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ANOTACE  

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 

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 

GTAW [-] 

Obloukové svařování netavící se wolframovou 
elektrodou v inertním plynu 

(Gas Tungsten Arc Welding) 

HZ [-] Hranice ztavení 

PWHT [-] 
Tepelné zpracování svarových spojů 

(Post Weld Heat Treatment) 

SEM [-] 
Elektronová mikroskopie 

(Scanning Electron Microscopy) 

SMAW [-] 
Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou 

(Shielded Metal Arc Welding) 

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 wolframovou 
elektrodou v inertním plynu 

(Tungsten Inert Gas) 

TOO [-] Tepelně ovlivněná oblast 

TZ [-] Tepelné zpracování 

USC [-] Ultra-superkritický 
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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. 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].  

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 [18] 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). 

[18] [19] 

Panait a kol. [20] 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. 4. [19] 
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Obr. 4 Mikrostruktura oceli P91 (a) po zpracování na jakost (b) po tečení při 600 °C 

po dobu 113 431 hod. [19] 

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] 

Oproti M23C6 karbidům jsou malé MX karbonitridy mnohem stabilnější. Nedochází 

u nich k výrazné změně po dlouhodobém stárnutí při 600 °C (viz obr. 5). Dokonce i při 

tečení je jejich objemový podíl konstantní a nedochází k žádné změně v jejich velikosti 

nebo chemickém složení [21]. Panait a kol. [20] v práci potvrzuje, 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 [22]. [19] 

 

Obr. 5 Stabilita MX karbonitridů v 9% Cr oceli (a) po zpracování na jakost (b) po 

stárnutí při 600 °C po dobu 4 000 hod. [19] 
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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. 6(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. 6(b) je zachycena jako bílé částice 

nacházející se podél hranic zrn a latěk. [15] [23] 

  

Obr. 6 Mikrostruktura oceli P92 (a) po zpracování na jakost (b) po stárnutí při 

teplotě 600 °C po dobu 2035 hod. [23] 

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. [24] 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 [25] 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 [26] 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] 
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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. Grafické znázornění nukleace a růstu Lavesovy fáze je 

patrné z obr. 7 [15] 

 

Obr. 7 Grafické znázornění nukleace a růstu Lavesovy fáze [19] 

Z-fáze 

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

popsána v roce 1950 Binderem a kol. [27] v žáropevných austenitických ocelích 

legovaných Nb, její krystalická struktura pak byla detailněji vysvětlena v roce 1972 [28]. 

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. [29] 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. [19] [30] 

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

V práci [31] 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. 8). Předpokládá se, že Nb slouží jako katalyzátor pro precipitaci Z-fáze a 

podstatně zvyšuje u 9-12% Cr ocelí rychlost její precipitace. [30] 
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Obr. 8 Srovnání odlišných 10-12 % Cr ocelí při 600 °C [32] 

1.3 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. [33] 

Výzkum mechanických vlastností svarových kovů provedl Urzynicok a kol. [34] 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. 9. [34] 

 

Obr. 9 Průběh teplotního cyklu svařování včetně TZ svarového spoje oceli P92 [34] 
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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. 

10). 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. 10. [33] 

 

Obr. 10 Vliv režimu TZ svarových spojů na hodnoty nárazové práce svarového kovu 

oceli P92 [33] 

V práci [34] provedl Urzynicok a kol. měření tvrdosti svarových spojů dle norem 

EN 15614-1 [38] a EN 12952-6 [37]. Z těchto norem vyplývá maximální hodnota tvrdost 

pro svarové spoje po provedeném tepelném zpracování 350 HV10. Průběh tvrdosti 

svarového spoje v linii A a linii B při svařování metodami GTAW / SMAW je patrný 

z obr. 11. [34] 

 

Obr. 11 Výsledky měření tvrdosti GTAW / SMAW svarových spojů [34] 

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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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. 

 

3 Měření teplotních cyklů svařených metodou TIG 

V experimentálním šetření 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. 12, naměřené teplotní cykly 

jsou patrné z obr. 13.  

 

Obr. 12 Zkušební deska – svařování metodou 141 
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Obr. 13 Průběh teplotních cyklů - metoda 141 

Výsledky měření teplotních cyklů metodou svařování TIG jsou uvedeny v tab. 1. 

Tab. 1 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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4 Simulace teplotních cyklů 

Z naměřených reálných teplotních cyklů byl pro účel simulace vybrán termočlánek 

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. 

Srovnání nasimulovaného teplotního cyklu (červená křivka) s reálně naměřeným 

cyklem (modrá křivka) je patrné z obr. 14. 

 

Obr. 14 Simulace vzorku svařovaného metodou TIG 

 

4.1  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. 15. Precipitace v TOO nad vyvrtaným otvorem je 

zachycena na obr. 16. 
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Obr. 15 Mikrostruktura těsně nad vyvrtaným otvorem 

 

Obr. 16 Precipitace v TOO nad vyvrtaným otvorem (TEM) 

Mikrostruktura základního materiálu obsahovala 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 vlivem 

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

austenitizace obsahovaly titan, vanad a chróm. 
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4.1.1 Mikrostruktura pásma částečné překrystalizace 

Mikrostruktura pásma částečné překrystalizace je patrná z obr. 17. Precipitace 

v pásmu částečné překrystalizace je zachycena na obr. 18. 

 

Obr. 17 Mikrostruktura oblasti částečné překrystalizace, detail 

 

Obr. 18 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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4.1.2 Mikrostruktura pásma normalizace 

Mikrostruktura jemnozrnné oblasti TOO je dokumentována na obr. 19. Precipitace 

v této části TOO je uvedena na obr. 20. 

 

Obr. 19 Mikrostruktura pásma normalizace 

 

Obr. 20 Precipitace v pásmu normalizace (TEM) 

V této části TOO proběhlo během svařování částečné rozpuštění částic precipitátu 

přítomných ve výchozím základním materiálu. 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. 
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4.1.3 Mikrostruktura pásma přehřátí 

Na obr. 21 je dokumentována mikrostruktura pásma přehřátí, její precipitace je 

zachycena na obr. 22. 

 

Obr. 21 Mikrostruktura pásma přehřátí, detail 

 

Obr. 22 Precipitace v hrubozrnné oblasti TOO (TEM) 

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. Mimo částic NbX se v hrubozrnné části TOO v malém množství 

vyskytovaly také jemné částice (V,Nb). 
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4.2 Mikrostruktura simulovaného vzorku N 

Mikrostrukturní rozbor byl proveden na vzorcích N1 (příčný řez) a N2 (výbrus 

rovnoběžný s osou tyče) v místě „přibodování“ termočlánku. Na obr. 23  je uveden snímek 

popuštěné martenzitické struktury ve vzorku N1, precipitace vzorku je dokumentována na 

obr. 24. 

 

Obr. 23 Mikrostruktura vzorku N1 

 

Obr. 24 Precipitace ve vzorku N1, nerozpuštěné částice NbX, (V,Nb)X a jehlice Fe3C 

(TEM) 
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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. Tento typ částic v 9-12% Cr ocelích je obvykle označován jako primární 

MX částice.  

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 

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.  

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. 

 

5 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. 
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5.1 Svarové spoje desek o tloušťce 8 mm 

Základním materiálem pro zkušební svarové spoje byly plechy o tloušťce 8 mm 

z oceli P92 (X10CrWMoVNb9-2), svařené metodou TIG.  

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. 

5.1.1 Příčná zkouška tahem 

Příčná zkouška tahem svarových spojů byla provedena dle normy 

ČSN EN ISO 4136 [39] při teplotě 20 °C. Povolený rozsah pro hodnoty meze pevnosti 

v tahu pro ocel P92 dle normy ČSN EN 10216-2 [36] 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. 25 je zřejmé, že s rostoucí dobou popouštění klesá 

hodnota meze pevnosti. Nejvyšší hodnoty Rm dosahuje zkušební svar, který nebyl tepelně 

zpracován.  

 
Obr. 25 Srovnání průměrných hodnot meze pevnosti v tahu Rm 
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5.1.2 Zkouška rázem v ohybu 

Zkouška rázem v ohybu svarových spojů byla provedena dle normy 

ČSN EN ISO 9016 [40] 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. 26, v tepelně ovlivněné 

oblasti na obr. 27. 

 
Obr. 26 Srovnání průměrných hodnot nárazové práce zkušebních tyčí s vrubem 

umístěným ve svarovém kovu (VWT 0/2) 

 
Obr. 27 Srovnání průměrných hodnot nárazové práce zkušebních tyčí s vrubem 

umístěným v TOO (VHT 2/2) 

Dle normy ČSN EN 13480-2 [41] 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, 
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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. 

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. 

5.1.3 Zkouška tvrdosti 

Tvrdost svarových spojů byla měřena metodou Vickers HV10 dle normy 

ČSN EN ISO 9015-1 [42] při teplotě 20 °C. Požadavky na tvrdost svarového spoje 

vyplývají z EN 15614-1 [38] dle které nesmí hodnota tvrdosti svarového spoje přesáhnout 

hodnotu 350 HV.  

Průměrné hodnoty tvrdosti v závislosti na režimu tepelného zpracování jsou pro 

tepelně ovlivněnou oblast zachyceny na obr. 28. Z obrázků je patrné, že s rostoucí dobou 

tepelného zpracování dochází k poklesu hodnot tvrdosti svarového spoje. 

 

Obr. 28 Závislost průměrných hodnot tvrdosti na tepelném zpracování – TOO 

 

5.2 Svarové spoje desek o tloušťce 18 mm 

Základním materiálem pro zkušební svarové spoje byly plechy o tloušťce 18 mm 

z oceli P92 (X10CrWMoVNb9-2), svařené metodou TIG. 
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5.2.1 Mez pevnosti v tahu 

Mez pevnosti v tahu byla provedena v souladu s ČSN EN ISO 4136 [39] při zkušební 

teplotě 20 °C. Minimální požadovaná mez pevnosti v tahu vyplývá z normy 

ČSN EN 10216-2 [36]. 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. 29. 

 

Obr. 29 Hodnoty průměrné meze pevnosti v tahu v závislosti na použitém režimu TZ 

Z obr. 29 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 [36]). 

5.2.2 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 [36] je 27 J.  

Vliv režimu tepelného zpracování na průměrné hodnoty vrubové houževnatosti je 

zachycen na obr. 30 a obr. 31. 
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Obr. 30 Vliv režimu TZ na průměrné hodnoty nárazové práce – VWT 0/2 

 

Obr. 31 Vliv režimu TZ na průměrné hodnoty nárazové práce – VHT 2/2 

Z obr. 30 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 [36] 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. 31) 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).  



32 

5.2.3 Tvrdost 

Měření tvrdosti bylo provedeno dle normy ČSN EN ISO 9015-1 [42], zkušební 

zatížení 10 kg (HV10). Požadavky na tvrdost svarového spoje vyplývají z EN 15614-1 [38] 

dle které nesmí hodnota tvrdosti svarového spoje přesáhnout hodnotu 350 HV. 

 

Obr. 32 Závislost průměrných hodnot tvrdosti na tepelném zpracování – TOO 

Z naměřených hodnot je 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 

[38]. Rovněž v TOO s narůstající dobou tepelného zpracování klesají hodnoty tvrdosti. 

5.3 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. 44 je zobrazen naměřený teplotní cyklus při 

svařování metodou TIG a jemu odpovídající simulovaný teplotní cyklus. 

 

Obr. 33 Simulace teplotního cyklu vzorku svařovaného metodou TIG 
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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. 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. 

 

Obr. 34 Srovnání hodnot KV reálného svarového spoje a nasimulovaných vzorků 

Na obr. 34 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. 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. V podobě grafického srovnání vlivu jednotlivých režimů 

TZ na tvrdost jsou pak tyto výsledky zobrazeny na obr. 35. 
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Obr. 35 Srovnání hodnot tvrdosti reálného svarového spoje a nasimulovaných vzorků 

Na obr. 35 je srovnání tvrdosti reálných svarových spojů svařených metodou TIG a vzorků 

s nasimulovaným teplotním cyklem (pásmo normalizace TOO). Naměřené výsledky 

vykazují dobrou shodu. 

 

6 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.  
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 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 835 °C až 

1240 °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. 

 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. 



36 

 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. 

 

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). 
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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 hod. 

 

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.. [34] Přitom 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.  

 

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. 
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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. 

 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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7 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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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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