednotlivých vzdálenostech od hranice ztavení v 

závislosti na čase; 

 maximální teplotu cyklů; 

 dobu chladnutí svarového spoje z teploty 800 °C na teplotu 500 °C; 

 dobu mezi ohřevem svarového spoje na transformační teplotu AC1 (AC3) a 

opětovným ochlazením svarového spoje na tuto teplotu.  

Po naměření průběhů teplotních cyklů byly pro účely provedení metalografické 

analýzy odebrány ze zkušebních desek vzorky, a to v místě spoje termočlánků s deskou. 

Tyto vzorky byly zality do metylmetakrylátové licí pryskyřice Dentacryl, jak vyplývá 

z obr. 58. Po vybroušení a naleptání leptadlem Villela-Bain byla mikrostruktura a 

makrostruktura vzorků zdokumentována. 

 

 

Obr. 58 Příprava odebraných vzorků pro mikrostrukturní a makrostrukturní analýzu  
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4.1 Ruční obloukové svařování – elektroda D = 2,5 mm 

Zkušební deska včetně popisu hloubky navrtaných otvorů a zaznačeného směru 

svařování je zachycena na obr. 59, průběhy naměřených teplotních cyklů jsou zobrazeny 

na obr. 60. 

 

Obr. 59 Zkušební deska - svařování metodou 111, průměr elektrody D = 2,5 mm 

 

 

Obr. 60 Průběh teplotních cyklů – metoda 111, průměr elektrody D = 2,5 mm 
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Údaje vyplývající z měření teplotních cyklů vzorků svařovaných metodou 111, 

elektrodou o průměru D = 2,5 mm jsou zaznamenány v tab. 4. 

Tab. 4 Naměřené údaje – metoda 111, průměr elektrody D = 2,5 mm 

Označení vzorku 
Tmax 

[°C] 

∆t8/5 

[s] 

Výdrž na teplotě [s] Vzdálenost 

od HZ 

[mm] 
845 (AC1) 

[°C]  

945 (AC3) 

[°C]  

111 (D = 2,5) 

vzd. od HZ: 3,05 
951 17,9 5,5 2,3 - 

111 (D = 2,5) 

vzd. od HZ: 2,9 
969 13,0 5,2 3,0 1,4 

111 (D = 2,5) 

vzd. od HZ: 2,75 
857 6,4 1,2 - 1,8 

111 (D = 2,5) 

vzd. od HZ: 2,45 
1140 11,3 5,9 4,4 - 

111 (D = 2,5) 

vzd. od HZ: 2,3 
1087 11,0 5,1 3,6 - 

111 (D = 2,5) 

vzd. od HZ: 2,15 
999 9,8 4,3 3,0 - 

111 (D = 2,5) 

vzd. od HZ: 2 
1036 9,5 4,6 3,0 - 

Makrostruktura vybraných vzorků obsahující vyznačenou vzdálenost mezi 

přivařeným termočlánkem a hranicí ztavení je zobrazena na obr. 61 a obr. 62. 

 

Obr. 61 Makrostruktura vzorku 111 (D = 2,5) vzd. od HZ: 2,9 mm 
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Obr. 62 Makrostruktura vzorku 111 (D = 2,5) vzd. od HZ: 2,75 mm 

Mikrostruktura vybraného vzorku s označením 111 (D = 2,5) vzd. od HZ: 2,75 mm 

je zobrazena na obr. 63. Z obrázku je patrná tepelně ovlivněná oblast (vlevo), oblast 

svarového kovu (vpravo) a přechod mezi nimi - hranice ztavení. 

 

Obr. 63 Mikrostruktura vzorku 111 (D = 2,5) vzd. od HZ: 2,75 mm 
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4.2 Ruční obloukové svařování – elektroda D = 3,2 mm 

Zkušební deska včetně popisu hloubky navrtaných otvorů a zaznačeného směru 

svařování je zachycena na obr. 64, průběhy naměřených teplotních cyklů jsou zobrazeny 

na obr. 65. 

 

Obr. 64 Zkušební deska - svařování metodou 111, průměr elektrody D = 3,2 mm 

 

Obr. 65 Průběh teplotních cyklů – metoda 111, průměr elektrody D = 3,2 mm, MT 

Na straně desky s menší tloušťkou materiálu mezi svarem a dnem vyvrtaného otvoru 

(strana desky označená „MT“) došlo při svařování elektrodou o průměru D = 3,2 mm 

k odpadnutí většiny termočlánků. Reprezentativní průběh teplotního cyklu je zde 

zastoupen pouze termočlánkem vzdáleným od hranice ztavení 2,55 mm.  
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Údaje vyplývající z měření teplotních cyklů vzorků svařovaných metodou 111, 

elektrodou o průměru D = 3,2 mm na této straně zkušební desky jsou zaznamenány v tab. 5 

Tab. 5 Naměřené údaje – metoda 111, průměr el. D = 3,2 mm, MT 

Označení vzorku 
Tmax 

[°C] 

∆t8/5 

[s] 

Výdrž na teplotě [s] Vzdálenost 

od HZ  

[mm] 
845 (AC1) 

[°C] 

945 (AC3) 

[°C]  

111 (D = 3,2) - MT 

vzd. od HZ: 2,55 
1164 10,05 5 4 - 

 

Měření bylo opakováno na straně desky s větší tloušťkou materiálu mezi svarem a 

dnem vyvrtaného otvoru (strana desky označená „VT“), průběhy naměřených teplotních 

cyklů metodou 111 elektrodou o D = 3,2 mm zachycuje obr. 66. 

 

Obr. 66 Průběh teplotních cyklů - metoda 111, průměr elektrody D = 3,2 mm, VT 

 

V tomto případě již nedošlo k odpadnutí termočlánků a byly zaznamenány všechny 

naměřené průběhy teplotních cyklů (obr. 66). Výsledky měření jsou uvedeny v tab. 6. 
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Tab. 6 Naměřené údaje – metoda 111, průměr el. D = 3,2 mm, VT 

Označení vzorku 
Tmax. 

[°C] 

∆t8/5 

[s] 

Výdrž na teplotě [s] Vzdálenost 

od HZ 

[mm] 
845 (AC1) 

[°C]  

945 (AC3) 

[°C]  

111 (D = 3,2) - VT 

vzd. od HZ: 3,05 mm 
1065 13,75 5,0 3,2 - 

111 (D = 3,2) - VT 

vzd. od HZ: 2,90 mm 
1079 14,10 4,9 3,6 - 

111 (D = 3,2) - VT 

vzd. od HZ: 2,75 mm 
1028 13,95 4,8 2,8 1,09 

111 (D = 3,2) - VT 

vzd. od HZ: 2,60 mm 
1126 14,85 5,0 3,9 - 

111 (D = 3,2) - VT 

vzd. od HZ: 2,45 mm 
1110 22,40 6,0 4,3 - 

111 (D = 3,2) - VT 

vzd. od HZ: 2,30 mm 
1118 19,36 5,5 3,8 - 

111 (D = 3,2) - VT 

vzd. od HZ: 2,15 mm 
1151 16,65 5,3 4,0 - 

111 (D = 3,2) - VT 

vzd. od HZ: 2,00 mm 
1161 10,85 4,8 3,7 0,74 

Mikrostruktura vybraného vzorku s označením 111 (D = 3,2) – VT vzd. od  

HZ: 2,75 mm je zobrazena na obr. 67. Z obrázku je patrný přechod mezi základním 

materiálem (vlevo) a tepelně ovlivněnou oblastí (vpravo).  

 

Obr. 67 Mikrostruktura vzorku 111 (D = 3,2) – VT vzd. od HZ: 2,75 mm 
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Mikrostruktura vzorku s označením 111 (D = 3,2) – VT vzd. od HZ: 2,0 mm je 

zachycena na obr. 68. Tato mikrostruktura náleží svarovému kovu, jehož struktura je licí a 

tvoří ji popuštěný martenzit. 

 

Obr. 68 Mikrostruktura vzorku 111 (D = 3,2) – VT vzd. od HZ: 2,0 mm 

Makrostruktura vybraných vzorků obsahující vyznačenou vzdálenost mezi 

přivařeným termočlánkem a hranicí ztavení je zobrazena na obr. 69 a obr. 70. 

 

Obr. 69 Makrostruktura vzorku 111 (D = 3,2) – VT vzd. od HZ: 2,75 mm 
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Obr. 70 Makrostruktura vzorku 111 (D = 3,2) – VT vzd. od HZ: 2,0 mm 

4.3 Svařování TIG 

Zkušební deska včetně popisu hloubky navrtaných otvorů a zaznačeného směru 

svařování je zachycena na obr. 71, průběhy naměřených teplotních cyklů jsou zobrazeny 

na obr. 72. 

 

Obr. 71 Zkušební deska - svařování metodou 141 
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Obr. 72 Průběh teplotních cyklů - svařování metodou 141 

Údaje vyplývající z měření teplotních cyklů vzorků svařovaných metodou 141 jsou 

zaznamenány v tab. 7. 

Tab. 7 Naměřené údaje – metoda 141 

Označení vzorku 
Tmax 

[°C] 

∆t8/5 

[s] 

Výdrž na teplotě [s] Vzdálenost 

od HZ 

[mm] 
845 (AC1) 

[°C] 

945 (AC3) 

[°C] 

141 

Vzd. od HZ: 2,55 mm 
1067 29,3 13,7 9,1 - 

141 

Vzd. od HZ: 2,40 mm 
1081 31,0 12,3 8,4 - 

141 

Vzd. od HZ: 2,25 mm 
1143 31,4 11,3 8,8 - 

141 

Vzd. od HZ: 2,10 mm 
1183 31,1 12,9 10,3 - 

141 

Vzd. od HZ: 1,95 mm 
1179 31,4 12,4 9,0 - 

141 

Vzd. od HZ: 1,80 mm 
1240 28,4 12,6 9,6 0,75 

141 

Vzd. od HZ: 1,65 mm 
1223 27,7 11,0 7,9 - 

141 

Vzd. od HZ: 1,50 mm 
1174 29,2 10,2 7,4 - 
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Makrostruktura vybraného vzorku 141 vzd. od HZ 1,8 mm obsahující vyznačenou 

vzdálenost mezi přivařeným termočlánkem a hranicí ztavení je zobrazena na obr. 73. 

 
Obr. 73 Makrostruktura vzorku 141 vzd. od HZ: 1,8 mm 
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5  Měření teplotních cyklů oceli P92 č. 2 

První etapa měření teplotních cyklů oceli P92 byla následně zopakována. Aby bylo 

možné porovnat správnost předchozího měření, byly připraveny zkušební vzorky 

o totožných rozměrech. Jako metody svařování byly použity tyto metody: 

 metoda ručního obloukového svařování obalenou elektrodou (111), průměr 

elektrody D = 3,2 mm; 

 metoda svařování netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního 

plynu – TIG (141). 

5.1 Ruční obloukové svařování – elektroda D = 3,2 mm 

Jelikož v 1. sérii měření došlo při svařování metodou 111 o průměru elektrody  

D = 3,2 mm k odpadnutí téměř všech termočlánků (u menší tloušťky materiálu pod 

svarem), byly konkrétně u této poloviny zkušebního kusu zvoleny nižší parametry 

svařování oproti ostatním měřením (viz tab. 8). Zkušební deska, na které bylo provedeno 

měření teplotních cyklů, je zobrazena na obr. 74, naměřené teplotní cykly jsou patrné 

z obr. 75. 

 

Obr. 74 Zkušební deska – svařování metodou 111, průměr elektrody D = 3,2 mm, MT 

Tab. 8 Parametry svařování - metoda svařování 111 (MT) 

Průměr 

elektrody 

Proud 

[A] 

Napětí 

[V] 

Typ proudu 

/ polarita 

Rychlost 

svařování 

[mm.s-1] 

Tepelný 

příkon 

[kJ.mm-1] 

Ø 3,2 80 19,5 DC/+ 3,113 0,401 
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Obr. 75 Průběh teplotních cyklů - metoda 111,  MT 

V tomto případě snížením svařovacích parametrů již nedošlo k odpadnutí měřicích 

termočlánků, avšak bylo naměřeno pouze vyžíhané pásmo svarového spoje. 

Výsledky měření svarového spoje s původními svařovacími parametry pro metodu 

111, průměr elektrody D = 3,2 a stranu s větší tloušťkou materiálu pod svarem jsou 

zachyceny na obr. 76. Výsledky měření teplotních cyklů jsou uvedeny v tab. 9. 

 

Obr. 76 Průběh teplotních cyklů - metoda 111,  průměr elektrody D = 3,2 mm, VT 
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Tab. 9 Naměřené údaje – metoda 111, průměr elektrody D = 3,2 mm, VT 

Označení vzorku 
Tmax 

[°C] 

∆t8/5 

[s] 

Výdrž na teplotě [s] 

845 (AC1) 

[°C] 

945 (AC3)  

[°C] 

111 (D = 3,2) - VT 

Vzd. od HZ 3,05 mm 
945 2,9 1,5 0,3 

111 (D = 3,2) - VT 

Vzd. od HZ 2,75 mm 
934 1,5 0,8 - 

111 (D = 3,2) - VT 

Vzd. od HZ 2,45 mm 
889 2,5 1,0 - 

111 (D = 3,2) - VT 

Vzd. od HZ 2,15 mm 
1042 3,3 3,3 2,3 

5.1 Svařování TIG 

V poslední fázi měření bylo provedeno měření teplotních cyklů na reálných svarových 

spojích zhotovených metodou svařování TIG (141). Zkušební deska, na které bylo 

provedeno měření teplotních cyklů, je zobrazena na obr. 77, naměřené teplotní cykly jsou 

patrné z obr. 78.  

 

 

Obr. 77 Zkušební deska – svařování metodou 141 
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Obr. 78 Průběh teplotních cyklů - metoda 141 

 

Výsledky měření teplotních cyklů metodou svařování TIG jsou uvedeny v tab. 10. 

 

Tab. 10 Naměřené údaje – metoda 141 

Označení vzorku 
Tmax. 

[°C] 

∆t8/5 

[s] 

Výdrž na teplotě [s] 

845 (AC1) 

[°C]  

945 (AC3) 

[°C]  

Vzdálenost od HZ 

3,05 mm 
835 25 - - 

Vzdálenost od HZ 

2,45 mm 
860 33 1 - 

Vzdálenost od HZ 

1,95 mm 
941 13 2 - 

Vzdálenost od HZ 

1,65 mm 
1083 16 13 6 
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6  Simulace teplotních cyklů 

Z naměřených reálných teplotních cyklů (obr. 78) byly pro účel simulace vybrány 

tyto termočlánky: 

 termočlánek ležící na hranici pásma částečné překrystalizace a normalizace, 

svařený metodou 141 - tento simulovaný vzorek byl označen jako I; 

 termočlánek zcela ležící v pásmu normalizace, svařený metodou 141 - tento 

simulovaný vzorek byl označen jako N. 

Zvolené průběhy teplotních cyklů byly následně nasimulovány pomocí simulátoru 

teplotních cyklů, na získaných vzorcích byla zkoumána mikrostruktura a hodnocena 

tvrdost tepelně ovlivněných oblastí svaru. 

Aby bylo možné nasimulovat teplotní pole na zkušební vzorky, bylo nutné 

připravené termočlánky přivařit doprostřed zkoumaných vzorků pomocí odporové 

svářečky. K zvýšení spolehlivosti procesu měření a omezení chyb při simulačním procesu 

byly na každý simulovaný vzorek přivařeny 2 termočlánky (viz obr. 79).  

 

Obr. 79 Termočlánky přivařené ke zkušebnímu vzorku 

Vlastní simulace pak probíhá na základě naměřených údajů z teplotního cyklu 

reálného svarového spoje pro dané pásmo tepelně ovlivněné oblasti. Na simulátoru (obr. 

80) se zkontrolují vstupní údaje a následně zobrazí se průběhy teplotních cyklů. Připravené 

vzorky s navařenými termočlánky jsou upnuty do čelistí teplotního simulátoru (obr. 81), 

spustí se proces simulace a dochází k uzavření vakuové komory. Poté dochází k přenosu 

teplotního pole na základě zadaných vstupních dat na zkušební vzorky. Po dosažení 
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maximální teploty simulovaného cyklu se vzorek začne ochlazovat ochlazovací křivkou na 

pokojovou teplotu. Čelisti pro upínání vzorku jsou chlazeny proudem vody uvnitř čelistí. 

Aby bylo možné vykompenzovat rozdíl mezi simulovanou ochlazovací rychlostí a 

rychlostí požadovanou, je nutné kromě chlazení pomocí vody použít i ochlazování 

vzduchem, který je přiváděn pomocí kompresoru přímo na tepelně modelovaný vzorek.  

 

Obr. 80 Teplotní simulátor 

 

Obr. 81 Zkušební vzorek upnutý v čelistech 
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Srovnání nasimulovaných teplotních cyklů (červená křivka) s reálně naměřenými 

cykly (modrá křivka) je patrné z obr. 82 a obr. 83. 

 

Obr. 82 Simulace vzorku svařovaného metodou TIG 

 

Obr. 83 Simulace vzorku svařovaného metodou TIG 
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6.1  Analýza mikrostruktury reálného svarového spoje 

V první části bylo provedeno vyhodnocení mikrostruktury základního materiálu a 

jednotlivých oblastí tepelně ovlivněné zóny vzorku svařeného metodou 141 odebraného 

z reálného svarového spoje. 

Mikrostruktura těsně nad vyvrtaným otvorem, ve kterém byl umístěn termočlánek při 

měření teplotních cyklů, je patrná z obr. 84. Precipitace v TOO nad vyvrtaným otvorem je 

zachycena na obr. 85. 

 

Obr. 84 Mikrostruktura těsně nad vyvrtaným otvorem 

 

Obr. 85 Precipitace v TOO nad vyvrtaným otvorem (TEM) 
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6.1.1 Mikrostruktura základního materiálu  

Mikrostruktura popuštěného martenzitu v základním materiálu je uvedena na obr. 86. 

Precipitace v základním materiálu je zachycena na obr. 87. 

 

Obr. 86 Mikrostruktura základního materiálu, detail 

 

Obr. 87 Precipitace v základním materiálu (TEM) 
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Mikrostruktura základního materiálu obsahovala četné karbidy M23C6, jemné částice 

(V,Nb)X (sekundární MX fáze) a v malém množství částice NbX (primární MX fáze). 

Chemické složení karbidů M23C6 je uvedeno v tab. 11, složení (V,Nb)X je patrné z tab. 12. 

K precipitaci částic Lavesovy fáze během tepelného zpracování na jakost nedošlo vlivem 

velké nukleační bariéry a krátkého času popuštění. Částice NbX, bránící růstu zrna během 

austenitizace obsahovaly titan, vanad a chróm (obr. 88). 

Tab. 11 Výsledky semikvantitativní rtg mikroanalýzy fáze M23C6, hm. % 

Č. analýzy V Cr Fe Mo W 

1 0,6 55,0 24,2 5,4 14,8 

2 0,8 55,7 25,8 4,9 12,8 

3 0,7 54,3 25,2 4,5 15,3 

 

Tab. 12 Výsledky semikvantitativní rtg mikroanalýzy fáze (V,Nb)X, hm. % 

Č. analýzy V Cr Fe Nb 

1 61,4 11,7 6,0 20,9 

2 63,4 13,1 2,2 21,3 

3 65,8 15,2 1,8 17,2 

 

 

Obr. 88 EDX spektrum fáze NbX 
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6.1.2 Mikrostruktura pásma částečné překrystalizace 

Mikrostruktura pásma částečné překrystalizace je patrná z obr. 89. Precipitace 

v pásmu částečné překrystalizace je zachycena na obr. 90. 

 

Obr. 89 Mikrostruktura oblasti částečné překrystalizace, detail 

 

Obr. 90 Precipitace v pásmu částečné překrystalizace (TEM) 

Při svařování došlo pouze k částečnému rozpuštění částic precipitátů přítomných 

v základním materiálu. Na replikách bylo možné pozorovat oblasti „čerstvého“ martenzitu 

(martenzit s definovanými martenzitickými laťkami) a zotaveného popuštěného martenzitu 

(velké útvary bez hranic zrn vzniklé během interkritického ohřevu). V tomto pásmu byly 

zjištěny fáze M23C6, NbX a (V, Nb)X, v útvarech „čerstvého“ martenzitu se navíc lokálně 

vyskytovaly jehlice cementitu vzniklé během ochlazování svaru. 
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6.1.3 Mikrostruktura pásma normalizace 

Mikrostruktura jemnozrnné oblasti TOO je dokumentována na obr. 91. Precipitace 

v této části TOO je uvedena na obr. 92. 

 

Obr. 91 Mikrostruktura pásma normalizace 

 

Obr. 92 Precipitace v pásmu normalizace (TEM) 
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V této části TOO proběhlo během svařování částečné rozpuštění částic precipitátu 

přítomných ve výchozím základním materiálu. Jelikož v této oblasti došlo k úplné 

austenitizaci, lze na celé ploše snímku pozorovat otisky hranic martenzitických latěk 

vzniklých při rozpadu austenitu během ochlazování svaru.  

Při analýze precipitace byly v jemnozrnné oblasti TOO zjištěny všechny minoritní 

fáze, které se vyskytovaly v základním materiálu. Kromě toho některé laťky martenzitu 

obsahovaly jehlice cementitu vzniklé během ochlazování svaru. 

Výsledky semikvantitativní rtg mikroanalýzy jednotlivých minoritních fází jsou 

shrnuty v tab. 13 - tab. 15. 

 

Tab. 13 Semikvantitativní rtg mikroanalýza fáze M23C6, hm. % 

Č. analýzy V Cr Fe Mo W 

1 0,7 54,3 25,6 3,8 15,6 

2 0,4 54,8 24,6 4,4 15,8 

3 0,4 54,0 26,9 4,7 14,0 

 

Tab. 14 Semikvantitativní rtg mikroanalýza fáze (V,Nb)X, hm. % 

Č. analýzy V Cr Fe Nb 

1 63,3 11,7 1,6 23,4 

2 60,3 13,5 2,0 24,2 

3 63,1 10,1 1,4 25,4 

 

Tab. 15 Semikvantitativní rtg mikroanalýzy fáze Fe3C, hm. % 

Č. analýzy Cr Fe 

1 21,1 78,9 

2 18,4 81,6 

3 17,8 82,2 
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6.1.4 Mikrostruktura pásma přehřátí 

Na obr. 93 je dokumentována mikrostruktura pásma přehřátí, její precipitace je 

zachycena na obr. 94. 

 

Obr. 93 Mikrostruktura pásma přehřátí, detail 

 

Obr. 94 Precipitace v hrubozrnné oblasti TOO (TEM) 
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Během teplotního cyklu při svařování došlo k úplnému rozpuštění částic M23C6, 

globulární částice přítomné v mikrostruktuře byly identifikovány jako nerozpuštěné částice 

NbX. Tyto částice v přehřátém pásmu účinně brzdily růst austenitického zrna, z tohoto 

důvodu se typická velikost původních austenitických zrn v tomto pásmu pohybovala pouze 

kolem 30 m. V těchto částicích byla obvykle detekována přítomnost titanu, vanadu a 

chrómu (tab. 16, obr. 95).  

Tab. 16 Semikvantitativní rtg mikroanalýza fáze NbX, hm. % 

Č. analýzy Ti V Cr Fe Nb 

1 8,7 13,7 6,6 0,7 70,3 

2 6,6 26,3 9,4 1,2 56,5 

3 6,5 10,2 4,9 0,8 77,6 

 

 

Obr. 95 EDX spektrum fáze NbX 

Mimo částic NbX se v hrubozrnné části TOO v malém množství vyskytovaly také 

jemné částice (V,Nb)X obsahující prvky dle obr. 97. Podmínky ochlazování svaru 

umožnily precipitaci jehlic cementitu v martenzitu (obr. 94) složených z prvků dle tab. 17 a 

obr. 96. 
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Tab. 17 Semikvantitativní rtg mikroanalýza fáze Fe3C, hm. % 

Č. analýzy Cr Fe 

1 20,8 79,2 

2 17,6 82,4 

3 16,8 83,2 

 

Obr. 96 EDX spektrum fáze Fe3C 

 

Obr. 97: EDX spektrum fáze (V,Nb)X 
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6.1.5 Mikrostruktura svarového kovu 

Mikrostruktura svarového kovu byla tvořena „čerstvým“ martenzitem a útvary  - 

feritu (obr. 98). 

 

Obr. 98 Mikrostruktura svarového kovu, martenzit +  - ferit 
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6.2  Měření tvrdosti reálného svarového spoje 

Na obr. 99 je dokumentován makrolept vzorku svařeného metodou 141 odebraného 

z reálného svarového spoje. Na obrázku jsou vyznačeny dvě oblasti měření (A a B) profilu 

tvrdosti HV1 přes TOO. V oblasti B lze očekávat pomalejší odvod tepla než v oblasti A. 

 

Obr. 99 Makrolept vzorku reálného svaru s vyznačenými oblastmi měření tvrdosti 

Profil tvrdosti HV1 v oblasti A je uveden na obr. 100. 

 

Obr. 100 Profil tvrdosti HV1 přes TOO (oblast A) 

Je zřejmé, že tvrdost přehřátého a normalizovaného pásma TOO dosahuje cca  

450 – 460 HV1. V interkritickém pásmu TOO lze pozorovat prudký pokles tvrdosti. 
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Na obr. 101 je uveden profil tvrdosti podél linie B vyznačené na obr. 99. 

 

Obr. 101 Profil tvrdosti HV1 podél linie B, od povrchu otvoru 

Tvrdost od povrchu otvoru až ke svarovému kovu leží v intervalu 440 – 470 HV1. 

Ve srovnání s profilem tvrdosti podél linie A to odpovídá normalizovanému pásmu a 

pásmu přehřátí. Tvrdost těsně pod povrchem otvoru odpovídá normalizovanému pásmu 

TOO. 

 

6.3  Mikrostruktura simulovaného vzorku N 

Mikrostrukturní rozbor byl proveden na vzorcích N1 (příčný řez) a N2 (výbrus 

rovnoběžný s osou tyče) v místě „přibodování“ termočlánku (viz obr. 102). Na obr. 103  je 

uveden snímek popuštěné martenzitické struktury ve vzorku N1, precipitace vzorku je 

dokumentována na obr. 104. 

 

 

Obr. 102 Simulovaný vzorek N 
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Obr. 103 Mikrostruktura vzorku N1 

 

Obr. 104 Precipitace ve vzorku N1, nerozpuštěné částice NbX, (V,Nb)X a jehlice Fe3C (TEM) 
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Obr. 105 Precipitace ve vzorku N1 (TEM) 

V průběhu tepelné simulace došlo k úplnému rozpuštění částic M23C6 přítomných 

v základním materiálu po tepelném zpracování na jakost. V mikrostruktuře zůstaly 

přítomny částice NbX, které kromě niobu obvykle obsahovaly malé množství titanu, 

vanadu a chrómu (viz obr. 106). Tento typ částic v 9-12% Cr ocelích je obvykle označován 

jako primární MX částice.  

 

Obr. 106 EDX spektrum fáze NbX 

Na replikách byly v menším množství rovněž identifikovány částice (V,Nb)X, tzv. 

sekundární MX částice. Uvnitř martenzitických latěk byla přítomna vysoká četnost 

jehlicovitých částic cementitu, tj. Fe3C. Tato metastabilní fáze se v oceli P92 ve stavu po 



 

92 

tepelném zpracování na jakost nevyskytuje. Cementit může precipitovat buď v průběhu 

pomalého ochlazování z teploty austenitizace, nebo na počátku popouštění „čerstvého“ 

martenzitu na teplotě pod A1, ale poměrně rychle dochází k jeho destabilizaci v důsledku 

vylučování termodynamicky mnohem stabilnějšího karbidu typu M23C6. Ve studovaném 

vzorku částice cementitu musely precipitovat v průběhu rozpadu austenitu na martenzit. 

Rychlost ochlazování vzorku N byla dostatečně pomalá, aby mohlo dojít k precipitaci 

jehlic cementitu z přesyceného tuhého roztoku. EDX spektra fází (V,Nb)X a Fe3C jsou 

uvedena na obr. 107 a obr. 108.  

 

Obr. 107 EDX spektrum fáze (V,Nb)X 

 

Obr. 108 EDX spektrum fáze Fe3C 
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Na základě srovnání získaných výsledků metalografického a mikrostrukturního 

studia pomocí transmisního elektronového mikroskopu na vzorku N1 s výsledky rozboru 

TOO v reálném svarovém spoji lze soudit, že mikrostruktura přesně ve středu délky vzorku 

N odpovídá pásmu přehřátí. 

6.4  Měření mikrotvrdosti vzorku N 

Na nasimulovaném vzorku N bylo provedeno měření tvrdosti, jehož výsledky jsou 

zaznamenány v tab. 18. 

 

Tab. 18 Výsledky měření tvrdosti HV1, vzorek N (příčný řez) 

Vzorek Tvrdost HV1 HV1stred ± STD 

N1 472, 453, 441, 500, 463, 445, 447 460 ± 21 

 

Podélný profil tvrdosti HV1 od středu délky dodaného vzorku je uveden na obr. 109. 

Je zřejmé, že simulované pásmo TOO zasahuje na vzorku N2 do vzdálenosti cca 6 mm. To 

znamená, že celková délka simulovaného pásma TOO na vzorku N činila pouze cca 

12 mm.  

 

 

Obr. 109 Podélný profil tvrdosti HV1, od místa „přibodování“ termočlánku 



 

94 

6.5  Mikrostruktura simulovaného vzorku I 

Mikrostrukturní rozbor byl proveden na vzorcích I1 (příčný řez) a I2 (výbrus 

rovnoběžný s osou tyče) v místě „přibodování“ termočlánku, jak je patrné z obr. 110.  

 

Obr. 110 Schéma odběru vzorků I1 a I2 pro metalografický rozbor 

Na obr. 111 je uveden snímek popuštěné martenzitické struktury vzorku I1. 

V mikrostruktuře lze pozorovat nerozpuštěné částice precipitátů. Precipitace ve vzorku I1 

je dokumentována na obr. 112.   

 

Obr. 111 Mikrostruktura vzorku I1, detail 
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Obr. 112 Precipitace ve vzorku I1 (TEM) 

 

Obr. 113 Precipitace ve vzorku I1 (TEM) 

Otisky hranic martenzitických latěk na jednotlivých snímcích dokazují, že ve 

studované oblasti došlo během svařování k úplné austenitizaci, tj. jedná se o 

normalizovanou oblast TOO. Ve studované oblasti TOO nedošlo k úplnému rozpuštění 

žádné z minoritních fází přítomných v základním materiálu, jak je patrné z obr. 114, obr. 

115 a obr. 116. 
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Obr. 114 EDX spektrum fáze NbX  

 

Obr. 115 EDX spektrum fáze (V,Nb)X 
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Obr. 116 EDX spektrum fáze M23C6 

Četnost nerozpuštěných částic precipitátu v mikrostruktuře vzorku I1 byla podstatně 

větší než ve vzorku N1. V martenzitických laťkách byly identifikovány jehlice cementitu 

(EDX spektrum fáze viz obr. 117), které vznikly v průběhu ochlazování svaru po rozpadu 

austenitu na martenzit. 

 

Obr. 117 EDX spektrum fáze Fe3C 
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Rychlost ochlazování vzorku I byla dostatečně pomalá, aby mohlo dojít k precipitaci 

jehlic cementitu z přesyceného tuhého roztoku (martenzitu).  

Ze srovnání získaných výsledků metalografického a elektronomikroskopického 

studia na vzorku I1 s výsledky rozboru TOO na reálně svařovaném vzorku jednoznačně 

vyplývá, že mikrostruktura přesně ve středu délky vzorku I odpovídá normalizovanému 

pásmu TOO (viz obr. 118).  

 

Obr. 118 Mikrostruktura simulované oblasti TOO 
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6.6  Měření mikrotvrdosti vzorku I 

Na nasimulovaném vzorku I bylo provedeno měření tvrdosti, jehož výsledky jsou 

zaznamenány v tab. 19. 

Tab. 19 Výsledky měření tvrdosti HV1 – vzorek I (příčný řez) 

Vzorek Tvrdost HV1 HV1stred ± STD 

I1 406, 435, 421, 425, 420, 416, 427 421 ± 9 

Profil tvrdosti HV1 od středu délky dodaného vzorku je uveden na obr. 119. Je 

zřejmé, že simulované pásmo TOO zasahuje do vzdálenosti cca 4 mm. To znamená, že 

celková délka simulovaného pásma TOO na vzorku I činila pouze cca 8 mm.  

 

Obr. 119 Podélný profil tvrdosti HV1, od místa „přibodování“ termočlánku 

 

Z

M 
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7  Vliv režimu TZ na mechanické vlastnosti svarových 
spojů 

Při procesu svařování dochází k tepelnému ovlivnění svarového spoje a jeho okolí, 

změnám struktury a degradaci mechanických vlastností v tepelně ovlivněných pásmech. 

Nepříznivý vliv svařování na mechanické vlastnosti lze částečně odstranit tepelným 

zpracováním při výhodném nastavení teploty a prodlevy na této teplotě.  

V této kapitole budou blíže popsány mechanické vlastnosti svarových spojů ihned po 

svařování a po provedení různých režimů tepelného zpracování. Cílem této kapitoly je 

zjistit, který režim tepelného zpracování je výhodný z hlediska pevnostních a plastických 

vlastností materiálu. 

Výzkum vlivu režimu tepelného zpracování na mechanické vlastnosti svarových 

spojů byl proveden: 

 na deskách o tloušťce 8 mm, svařených metodou svařování TIG; 

 na deskách o tloušťce 18 mm, svařených metodou svařování TIG (pro 

kořenové vrstvy) a metodou ručního obloukového svařování obalenou 

elektrodou (výplň). 

7.1  Svarové spoje desek o tloušťce 8 mm 

Základním materiálem pro zkušební svarové spoje byly plechy o tloušťce 8 mm 

z oceli P92 (X10CrWMoVNb9-2), na kterých byl zhotoven úkos dle obr. 120. Rozměry 

svarového úkosu a parametry svařování desek o tloušťce 8 mm vyplývají z tab. 20. 

 

Obr. 120 Zkušební desky o tl. 8 mm se zhotoveným úkosem 
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Tab. 20 Svarový úkos a parametry svařování desek o tloušťce 8 mm 

Rozměry svarového úkosu 

 

Svařovací poloha PA 

Přídavný materiál 

WT20, Thermanit MTS 616  

(EN 12070 – WZ CrMoWVNb) 

2,4 x 1000 mm, výrobce:  Boler Uddeholm CZ 

Ochranná atmosféra Argon 4.8, množství 12 l/min 

Svařovací proud 110 – 140 A 

Svařovací napětí 13 V 

Rychlost svařování 0,8 - 1,5 mm·s-1 

Tepelný příkon 0,7 – 1,2 kJ·mm-1 

Teplota předehřevu 200 °C 

Interpass teplota max. 300 °C 

Dohřev 250 / 2 hod. 

Na materiálu proběhla austenitizace při teplotě 1060 °C po dobu 1 hodiny 

s ochlazením v oleji. Po austenitizaci byla ocel popouštěna při 770 °C po dobu 1 hodiny 

a následně volně ochlazena na vzduchu. Mechanické vlastnosti základního materiálu při 

20 °C a 350 °C jsou uvedeny v tab. 21 a tab. 22. 

Tab. 21 Mechanické vlastnosti oceli P92 při 20 °C 

 

Rm 

[MPa] 

Rp0,2 

[Mpa] 

KV 

[J] 

A5 

[%] 

Z 

[%] 
HB 

Dle normy 620 - 850 > 440 > 27 > 17 - 185 - 260 

Naměřeno 667 477 109 24,4 62,8 220 

 

Tab. 22 Mechanické vlastnosti základního materiálu při 350 °C 

 

Rm 

[MPa] 

Rp0,2 

[MPa] 

A5 

[%] 

Z 

[%] 

Dle normy - > 382 - - 

Naměřeno 531 410 18,8 62,8 
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Zkušební desky byly svařeny metodou 141. Jako přídavný materiál pro tuto metodu 

svařování byl zvolen drát Thermanit MTS 616 Ø 2,4 mm. Chemické složení a mechanické 

vlastnosti přídavného materiálu jsou uvedeny v tab. 23 a tab. 24.  

Makrostruktura svarového spoje desek o tloušťce 8 mm je zachycena na obr. 121. 

 

Obr. 121 Příklad makrostruktury svarového spoje desek o tloušťce 8 mm 

Tab. 23 Chemické složení přídavného materiálu dle atestu 

Prvek C Mn Si Ni Cr Mo V W Nb N 

[hm. %] 0,1 0,45 0,38 0,60 8,80 0,40 0,20 1,60 0,06 0,07 

Tab. 24 Mechanické vlastnosti přídavného materiálu 

Parametr 
Rm 

[MPa] 

Re 

[MPa] 

KV 

[J] 

A5 

[%] 

Zjištěno 720 560 41 15 

Kontrolní analýza chemického složení svařených zkušebních desek byla provedena 

ve dvou místech, ve svarovém kovu a mimo svar. Naměřené hodnoty jsou uvedeny tab. 25 

a tab. 26. 

Tab. 25 Chemické složení svarového kovu 

Prvek 

[hm. %] 

C Mn Si P S Ni Cr Mo V 

0,102 0,618 0,27 0,002 0,008 0,461 9,297 0,476 0,27 

Prvek 

[hm. %] 

Ti W Al Pb Co Cu B Nb 316   

  0,016 2,11 0,009 0,0037 0,06 0,07 0,0046 0,057 

Tab. 26 Chemické složení zkušební desky mimo svar 

Prvek 

[hm. %] 

C Mn Si P S Ni Cr Mo V 

0,137 0,459 0,305 0,005 0,006 0,332 9,279 0,436 0,25 

Prvek 

[hm. %] 

Ti W Al Pb Co Cu B Nb 316   

  0,013 1,949 0,012 0,0025 0,05 0,103 0,0052 0,051 
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Svarové spoje byly svařovány s předehřevem 200 °C. Mezihousenková teplota 

(teplota interpass) byla omezena na max. 300 °C. Po procesu svařování byl aplikován 

dohřev při 250 °C po dobu 2 hodin. Tepelné zpracování po svaření bylo provedeno při 

teplotách 730 a 760 °C s proměnlivou dobou výdrže v rozmezí 1 až 6 hodin. 

7.1.1 Příčná zkouška tahem 

Příčná zkouška tahem svarových spojů byla provedena dle normy 

ČSN EN ISO 4136 [66] při teplotě 20 °C. Povolený rozsah pro hodnoty meze pevnosti 

v tahu pro ocel P92 dle normy ČSN EN 10216-2 [45] je 620 – 850 MPa.  

Téměř všechny zkoušené svarové spoje vyhovují danému rozsahu, kromě vzorků s 

nejdelší dobou popouštění (6 hodin), u kterých je pro obě zkoumané teploty příčná zkouška 

tahem nevyhovující. Z grafu na obr. 122 je zřejmé, že s rostoucí dobou popouštění klesá 

hodnota meze pevnosti. Nejvyšší hodnoty Rm dosahuje zkušební svar, který nebyl tepelně 

zpracován.  

 
Obr. 122 Srovnání průměrných hodnot meze pevnosti v tahu Rm 

7.1.2 Zkouška rázem v ohybu 

Zkouška rázem v ohybu svarových spojů byla provedena dle normy 

ČSN EN ISO 9016 [67] při teplotě 20 °C. Z každé svařené zkušební desky byly odebrány 

zkušební tyče o rozměrech 10 x 5 mm s V vrubem ze dvou oblastí svarového spoje, a to ze 

svarového kovu (VWT 0/2) a z tepelně ovlivněné oblasti (VHT 2/2). Průměrné hodnoty 

nárazové práce naměřené ve svarovém kovu jsou uvedeny na obr. 123, v tepelně ovlivněné 

oblasti na obr. 124. 
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Obr. 123 Srovnání průměrných hodnot nárazové práce zkušebních tyčí s vrubem umístěným 

ve svarovém kovu (VWT 0/2) 

 
Obr. 124 Srovnání průměrných hodnot nárazové práce zkušebních tyčí s vrubem umístěným v TOO 

(VHT 2/2) 

Dle normy ČSN EN 13480-2 [68] je pro zkušební tyče o rozměrech 10 x 5 mm 

minimální hodnota nárazové práce KV = 14 J. Při zkoušce vyhověly všechny zkušební 

vzorky kromě jednoho vzorku s vrubem umístěným ve svarovém kovu. Jedná se o vzorek, 

který nebyl tepelně zpracován po svaření. Hodnoty nárazové práce naměřené ve svarovém 

kovu se s rostoucí dobou tepelného zpracování zvyšují, maxima dosahují při výdrži 

5 hodin. Prodloužení doby popouštění na 6 hodin již přináší pokles hodnot nárazové práce. 
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U zkušebních tyčí odebraných z TOO se průměrná hodnota nárazové práce rovněž 

zvyšuje s rostoucí dobou tepelného zpracování. Nejvyšších hodnot nárazové práce bylo 

dosaženo při popouštění po dobu čtyř hodin. Prodloužení doby popouštění již znamená 

pokles hodnot nárazové práce. 

7.1.3 Zkouška tvrdosti 

Tvrdost svarových spojů byla měřena metodou Vickers HV10 dle normy 

ČSN EN ISO 9015-1 [69] při teplotě 20 °C. Požadavky na tvrdost svarového spoje 

vyplývají z EN 15614-1 [48] dle které nesmí hodnota tvrdosti svarového spoje přesáhnout 

hodnotu 350 HV. Na každém zkušebním svarovém spoji byla tvrdost měřena 2 mm pod 

povrchem svaru. Na obr. 125 a obr. 126 je zobrazeno srovnání průběhů tvrdosti napříč 

svarovým spojem v podpovrchové oblasti v závislosti na režimu tepelného zpracování. Ze 

zachycených průběhů tvrdosti je zřejmé, že v případě nepopuštěného svaru dosahuje 

tvrdost v tepelně ovlivněné oblasti i ve svarovém kovu nepřípustných hodnot (cca 

400 HV10). 

 

 
Obr. 125 Srovnání hodnot tvrdosti HV10 ve svarových spojích 2 mm pod povrchem 
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Obr. 126 Srovnání hodnot tvrdosti HV10 ve svarových spojích 2 mm pod povrchem 

Průměrné hodnoty tvrdosti v závislosti na režimu tepelného zpracování jsou pro 

svarový kov zachyceny na obr. 127 a pro tepelně ovlivněnou oblast na obr. 128. Z obrázků 

je patrné, že s rostoucí dobou tepelného zpracování dochází k poklesu hodnot tvrdosti 

svarového spoje. 

 

Obr. 127 Závislost průměrných hodnot tvrdosti na tepelném zpracování – svarový kov 
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Obr. 128 Závislost průměrných hodnot tvrdosti na tepelném zpracování – TOO 
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7.1.4 Dílčí závěry z měření desek o tloušťce 8 mm 

V tomto oddíle jsou prezentovány souhrnné výsledky výzkumu vlivu tepelného 

zpracování po svaření na mechanické vlastnosti svarových spojů oceli P92, zhotovených 

metodou TIG. 

Z výsledků příčné zkoušky tahem vyplývá, že prodlužováním doby popouštění 

dochází ke snižování hodnot meze pevnosti. Nejvyšší hodnoty dosáhl svar bez tepelného 

zpracování, nepřípustně nízkých hodnot meze pevnosti bylo dosaženo pouze při nejdelší 

zkoušené době popouštění (6 hodin). 

U zkoušky rázem v ohybu ve svarovém kovu nevyhověl svarový spoj bez tepelného 

zpracování po svaření. Nejvyšší hodnota nárazové práce ve svarovém kovu byla naměřena 

po pěti hodinách popouštění. V tepelně ovlivněné oblasti stoupala nárazová práce 

monotónně s prodlužující se dobou popouštění až do doby výdrže 4 h.  

Zkouška tvrdosti podle Vickerse prokázala nepřípustně vysoké hodnoty u vzorků bez 

tepelného zpracování po svaření. V podpovrchové oblasti dosahovala tvrdost ve svarovém 

kovu i v TOO hodnoty kolem 400 HV.  

Na základě dosažených výsledků lze navrhnout optimální režim tepelného 

zpracování pro sledované svarové spoje o tloušťce 8 mm následovně: S ohledem na 

hodnoty vrubové houževnatosti a pevnosti je potřeba provést popouštění svarových spojů 

oceli P92 svařených metodou TIG v rozmezí teplot 730 až 760 °C po dobu 4 hodin. 

Zajímavé je, že hodnoty tvrdosti ve svarovém kovu a v tepelně ovlivněné oblasti 

dosahují srovnatelných hodnot, přičemž u 9-12% Cr modifikovaných žáropevných ocelí je 

obvyklé, že nejvyšší tvrdosti je dosaženo v TOO. Vysvětlení je možno hledat v chemickém 

složení svarového kovu a základního materiálu. Svarový kov obsahuje nezanedbatelně 

větší množství manganu a stejně tak i wolframu. I když obsah uhlíku je u základního 

materiálu mírně vyšší, neprojevuje se to vyšší tvrdostí. Lze se domnívat, že na zvýšení 

tvrdosti mají výrazný vliv prvky, které zpevňují tuhý roztok substitučním mechanismem 

[70]. 
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7.2 Svarové spoje desek o tloušťce 18 mm 

Základním materiálem pro zkušební svarové spoje byly plechy o tloušťce 18 mm 

z oceli P92 (X10CrWMoVNb9-2), na kterých byl zhotoven úkos patrný z obr. 129. 

Zkušební vzorky byly svařeny ručním obloukovým svařováním obalenou elektrodou, 

kořen svaru byl zhotoven metodou 141, parametry svařování vyplývají z tab. 27. 

 

Obr. 129 Zkušební desky o tl. 18 mm se zhotoveným úkosem 

Makrostruktura svarového spoje desek o tloušťce 18 mm je zachycena na obr. 130. 

 

Obr. 130 Příklad makrostruktury svarového spoje (zv. 2x) 
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Tab. 27 Svarový úkos a parametry svařování desek o tloušťce 18 mm 

 

 

Rozměry svarového spoje 

 

 

Svařovací poloha PA 

Přídavný materiál 

Elektroda: Thermanit MTS 616, 3,2x300 mm; 

Drát: Thermanit MTS 616  

(EN 12070 – WZ CrMoWVNb) 

2,0 x 1000 mm, výrobce:  Boler Uddeholm CZ 

Ochranná atmosféra Argon 4.8, množství 12 l/min 

Svařovací proud 
141: 80 – 135 A 

111: 114 – 125 A 

Svařovací napětí 
141: 13-16 V 

111: 20 – 24 V 

Rychlost svařování 
141: 0,8 - 1,5 mm·s-1 

111: 2,9 – 5,2 mm·s-1 

Tepelný příkon 
141: 0,5 – 1,3 kJ·mm-1 

111: 0,5 – 0,7 kJ·mm-1 

Teplota předehřevu 200 °C 

Interpass teplota max. 300 °C 

Dohřev 250 / 2 hod. 
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7.2.1 Mez pevnosti v tahu 

Mez pevnosti v tahu byla provedena v souladu s ČSN EN ISO 4136 [66] při zkušební 

teplotě 20 °C. Minimální požadovaná mez pevnosti v tahu vyplývá z normy 

ČSN EN 10216-2 [45]. Pro ocel P92 se musí hodnoty Rm pohybovat v rozmezí 620 až 

850 MPa. Hodnoty průměrné meze pevnosti v tahu v závislosti na použitém režimu 

tepelného zpracování vyplývají z obr. 131. 

 
Obr. 131 Hodnoty průměrné meze pevnosti v tahu v závislosti na použitém režimu TZ 

Z obr. 131 je patrné, že s rostoucí dobou tepelného zpracování dochází k poklesu 

meze pevnosti v tahu, přičemž nižších hodnot Rm je dosaženo u tepelného zpracování při 

teplotě 760 °C. Maximální hodnoty Rm jsou dosaženy u vzorků, u nichž nebylo provedeno 

tepelné zpracování, minimálních hodnot je dosaženo v případě tepelného zpracování při 

teplotě 760 °C a při prodlevě na této teplotě 6 hodin (hodnota meze pevnosti při tomto 

režimu není vyhovující dle ČSN EN 10216-2 [45]). 

7.2.2 Vrubová houževnatost 

U všech vzorků byl proveden vrub ve tvaru V umístěný: 

 v případě VWT 0/2 ve svarovém kovu, umístěný v hranici ztavení a 2 mm 

pod povrchem 

 v případě VHT 2/2 v tepelně ovlivněné oblasti, 2 mm od hranice ztavení a 

2 mm pod povrchem 

Pro vyhodnocení vrubové houževnatosti byly použity vzorky s rozměry 10 x 10 mm. 

Požadovaná hodnota nárazové práce vyplývající z ČSN EN 10216-2 [45] je 27 J.  



 

112 

Vliv režimu tepelného zpracování na průměrné hodnoty vrubové houževnatosti je 

zachycen na obr. 132 a obr. 133. 

 

Obr. 132 Vliv režimu TZ na průměrné hodnoty nárazové práce – VWT 0/2 

 

Obr. 133 Vliv režimu TZ na průměrné hodnoty nárazové práce – VHT 2/2 

Z obr. 132 je patrné, že nejvyšší hodnoty nárazové práce je dosaženo v čase 5 hodin, 

a to při obou teplotách. Maximální dosažená hodnota nárazové práce je 81 J. Bez použití 

tepelného zpracování je hodnota KV dle ČSN EN 10216-2 [45] nevyhovující. Hodnota KV 

je rovněž nevyhovující při režimu 760 °C / 1 hodina. Při teplotě 730 °C je dosaženo 

nevyhovujících hodnot při prodlevách 1, 2 a 6 hodin, vyhovující hodnoty KV byly 

naměřeny při dobách tepelného zpracování 3, 4 a 5 hodin. 

V oblasti tepelně ovlivněné zóny (viz obr. 133) jsou hodnoty KV vesměs vyhovující, 

výjimkou je hodnota KV při TZ 730 °C / 6 hodin. Maximální dosažená hodnota nárazové 

práce je 155 J (760 °C / 3 hodiny).  



 

113 

7.2.3 Tvrdost 

Měření tvrdosti bylo provedeno dle normy ČSN EN ISO 9015-1 [69], zkušební 

zatížení 10 kg (HV10). Požadavky na tvrdost svarového spoje vyplývají z EN 15614-1 [48] 

dle které nesmí hodnota tvrdosti svarového spoje přesáhnout hodnotu 350 HV. 

Na obr. 134 a obr. 135 je znázorněn průběh tvrdosti přes svarový spoj pro vybrané 

režimy tepelného zpracování. 

 

Obr. 134 Vliv režimu TZ na tvrdost, měřeno 2 mm pod povrchem 

 
Obr. 135 Vliv režimu TZ na tvrdost, měřeno 2 mm pod povrchem 

Vliv režimu tepelného zpracování na průměrné hodnoty tvrdosti ve svarovém kovu je 

zachycen na obr. 136. Totéž pro pásmo přehřátí TOO je uvedeno na obr. 137. 
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Obr. 136 Závislost průměrných hodnot tvrdosti na tepelném zpracování – svarový kov 

 

Obr. 137 Závislost průměrných hodnot tvrdosti na tepelném zpracování – TOO 

Z grafické závislosti vlivu režimu tepelného zpracování na průměrné hodnoty 

tvrdosti ve svarovém kovu je patrné, že hodnoty tvrdosti s dobou tepelného zpracování 

klesají. Z naměřených hodnot je také zřejmé, že ocel P92 je třeba po svaření tepelně 

zpracovat, hodnota tvrdosti bez TZ přesahuje limitní hodnotu 350 HV uvedenou v normě 

EN 15614-1 [48]. Rovněž v TOO s narůstající dobou tepelného zpracování klesají hodnoty 

tvrdosti.  
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7.2.4 Dílčí závěry z měření svarových desek o tl. 18 mm 

Z výsledků experimentálního šetření je patrné, že s rostoucí dobou tepelného 

zpracování dochází k poklesu meze pevnosti v tahu, přičemž nižších hodnot Rm je 

dosaženo u tepelného zpracování při teplotě 760 °C. Maximálních hodnot Rm je dosaženo 

u vzorků bez tepelného zpracování. 

Při měření vrubové houževnatosti bylo zjištěno, že nejvyšší hodnoty nabývá vrubová 

houževnatost v čase 5 hodin, a to při obou teplotách. Maximální dosažená hodnota 

nárazové práce ve svarovém kovu je 81 J. Při měření vrubové houževnatosti v oblasti 

tepelně ovlivněné zóny je maximální získanou hodnotou nárazové práce 155 J (760 °C / 

3 hodiny).  

Z výsledků měření tvrdosti ve svarovém kovu je patrné, že hodnoty tvrdosti s dobou 

tepelného zpracování klesají. Z naměřených hodnot je také zřejmé, že ocel P92 je třeba po 

svaření tepelně zpracovat, hodnota tvrdosti bez TZ přesahuje limitní hodnotu 350 HV 

uvedenou v normě EN 15614-1 [48]. 

S ohledem na hodnoty vrubové houževnatosti a pevnosti je vhodné provést popouštění 

svarových spojů oceli P92 svařených metodou TIG+MMAW v rozmezí teplot 730 až 

760 °C po dobu 5 hodin. Zajímavostí je, že tepelné zpracování s výdrží 6 hodin je pro obě 

teploty nevhodné z hlediska pevnosti, vrubové houževnatosti i tvrdosti [71]. 
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7.3 Analýza mechanických vlastností TOO na 

nasimulovaných vzorcích 

Pro analýzu mechanických vlastností tepelně ovlivněné zóny bylo na 16 vzorcích o 

rozměrech 10x10x100 mm vyrobených z oceli P92 nasimulováno tepelné zpracování 

pomocí simulátoru teplotních cyklů. Na obr. 131 je zobrazen naměřený teplotní cyklus při 

svařování metodou TIG a jemu odpovídající simulovaný teplotní cyklus. 

 

Obr. 138 Simulace teplotního cyklu vzorku svařovaného metodou TIG 

 

Simulované tepelné zpracování se skládalo z: 

 Simulace teplotního cyklu pásma normalizace při svařování metodou TIG s 

max. teplotou 1060 °C. 

 Popouštění při teplotě 750-760 °C se třemi dobami výdrže na této teplotě (1, 3 a 

4 hodiny). 

 

Hodnocení velikosti nárazové práce bylo provedeno u každého ze čtyř režimů simulace 

vždy na třech zkušebních tyčích. Výsledky zkoušek nárazové práce prováděných za 

laboratorní teploty jsou shrnuty v tab. 28. 
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Tab. 28 Výsledky zkoušek KV simulovaných pásem TOO oceli P92 

Číslo vzorku Austenitizace Popouštění KV 

2 

Tmax. 1060 °C 

Bez popouštění 

7 

3 15 

4 18 

6 

750-760 °C / 1 hod. 

52 

7 45 

8 53 

10 

750-760 °C / 3 hod. 

59 

11 64 

12 55 

13 

750-760 °C / 4 hod. 

58 

15 56 

16 78 

Materiálový list specifikuje velikost nárazové práce při teplotě +20 °C v podélném 

směru ve výši 27 J. Je tedy zřejmé, že tomuto požadavku vyhovují pouze kompletní režimy 

modelového tepelného zpracování (tj. simulace teplotního cyklu svařování a následné 

popuštění), nízké jsou hodnoty nárazové práce zjištěné na vzorcích, u kterých nebylo 

aplikováno popouštění při 750-760 °C. 

V grafické podobě jsou průměrné hodnoty nárazové práce KV pro simulovaný 

teplotní režim svaru zachyceny na obr. 139. 

 

Obr. 139 Průměrné hodnoty KV pro nasimulovaný teplotní režim svaru 
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Obr. 140 Srovnání hodnot KV reálného svarového spoje a nasimulovaných vzorků 

Na obr. 140 jsou uvedeny výsledky nárazové práce v TOO reálných svarových spojů a pro 

srovnání výsledky nárazové práce vzorků se simulovaným teplotním cyklem, 

odpovídajícím pásmu normalizace TOO. Naměřené výsledky vykazují dobrou shodu. 

Hodnocení vlastností modelovaných pásem TOO bylo doplněno také o měření 

tvrdosti provedené na vzorcích 1, 5, 9 a 14. Na každém vzorku bylo namátkově provedeno 

5 vpichů v tepelně ovlivněné oblasti nasimulované pomocí simulátoru teplotních cyklů. Při 

měření tvrdosti bylo použito metody podle Vickerse HV 30. Výsledky jednotlivých vpichů 

včetně jejich průměrných hodnot pro jednotlivé vzorky jsou zachyceny v tab. 29. V podobě 

grafického srovnání vlivu jednotlivých režimů TZ na tvrdost jsou pak tyto výsledky 

zobrazeny na obr. 141. 

Tab. 29 Hodnoty tvrdosti HV 30 pro různé režimy popouštění 

Číslo 

vzorku 
Režim TZ 

Tvrdosti HV 10 

1 2 3 4 5 Průměr 

1 1060 °C / 30 s 431 464 441 446 431 443 

5 1060 °C / 30 s + 750-760 °C / 1h 227 228 224 229 227 227 

9 1060 °C / 30 s + 750-760 °C / 3h 209 218 214 219 224 217 

14 1060 °C / 30 s + 750-760 °C / 4h 201 195 204 213 208 204 
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Obr. 141 Průměrná tvrdost HV 30 pro simulovaný teplotní režim svaru 

Z výsledků měření tvrdosti je patrné, že aplikace popouštění sníží původní tvrdost z 

úrovně okolo 450 HV 30 na hodnoty mezi 200 až 230 HV 30, přičemž s rostoucí dobou 

popouštění klesá tvrdost, i když je tento pokles velice mírný. 

 

Obr. 142 Srovnání hodnot tvrdosti reálného svarového spoje a nasimulovaných vzorků 

Na obr. 142 je srovnání tvrdosti reálných svarových spojů svařených metodou TIG a 

vzorků s nasimulovaným teplotním cyklem (pásmo normalizace TOO). Naměřené 

výsledky vykazují dobrou shodu. 
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8  Diskuse disertační práce 

Předložená disertační práce si klade za cíl provést rozsáhlé experimentální šetření 

svarových spojů oceli P92 zhotovených metodou ručního obloukového svařování obalenou 

elektrodou (111) a svařováním netavící se wolframovou elektrodou (141).  

 

Jádrem práce je experimentální část, ze které vyplynuly následující výsledky. 

1. Největší tepelně ovlivněná oblast vznikla při svařování metodou TIG 

(1313,8 µm), při ručním obloukovém svařování obalenou elektrodou se střední 

naměřená hodnota pohybovala od 1071,3 µm do 1161 µm - dle průměru použité 

elektrody. Na základě těchto dat byly navrženy rozměry zkušební desky a hloubky 

otvorů pro druhou fázi experimentálního šetření – měření teplotních cyklů. V desce 

bylo zhotoveno 16 děr o průměru 4 mm sloužících k umístění termočlánků. 

Hloubka děr byla odstupňována od 6,95 mm do 8,0 mm a od 7,45 mm do 8,5 mm, a 

to po 0,15 mm. 

 

2. Z měření teplotních cyklů byla získána data nezbytná pro simulaci teplotních cyklů 

na simulátoru teplotních cyklů.  

 U měření teplotních cyklů metodou 111 o průměru elektrody D = 2,5 mm byla 

minimální dosažená teplota cyklu 857 °C, maximální dosažená teplota cyklu 

1140 °C. 

 Při svařování metodou 111, průměrem elektrody D = 3,2 mm bylo pak 

dosahováno teplot vyšších, jejichž minimální hodnota byla 1028 °C a 

maximální teplota 1164 °C.  

 U metody TIG se maximální teploty cyklů pohybovaly v rozmezí 1067 °C až 

1174 °C. 

 

3. Z výzkumu mikrostruktury jednotlivých tepelně ovlivněných oblastí a precipitace 

jednotlivých fází vzorků reálných a nasimulovaných svarových spojů byly získány 

cenné informace. 

Výzkum mikrostruktury a měření tvrdosti reálného svarového spoje 

 V mikrostruktuře základního materiálu byly nalezeny četné karbidy M23C6, 

jemné částice (V,Nb)X (sekundární MX fáze) a v malém množství částice NbX 

(primární MX fáze). K precipitaci částic Lavesovy fáze během tepelného 

zpracování na jakost nedošlo. 
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 V mikrostruktuře pásma částečné překrystalizace došlo při svařování pouze 

k částečnému rozpuštění částic precipitátů přítomných v základním materiálu. 

Byly zde nalezeny oblasti „čerstvého“ a zotaveného popuštěného martenzitu. 

V tomto pásmu byly zjištěny fáze M23C6, NbX a (V, Nb)X, v útvarech 

„čerstvého“ martenzitu se navíc lokálně vyskytovaly jehlice cementitu vzniklé 

během ochlazování svaru.  

 V mikrostruktuře pásma normalizace proběhlo během svařování částečné 

rozpuštění částic precipitátu přítomných ve výchozím základním materiálu. 

V této oblasti bylo možné pozorovat otisky hranic martenzitických latěk. Při 

analýze precipitace byly v jemnozrnné oblasti TOO zjištěny všechny minoritní 

fáze, které se vyskytovaly v základním materiálu. Některé laťky martenzitu 

obsahovaly jehlice cementitu. 

 V mikrostruktuře pásma přehřátí došlo k úplnému rozpuštění částic M23C6, 

globulární částice přítomné v mikrostruktuře byly identifikovány jako 

nerozpuštěné částice NbX. Tyto částice v přehřátém pásmu účinně brzdily růst 

austenitického zrna, z tohoto důvodu se typická velikost původních 

austenitických zrn v tomto pásmu pohybovala pouze kolem 30 m. 

 Mikrostruktura svarového kovu byla tvořena „čerstvým“ martenzitem a útvary 

-feritu. 

 Z měření tvrdosti reálného svarového spoje lze konstatovat, že tvrdost 

přehřátého pásma dosahuje 460 HV1 a normalizovaného pásma 400 HV1. 

V interkritickém pásmu TOZ lze pozorovat prudký pokles tvrdosti. 

 

Výzkum mikrostruktury simulovaných vzorků 

Na simulovaném vzorku N došlo v průběhu tepelné simulace k úplnému rozpuštění 

částic M23C6 přítomných v základním materiálu po tepelném zpracování na jakost. 

V mikrostruktuře zůstaly přítomny částice NbX. Na extrakčních replikách byly v 

menším množství rovněž identifikovány částice (V,Nb)X. Uvnitř martenzitických 

latěk byla přítomna vysoká četnost jehlicovitých částic cementitu, tj. Fe3C. 

Na základě srovnání získaných výsledků metalografického a mikrostrukturního 

studia pomocí transmisního elektronového mikroskopu na vzorku N1 s výsledky 

rozboru TOO v reálném svarovém spoji lze soudit, že mikrostruktura přesně ve 

středu délky vzorku N odpovídá pásmu přehřátí.  
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Na simulovaném vzorku I dokazují otisky hranic martenzitických latěk na 

jednotlivých snímcích, že ve studované oblasti došlo během svařování k úplné 

austenitizaci, tj. jedná se o normalizovanou oblast TOO. Ve studované oblasti TOO 

nedošlo k úplnému rozpuštění žádné z minoritních fází přítomných v základním 

materiálu. 

Ze srovnání získaných výsledků metalografického a elektronomikroskopického 

studia na vzorku I1 s výsledky rozboru TOO reálného svarového spoje vyplývá, že 

mikrostruktura přesně ve středu délky vzorku I odpovídá normalizovanému 

pásmu TOO.   

 

4. Cenné informace byly získány z výzkumu vlivu režimu tepelného zpracování na 

mechanické vlastnosti svarových spojů z oceli P92 o tloušťce desek 8 mm.  

 

Výzkum meze pevnosti v tahu v závislosti na režimu tepelného zpracování 

 S prodlužováním doby popouštění klesají hodnoty meze pevnosti v tahu. Nejvyšší 

hodnoty dosáhl svar bez tepelného zpracování, nepřípustně nízkých hodnot meze 

pevnosti bylo dosaženo pouze při nejdelší zkoušené době popouštění (6 hodin). 

 

Výzkum vrubové houževnatosti v závislosti na režimu tepelného zpracování 

 U zkoušky vrubové houževnatosti ve svarovém kovu nevyhověl svarový spoj bez 

tepelného zpracování po svaření.  

 Nejvyšší hodnota nárazové práce ve svarovém kovu byla naměřena po 5 hodinách 

popouštění. 

 V tepelně ovlivněné oblasti stoupala nárazová práce monotónně s prodlužující se 

dobou popouštění až do doby výdrže 4 h. 

 

Výzkum tvrdosti svarového spoje v závislosti na režimu tepelného zpracování 

 Zkouška tvrdosti podle Vickerse prokázala nepřípustně vysoké hodnoty u vzorků 

bez tepelného zpracování po svaření. V podpovrchové oblasti dosahovala tvrdost 

ve svarovém kovu i v TOO hodnoty kolem 400 HV.  

 Nejvyšších hodnot tvrdosti svarového spoje je dosaženo ve svarovém kovu. 

Podobný trend, kdy nejvyšších hodnot je dosahováno ve svarovém kovu 

u svarových spojů oceli P92, potvrdil i Urzynicok a kol.. [43] Přitom u 9-12% Cr 

modifikovaných žáropevných ocelí je obvyklé, že nejvyšší tvrdosti je dosaženo 
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v TOO. Vysvětlení je možno hledat v chemickém složení svarového kovu a 

základního materiálu.  

 

Optimální režim tepelného zpracování svarových spojů z oceli P92 desek tloušťky 8 mm 

Na základě dosažených výsledků byl v práci navržen optimální režim tepelného 

zpracování pro sledované svarové spoje o tloušťce 8 mm. S ohledem na hodnoty vrubové 

houževnatosti a pevnosti je vhodné provést popouštění svarových spojů oceli P92 

svařených metodou TIG v rozmezí teplot 730 až 760 °C po dobu 4 hodin. 

 

 

5. Byl zkoumán i vliv režimu tepelného zpracování na mechanické vlastnosti 

svarových spojů z oceli P92 o tloušťce desek 18 mm. 

 

Výzkum meze pevnosti v tahu v závislosti na režimu tepelného zpracování 

 S rostoucí dobou tepelného zpracování dochází k poklesu meze pevnosti v tahu, 

přičemž nižších hodnot Rm je dosaženo u tepelného zpracování při teplotě 760 °C. 

 Maximálních hodnot Rm je dosaženo u vzorků bez tepelného zpracování. 

 

Výzkum vrubové houževnatosti v závislosti na režimu tepelného zpracování 

 Ve svarovém kovu nabývá vrubová houževnatost nejvyšších hodnot v čase 

5 hodin, a to při teplotě tepelného zpracování 730 °C i 760 °C. 

 Maximální dosažená hodnota nárazové práce ve svarovém kovu byla 81 J. 

 Při měření vrubové houževnatosti v oblasti tepelně ovlivněné zóny byla maximální 

získaná hodnota 155 J (760 °C / 3 hodiny). 

Výzkum tvrdosti svarového spoje v závislosti na režimu tepelného zpracování 

 Z výsledků měření tvrdosti ve svarovém kovu je patrné, že hodnoty tvrdosti 

s dobou tepelného zpracování klesají. 

 Z naměřených hodnot je také zřejmé, že ocel P92 je nutno po svaření tepelně 

zpracovat, hodnota tvrdosti bez TZ přesahuje limitní hodnotu 350 HV. 

 

Optimální režim tepelného zpracování svarových spojů z oceli P92 desek tloušťky 18 mm 

 S ohledem na hodnoty vrubové houževnatosti a pevnosti je vhodné provést 

popouštění svarových spojů oceli P92 svařených metodou TIG+MMAW v rozmezí 

teplot 730 až 760 °C po dobu 5 hodin. 
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 Tepelném zpracování s dobou trvání 6 hodin je u obou zkoumaných teplot 

nevhodné z hlediska pevnosti, vrubové houževnatosti i tvrdosti. 

 

6. Na simulovaných vzorcích byly zkoumány mechanické vlastnosti svarových spojů. 

 Byla nalezena shoda v hodnotách vrubové houževnatosti a tvrdosti reálných 

svarových spojů se vzorky nasimulovanými pomocí simulátoru teplotních cyklů. 

Modelování teplotních cyklů s využitím tohoto simulátoru teplotních cyklů tedy přináší 

relevantní výsledky vyznačující se vysokou přesností a opakovatelností. 
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9 Přínosy práce pro praxi a rozvoj vědního oboru 
strojírenská technologie 

Teoretická rešerše dostupných informačních zdrojů komplexně mapuje problematiku 

oceli P92 a jejích svarových spojů a přispívá k prohloubení dosavadních poznatků z oblasti 

svařitelnosti modifikovaných žáropevných ocelí.  

V práci byly nasimulovány tepelně ovlivněné oblasti reálných svarových spojů 

zhotovených metodou 111 a 141 pomocí simulátoru teplotních cyklů na dostatečně velké 

vzorky pro provedení zkoušek mechanických vlastností. Po přenesení pásma částečné 

překrystalizace a normalizace na tyto vzorky byly změřeny tvrdosti a vrubové 

houževnatosti těchto pásem. 

V práci bylo provedeno srovnání mikrostruktury reálného svarového spoje oceli P92 

a vzorků s namodelovaným teplotním cyklem na simulátoru s využitím transmisního 

elektronového mikroskopu. Dosažené výsledky potvrdily, že vyvinutý simulátor umožňuje 

modelovat pásma tepelně ovlivněné zóny vznikající při svařování s dostatečnou 

spolehlivostí a přesností. Tento simulátor, u něhož lze přesně definovat a také změřit 

ochlazovací větev tepelného zpracování, lze plně využít pro výzkum a vývoj tepelného 

zpracování a svařování. Díky přesnému definování celého teplotního průběhu tepelného 

zpracování nebo svařování tento simulátor umožňuje vysokou míru opakovatelnosti 

výsledků. Využití simulátoru teplotních cyklů pro výzkum tepelně ovlivněné oblasti 

svarových spojů oceli P92 je nově použitá metodika experimentu. Její ověření na oceli 

P92 patří mezi přínosy této disertační práce, které přispívají k rozvoji oboru Strojírenská 

technologie. 

V disertační práci byl popsán vliv režimu tepelného zpracování svarových spojů na 

mechanické vlastnosti svarových spojů desek vyrobených z oceli P92 o tloušťce 8 mm a 

18 mm. Z dosažených výsledků byla navržena optimální varianta pro dosažení 

výhodného poměru pevnostních a plastických vlastností svarových spojů. Získaný režim 

tepelného zpracování výrazně přispěje ke zvýšení provozní spolehlivosti a bezpečnosti 

svarových spojů oceli P92. Jedná se o praktické výstupy plně využitelné v průmyslové 

výrobě komponent pro moderní bloky tepelných elektráren s USC parametry. 
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Benefits of PhD thesis for Mechanical Engineering 

Technology 

Theoretical part of the PhD thesis summarizes available information about creep-

resistant 9-12% Cr steels and theirs welded joints and contributes to increasing the 

knowledge of the weldability of modified creep-resistant steels. 

In experimental part of this work the simulation of the heat affected zone of real 

welded joints to the sufficiently large sample for the tests of the mechanical properties was 

made. After the properties „transfer“ of intercritical and fine-grained zone to the bigger 

sample the hardness and impact strength were measured. 

In this work the comparison of microstructure of real welded joints made from P92 

steel with the samples simulated on thermal cycle simulator was done. The good 

accordance between the simulated samples and real welded joints were found. It is clear 

that the simulator of thermal cycles provides sufficiently precise results with great 

repeatability. This simulator, in which you can accurately define and measure the cooling 

branch of heat treatment can be fully utilized for research and development of heat 

treatment and welding. Thanks to the accurate control of the temperature during the heat 

treatment after welding this simulator provides a high degree of repeatability. 

Use of the thermal cycle simulator for research heat affected zone of welded joints 

of steel P92 is a new way of experimental testing. Its verification on P92 steel is among 

the benefits of this dissertation, which contribute to the development of Mechanical 

Engineering Technology.  

In PhD thesis the effect of heat treatment to the mechanical properties of welded 

joints made from 8 mm and 18 mm thick plates was described. From the achieved results 

the optimal mode of PWHT with the best ratio of mechanical and elastic properties was 

chosen. Achieved optimal heat treatment mode significantly contribute to the increase of 

the reliability and safety of welded joints made from P92 steel. Data from this work can 

be used for the production of parts of modern thermal power plants with the USC 

parameters. 
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Závěr 

S rozvojem nových elektrických zařízení dochází k celosvětovému nárůstu spotřeby 

elektrické energie. Se zvyšováním účinnosti elektráren úzce souvisí nutnost použití 

progresivních materiálů, na které jsou kladeny velké požadavky. Jedním z progresivních 

žáropevných materiálů je martenzitická modifikovaná 9% Cr ocel s označením P92, která 

je používána ke konstrukci součástí vystavených v elektrárnách nadkritickým parametrům 

páry. 

Předložená disertační práce si kladla za cíl provést rozsáhlé experimentální šetření 

svarových spojů oceli P92 zhotovených metodou ručního obloukového svařování obalenou 

elektrodou (111) a svařováním netavící se wolframovou elektrodou (141). V práci byla 

popsána mikrostruktura oblastí svarového spoje včetně jednotlivých fází vznikajících 

v ocelích. Detailní popis mikrostruktury a jejího vývoje v průběhu vystavení zvýšeným 

teplotám, ať už při procesu vzniku svarového spoje či provozu svařené součásti, je zcela 

zásadní pro zabezpečení požadovaných vlastností zařízení. Mechanické vlastnosti 

svarových spojů ovlivňuje také chemické složení základního a přídavného materiálu. 

Z tohoto důvodu je v teoretické části této práce také podrobně popsán vliv jednotlivých 

legujících prvků podstatnou mírou ovlivňujících výsledné vlastnosti svarového spoje.  

Druhá část teoretické části se podrobně zaměřovala na vlastnosti svarových spojů a 

jejich chování v podmínkách zvýšených teplot a tlaků. Teplota a tlak jsou parametry 

ovlivňující mechanismus tečení oceli, a tedy i životnost svařované součásti v provozních 

podmínkách. Práce obsahuje popis jednotlivých mechanismů tečení včetně porovnání meze 

pevnosti při tečení používaných žáropevných ocelí. Jelikož je mez pevnosti při tečení 

jednou z nejdůležitějších parametrů žáropevných ocelí, byla část kapitoly věnována také 

popisu vlivu přídavku B a Co na mez pevnosti při tečení. 

Jádrem práce byla experimentální část. Cílem první části bylo ověřit shodu výsledků 

z měření reálného svarového spoje se vzorky nasimulovanými pomocí simulátoru 

teplotních cyklů. V této části byly nejprve zjištěny velikosti tepelně ovlivněných oblastí 

svarových spojů zhotovených zkoumanými způsoby svařování. Na základě těchto údajů 

bylo možné započít rozsáhlé experimentální šetření, zaměřující se na vlastnosti svarových 

spojů oceli P92. V první fázi byly naměřeny teplotní cykly při procesu svařování 

v jednotlivých pásmech svarového spoje. Získaná data byla použita pro simulaci teplotních 

cyklů na vzorky pomocí simulátoru teplotních cyklů. Pomocí této metody byly přeneseny 

vlastnosti tepelně ovlivněné oblasti o nepatrných rozměrech na vzorek dostatečně velký 
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pro provedení zkoušek mechanických vlastností. Z porovnání dat získaných z reálného 

měření svarových spojů a z nasimulovaných vzorků bylo možné konstatovat, že simulátor 

teplotních cyklů poskytuje relevantní výsledky vyznačující se vysokou přesností a 

opakovatelností. 

Poslední část experimentálního programu byla zacílena na zkoumání vlivu režimu 

tepelného zpracování na mechanické vlastnosti svarových spojů. Cílem této práce bylo 

zjistit mechanické vlastnosti (mez pevnosti, vrubovou houževnatost a tvrdost) po 

provedení různých režimů tepelného zpracování a navrhnout optimální režim tepelného 

zpracování svarových spojů s výhodným poměrem mechanických a plastických vlastností. 
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Conclusion 

With the development of new electric devices the global increase of energy 

consumption is connected. With the increasing the efficiency of thermal power plants it is 

necessary to use the new progressive group of materials with the great mechanical 

properties which are able to resist high temperatures and pressures. One of these steels is 

modern creep-resistant modified 9% chromium steel with designation P92. This steel is 

used to construction of parts exposed ultra-supercritical parameters of steam. 

The goal of this PhD thesis was carry out the detailed experimental investigation of 

welded joints of P92 steel made by manual metal arc welding (111) and gas tungsten arc 

welding (141). In this thesis the microstructure of welded joints including formed phases 

were described. Detailed description of the microstructure and its evolution during the high 

temperature exposure is very important for the ensure that the device will have the required 

properties. Mechanical properties of welded joints are affected by chemical composition of 

base and filler materials. That is why the description of alloying element and theirs 

influence on mechanical properties is given in the theoretical part of this thesis as well.  

Another part of the theoretical part described the properties of welded joints and 

theirs behavior at elevated temperatures and pressures when the creep of the steel occurs. 

Temperature and pressure are parameters affecting the mechanism of the creep of the steel 

– and the service life as well. In this thesis the description of creep mechanisms including 

the creep strength comparison of modern creep resistant steels is given. Because the creep 

strength is one of the most important parameters of creep resistant steels the influence of B 

and Co addition on creep strength was described as well. 

The main part of the thesis is experimental part. The goal of the first big chapter of 

this part was compare the real welded joints with the samples simulated using the thermal 

cycle simulator. At the beginning of this part the sizes of heat affected zones made by 

MMAW (111) and TIG (141) welding was measured. Based on this results the 

measurement of thermal cycles of real welds was done and the important data from this 

measurement were found. Data from the real measurement of thermal cycles were used as 

input for the thermal cycles simulation on thermal simulator. Thanks to thermal cycle 

simulator it was possible to “transfer” the properties of the small heat affected zone to the 

sufficiently large sample where the tests of the mechanical properties were performed. 

From the comparison of microstructure and mechanical properties of samples prepared 

from real welded joints and samples simulated using thermal cycle simulator the great 
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accordance was found. It is clear that the simulator of thermal cycles provides sufficiently 

precise results with great repeatability. 

The last part of the experimental work was aimed at research of influence of heat 

treatment mode to mechanical properties of real welded joints. The aim of this work was 

examine the mechanical properties (hardness, tensile strength and impact toughness) after 

the different post weld heat treatment modes and choose the optimal mode of PWHT with 

the best ratio of mechanical and elastic properties. 
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