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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

VOROBEL, Stanovení teplotních cyklů. Diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 2010, 54 s. Vedoucí 

práce: Schwarz, D. 

 Diplomová práce se zabývá studií teplotních cyklů při svařování žáropevné 

martenzitické oceli P92 s 9% obsahem chrómu. 

 Cílem práce je stanovení teplotních cyklů při svařování oceli P92 a následně jejich 

simulace na vzorcích z této oceli. Simulace byla provedena pro pásma TOO a to pro 

pásmo přehřátí, normalizace a pásmo částečné překrystalizace. V experimentální části 

byly provedeny zkoušky základních mechanických vlastností a strukturními změnami u 

těchto pásem TOO. 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

VOROBEL, Determination of thermal cycles. Master thesis. Ostrava: VŠB – Technical 

University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanical 

Technology, 2010, 54 p. Thesis Supervisor: Schwarz, D. 

 This master thesis focuses on analyzing welding temperature cycles of creep-

resisting martensitic 9% chromium steel P92. 

 The objective of the thesis lies in setting up the appropriate temperature cycles for 

welding of P92 steel and their simulation on P92 steel samples. Simulation was 

performed for thermally affected area, specifically for the overheating zone, the 

normalization zone, and the zone of partial-recrystalization. In the experimental part of 

this master thesis, mechanical characteristics and structural changes of P92 steel were 

studied through TOO zones mentioned. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZNAČEK  

 

Značka Popis Jednotka 

Re Mez kluzu MPa 

Rm Mez pevnosti MPa 

A5 Tažnost % 

Z Kontrakce % 

Ceq Hodnota uhlíkového ekvivalentu  % hmotnosti 

Niekv Hodnota niklového ekvivalentu % hmotnosti 

Crekv Hodnota chrómového ekvivalentu % hmotnosti 

TOO Tepelně ovlivněná oblast  -  

SRF Součinitel pevnosti svarového spoje  -  

Q Měrný příkon svařování (kJ · mm -1) 

Qe Efektivně využitý příkon svařování (kJ · mm -1) 

111 Svařování – ručně obalenou elektrodou   

141 Svařování – v ochranné atmosféře netavící se wolframovou elektrodou  - 

131,135 Svařování – v ochranné atmosféře (inertní/aktivní plyn) - 

12 Svařování – pod tavidlem - 

72 Svařování – elektrostruskové - 

TZ Tepelné zpracování °C 

890 Označení vzorku dle max. teploty dosažené při tep.cyklu °C 

1050 Označení vzorku dle max. teploty dosažené při tep.cyklu °C 

1350 Označení vzorku dle max. teploty dosažené při tep.cyklu °C 

USC Ultra super kritické parametry páry  - 
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1. ÚVOD 

 Trendem dnešní doby je růst energetiky, tudíž potřeba zefektivnění energetických 

zařízení. To znamená růst nároků na materiály a technologie výroby energetických 

celků. Jednou z nejnáročnějších disciplín je vytváření svarového spoje. Svarový spoj na 

dílci, který je vystaven  vysokým tlakům a vysokým teplotám, se stává kritickým 

místem, a proto se tomuto spoji musí věnovat vysoká pozornost. Jednou ze skupin 

materiálů používaných v takovýchto podmínkách jsou žáropevné oceli. 

V mé práci se proto zabývám materiálem určeným především pro energetiku, 

modifikovanou martenzitickou ocelí P92 s 9% obsahem chrómu. Tento materiál pracuje 

v podmínkách s vysokými tlaky (vnitřní přetlak cca 30 MPa) a vysokou teplotou (až do 

pracovní teploty 650°C). Pro své určení má přirozeně specifické mechanické vlastnosti 

a chemické složení, proto jsou nároky na svařování oceli P92 odlišné od běžných 

materiálů. 

V této diplomové práci proto řeším svařitelnost oceli P92, využití simulace svařování 

a ověřování výsledků mechanických vlastností po simulaci. Simulace svařování je v mé 

práci použita s ohledem na zvyšující se tendence rozšiřování různých simulací, a to 

hlavně při vývoji nových strojírenských technologií a materiálů. Tyto simulace a 

testování urychlují výzkum jak materiálů tak nových technologií. 

Cílem této práce bylo provést simulaci teplotních cyklů TOO u martenzitické oceli 

P92 s 9% obsahem chrómu. Tato simulace byla provedena pro pásma tepelně ovlivněné 

oblasti, konkrétně pásma přehřátí, normalizace a pásma částečné překrystalizace. Dále 

jsem ověřoval základní mechanické vlastnosti těchto pásem a vyhodnotil výsledky 

mikrostruktury oceli P92 po simulaci. 
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2. MATERIÁL 

 Ocel P92 patří do skupiny žáropevných ocelí, které odolávají tečení a relaxaci 

v rozmezí 450 – 620°C. Jsou to oceli martenzitické s devíti až dvanácti procentním 

obsahem chrómu. Obsah chrómu a dalších prvků v oceli P92 dávají této oceli velice 

dobré vlastnosti v podmínkách s vysokými tlaky a vysokou teplotou. Nevýhodou může 

být náchylnost na praskání způsobené vodíkem a vytváření zakalené mikrostruktury 

právě pro vyšší obsah chrómu. Doporučuje se proto při svařování těchto ocelí předehřev 

200 – 250°C. Vývoj, vlastnosti a typy takzvaných Cr ocelí, mezi něž ocel P92 patří, jsou 

popsány v podkapitole 2.1. 

 

2.1.  Vývoj, vlastnosti a typy Cr ocelí 

 První výzkumy v rámci rozvoje modifikovaných martenzitických ocelí s obsahem 

9 – 12% Cr byly zahájeny v Japonsku v polovině sedmdesátých let (označení TAF). 

Avšak žáropevné oceli a jejich vývoj probíhal již kolem roku 1950. Vývoj Cr ocelí je 

zobrazen  na obrázku 1. 

 

Obrázek 1 Vývoj (9 – 12)%Cr ocelí [2] 
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 V posledním době byly zaznamenány dva hlavní směry rozvoje feritických 

(martenzitických) ocelí určených pro konstrukci tepelně a tlakově namáhaných 

strojírenských součástí u tepelných elektráren s USC parametry páry, a to pro pracovní 

teploty 580 – 620 °C. Předpokládá se, že tyto oceli by mohli být využívány ke 

konstrukci creepově namáhaných komponent až do pracovní teploty 650°C. 

- Oceli s modifikovaným chemickým složením, které obsahují kolem 9% Cr 

s přísadou Mo a V jako právě mnou zkoumaná ocel P92. Dále pak NF616, E911, 

obsahující dodatečně wolfram v množství 1 – 2% a mikrolegury Nb, N a B, 

- Oceli s modifikovaným chemickým složením, obsahující kolem 12% Cr s přísadou 

Mo a V jako například NF 12, TB12M, HCM12, HCM12A, HR1200, které obsahují 

dodatečně wolfram v množství 1 – 2%, dále pak Nb, Ni, Cu nebo Co, a mikrolegury Nb, 

N a B. 

Obsah chrómu v žáropevných ocelích v množství 8 – 12% má příznivý vliv na 

žáruvzdornost a korozní odolnost u Cr ocelí. Rovněž přispívá ke zpevnění při 

zvýšených teplotách a pevnosti při tečení i odpovídající tvárnosti oceli. Koncentrace 

nad 12% již není doporučována, neboť vede k výskytu křehkosti při 475°C a prakticky 

nemění vlastnosti při tečení oceli.[3] 

 Odolnost proti zkřehnutí v průběhu dlouhodobé expozice při pracovních teplotách a 

dobré technologické vlastnosti, při současném dosažení velmi vysoké úrovně všech 

požadovaných mechanických a technologických vlastností, není u jediné oceli možné.  

Martenzitická ocel P92 (ASTM A335 P92, X10CrWMoVNb 9 – 2) s 9% Cr je 

koncipovaná pro využití v energetických zařízeních s nadkritickými parametry páry. Jde 

o modifikaci starší konstrukční oceli označované jako P91 (ASTM A335 P91, 

X10CrMoVNb 9 – 1), oproti které je ocel P92 legována wolframem ( 1,5 – 2,0 hm. %) a 

niobem ( 0,04 – 0,09 hm. %) pro zvýšení creepové odolnosti. [2] 
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2.2. Mikrostruktura modifikovaných (9-12)% Cr ocelí 

Modifikované (9-12)% Cr oceli jsou používány ve stavu normalizačně žíhaném a 

popuštěném nebo také kaleném a popuštěném. Vysoký obsah chrómu a přítomnost 

dalších legujících prvků v modifikovaných (9-12)% Cr ocelích vyvolává posun křivek 

rozpadu austenitu v ARA diagramech k dlouhým časům. Důsledkem je, že tyto oceli 

jsou plně prokalitelné i v tlustých průřezech při ochlazování na vzduchu [1]. Z tohoto 

vyplývá, že v širokém rozmezí ochlazovacích rychlostí vzniká martenzit.  

2.2.1.  Typy zpevnění modifikovaných (9-12)% Cr ocelí 

Substituční zpevnění: U substitučního zpevnění se jedná o optimální legování oceli 

rozptylovými atomy Mo, respektive W, které účinně brání dislokačnímu pohybu při 

průběhu creepového procesu. Na zpevnění tuhého roztoku má podíl jen ta část Mo 

a/nebo W v oceli, která není vázána ve formě sekundárních fází bohatých Mo a/nebo W. 

Proto není doporučováno zvyšovat obsah Mo a/nebo W v oceli nad mez rozpustnosti při 

pracovní teplotě. 

Precipitační zpevnění: Precipitační zpevnění závisí na precipitaci velice jemných 

částic karbidů, karbonitridů, respektive nitridů, v matrici tuhého roztoku. Precipitační 

zpevnění se uskutečňuje prostřednictvím interakcí mezi dislokacemi a částicemi 

precipitátů, které brzdí kinetiku procesů zotavení a rekrystalizace kovové matrice. 

U precipitačního zpevnění v průběhu creepové expozice tedy závisí na rozměrové a 

termodynamické stabilitě jednotlivých minoritních fází. Hrubnutí karbidů vede k 

rozpouštění malých a růstu velkých částic, to vede ke snížení počtu částic a zvětšování 

středního průměru částic. Proto dochází ke zvětšování vzájemné vzdálenosti části a 

poklesu precipitačního zpevnění [3]. 

Substrukturní zpevnění stabilizované karbidickými částicemi: Pro dosažení vysoké 

úrovně žárupevnosti musí změny dislokační substruktury probíhat v průběhu creepové 

expozice co nejpomaleji. Původní martenzitické laťky jsou pozvolna nahrazovány 

subzrny, která postupně rostou. Na stabilizaci hranic subzrn, která rostou mnohem 

pomaleji než v čistých kovech, mají velký vliv částice precipitátů. [5] 
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3. VLASTNOSTI OCELI P92 

Vliv chemického složení na vlastnosti ocelí se obvykle vyjadřuje pomocí 

ekvivalentních obsahů chrómu a niklu, které je možné stanovit pomocí empirických 

vztahů. Vlastnost oceli je determinována obsahem prvků v tuhém roztoku. Empirické 

rovnice však neberou v úvahu skutečnost, že obsahy silných karbidotvorných i 

intersticiálních prvků v tuhém roztoku mohou být redukovány v důsledku obsahu 

karbidů a nitridů v ocelích. [2] 

Mezi nejpoužívanější empirické rovnice patří: 

Niekv.= Ni + Co + 0,5Mn + 0,3Cu + 30C + 25N 

Crekv.= Cr + 2Si + 1,5Mo + 0,75W + 5V + 1,75Nb + 1,5Ti 

3.1. Chemické složení 

Prvek C% Mn% Si% P% S% Ni% Cr% 

Obsah 
min. 0,07 0,3 

0,5 0,02 0,01 0,4 
8,5 

max. 0,13 0,6 9,5 

Prvek Mo% V% W% Al% Nb% B% N% 

Obsah 
min. 0,3 0,15 1,5 

0,04 
0,04 0,001 0,03 

max. 0,6 0,25 2 0,09 0,006 0,07 

Tabulka 1 Chemické složení, hm.% [3] 

3.1.1. Obsahy prvků a jejich vlastnosti 

 V nových vysokolegovaných ocelích pro použití v energetickém průmyslu byl 

obecně omezen obsah uhlíku, a to od 0,05 % až max. 0,15%. Toto rozmezí zajišťuje 

požadovanou pevnost při tečení, dobrou svařitelnost a tvárnost oceli. Snížením obsahu 

uhlíku C pod 0,05% poskytuje lepší svařitelnost, ale úroveň pevnosti při tečení není 

odpovídající. 
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 Obsah chrómu v žáropevných ocelích v množství 8-12% je optimálním rozsahem 

z hlediska dobré odolnosti proti vysokým teplotám, ale také zvyšuje korozní odolnost 

materiálu, zpevnění při zvýšené teplotě a pevnosti při tečení i odpovídající tvárnosti 

oceli. Obsah nad 12% není doporučován, pro náchylnost ke zkřehnutí při teplotách 

kolem 475°C, navíc téměř zanedbatelně mění pevnost při tečení. 

 Prvky molybden a wolfram zpevňují tuhý roztok. Zvyšují teplotu rekrystalizace a  

zvyšují stabilitu matrice během dlouhé exploatace za zvýšené teploty. Nejefektivnější 

působení přítomnosti těchto prvků vzniká v případě, když jejich celkový obsah 

Mo+0,5W je do 1,5%. Vyšší obsah prvků zvyšuje obsah feritu delta v martenzitu a 

snižuje houževnatost. 

 Největší podíl na zpevnění oceli za zvýšené teploty mají mikrolegury vanadu, 

niobu, dusíku a boru. Tyto mikrolegury plus obsah uhlíku v závislosti na vzájemných 

poměrech vytvářejí stabilní a disperzní karbonitridy a nitridy rovnoměrně rozdělené 

v matrici. Optimální obsah vanadu v oceli je 0,25% a tehdy vznikají v oceli precipitáty 

V4C3. Aby vanad nebránil dobré svařitelnosti, nemá být jeho obsah větší než 0,10%. 

Avšak pokrok v technologiích svařování dovoluje zvýšení obsahu vanadu až na 0,3%. 

Optimální obsah niobu je v těchto ocelích 0,03-0,15%, vyšší obsah snižuje pevnost při 

tečení a zvyšuje cenu. 

 Bor je velice efektivní mikrolegurou, která optimálním obsahem do 0,006% zvyšuje 

pevnost při tečení karbidoboridů M23(C,B)6, zvyšuje prokalitelnost a rafinačně působí 

na hranice zrn feritu, kde omezuje vylučování karbidů.  

 Nikl zvyšuje tažnost těchto ocelí a stabilizuje austenit, zároveň omezuje tvorbu 

feritu delta, negativně však ovlivňuje dlouhodobou pevnost při tečení. Podobně působí 

přísada kobaltu, který stabilizuje austenit, ale bez snížení teploty přeměny fáze austenit 

– martenzit působí proti tvorbě feritu delta v důsledku zvětšení obsahu Cr, Mo a W 

v oceli.  

 Množství nejefektivnějších austenitotvorných prvků C a N je omezeno pro jejich 

negativní vliv na technologické vlastnosti. Hlavně snížení svařitelnosti a tvárnosti. 

Svařitelnost je značně ovlivňována chemickým složením, a proto musíme sledovat 

obsahy prvků jak základního materiálu, tak přídavného materiálu. [3]  
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3.2. Mechanické vlastnosti  

 Jak již bylo řečeno, tak na mechanických vlastnostech se velkou měrou podílí 

chemické složení a přítomnost mnoha legur a jejich množství. Mechanické vlastnosti 

oceli P92 jsou již proto velice speciální. Další vliv na tyto vlastnosti má tepelné 

zpracování. U ocelí tohoto typu to bývá normalizační žíhání, kalení či popouštění.  

 

Značka 

oceli 

Číslo 

tavby 
Jakost 

Mechanické vlastnosti 
Re Rm A5 Z 

Mez kluzu 

(min) 

Pevnost 

(min)  Tažnost Kontrakce 

Mpa Mpa % % 

P92 37050 X10CrWMoVNb9-2 440 620 20 66,4 

Tabulka 2 Mechanické vlastnosti 
 

 

Obrázek 2 ARA diagram oceli P92 [6] 
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4.  SVAŘOVÁNÍ A SVAŘITELNOST OCELI P92 

 Při návrhu svařování součástí z modifikovaných Cr ocelí musíme vzít v úvahu 

pokles creepové pevnosti ve svarových spojích. Žáropevnost svarových spojů je 

experimentálně studována s využitím vzorků, které musejí obsahovat základní materiál, 

tepelně ovlivněnou oblast a svarový kov (Gross weld samples). Porovnání žárupevnosti 

základního materiálu a svarového spoje umožňuje součinitel pevnosti svarového spoje 

SRF (stress reduction factor), který je definován následovně: 

1),(SRF  Ttf
ZMR
SSR

r
mt

mt  

Kde RmtSS je mez pevnosti při tečení svarového spoje, 

RmtZM je mez pevnosti při tečení základního materiálu. 

 Součinitel SRF vyjadřuje pokles aplikovaného napětí v případě creepového lomu 

svarového spoje ve srovnání se základním materiálem. [3] 

Metody vhodné pro svařování oceli P92 a jí podobným materiálům jsou metody: 

- svařování obalenou elektrodou 111 

- svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu 141 

- svařování pod tavidlem drátovou elektrodou 72 

Svařitelnost v souladu určují tyto charakteristiky: 

- uhlíkový ekvivalent 

- omezení obsahu některých prvků 

Svařitelnost je značně ovlivňována jak chemickým složením základního materiálu, 

tak chemickým složením přídavného materiálu (svařovací elektroda atd.). Největší vliv 
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má na svařitelnost obsah uhlíku. Zvýšený obsah uhlíku způsobuje zakalení, zvýšení 

pevnosti a meze kluzu, ale i nežádoucí snížení plastických vlastností a růstu křehkosti. 

Hodnota ekvivalentu Ceq musí být vypočtena pomocí následujícího vzorce: 

Ceq = C + Mn / 6 + ( Cr + Mo + V) / 5 + (Ni + Cu) / 15 

 Avšak u oceli P92 jsou konvenční vzorce nepoužitelné z důvodu zvýšeného obsahu 

některých prvků, především chrómu. 

4.1.  Přídavné materiály 

 Vývoj přídavných materiálů pro svařování moderních (9-12)% Cr ocelí byl 

zaměřen na dosažení vysokých hodnot meze pevnosti při tečení a zároveň vyhovující 

úrovně vrubové houževnatosti svarového spoje. Legující prvky, které výrazně zlepšují 

žáropevné vlastnosti, však mají za následek snižování vrubové houževnatosti svarového 

kovu. Proto se pro dosažení požadované vrubové houževnatosti (KV = 41J při T = 

+20°C) zvyšuje obsah niklu (max. 1 hm.%) oproti základnímu materiálu. 

Chemické složení přídavných materiálů pro homogenní svarové spoje umožňuje 

získat martenzitickou mikrostrukturu svarového kovu s obsahem δ-feritu menším než 

1%. Při svařování těchto ocelí však musí být dobře zvolený a sledovaný tepelný příkon, 

teploty předehřevu a teplotně-časové parametry. [2] 
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5. TEPLOTNÍ CYKLUS SVAŘOVÁNÍ 

Při procesu svařování, působením soustředného zdroje tepla, dochází krátkodobě 

k intenzivnímu místnímu ohřevu materiálu na vysoké teploty. Vneseným teplem se 

natavuje malý objem kovu, a v důsledku tepelné vodivosti se ohřívá i okolní oblast 

základního materiálu. Vysoké teploty a jejich změny v základním materiálu při 

svařování způsobují : 

a) fázové přeměny – tavení základního a přídavného materiálu, jeho tuhnutí a 

změny v tuhém stavu, 

b) fyzikálně chemické reakce, 

c) změny struktury v oblasti svarového spoje, 

d) změny objemu, které ve svarovém spoji způsobují vnitřní napětí a deformace. 

Míra a rozsah uvedených změn závisí zejména na svařovaném základním materiálu 

(chemickém složení, fyzikálních vlastnostech, geometrických rozměrech), technologii 

svařování (způsob, parametry, postup) a množství tepla vneseného do svarového spoje 

na jednotku délky. 

Množství tepla spotřebovaného elektrickým obloukem na jednotkovou délku svaru 

pro obloukové technologie se vyjadřuje měrným příkonem svařování Q : 

 

v
IU



 310
Q   (kJ · mm -1), [1] 

 

U – svařovací napětí (V) 

I – svařovací proud (A) 

v – svařovací rychlost (mm·s -1) 
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Efektivně využitý příkon svařování je :    

 

Qe = η · Q [1] 

 

η – koeficient účinnosti svařování 

Q – příkon svařování 

 
technologie svařování η 

111 0,7 - 0,85 

141 0,48 - 0,65 

131,135 0,66 - 0,75 

12 0,90 – 0,99 

72 0,90 - 0,99 

Tabulka 3 Hodnoty koeficientu účinnosti η pro jednotlivé technologie. [1] 
 

Teplotní cyklus svařování udává změnu teploty v čase v daném bodě svarového 

spoje, především v teplem ovlivněné oblasti. V důsledku působení teplotního cyklu na 

materiál se mění jeho struktura a vlastnosti. Velikost a charakter změn je možné 

hodnotit na základě charakteristik teplotního cyklu : 

- čas ohřevu na maximální teplotu (nebo rychlost ohřevu °C/s), 

- maximální teplota cyklu Tmax, 

- doba výdrže na dané teplotě, 

- rychlost ochlazování (°C/s). 

Schéma teplotních cyklů pro jednotlivé technologie je na obrázek 3. U většiny 

obloukových technologií svařování se rychlost ohřevu pohybuje v rozmezí 50 - 

400°C/s. Při svařování elektronovým nebo laserovým paprskem je to přes 1000°C/s. 

Vlivem vysoké rychlosti ohřevu se posouvají teploty A1 a A3 k vyšším teplotám o 50 až 

300°C. Maximální teplota cyklu a doba výdrže na kritických teplotách mají velký vliv 

z hlediska strukturních změn. Ochlazovací větev teplotního cyklu má vliv na 

polymorfní přeměny a difúzi vodíku. Je ji možné charakterizovat časy chladnutí mezi 

teplotami 800 a 500 °C Δt8/5 nebo 300 a 150°C Δt3/1 pro difúzi vodíku, případně 



 

 12

rychlostí ochlazování při 300°C. Při svařování oceli bez předehřevu jsou pro jednotlivé 

technologie charakteristické časy ochlazování mezi teplotami 800 a 500°C : 

- 111:   1 – 10 sekund 

- 131, 135: 2 – 50 sekund 

- 12:  10 – 100 sekund 

- 72:  60 – 1000 sekund 

 

Obrázek 3 Teplotní cykly podhousenkové oblasti, 1 – svařování elektrickým obloukem obalenou el., 2 – 
svařování automatem pod tavidlem, 3 – elektrostruskové svařování. [1] 

 

Při svařování na jednu vrstvu, respektive navařování, je tvar teplotního cyklu shodný 

s obrázkem 3. U několikavrstvého svařování je tvar teplotních cyklů složitější (viz 

obrázek 4). Stanovení teplotního pole svařovaného materiálu lze provádět měřením 

např. termočlánky, termovizní nebo početně analytickým či numerickým řešením 

rovnice tepla. [1] 
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Obrázek 4 Průběh teplotních cyklů čtyřvrstvého svaru[1] 
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6. SIMULÁTOR TEPLOTNÍCH CYKLŮ  

V současné době se začíná rozšiřovat použití různých simulací, a to hlavně při vývoji 

nových strojírenských technologií. Účelem je urychlení vývoje a omezení praktického 

zkoušení navržených způsobů výroby. Přitom vyvstává naléhavá potřeba znalosti 

strukturních a mikrostrukturních procesů probíhajících v materiálu během jeho 

zpracování, protože zásadním způsobem ovlivňují finální vlastnosti výrobku.  

Jednou z možností, jak ulehčit zkoumání chování materiálu při jeho zpracování, 

v našem případě svařování, je simulace tohoto procesu. Pro simulaci svařovacího 

procesu musíme splnit důležitou podmínku. A to napodobit tepelný ohřev vzorku 

soustředěný do konkrétního místa. Pokud splníme tuto podmínku a nasimulujeme 

zároveň jisté další parametry tohoto lokálního ohřevu, můžeme mluvit o simulaci 

svařovacího procesu. Ten probíhá v určitém teplotním cyklu viz. kapitola 5. 

Jedním z přístrojů, který umí splnit nároky kladené na co nejautentičtější simulaci 

svařování, je přístroj TCS 1405 (THERMAL CYCLE SIMULATOR). Pomocí tohoto 

přístroje je možné velice přesně nasimulovat téměř dokonale teplotní cyklus svařování, 

a tedy i svařovací proces jako takový. 

Modelování a simulace teplotních cyklů se provádí v laboratorních podmínkách. 

Používá se zejména pro její jednoduchost a časovou úsporu, a navíc umožňuje získat 

poměrně velký objem informací z malého množství materiálu s mikrostrukturou 

odpovídající různým pásmům TOO. Nevýhodou simulace teplotních cyklů je však 

skutečnost, že jsou zde ignorovány lokální gradienty v mikrostruktuře, vlastnostech a 

zbytkových napětích, které existují v reálných svarech. Simulované vzorky však 

umožňují získat důležité experimentální údaje o rozdílech v úrovních žáropevnosti 

jednotlivých oblastí TOO. [2] 
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6.1. Popis zařízení TCS 1405 a jeho funkce 

Simulace teplotních cyklů byla provedena na zařízení TCS 1405 (THERMAL 

CYCLE SIMULATOR) obrázek 5. Toto zařízení funguje na principu indukčního 

ohřevu a počítačem řízeného ochlazování. 

 

 

Obrázek 5 Simulátor teplotních cyklů TCS 1405 
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Základní popis zařízení 

 

 

Obrázek 6 Upínací konstrukce [3] 
 

1 )  upínací kolíček 

2 )  přívod vody pro přímé chlazení 

3 )  přívod vody pro nepřímé chlazení 

4 )  Dilatometr a uchycení termočlánků 

5 )  upínací šroub pro čelisti 

6 )  upínací blok čelistí 

7 )  upínací šroub přímého chlazení 

8 )  montážní blok pro připojení přímého chlazení 

9 )  montážní blok pro připojení přímého chlazení 

10) přívodní kabel 
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Obrázek 7 Pozice uchycení termočlánků, dilatometru a plynová ochrana okolo vzorku[3] 
 

1) Vzorek 

2) Termočlánek 

3) Dilatometr uchycení krystalového snímače 

4) Dilatometr pohybliví krystaloví senzor 

5) Mikrometrický šroub pro seřízení dilatometru 

6) Jednotka ochranného plynu 

 

Abychom mohli simulovat teplotní cykly na tomto zařízení, musíme znát určitá 

vstupní data. Tato data nám určují druh svařovacích podmínek a jsou specifická pro 

každou metodu svařování. Zjednodušeně řečeno musíme do programu zadat nejen 

závislost teploty na čase, ale také : 

- teplotu předehřevu 

- interpass  

- čas ohřevu 

- maximální teplotu  

- dobu výdrže na maximální teplotě  

- čas chladnutí 

Po zadání těchto parametrů je zařízení schopno simulovat teplotní cyklus a aplikovat 

tuto simulaci svařovacího procesu přímo na konkrétní vzorek. Vliv změn vstupních 

parametrů je možné vypočítat s využitím nejrůznějších programů, to však není 

předmětem této práce. 
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6.2.  Průběh simulace 

Zařízení TCS 1405 (THERMAL CYCLE SIMULATOR) po navolení daných 

parametrů započne simulaci. Jak již bylo uvedeno, v první fázi začíná ohřev vzorku, 

který stoupá, a to za určitý čas o určitou tepelnou hodnotu. Rychlost a čas ohřevu je 

snímán nepřetržitě pomocí termočlánků a přepočítáván každé 0,2 sekundy v průběhu 

simulace. Zároveň probíhají dvě činnosti měření teploty a dilatace. Data se ukládají do 

datového pole. Toto datové pole může obsahovat až 6000 hodnot každé veličiny 

(teplota, dilatace), což znamená že se toto pole zaplní za 20 minut. Abychom předešli 

tomuto problému, provádíme výpočet rovnic, pomocí nichž zjistíme, jak můžeme měnit 

intervaly snímání a sběru dat. Změna intervalů je možná v rozmezí 0,1 – 0,5 sekund.  

Je možné zaznamenat najednou až 5 cyklů. To znamená, že můžeme simulovat 

vícevrstvé svařování obrázek 8, a to včetně dodržení mezihousenkové teploty interpass 

0 – 500 °C. V případě úpravy intervalu sběru dat může mít každý cyklus až 15 minut, 

celkově tedy jednu hodinu a 15 minut. Rychlost sběru dat se na tomto přístroji dá 

upravit na jeden sběr za 0,1 sekundy v případě, že máme měření s rychlou změnou 

teploty. To je však maximum. Po překročení 0,5 sekund dochází k nepřesnostem, a 

proto není doporučováno. Záznam křivky teplotního cyklu je možné tedy uložit a 

později vytisknout (formát A3). 

Teplotní křivka může být rovněž vypočtena a překontrolována, avšak výpočty jsou 

zdlouhavé a složité. Při počítání teplotní křivky proto vzniká riziko nepřesnosti. 
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Obrázek 8 Simulace vícevrstvého svařování [3] 
 

Zařízení TCS 1405 je velice dobrý způsob simulace teplotních cyklů při svařování. 

Má mnoho výhod, a to i některé, které moderní zařízení tohoto typu nemají, jako 

například jednoduchost přípravy vzorků. 

Toto zařízení má díky indukčnímu ohřevu velice rychlý ohřev vzorku a dosti rychlé 

chlazení vzorku pomocí přímého chlazení dusíkem či nepřímého chlazení přes čelisti 

zařízení. Zároveň pro snímání dat termočlánky dosahujeme vysoké přesnosti sběru 

požadovaných dat. Síla zařízení spočívá i v jeho jednoduchosti a srozumitelnosti 

obsluhování. 

Nevýhodou simulace teplotních cyklů je však skutečnost, že jsou zde ignorovány 

lokální gradienty  v mikrostruktuře, vlastnostech a zbytkových napětích, které existují v 

reálných svarech. 
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6.3.  SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ TCS 1405 

Přívod proudu :   380 V, 50Hz 

Jmenovitý příkon:  28 kVA 

Přívodní kabel:  3 x 15 mm2 

Provozní podmínky 

PC :    0 – 35°C 

TCS pracovní jednotka : 0 - 50°C 

Vlhkost :   0 – 90 %RH bez kondenzace 

Ohřívací systém 

Systém :    odporový (indukční) 

Teplotní rozmezí :  0 - 1400°C 

Teplotní čidlo :   chrom / hliník (DIN) 

Teplotní odchylka:  menší než 2 % 

Rychlost ohřevu :  max. 250 K/s 

Chladící systém 

Chlazení :   vodní chlazení přes čelisti (volitelné uvnitř vzorku) 

Rychlost chlazení:  Δt800/500 až 100K/s 

Přívod vody :   běžný 4 – 8 Atm 

Programový systém 

 

Mikropočítač :   MACSYM 150 TC 2 EN 

    256 kByte RAM 

    Input   DIO 100 – 0 

     AIM 100 

    Output AOT 100 -01 

    Comunication DSI 100 

Plotter    Bausch and Lomb PLT – 03 – E100 

Pointer    ITOH 1550 

 

mV  Snímač termočlánku Type TEU 320 

    feb. Hartmann and Braum 

Dilatometer   Type DG/1- 

    Fab. Sajgami and Schlumberger 
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7. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

7.1. Měření teplotních cyklů 

 V dosud zveřejněné literatuře jsem nenašel uvedeny teplotní cykly v TOO 

svarových spojů zaměřené přímo na oceli P92 pro ruční svařování obalenou elektrodou, 

která je stále dominantní technologií nejen při svařování trubek s větší tloušťkou stěny. 

Proto bylo provedeno měření teplotních cyklů v TOO svarových spojů u oceli P92 při 

svařování právě metodou 111. Měření jsem provedl na deskách o rozměru 265x310x32 

mm, ve kterých byly vyfrézovány drážky dle obrázku 9 simulující tupý svarový spoj. 

Do zkušebních desek byly v různých vzdálenostech od plochého dna drážky vyvrtány 

otvory o průměru 3,5 mm, a to dle obrázku 10. Pro přivaření termočlánků Ni – NiCr 

byly vyvrtány otvory o průměru 0,25 mm. Měření jsem provedl při teplotě předehřevu 

v rozsahu 220 až 250°C dle skutečných údajů termočlánků, i když teplota předehřevu 

měřená dotykovým teploměrem byla 200°C. 

 Vzdálenost plochého dna vývrtu s průměrem 3,5 mm (umístění termočlánku) od 

hranice ztavení navařené svarové housenky byla ve všech případech měřena na 

makrovýbrusech řezů do poloviny díry o průměru 3,5 mm. Příklad řezu je na obrázku 

11. Zkušební svarové housenky byly navařeny elektrodou Thernamit MTS 616 o 

průměru 4 mm, jejíž chemické složení je uvedeno v tabulce 4. Pro vyhodnocení průběhů 

teplotních cyklů jsem použil software P SKOPE. 

 Měření umožnilo stanovit základní charakteristiky pro modelování pásma částečné 

překrystalizace TOO svarového spoje definovaného teplotami Ac3 a teplotou přehřátí. 

S ohledem na použitou měřící techniku nebylo možné stanovit měřením základní 

charakteristiky pro modelování pásma přehřátí TOO. 

 Teplota přehřátí, tedy teplota, kdy v TOO svarového spoje oceli P92 výrazně 

zhrubne zrno, je asi 1300°C. Při těchto teplotách však docházelo k tzv. ,,propadnutí“ 

svarového kovu do otvoru s termočlánkem a jeho porušení. Základní charakteristiky pro 

modelování pásma přehřátí TOO svarového spoje oceli P92 bylo tedy nutné stanovit na 

základě výsledků měření teplotních cyklů na podobných typech ocelí uvedených 

v literatuře a znalostí o chování oceli P92. 
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7.1.1. Základní charakteristiky teplotních cyklů pro modelování pásem 
TOO svarového spoje oceli P92 

 

 Pro tavbu 37050 oceli P92 byla naměřena teplota Ac1850°C a teplota Ac3 930°C. 

Teplota přehřátí oceli P92 v podmínkách svařování se díky stabilním karbonitridům 

vanadu a niobu nebo nitridům vanadu udává cca 1300°C. Proto byly s ohledem na 

uvedené skutečnosti voleny pro modelování pásem TOO svarového spoje níže uvedené 

teploty: 

Pásmo přehřátí    1350°C 

Pásmo normalizace    1050°C 

Pásmo částečné překrystalizace  890°C 

 Na základě naměřených hodnot základních charakteristik pro modelování 

jednotlivých pásem TOO svarového spoje oceli P92 a s přihlédnutím k teplotnímu 

rozsahu jednotlivých pásem, a tím i měnící se doby výdrže na modelovacích teplotách, 

byly stanoveny průměrné teplotní cykly pro modelování jednotlivých pásem TOO.  

 
Přídavný 
materiál 

Chemické složení 

C Mn Si P S Cr Ni Mo V Nb A  W Cu 

Thernamit MTS 
616 0,11 0,46 0,38 0,008 0,001 8,76 0,53 0,4 0,201 0,06 0,044 1,55 0,05 

Tabulka 4Chemické složení přídavného materiálu 
 

 

Obrázek 9 Tvar drážky pro zkušební svar 
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Obrázek 10 Příklad řezu v místě přivaření termočlánku 

 

7.2. Příprava zkušebních vzorků 

 Ocel P92 o chemickém složení dle tabulky 5 byla před dělením na jednotlivé 

vzorky tepelně zpracována: 

1) Režim TZ: 

austenitizace – ohřev 150°C/h, 1060°C min/voda 

popouštění – ohřev max. 100°C/h, 770°C/ 150 min/volně vzduch 

2) Režim TZ: 

 - austenitizace – ohřev 150°C/h, 1060°C/150 min/voda 

 

Prvek C% Mn% Si% P% S% Ni% Cr% 

Obsah 
min. 0,07 0,3 

0,5 0,02 0,01 0,4 
8,5 

max. 0,13 0,6 9,5 

Prvek Mo% V% W% Al% Nb% B% N% 

Obsah 
min. 0,3 0,15 1,5 

0,04 
0,04 0,001 0,03 

max. 0,6 0,25 2 0,09 0,006 0,07 

Tabulka 5 Chemické složení tavby 
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Prvek C% Mn% Si% P% S% Ni% Cr% 

Obsah 0,112 0,53 0,34 0,018 0,0055 0,318 9,25 

Prvek Mo% V% W% Al-c% Nb% B% N% 

Obsah 0,445 0,204 1,37 <0,010 0,053 0,0034 0,048 

Tabulka 6 Chemické složení testovaných vzorků 

 

Z oceli P92 jsem po tepelném zpracování nechal připravit 70 hranolků o rozměrech 

11x11x70 mm, a to pro každé pásmo 20 kusů plus 10 náhradních vzorků. Zkoumaná 

pásma byla tedy tři, a to pásmo přehřátí, pásmo normalizace a pásmo částečné 

překrystalizace. Charakteristiky pro modelování jednonásobných teplotních cyklů 

pásem TOO jsou v tabulce 7.  

 

Pásmo TOO Tmax   [°C] Δt8/5  [s] 

Výdrž na teplotě 

teplota [°C] čas [s] 

Přehřátí 1350 10 1350 3 

Normalizace 1050 10 1050 4 

část. překrystalizace 890 10 890 4 

Tabulka 7 Charakteristiky pro modelování jednonásobných teplotních cyklů pásem TOO 
 

 Před měřením jsem provedl čištění vzorků lihem. Následně byl pomocí odporového 

svaření přivařen termočlánek NiCr/Ni 10. Na místo svaru jsem nanesl vrstvu hlinky 

(hlinka rozředěna toluenem) pro ochranu proti oxidaci, oduhličení a možného 

odloupnutí (viz obrázek 12b). 

 

 

Obrázek 11 Schéma navaření termočlánku [3] 
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Obrázek 12 a) Navařený termočlánek NiCr/Ni 10 metodou odporového svařování b) Navařený a 
zatřený termočlánek NiCr/ 10 s ochrannou hlinkou 

 

 V dalším kroku byl vzorek označen maximální teplotou pro dané pásmo (tzn. 890, 

1050, 1350), dále pak číslem v rozsahu 1 – 20 pro každé pásmo (viz obrázek 13). 

 

 

Obrázek 13 Značení vzorků 
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7.3. Cyklování vzorků 

 Po přípravě jsem vzorky vkládal jeden po druhém do simulátoru teplotních cyklů 

TCS 1405 (obrázek 5) a nastartoval jsem cyklování dle předem nakonfigurované 

teplotní křivky s parametry dle tabulky 7. Ohřev vzorku probíhal automaticky (viz 

obrázek 14), pak následovalo řízené ochlazování tlakovým dusíkem. 

 

 

Obrázek 14 Ohřev vzorku na 1350 C° 
 

 Mezi teplotou Δt8/5 byla rychlost chladnutí vzorku 10 C° za vteřinu. Data z těchto 

cyklů byla uložena do počítače pod číslem vzorku a následně mnou zpracována do grafů 

závislosti teploty na čase. 

 

Graf 1Teplotní cyklus pro pásmo částečné překrystalizace (890°C) 
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Graf 2 Teplotní cyklus pro pásmo normalizace (1050°C) 

 

1350-16

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0 20 40 60 80 100 120 140 160
 

Graf 3  Teplotní cyklus pro pásmo přehřátí (1350°C) 

Po nacyklování vzorků jsem získal jednotlivé struktury na vzorcích a mohl jsem začít 

s dalšími testy. 
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7.4. Vyhodnocování zkušebních vzorků 

 Pro kontrolu a vyhodnocování svarů, repsektive jejich mechanických vlastností a 

eventuelních vad, se používají nedestruktivní a destruktivní metody, pomocí nichž 

zjišťujeme kvalitu spoje. V mém případě použiji destruktivní metody ke kontrole a 

studiu změn chování oceli P92 po tepelném zatížení odpovídajícímu tepelné zátěži při 

svařování.  

7.4.1. Tahová zkouška 

 Pro tahovou zkoušku jsem použil šest vzorků, pro každé pásmo dva vzorky. Tyto 

zkušební vzorky byly odzkoušeny dle normy ČSN EN 10002-1/5. Výsledky tahových 

zkoušek jsou zapsány v tabulce 8 a vykresleny v grafech 4 až 7. 

 

Hodnoty 

Mechanické vlastnosti zkoušky tahem 

Re Rm A5 Z 

Mez kluzu  Pevnost  Tažnost Kontakce 

Mpa Mpa % % 

Požadované min. 440 620-850 17  -  

Základní materiál 528 707 21,6 66,4 

Režim 890/1 545 708 12 61,6 

Režim 890/2 642 713 9,2 39,2 

Režim 1050/1  -  708 8,4 61,6 

Režim 1050/2 611 738 9,6 53,8 

Režim 1350/1  -  835 4 48,2 

Režim 1350/2  -  830 3,6 32,8 

Tabulka 8 Mechanické vlastnosti - Tahová zkouška 
Poznámka: Značka – nepodařilo se naměřit 
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Graf 4 Tahová zkouška - mez pevnosti 
 

 

Graf 5 Tahová zkouška - mez kluzu 
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Graf 6 Tahová zkouška - tažnost 
 

 

Graf 7 Tahová zkouška – kontrakce 
 

 Z výsledků je patrné, že díky tepelnému cyklu provedenému na vzorcích oceli P92 

došlo k výraznému nárůstu pevnosti a meze kluzu. Dále také k výraznému poklesu 

plastických vlastností. Díky těmto výsledkům je také zřejmé, že s rostoucí maximální 

teplotou teplotního cyklu jsou tyto změny výraznější. 
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 Dle výsledků tahové mechanické zkoušky usuzuji, že materiál je možno tepelně 

zatěžovat, tedy i svařovat, ovšem za předpokladu tepelného zpracování provedeného 

bezprostředně po svařování.  

7.4.2. Zkouška vrubové houževnatosti 
 

Pro zkoušku vrubové houževnatosti jsem použil devět vzorků, pro každé pásmo tři 

vzorky. Tyto zkušební vzorky byly odzkoušeny dle normy ČSN EN 10045-1 a jejich 

výsledky jsou zapsány v tabulce 9 a vykresleny v grafech 8 a 9. 

 

Hodnoty č.měření měření 1 měření 2 měření 3 
Jednotka J J J 

Základní materiál 160 140 144 
Režim 890 37 27 41 
Režim 1050 18 18 18 
Režim 1350 8 6 7 

Tabulka 9 Měření vrubové houževnatosti 

 

 

Graf 8 Zkouška vrubové houževnatosti 
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Graf 9 Zkouška vrubové houževnatosti – průměrné hodnoty 
 

 Z naměřených hodnot a grafů je jasný výrazný pokles vrubové houževnatosti s  

rostoucími hodnotami maximální teploty při teplotním cyklu. Vzhledem k výraznému 

poklesu vrubové houževnatosti bude třeba provést po svařování oceli P92 tepelné 

zpracování. 

7.4.3. Metalografická zkouška – makrostruktura 
 

Příprava metalografie proběhla na vzorcích použitých ve zkoušce vrubové 

houževnatosti. Ta se skládá z daných operací, a to z broušení vybrané plochy, leštění 

této plochy a následného vyvolávání struktury. Před těmito úkony jsem pro lepší 

manipulaci a přesnost měření vzorky zalisoval do granulátu. 

Vzorky použité pro studii metalografické struktury pochází z již provedené 

destruktivní zkoušky, a to zkoušky vrubové houževnatosti. 

Příprava metalografického vzorku se skládá z následujících operací: 

1) odběr vzorku 

2) broušení 

3) vyvolávání struktury 
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1) odběr vzorku – vzorek musí mít stejné vlastnosti jako zkoumaný předmět a musí 

být odebrán takovou metodou, aby se tepelně neovlivnila zkoumaná plocha. 

V mém případě jsem nemusel vzorek upravovat. 

2) broušení – pro lepší manipulaci a větší přesnost měření jsem své vzorky zalisoval 

do granulátu. Broušení jsem provedl brusnými papíry. 

3) vyvolávání struktury – pro vyvolání struktur jsem použil chemické leptání. Na 

leptání vzorku bylo použito roztoku 10 % HNO3 nanášeného vatou. 

Na vzorcích se po broušení a naleptání objevila makrostruktura, tu jsem sledoval a 

vyhodnocoval. Makrostruktura vzorků 890, 1050 a 1350 je zobrazena na obrázcích 15, 16, 

17. Na těchto obrázcích je zcela zjevné pásmo TOO a základního materiálu. 

 

 

Obrázek 15 Makroskopický snímek vz. 890 
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Obrázek 16 Makroskopický snímek vz. 1050 
 

 

 

Obrázek 17 Makroskopický snímek vz. 1350 
 

 Šířka tepelně ovlivněné oblasti je rozdílná u každého vzorku, a to v závislosti na 

výši maximální teploty, kterou byl vzorek nacyklován.  

Nejširší tepelně ovlivněnou oblast má vzorek 1350 (max. teplota 1350°C) 13 mm. 

Vzorek 1050 (max. teplota 1050°C) má šířku tepelně ovlivněné oblasti 12mm. 

Nejmenší šířku tepelně ovlivněné oblasti má dle očekávání vzorek 890 (max. teplota 

890°C), a to 3,5mm.  

Touto studií jsem experimentálně ověřil teoreticky očekávaný vztah mezi maximální 

teplotou teplotního cyklu a šířkou TOO. Závěr studie makroskopických snímků je, že 

s rostoucí hodnotou maximální teploty roste šířka tepelně ovlivněné oblasti vzorků. 
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7.4.4. Zkouška tvrdosti dle Vickerse 
 

Po vyvolání makrostruktury bylo možné provést zkoušku tvrdosti dle Vickerse. 

Vpichy byly vedeny do povrchu vzorku, a to do tří milimetrů od lomové plochy. Jednou 

po hraně lomu a poté kolmo na lomovou plochu (viz obrázek 18). 

 

 

Obrázek 18 Schéma provedení vpichů 

Následující grafy zobrazují průběh tvrdosti pro jednotlivé vzorky. Každý vzorek je 

číselně označen číslem, které představuje hodnotu maximálního tepelného zatížení ve 

stupních celsia, kterému byl daný vzorek vystaven. 

 

Vzorek 
č. 

Číslo vpichu směrem od lomové plochy - vpichy vedené kolmo na lomovou plochu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

890 401 373 240 232 227 218 221 225 228 224 

1050 464 425 429 409 464 401 409 225 218 227 

1350 493 483 446 450 450 429 213 225 222 228 

Tabulka 10 Tvrdosti dle Vickerse vedené kolmo na lomovou plochu v jenotkách HV 
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Tvrdost dle Vickerse měřená kolmo na lomovou plochu
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Graf 10 Tvrdosti dle Vickerse vedené kolmo na lomovou plochou 

 

 

Vzorek č. 
Číslo vpichu - vpichy vedené vodorovně s lom. plochou 

1 2 3 4 5 

890 390 425 417 390 401 

1050 464 464 459 437 450 

1350 478 459 468 464 464 

Tabulka 11 Tvrdosti dle Vickerse vedené vodorovně s lomovou plochou v jednotkách HV 
 

Tvrdost dle Vickerse měrená vodorovně s lom. plochou
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Graf 11 Tvrdosti dle Vickerse vedené vodorovně s lomovou plochou 
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Z výsledků zkoušek tvrdosti dle Vickerse je zřejmé, že hodnoty tepelně ovlivněné 

oblasti výrazně převyšují potřebné požadavky na tvrdost pro daný typ základního 

materiálu. Nejkritičtějších hodnot bylo dosaženo v pásmu přehřátí a pásmu normalizace. 

7.4.5. Metalografická zkouška – mikrostruktura 

Příprava metalografie proběhla na vzorcích použitých ve zkoušce vrubové 

houževnatosti a zkoumání makrostruktury. Tato příprava vzorku se skládá 

z následujících operací: 

1) broušení 

2) leštění 

3) vyvolání struktury 

1) broušení – broušení jsem provedl brusnými papíry (250, 400, 800, 1200 a 2500). 

2) leštění – bylo provedeno za pomocí leštícího prášku. 

3) vyvolávání struktury – pro vyvolání struktur jsem použil chemického leptání. Na 

leptání vzorku bylo použito roztoku vilella nanášeného vatou. 

Na vzorcích se po broušení, leštění a naleptání objevila mikrostruktura, tu jsem 

sledoval a vyhodnocoval.  

Povrch zkoušeného vzorku jsem sledoval pomocí metalografického mikroskopu, 

který umožňuje pozorovat strukturu v řádu mikronů. U každého vzorku jsem 

vyhodnocoval a zaznamenával zjištěné mikrostruktury: 

- základního materiálu (ZM)  

- tepelně ovlivněné oblasti (TOO) 

Výsledky jsou uvedeny na obrázcích 19 až 28. Základní materiál je tvořen 

popuštěným martenzitem. V tepelně ovlivněné oblasti se nachází přechod zhrublého 

zrna do oblasti vyžíhání. Zvětšení je použito dvěstěnásobné a pětisetnásobné (200x a 

500x). 
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Obrázek 19 Lom vz. 890 (pásmo částečné překrystalizace) struktura Martenzitická (200x) 
 

 

 

Obrázek 20 vz. 890 (pásmo částečné překrystalizace) přechod do základního materiálu - martenzitická 
struktura (500x) 
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Obrázek 21 vz. 890 (pásmo částečné překrystalizace) základní materiál –martenzit (500x) 
 

 

Obrázek 22 vz. 1050 (pásmo normalizace) u lomu - martenzit + místně vyloučený cementit (200x) 
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Obrázek 23 vz. 1050 (pásmo normalizace) přechod do zákl. materiálu - martenzit (200x) 
 

 

 

 

Obrázek 24 vz. 1050 (pásmo normalizace) zákl. mat. –martenzit + sekundárně místně vyloučený 
cementit (200x) 
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Obrázek 25 vz. 1350 (pásmo přehřátí) u lomu - hrubá martenzitická struktura (500x) 
 

 

Obrázek 26 vz. 1350 (pásmo přehřátí) oblast lomu martenzitická struktura (500x) 
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Obrázek 27 vz. 1350 (pásmo přehřátí) mezivrstva zrnitá martenzitická struktura (500x) 
 

 

 

Obrázek 28 vz. 1350 (pásmo přehřátí) zákl. mat. martenzit (500x) 
 

Z mikrosnímků je vidět, že základní materiál všech vzorků je tvořen, martenzitem. U 

vzorku 1050 se u této martenzitické struktury navíc objevuje místně vyloučený 

cementit.  
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Mikrostruktura jednotlivých pásem tepelně ovlivněné oblasti tj. pásma přehřátí, 

normalizace a pásma částečné překrystalizace je tvořena martenzitem. Z obrázku 25 a 

26 je patrná hrubá martenzitická struktura. U vzorku s označením 1050 (pásmo 

normalizace), můžeme  v tepelně ovlivněné oblasti sledovat místně vyloučený cementit. 

 

7.4.6. Mikrotvrdost dle Vickerse 
 

Po vyvolání mikrostruktury bylo možné provést zkoušku mikrotvrdosti dle Vickerse. 

Vpichy byly vedeny do předem upraveného povrchu použité pro vyhodnocení 

mikrostruktury, a to do tří milimetrů od lomové plochy. Jednou po hraně lomu a poté 

kolmo na lomovou plochu (viz obrázek 29). Jde o stejnou sadu vzorku, na které byly 

provedeny předešlé zkoušky. 

 

 

Obrázek 29 Schéma provedení vpichů 
 

 Vpichy byly provedeny se zátěží HV = 10 ve vzdálenosti 250 µm pro vodorovný 

směr s lomovou plochou a 500µm pro kolmý směr s vodorovnou plochou. V tabulce 12 

a 13 jsou uvedeny výsledky experimentů. Hodnoty z těchto tabulek jsou znázorněny 

v grafech 12 a 13. Průměry hodnot tvrdostí dle Vickerse měřené vodorovně s lomovou 

plochou v jednotkách HV jsou uvedeny v grafu 14. 
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Měřeno 

Mikrotvrdost dle Vickerse měřená vodorovně s plochou 
lomu 

vzorek č. 890 vzorek č. 1050 vzorek č. 1350 

1 415 364 527 

2 413 402 489 

3 386 480 466 

4 416 361 604 

5 477 441 466 

6 477 421 558 

7 403 435 539 

8 491 509 477 

9 407 477 425 

10 285 448 503 

11 403 441 407 

12 467 422 416 

13 353 493 358 

14 365 462 456 

15 398 435 466 

16 386 470 481 

17 386 507 526 

18 410 477 513 

19 434 485 445 

20 444 487 477 

21 453 435 539 

22 453 410 455 

23 394 515 513 

24 418 504 501 

25 303 477 489 

Tabulka 12 Mikrovrdost dle Vickerse měřená vodorovně s lomovou plochou 
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Graf 12 Mikrotvrdosti dle Vickerse vedené vodorovně s lomovou plochou 
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měřeno od 

lomu 

v jednotkách 
HV 

Mikrotvrdost dle Vickerse měřená kolmo na plochu lomu 

vzorek č. 890 vzorek č. 1050 vzorek č. 1350 

1 477 473 526 

2 468 506 553 

3 459 521 428 

4 346 464 490 

5 259 455 466 

6 268 508 490 

7 302 451 609 

8 353 428 425 

9 253 430 393 

10 196 372 473 

11 234 529 455 

12 247 551 497 

13 173 501 459 

14 254 425 502 

15 216 438 435 

16 211 443 458 

17 205 379 506 

18 254 404 447 

19 261 448 495 

20 222 271 526 

21 228 361 448 

22 222 340 479 

23 261 236 453 

24 216 247 362 

25 261 228 222 

26 276 240 247 

27 228 261 242 

28 211 234 247 

29 205 211 250 

30 237 240 217 

Tabulka 13 Mikrovrdost dle Vickerse měřená kolmo na lomovou plochou 
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Graf 13 Mikrotvrdosti dle Vickerse vedené kolmo na lomovou plochou 
 

 

Graf 14 Mikrotvrdosti dle Vickerse - průměrné hodnoty 
 

 

 Vlastnosti vzorků oceli P92 při měření mikrotvrdosti se ukázaly jako velmi 

rozdílné. Při porovnání základního materiálu a tepelně ovlivněné oblasti jsem zjistil 

výrazné rozdíly ve tvrdostech místy až 70 jednotek HV. Vzniká zde jednoznačná 

nutnost tepelného zpracování provedeného ihned po svařování. 
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8.  ZÁVĚR 

Na základě odměření teplotních cyklů při svařování oceli P92 metodou 111 byly 

navrženy teplotní cykly pro simulaci teplotních pásem přehřátí (max. teplota 1350°C), 

normalizace (max. teplota 1050°C) a pásmo částečné překrystalizace (max. teplota 

890°C). Tyto teplotní cykly byly simulovány pomocí teplotního simulátoru TCS 1405 

na vzorcích z žáropevné martenzitické oceli P92 o rozměrech 11x11x70 mm. 

U nasimulovaných vzorků byly provedeny mechanické zkoušky a zkoumání 

mikrostruktury. Po vyhodnocení výsledků všech zkoušek jsem došel ke konečným 

závěrům. 

S vyšší maximální teplotou při teplotním cyklu vzorku výrazně roste tvrdost, mez 

pevnosti a mez kluzu. Naopak výrazně klesá plasticita a vrubová houževnatost. Tento 

závěr potvrzují všechny mnou provedené mechanické zkoušky. Tyto zkoušky 

prokázaly, že při simulaci teplotního cyklu odpovídajícímu svařování oceli P92, ztrácí 

ocel P92 vlastnosti základního materiálu ve všech třech zkoumaných pásmech TOO 

(pásmo přehřátí, normalizace a pásmo částečné překrystalizace).  

V praxi by tyto nezanedbatelné rozdíly mezi základním materiálem a tepelně 

ovlivněnou oblastí činily veliké problémy. Proto je nutné zajistit, jak dostatečný 

předehřev, tak dodržení interpassu a bezprostředně po samotném svařování je nezbytné 

provést tepelné zpracování svarového spoje. Navrhuji proto následný režim tepelného 

zpracování, žíhání na snížení vnitřního pnutí,  při 760°C po dobu 4-6 hodin v závislosti 

na tloušťce materiálu. 
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