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ANOTACE BAKALÁ�SKÉ PRÁCE 

 

MACHUS, J. Optimalizace sva�ování oceli P92 automatem pod tavidlem: bakalá�ská 

práce,  Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra 

mechanické technologie, 2010, 47 s. Vedoucí práce: Ing. Petr Mohyla, Ph.D 

 

V bakalá�ské práci byla zpracována studie sva�ování oceli P92 se zam��ením na metodu 

121. 

V experimentální �ásti práce byly zhotoveny zkušební svarové spoje s r�zným režimem 

tepelného zpracování po sva�ování. Následn� byly provedeny a vyhodnoceny 

nedestruktivní a destruktivní zkoušky. 

 

Klí�ová slova: sva�ování, ocel P92, optimalizace sva�ování, metoda 121.  

 

ANNOTATION BACHELOR THESIS 

 

MACHUS, J. Optimalization of Steel P92 Welding by Submerged Arc Welding: 

Bachelor thesis. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, Department of 

Mechanical Technology, 2010, 47 s. Thesis head: Ing. Petr Mohyla, Ph.D 

 

This bachelor thesis includes a study of steel P92 welding, focused on welding process 

121. 

 

In the experimental part of this work were made test welded joints with different modes of 

heat treatment after welding. Then were performed and evaluated nondestructive and 

destructive testing. 

 

Keywords: welding, steel P92, optimalization of welding, welding method 121. 
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ÚVOD 

        

V sou�asné dob� se v�nuje velká pozornost šetrné výrob� elekt�iny z hlediska 

dopadu na životní prost�edí. Zvýšení tepelné ú�innosti elektráren lze dosáhnout vyššími 

pracovními teplotami a tlaky, což by m�lo za následek nižší spot�ebu paliva a zárove� 

dosažení stejné nebo vyšší ú�innosti. Další výhoda která je spojena se zvýšením pracovní 

teploty v turbínách, se týká vypoušt�ní emisních plyn� do ovzduší. P�i vyšších teplotách 

bychom podstatn� snížili množství skleníkových plyn� vypoušt�ných do ovzduší. V�tšina 

moderních parních za�ízení v provozu dosahují ú�innosti kolem 42% s párou o teplot� 

okolo 600 °C a tlakem 25 - 30MPa. [1] 

 

P�íští generace parních elektráren by m�la být schopna pracovat s párou o teplot�  

625 - 650 °C a dosahovat ú�innosti kolem 45%. Další zvýšení tepelné ú�innosti m�že být 

dosaženo kombinováním moderního za�ízení parního cyklu s plynovou turbínou, tímto by 

jsme dosáhli ú�innosti okolo 50%. Vzhledem k pot�eb� zvýšení pracovní teploty jsou 

kladeny vysoké nároky na konstruk�ní materiály. Tato práce je zam��ena na  žáropevné 

oceli s d�razem na jejich sva�itelnost.  

 

Sva�ování žáropevných materiál� pro energetiku klade vysoké nároky na p�ídavný 

materiál, na mikrostrukturu, chemické složení a mechanické vlastnosti svarového spoje po 

sva�ování.  

 

Tento dokument obsahuje v teoretické �ásti  rozbor žáropevných ocelí se 

zam��ením na moderní  modifikovanou 9%Cr ocel P92 a rešerši o metod� sva�ování 

automatem pod tavidlem (SAW). 

 

Experimentální �ást práce je zam��ena na optimalizaci sva�ování oceli P92 

metodou 121, �ili automatem pod tavidlem. Jsou zde prezentovány a vyhodnoceny 

výsledky destruktivních i nedestruktivních zkoušek, provedených na zkušebních svarových 

spojích. 
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1 Modifikované chromové žáropevné oceli a jejích sva�itelnost 

1.1 Žáropevné oceli 
 

Žáropevné oceli tvo�í velkou skupinu kovových materiál�, které mají využití pro 

práci za zvýšených teplot v oblasti creepového namáhání. Jedná se o komponenty a strojní 

sou�ásti tepelné energetiky (p�eh�íváková a parovodní potrubí, kotlové bubny, sb�ra�e, 

sk�ín� a rotory parních i spalovacích turbín, svorníky atd.). Tyto materiály vyžadují 

vysokou reak�ní teplotu – hydrogena�ní a katalytické reformingové nádoby, reaktory 

mo�oviny, potrubní systémy, produktovody. [2] 

 

1.2 Základní charakteristika procesu te�ení  
           

Procesy te�ení (creepu) se u kovových materiál� v�etn� ocelí výrazn� projevují nad 

jejich homogenickou teplotou Tc, která je dána p�ibližn� vztahem. [2] 

 

Tc > 0,4 Tm  [°C]      (1) 

         

Za podmínek konstantního nap�tí a konstantní teploty dochází u exponované oceli 

k trvalému p�ír�stku deformace s �asem expozice. Na diagramu deformace - �as (obr. �.1) 

jsou na k�ivce te�ení patrny t�i stádia �asového pr�b�hu creepu.  V po�áte�ním tzv. 

primárním stádiu, které je z technického hlediska málo významné, dochází k prvotnímu 

nár�stu deformace po aplikaci zatížení v krátkém intervalu expozice. [2]  

 
Obr. 1: Diagram te�ení deformace-�as [2] 
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Následn� dochází k ustálenému te�ení, kdy dochází k lineárnímu nár�stku 

deformace s �asem po relativn� dlouhou dobu expozice. Další �ást te�ení pokra�uje 

terciárním te�ením s intenzivním poškozováním vnit�ní struktury kovu vedoucí 

k prudkému nár�stu deformace a následnému lomu. Pro ur�ování životnosti energetického 

za�ízení se vychází ze druhého stádia creepu, po které je uvažovaná doba služby 

projektovaného za�ízení. Z k�ivek te�ení a zkouškami te�ení se získávají základní údaje 

spolehlivosti provozu projektovaného za�ízení pracujícího za vysokých teplot. Jedná se o 

údaje meze pevnosti p�i te�ení za doby 104; 105; až  2 ⋅ 105 provozních hodin a meze te�ení 

pro dosažení ur�itého stupn� deformace (1%, 2% atd.), pro výzkumn� - vývojové práce jde 

o cenný údaj  rychlosti sekundárního te�ení � podle vztahu: [2]  

 

� = d�/dt        (2) 

 

Proces te�ení je siln� závislý na aplikované teplot� a vn�jším nap�tí. P�i zvyšování 

jedné �i druhé složky se proces te�ení zrychluje. [2] 

 

1.3 Rozd�lení žáropevných ocelí 
 

Volba žáropevných ocelí vychází ze základních požadavk� (maximální použitá 

teplota, pevnostní charakteristiky p�i zvýšených teplotách, žáruvzdornost). Nesmíme 

zanedbat také jejich dostupnost, množství a druh požadovaného výrobku (plechy, trubky, 

výkovky atd.) pro danou teplotní oblast, podobn� jako možnost jeho technologického 

zpracování. 

   

1.3.1 Popis skupin žáropevných ocelí 
 

a) Uhlíkové kotlové oceli t�. 11 a 12 

Jedná se o jemnozrnné oceli s nízkým obsahem uhlíku dezoxidované Al, resp. Ti. 

Jsou Vhodné pro nízkoteplotní okruhy parních kotl� do teploty 450 °C. Nejznám�jšími 

p�edstaviteli jsou oceli t�ídy 11 483, 12 021 a 12 022 pro kotlové trubky. Zvláštností je 

nová mikrolegovaná ocel 12 025 vyráb�ná ve variantách mikrolegur 0,02 až 0,05 hm. % 

Nb nebo 0,05 až  0,07 hm. % V. Její použití se blíží teplot� 500 °C. Zp�sobem zpevn�ní 

struktury karbonitridickými �ásticemi je podobná n�kterým nízkolegovaným ocelím. [2] 
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b) Nízkolegované oceli t�. 15 

Jde o nejlépe propracovanou skupinu žáropevných ocelí používaných zejména na 

bázi CrMo a CrMoV, které z hlediska hmotnosti p�edstavují nejv�tší podíl tepeln� 

namáhaných komponent u blok� tepelné energetiky. Za nejrozší�en�jší je považována ocel 

15 313 na bázi 2,25 Cr - 1 Mo, z oceli legovaných vanadem potom typ 15128 na bázi 0,5 

Cr - 0,5 Mo - 0,3 V.  

 

Vedle t�chto ocelí používaných na trubkové varné systémy, p�eh�íváky i parovody 

jsou známé oceli 15 236 (1,5 Cr - 0,5 Mo - 0,6 V) na lopatky a svorníky, podobn� jako 

15 320 (1,5 Cr - 0,7 Mo - 0,25 V) na rotory a sk�ín� turbín. [2]  

 

V této skupin� se p�i vyšším legování chromem uvád�jí rovn�ž vodíkuvzdorné a 

zárove� žárupevné nízkolegované oceli, a� už 15 313, tak 15 421 (3 Cr - 0,5 Mo) nebo 

14 423 (3 Cr - 0,5 Mo - 0,5 V), které nahradily d�ív�jší obtížn� technologicky 

zpracovatelné oceli s W. Vysoká žárupevnost nízkolegovaných ocelí t�. 15, která je 

odstup�ovaná podle optimálního legování zejména prvky Mo a V, je dána vysokým 

podílem precipita�ního zpevn�ní struktury, �áste�n� i substitu�ním zpevn�ním atomy Mo 

v tuhém roztoku. [2] 

 

c) Martenzitické  Cr oceli  

 

 Žárupevné martenzitické oceli se zvýšeným obsahem chrómu za�ínají od obsahu 5 

hm%. Cr (17 102), kvalitativn� vyšší žárupevnost p�edstavují oceli 9 až 12 hm. % Cr 

legované dále malými obsahy Mo (do 1 hm. %) a V (do 0,5 hm. %). [2] 

  

Mezi tyto oceli pat�í také nap�. vodíkuvzdorné oceli 9 Cr- 1 Mo - 0,5 V (17 116 

resp. 17 117); jako typická feritická ocel která se �asto používá je ocel 17 134 na bázi  

12 Cr - 1 Mo - 0,5 V. V poslední dob� se je st�edem zájmu také ocel na bázi  

9 Cr - Mo - V - Nb - N (17 119) známá v EU pod názvem P91 (tato ocel je p�íbuzná oceli 

P92). U této oceli, která svou žárupevnost konkuruje nesrovnateln� dražším austenitickým 

CrNi ocelím, je úsp�šn� využito jak vytvrzením tuhého roztoku zejména atomy Mo, 

tak vytvrzením jemných precipitát� na bázi karbonitrid� vanadu a niobu. [2] 
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K dalším ocelím, které se používají vesm�s k výrob� tlakových systému kotl� 

(p�eh�íváky, parovody, sm�šovací kusy atd.) je nutno se zmínit i o oceli na bázi 

12 CrMoW(V), n�kdy se zvýšenými obsahy Ni - do cca 1 hm. % pro zvýšení 

prokalitelnosti - nap�. 17 126, které se používají pro výrobu rotor� parních a plynových 

turbín, turbínových lopatek, sk�íní apod. U feritických ocelí p�i vyšším obsahu Cr vede 

k zvýšení žárupevnost vlivem povrchové pasivace zárove� zvýšenou opaluvzdorností p�i 

pracovních teplotách až do 650 °C. [2] 

 

d) Austenitické žárupevné oceli   

 

 Tyto oceli p�edstavují ze slitin železa skupinu s nejv�tší odolností proti te�ení za 

vysokých teplot. Žárupevnost je u t�chto materiálu daná snadnou tvorbou tzv. vrstevných 

chyb, které zamezují skluzový pohyb dislokací a k jejich konstrikci a dalšímu pohybu je 

nezbytné výrazné zvýšení nap�tí. [2] 

  

Cena t�chto ocelí je, ale podstatn� vyšší než nap�. nízkolegované typy díky 

vysokým obsah�m Cr a Ni. Oceli legované 21 hm. % Cr a 13 hm. % Ni se používají do 

teplot 650 - 700 °C; špi�kové typy s variantami dalšího legování, nap�. V; W; B; Nb; Al 

atd. až do 750 °C. Jejich vysoká žárupevnost je daná zvláštními vytvrzovacími režimy kdy 

po rozpoušt�cím žíháním a ochlazení ve vod� a následn� vytvrzování p�i teplotách 700 - 

790 °C dochází ke vzniku speciálních karbid� a karbonitrid� V; W; Nb a intermetalických 

fází, nap�. Ni3 (Al, Ti). [2]  

 

V souvislosti s použitím austenitických ocelí je vhodné p�ipomenout p�vodní 

zám�ry na zavedení úsporných cen žárupevných ocelí, nap�. na bázi 10 Cr - 8 Mn - 18 V 

(17 483). P�es jejich vysokou žárupevnost a významnou úsporu deficitního niklu se od 

jejich používání opustilo pro výraznou citlivost k mezikrystalové korozi zp�sobené nap�. 

vlivem kondenzace vody p�i odstávkách energetických za�ízení. [2]   

 

1.3.2 Mechanizmy zpevn�ní žárupevných ocelí  
 

a)  Typ krystalické m�ížky základního tuhého roztoku. U ocelí s austenitickou strukturou  

(CrNi) mají vyšší odolnost proti te�ení než oceli s feritickou strukturou. P�í�inou je 

schopnost gama m�ížky vytvá�et parciální dislokace s omezenou pohyblivou 

m�ížkou. [2]  
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b)  Substitu�ní zpevn�ní tuhého roztoku pomocí atom� legujícího prvku s velkým 

atomovým polom�rem. Díky tomu následné deformace m�ížky brání dislokacím 

realizujícím creepovou deformaci v pohybu. K tomu se s úsp�chem používá molybden 

a wolfram. Velikost zpevn�ní je úm�rná jeho množství v tuhém roztoku. Ú�inek 

molybdenu v tuhém roztoku se snižuje p�i tvorb� speciálních karbid� Mo. [2] 

 

c) Obsah �ástic jemného precipitátu ve struktu�e (karbidy, nitridy, nebo karbonitridy 

legujících prvk� Cr, Mo, V, Nb). V p�ípad� nízkolegovaných ocelí CrMo a CrMoV a 

podobn� také u feritických Cr ocelí se jedná o tzv. tvrdé karbidy typu Cr7C3, Cr23C6, 

Mo2C, V4C3, V(C,N), NbC, které brání disloka�nímu pohybu pomocí Orowanova 

mechanizmu[2]. Jejich ú�inek se hodnotí podle st�ední vzájemné vzdálenosti �ástic l, 

závislé na jejich po�tu a st�ední vzdálenosti ve struktu�e podle vzorce:  

 

[ ]mmdnfl v
2/1)( −⋅=     (3) 

 

  kde  nv ….. st�ední po�et �ástic v objemu 

        d ….. st�ední pr�m�r �ástic v precipitátu [2]  

 

1.4 Modifikované martenzitické oceli s obsahem (9–12) % Cr 
  

Modifikované (9 - 12)% Cr oceli jsou považovány za perspektivní materiály pro 

konstrukci komponent tepelných elektráren. Požadujeme tedy, aby tyto oceli byli 

využívány ke konstrukci creepov� namáhaných komponent� až do teploty 650 °C. 

Kritériem vývoje t�chto ocelí jsou vysoké parametry meze pevnosti p�i te�ení 

(RmT/10
5

h/ =100MPa). V sou�asné dob� je vývoj zam��en p�edevším, aby tyto oceli p�i 

teplotách 600 – 650 °C vykazovali požadovanou mez pevnosti p�i te�ení a zárove� 

zvýšenou odolnost v��i oxidaci ve vodní pá�e. Mezi další požadavky pat�í houževnatost, 

která by m�la být stejná nebo vyšší než u nízkolegovaných ocelí jako je ocel 1CrMoV, 

odolnost proti zk�ehnutí v pr�b�hu dlouhodobé expozice p�i pracovních teplotách a dobré 

technologické vlastnosti. [3] 
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1.4.1 Mikrostruktura modifikovaných ocelí s (9-12)% Cr 
 

Modifikované oceli jsou používány ve stavu normaliza�n� žíhaném a popušt�ném 

nebo kaleném a popušt�ném. Obsah chrómu  a dalších legujících prvk� v modifikovaných  

(9 -12)% Cr ocelích vyvolává posun k�ivek rozpadu austenitu v ARA diagramu k dlouhým 

�as�m. V d�sledku toho jsou tyto oceli pln� prokalitelné i v tlustých pr��ezech p�i chlazení 

na vzduchu. [4] Z toho vyplývá, že v širokém rozmezí ochlazovacích rychlostí vzniká 

martenzit. Martenzit je p�evážn� la�kový a uvnit� p�vodních austenitických zrn vzniká 

n�kolik svazk� rovnob�žných martenzitických lat�k, které mohou být odd�leny filmy 

zbytkového austenitu. 

          

V pr�b�hu creepového zat�žování modifikovaných (9-12)% Cr ocelí dochází 

k zm�nám mikrostruktury sm�rem k rovnovážnému stavu, která odpovídá minimálním 

hodnotám Gibbsovy energie. Mikrostrukturní zm�ny p�i creepovém zatížení vedou 

k celkovému snižování plochy hranic zrn, pokles hustoty dislokací, rozpušt�ní 

metastabilních a precipitace stabilních minoritních fází. [4] 

           

D�ležitou úlohu ve vývoji mikrostruktury modifikovaných (9-12)% Cr ocelí hrají 

karbidy typu M23C6, které tvo�í nejpo�etn�jší podíl �ástic minoritních fází. V pr�b�hu 

creepového zatížení dochází ke zm�nám chemického složení fáze M23C6. Sílu t�chto zm�n 

p�edstavují rozdíly mezi termodynamicky rovnovážným složením dané fáze p�i teplot� 

popoušt�ní a teplot� creepové expozice, která je obvykle o 100 až 200 °C nižší. V pr�b�hu 

creepové expozice dochází k r�stu a následn� k hrubnutí �ástic M23C6, což se projevuje 

poklesem po�tu �ástic a zv�tšováním jejich st�ední velikosti. Rychlost hrubnutí �ástic 

M23C6 roste se zvyšujícím se obsahem chrómu v ocelích. [3] 

 

Velmi vysoká úrove� odolnosti modifikovaných (9-12)% Cr ocelí v��i te�ení je 

d�sledkem precipitace jemných �ástic sekundární MX fáze. Jsou to �isté nitridy, a proto 

objemový podíl �ástic této fáze je závislý na obsahu dusíku v tuhém roztoku. [4]  

 

V závislosti na obsahu molybdenu a nebo wolframu v (9-12)% Cr ocelích m�že 

v pr�b�hu žíhání nebo creepové expozice precipitovat  Lavesova fáze. Vylu�ování �ástic 

Lavesovy fáze probíhá již p�i obsahu 0,6% Mo v oceli. P�i vystavení oceli dlouhodobé 

expozici �ástice Lavesovy fáze tvo�í nejhrubší �ástice p�ítomné v mikrostruktu�e 
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modifikovaných (9-12)% Cr ocelí a d�sledkem toho není p�íliš pravd�podobný významný 

p�ísp�vek této fáze k dlouhodobému precipita�nímu vytvrzení diskutovaných ocelí. [4] 

 

1.5 Ocel P92 
                

Ocel P92 je martenzitická (9%Cr, 1,75%W, 0,5%Mo) ocel dolegovaná vanadem a 

niobem a s �ízeným obsahem bóru a dusíku. Tato ocel je výsledkem japonského výzkumu 

a její p�vodní ozna�ení bylo podle výrobce Nippon Steel Corporation  NF 616. Podle 

ASTM byla ocel NF 616 zavedena pod názvem P92. [3]   

 

1.5.1  Technologie výroby oceli P92  
 

 Oceli pro energetiku pracují za creepových podmínek, díky tomu se p�i expozici 

realizují v široké mí�e mikrosegrega�ní procesy, které vytvá�í hranice zrn obohacené 

škodlivými p�ím�semi, to má za následek snížení kohesní pevnosti. Toto zk�ehnutí je 

zavin�no prvky P, Sn, Sb, As, p�i�emž Si a Mn mikrosegregaci zesilují. Snížení obsahu 

t�chto prvk� v materiálu vede ke snížení rozvoje zk�ehnutí. [5] 

 

 Super�isté oceli m�žeme vyrobit s použitím pochod� soudobé sekundární 

metalurgie. U oceli pro využití ve špi�kové energetice se doporu�uje velmi nízký obsah 

vm�stk� a to max. 0,008%. [5]  

 

Úkoly rafina�ních pochod� lze shrnout do následujících požadavk�:[6]  

 

- Snížení obsahu kyslíku rozpoušt�ného v oceli a kyslíku vázaného na oxidické 

vm�stky 

 - Snížení obsahu síry v oceli 

 - Snížení obsahu plyn� 

- K zajišt�ní požadovaného chemického složení oceli v úzkém koncentra�ním 

rozmezí dezoxida�ních a legujících prvk�  

 - Homogenizaci oceli v celém objemu pánve 

- Vytvá�ení podmínek pro vznik vm�stk� s optimální morfologií v pr�b�hu 

chladnutí a tuhnutí oceli 

 - Zajišt�ní požadované teploty odlévání oceli v úzkém rozmezí 
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 U modifikovaných 9 - 12% Cr ocelích je problematika �istoty podstatná pro výrobu 

polotovar� a výrobk�. 

 

1.5.2 Chemické složení oceli P92 
 

Tab. 1: Chemické složení oceli P92 (X10CrWMoVNb92) dle EN 10216 - 2 

 Tavba C Mn Si P S Cr Ni 

min. 0,07 0,3 -   -  - 8,5 -  

max. 0,13 0,6 0,5 0,02 0,01 9,5 0,4 

  Mo V W Nb Al N B 

min. 0,3 0,15 1,5 0,04  - 0,03 0,001 

max. 0,6 0,25 2 0,09 0,04 0,07 0,004 
 

 Vliv jednotlivých prvk� na mikrostrukturu a vlastnosti diskutovaných ocelí lze 

zjednodušen� charakterizovat následovn�: [4]  

 

- Uhlík a dusík 

Zvyšujícím se obsahem uhlíku dochází ke zvýšení žárupevnosti, ale také dochází 

k degradaci technologických vlastností a to p�edevším sva�itelnosti, tvá�itelnosti. 

S rostoucím obsahem C klesají teploty rozpadu austenitu, tedy teploty Ms a Mf, 

díky tomu a zvlášt� u rozm�rných výrobk� vytvá�í p�edpoklad k stabilizaci 

významného množství zbytkového austenitu v martenzitické matrici. [4] 

 

 

Dusík ovliv�uje pozitivn� žárupevné vlastnosti, obsahy dusíku v ocelích 

se pohybují v rozmezí 0,03 – 0,07 hm %. Další zvyšování obsahu dusíku má za 

následek degradaci žárupevných vlastností ocelí. Dusík je velmi siln� 

austenitizovaný prvek. [4] 

 

- Chrom 

Vzr�stajícím obsahem chromu v ocelích roste i jejich odolnost proti oxidaci, ale 

negativn� ovliv�uje rozm�rovou stabilitu chromem bohatých karbid� typu M23C6, 

tyto karbidy mají výrazný vliv na úrove� žárupevnosti. 

 



 - 21 -

- Molybden a wolfram 

Tyto prvky mají velký vliv na substitu�ní zpevn�ní tuhého roztoku, díky svému 

atomovému polom�ru který je výrazn� v�tší než u atom� železa. 

 

- K�emík 

Atomy k�emíku jsou menší než atomy železa, což vyvolává zpevn�ní tuhého 

roztoku. K�emík má vliv na odolnost v��i oxidaci, ale na druhé stran� negativn� 

ovliv�uje chemickou heterogenitu ingot�. Také zvyšuje popoušt�cí k�ehkost. [4]  

 

- Vanad a niob 

Pro dosažení ú�inného precipita�ního zpevn�ní matrice jemnými �ásticemi typu 

MX se diskutované oceli legují p�ísadou vanadu. Intenzita precipitace vanadem 

bohatých �ástic typu MX závisí na obsahu dusíku v oceli, parametrech teplotního 

zpracování a creepové expozice. P�ísada niobu se používá p�edevším k omezení 

r�stu zrna austenitu v pr�b�hu dlouhodobé výdrže na vysokých teplotách oh�evu p�i 

tepelném zpracování. [4] 

 

- Mangan  

Obsah manganu je v naších diskutovaných ocelích malý. Mangan nám snižuje 

transforma�ní teploty a rovn�ž negativn� ovliv�uje úrove� chemické heterogenity 

ocelí. Mangan v ocelích je velice významným dezoxida�ním �inidlem. 

 

- Bór 

Malé množství bóru má velmi dobrý vliv na žárupevné vlastnosti a také na odolnost 

v��i zk�ehnutí. Pro dosažení dobré úrovn� tvá�itelnosti, houževnatosti a rovn�ž 

sva�itelnosti ocelí je obecn� doporu�eno používat pouze do 100 ppm bóru. [4]  

 

- Hliník 

Hliník snižuje odolnost proti te�ení. Hliník v diskutovaných ocelích vystupuje jako 

�ástice AIN nitrid�, což má za následek dramatické austenitických zrn, díky tomu 

dochází ke zlepšení houževnatosti, ale naproti tomu snížení pevnosti p�i te�ení. 
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1.5.3 Tepelné zpracování oceli P92 
 
 Ocel P92 se používá ve stavu normalizovaném a popoušt�ném. Teplota 

austenitizace je zvolena tak, aby byly rozpušt�ny všechny karbidy, karbonitridy a nitridy 

bez nár�stu velikosti zrn austenitu, nebo aby nedošlo k tvorb� 	 - feritu. 	 - ferit 

neprod�lává fázovou p�em�nu což má nep�íznivý vliv na pevnost a k�ehkolomové 

vlastnosti. Austenitiza�ní teploty jsou v rozmezí 1040 – 1090 °C. P�i ochlazení na vzduchu 

získáme martenzitickou strukturu (la�kový martenzit). Díky velkému obsahu chromu 

v materiálu a dalších legujících prvk� se k�ivky rozpadu austenitu posouvají k velmi 

dlouhým �as�m, což má za následek prokalitelnost na vzduchu i do velkých tlouš�ek. 

Teploty popoušt�ní se pohybují v rozmezí 730 – 780 °C. [1]  

   

Zvyšování austenitické teploty z 970 na 1145 °C vede k zvyšování velikosti 

austenitického zrna (viz obr. 2). 

 
Obr. 2: Mikrostruktura oceli P92 po austenitizaci: a – teplota 970°C, 

b – teplota 1145°C a následné popoušt�ní na teplot� 775°C[1]  

 

 V práci (7) se uvádí, že po austenitizaci p�i r�zných teplotách byla struktura 

martenzitická s vysokou hustotou dislokací a malým množstvím zbytkového austenitu na 

hranicích martenzitických lat�k. P�i austenitiza�ní teplot� p�i teplot� 970 °C se všechny 

složky M23C6 nerozpustily, p�i austenitiza�ní teplot� 1070 °C byly složky  M23C6 

rozpušt�ny a nad touto teplotou došlo také k rozpušt�ní nitrid� a karbid� typu Nb (C,N), 
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které potla�ují r�st zrna austenitu. Bylo tedy navrženo, aby došlo k rozpušt�ní Nb (C,N) 

b�hem austenitizace. [7] 

  

Precipitáty Nb (C,N) byly pozorovány ve všech strukturách p�i r�zných 

austenitiza�ních teplotách. Zvyšování austenitiza�ní teploty z 970 °C na 1145 °C vedlo ke 

zvýšení velikosti precipitátu Nb (C,N) z 26 na 43 µm a zárove� se snížil obsahy 

objemových frakcí (viz obr. �. 3). [7]  

 

Zvýšení austenitiza�ní teploty z 970 na 1145 °C vedlo u oceli P92 ke zv�tšení zrna., 

viz obr.  3. [7] Tvrdost vzorku se p�i zvyšování popoušt�cí teploty snižuje, viz. obr. 4 . 

 
Obr. 3: Diagram závislosti austenitiza�ní teploty na velikosti zrna [7]  

 
Obr. 4: Tvrdost oceli P92 p�i r�zných tepelných zpracováních [7]  
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1.6 Sva�itelnost modifikovaných feritických Cr ocelí 
 

 

Feritické chromové oceli z pohledu sva�ování jsou obtížn�ji sva�itelné než 

nízkolegované oceli, ale v p�ípad� p�ísného dodržení technologických postup� je možno 

vyrobit svarové spoje velkých tlouš�ek s odpovídající kvalitou. P�ídavné materiály by m�ly 

odpovídat požadované chemické i strukturní konzistenci jako má základní materiál, 

zejména pak v obsazích Cr a dalších legujících prvk�. Vzhledem k posunu bainitického 

nosu v diagramech ARA k delším �as�m mají Cr oceli obvykle martenzitickou strukturu, 

resp. strukturu spodního bainitu i p�i pomalých ochlazovacích rychlostech, nap�.  p�i 

ochlazování na vzduchu. M�žeme tedy �íci, že jsou „samoprokalitelné“.  

 

Vzhledem k tomu a s v�domím zhoršené tepelné vodivosti i množnosti vzniku 

tepelných pnutí se p�i sva�ování musí p�ísn� dodržovat režimy p�edeh�evu, doh�evu, dále 

se sledují další vlivy vyvolávající k�ehkost a necitlivost spoj� (geometrie svaru, sušení 

p�ídavných materiál�, tepelný p�íkon, zp�sob vedení a rychlost sva�ování atd.).  

 

Velice d�ležité je tedy i tepelné zpracování po sva�ování. A� už mluvíme o 

vhodném popoušt�ní, nebo o  zušlecht�ní svarových spoj� normalizací a popoušt�ním. [7]  

 

1.6.1 Vhodné tepelné zpracování po sva�ování 
 

 U martenzitických ocelí je vhodné po sva�ování provést popoušt�ní. B�hem 

popoušt�ní dochází k precipitaci vytvrzujících �ástic. Na obr. 5  jsou doporu�ené teploty 

p�edeh�evu p�i sva�ování a tepelného zpracování po sva�ování pro 9% Cr ocele P91, E911 

a P92.  
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Obr. 5 Diagram teplota - �as 

 2 Sva�ování automatem pod tavidlem - metoda 121 
                      

Sva�ování pod tavidlem je pr�myslov� využívaná technologie, jejíž nesporné 

výhody oce�ují uživatelé na celém sv�t�. Do elektrického oblouku je plynule podáván drát, 

na oblouku vzniklá tavná láze�, která je chrán�na vrstvou tavidla. Tento zp�sob sva�ování 

byl v USA použit poprvé v roce 1935. [8] 

 

Kvalita a spolehlivost svarových spoj� vytvo�ených technologií sva�ování pod 

tavidlem vedla k jejímu rychlému rozvoji a rozší�ení v pr�myslu. Už v roce 1936 byl touto 

technologií vyroben tanker o délce 521 stop. Spole�nost Lincoln Electric jako sv�tový 

výrobce produkt� pro sva�ování vložila do výrobk� pro obloukové sva�ování své více než 

padesátileté zkušenosti. [8]  

           

Sva�ování pod tavidlem (SAW-submerged arc welding) je zp�sob sva�ování, 

p�i kterém teplo, pot�ebné k roztavení p�ídavného i základního materiálu, vzniká 

elektrickým obloukem, ho�ícím mezi elektrodou (drátem) a základním materiálem. Vrstva 

zrnitého materiálu, ozna�ována jako tavidlo, pokrývá konec sva�ovacího drátu s ho�ícím 

obloukem i okolní základní materiál. Není vid�t žádný oblouk, jiskry, rozst�ik ani dým po 

sva�ování. Elektrodou m�že být plný drát, pln�ná elektroda nebo sva�ovací páska. [8] 

 

SAW je p�edevším mechanizovaný sva�ovací proces. Sva�ovací proud, nap�tí na 

oblouku a sva�ovací rychlost ovliv�ují profil svarové housenky, hloubku pr�varu 
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i chemické složení svarového kovu. I když operátor m�že ovlivnit svarovou láze�, je velmi 

d�ležité se�ízení a polohování elektrody. [8] 

           

2.2 Obecné možnosti sva�ování metodou SAW 
 

- Proudové zatížení: celkové proudové zatížení se muže pohybovat v rozmezí 100 až 

3600 A 

- Po�et drát� v tavné lázni: od 1 do 6 

- Nap�tí: 20 až 50 V 

- Rychlost sva�ování: 30 až 350 cm/min 

- Výkon nava�ení: 2 až 100 kg/h [8] 

 

2.3 Vlastní sva�ování metodou 121 (SAW) 
 

V p�ípad� že je za�ízení p�ipraveno ke sva�ování, musíme dodržet ur�ité úkony 

nastavení v po�adí: 

- podava� tavidla s podávací trubicí musí zajistit pr�b�žnou a nep�erušenou 

dodávku tavidla v konstantní vrstv� po celé délce svaru a v blízké vzdálenosti 

od oblasti sva�ování 

- podávací jednotka drátu musí za�ít podávat drát do spoje v pot�ebném pom�ru 

drát - tavidlo 

- vzniká ustálený elektrický oblouk ho�ící mezi elektrodou a základním 

materiálem 

 

Velké množství tepla vznikající pr�chodem proudu oblasti sva�ováni taví konec 

drátu v p�ilehlé oblasti základního materiálu a vzniká roztavený kov. P�i sva�ování pod 

tavidlem je tavná láze� chrán�na p�ed kontaktem s okolní atmosférou. 

 

Jak se sva�ovaná oblast pohybuje podél spoje ur�itou rychlostí, tak chladne 

roztavené tavidlo do tvrdé a k�ehké sklovité vrstvy, která chrání svár po dobu chladnutí a 

následn� je zcela ze spoje odstran�na.    
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 2.4 Hlavní charakteristiky metody sva�ování 121 (SAW) 

2.4.1 Výhody  metody sva�ování pod tavidlem  
  

- sva�ování tenkých i silných plech� 

- sva�ování st�edn� legovaných, slitinových i nerezových ocelí 

- metodu SAW lze použít pro sva�ování legovaných a nelegovaných 

uhlíkových ocelí, nerezových a žáruvzdorných ocelí 

- nava�ování pro údržbá�ské využití 

- vysoký výkon odtavení díky vysokým sva�ovacím proud�m a možnost 

sva�ovat i více dráty 

- hluboký pr�var omezuje nebo zcela eliminuje nutnost tvorby úkos� 

- nízké náklady na vytvo�ení svaru – množství p�ídavného materiálu je �asto 

výrazn� nižší než u jiných sva�ovacích metod 

- nízké deformace  

- velmi dobrý vzhled svaru 

- svár má vynikající mechanické vlastnosti 

- skrytý oblouk neovliv�uje zá�ením okolí a umož�uje obsluze pracovat bez 

ochranné helmy 

- P�i sva�ování nevznikají kou�ové zplodiny, což zvyšuje komfort obsluhy a 

snižuje náklady na odsávání a �išt�ní vzduchu [9] 

2.4.2 Omezení metody sva�ování pod tavidlem 
 

- svár musí být provád�n vzhledem k použití práškového tavidla v poloze 

vodorovné shora PA �i PB 

- vzhledem k pr�varu nelze sva�ovat plechy ten�í než 1,8mm 

- p�i sva�ování plechu siln�jších než 16 mm je nutné upravit tvar svarových 

ploch (úkos) [9] 
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Obr. 6: Schéma sva�ování metodou 121 [8]  

             

 
Obr. 7: Sva�ování metodou 121 jedním drátem 

 

2.5 Za�ízení a hlavní požadavky 
 

Vzhledem k vysoké rychlosti sva�ování a vysokého výkonu nava�ení, které jsou 

charakteristické pro sva�ovaní metodou SAW, vyžaduje sva�ování automatické �ízení 

motoru, díky jemuž máme zajišt�no podáváni drátu do sváru. Žádný svá�e� by nedokázal 

p�i vysoké rychlosti sva�ování plynule podávat drát do lázn� a také by nebyl schopen 

zajistit p�esné �ízení parametr� sva�ování. Automatické �ízení a dobrý podávací systém 

používaný u metody sva�ování SAW udržuje v pr�b�hu sva�ování konstantní proud a 

nap�tí. [8] 
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2.5.1 Vztah mezi sva�ovacím nap�tím a vzdálenosti konce drátu od svarové 
oblasti 
 

 Sva�ovací nap�tí je úm�rné délce oblouku mezi sva�ovacím drátem a základním 

materiálem. [8] 

- pokud se vzdálenost mezi drátem a sva�ovaným povrchem zv�tšuje, bude i 

 va�ovací nap�tí vyšší a naopak v p�ípad� že vzdálenost mezi drátem a 

sva�ovaným povrchem zmenšuje, bude i nap�tí menší 

- v p�ípad� konstantní vzdálenosti mezi drátem a sva�ovaným povrchem, bude i 

konstantní sva�ovací nap�tí 

2.5.2 Vztah mezi rychlostí tavení drátu a rychlostí jeho podávání  
 

a) v p�ípad� konstantního proudu 

 Jestliže v n�jakém krátkém okamžiku proud protékající sva�ovanou oblastí, roztaví 

drát rychleji, než je podáván, vzroste i vzdálenost mezi koncem drátu a sva�ovaným 

materiálem, tím následn� vzroste i sva�ovací nap�tí. Obrácen�, v p�ípad� pokud je drát 

podáván v n�jakém �asovém okamžiku rychleji, než se taví, vzdálenost mezi koncem drátu 

a sva�ovaným povrchem materiálu se zmenší, tím se následn� zmenší i sva�ovací nap�tí. 

Konstantního sva�ovacího nap�tí m�že být získáno jen tehdy, jestliže je požívána �ídící 

jednotka, která automaticky m�ní rychlost podávání drátu v závislosti na zm�nách 

sva�ovacího nap�tí. [8] 

 

b) v p�ípad� konstantního nap�tí 

 Se zdrojem konstantního nap�tí je nap�tí na oblouku vytvá�eno zdrojem.Velikost 

sva�ovacího proudu je �ízena rychlostí podávání drátu. Jeho zvýšení znamená zvýšení 

intenzity proudu. Proto je systém podávání drátu zjednodušen a za�ízení pro konstantní 

rychlost a �ízení oblouku vykonává zdroj. [8] 
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Obr. 8: Vliv velikosti sva�ovacího nap�tí na profil svaru [8] 

 

 
Obr. 9: Vliv velikosti sva�ovacího proudu na profil svaru [8] 

 

2.5.3 Regulace proudu a nap�tí 
     

Znalost a �ízení prom�nných podmínek je p�i sva�ování metodou SAW základní 

pot�ebou, jestliže chceme získat sváry s dobrou a stálou kvalitou. [8] 

2.5.4 Sva�ovací proud 
 

Sva�ovací proud je prom�nná s nejv�tším vlivem. 
ídí zp�sob odtavování 

sva�ovacího drátu, hloubku závaru a množství roztaveného základního materiálu. 

V p�ípad� velkého sva�ovacího proudu bude i hloubka závaru veliká, svár by mohl protavit 

podložku a navíc velké vnesené teplo nám zv�tší teplem ovlivn�nou oblast. Také nám 

vysoký proud odtaví velké množství drátu a zárove� dosáhneme nadm�rného p�evýšení 

svaru. V p�ípad� nízkého proudu nedosáhneme dostate�né penetrace a nedostate�ného 

p�evýšení svaru. [8] 

2.5.5 Sva�ovací nap�tí 
 

Je rozdíl potenciálu mezi špi�kou sva�ovacího drátu a povrchem sva�ovaného 

kovu. [5] Sva�ovací nap�tí se m�ní se vzdáleností špi�ky drátu a roztaveným kovem. 

Sva�ovací nap�tí má velký vliv na množství nava�eného drátu - to ovliv�uje p�edevším 

velikost sva�ovacího proudu. Velikost nap�tí také ovliv�uje tvar tavné zóny a p�evýšení 

svaru. Vysoké sva�ovací nap�tí zp�sobuje širší a mén� hlubokou penetraci než p�i 

sva�ování p�i nižším nap�tí. 
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2.5.6 Množství tavidla 
 

Pokud je vrstva tavidla p�íliš vysoká, m�žeme o�ekávat hrubý povrch housenky. 

Plyny vznikající p�i sva�ování nemohou dostate�né pronikat do okolní atmosféry a tím je 

povrch roztaveného kovu nepatrn� zdeformován. V p�ípad� že je vrstva tavidla m�lká, 

svarová oblast není dostate�n� ochrán�na. Zárove� bu� konstatována p�ítomnost výronk� 

a rozst�ik� a svár bude mít špatný vzhled s množstvím porezity. Existuje optimální 

tlouš�ka vrstvy, kterou zjistíme pomocí pomalého snižování tlouš�ky vrstvy tavidla 

v pr�b�hu sva�ování až do okamžiku, kdy zjistíme ztrátu vliv�. [8] 

2.5.7 Výlet elektrody 
 

Výlet elektrody je vzdálenost špi�ky drátu od sva�ovaného dílu. Výlet elektrody je 

obvykle v rozmezí 20 až 40 mm. Výkon nava�ení lze zvýšit použitím v�tšího výletu 

vzhledem k odporovému oh�evu drátu. Jestliže je výlet velmi vysoký, vede k situaci, že je 

pr�var zna�n� omezen. [8] 

2.5.8 Úhel sva�ovací hlavy 
 

Sva�ovací úhel dozadu (pulling) dává vyšší hloubku protavení základního materiálu 

(penetraci), užší svár a jeho v�tší p�evýšení. P�i tomto zp�sobu sva�ování vzniká v�tší 

nebezpe�í vrub�.  Naopak tla�ná technika, úhlem dop�edu, poskytuje menší protavení, svár 

je širší s menším p�evýšením a s menším nebezpe�ím vrub�. [8] 

 
Obr. 10: Úhly sva�ovací hlavy [8]  
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2.6 Použití r�zných typ� SAW procesu  
  

 Metoda SAW nám nabízí n�kolik variant jak sva�ovat.  

Druhy variant: 

- Sva�ování jedním drátem 

- Sva�ování dv�ma dráty 

- Tandemové sva�ování 

- Dvojité tandemové sva�ování 

- Multidrátové technologie  

                 

Každá z variant nám nabízí jiné parametry sva�ování. Navrhování vhodné varianty 

nám však zna�n� ovliv�uje strojní park kterým disponujeme. [8] 

 

  

 
Obr. 11: Výkon odtavení p�i r�zných typech SAW procesu [8] 
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2.6.1 Volba kombinace drát - tavidlo 
 

                Volbu t�chto p�ídavných materiál� ovliv�uje spousta faktor�. Rozhodující jsou 

požadavky na zjišt�ní vrubové houževnatosti resp. nárazové práce svarových spoj�, zvlášt� 

p�i minusových teplotách, je rozhodujícím faktorem pro volbu bazicity tavidla a následn� 

p�ipojením drátu s vhodným chemickým složením.  

 

Požadavky na vlastnosti svarového kovu je t�eba odvodit z požadavk� na 

mechanické vlastnosti svarového spoje, to znamená z pot�ebné hodnoty meze kluzu, 

pevnosti �i požadované vrubové houževnatosti.Vlastnosti spoje by se m�ly co nevíce blížit 

vlastnostem základního materiálu. V úvahu je nutno proto vzít p�edevším: 

- chemické složení základního materiálu, u nelegovaných ocelí hlavn� 

s ohledem na obsah uhlíku, manganu a k�emíku 

- propal resp. možnost dolegování n�kterých prvk� p�i stanovených 

podmínkách sva�ování s konkrétním tavidlem 

- obsah manganu v základním materiálu a charakter promísení podle typu spoje 

 

Rozhodující vliv na mikrostrukturu i na mechanické vlastnosti svarového spoje 

však m�že mít i vnesené teplo na jednotku délky svarové housenky dané zp�sobem 

provedení svaru a ochlazovací rychlost po sva�ení udávané v °C/s. [10] 
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Experimentální �ást práce 

3 Základní materiál  
 

Materiál X10CrWMoVNb 9 – 2, výkovek dle normy EN 10216 – 2. Tlouš�ka 

materiálu 40 mm.   

 
3.1 Chemické složení základního materiálu 

Analýza chemického složení tavby, která byla vstupním materiálem pro svarové 

desky, je uvedena v tab. 2. 

 Tab. 2 Chemické složení experimentálního materiálu 

Prvek C Mn  Si P S Cr Ni 

  0.11 0.53 0.33 0.020 0.005 9.20 0.30 

 Prvek Mo V W Nb Al N B 

 0.44 0.20 I.60 0.050 0.005 0.0460 0.0040 

 

3.2 Mechanické vlastnosti základního materiálu 

 Zkušební svarové desky byly od�ezány z výkovku a pr�m�ru 480 mm. Následn� 

byly tepeln� zpracovány na jakost, konkrétn� se jednalo o austenitizaci p�i 1060°C/330 

min. s ochlazením do oleje a následné popoušt�ní p�i 770°C/330 min. Mechanické 

vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 3. 

Tab. 3 Mechanické vlastnosti zkušebních svarových desek  

Mechanické vlastnosti ZM 

Re 554 Mpa 

Rm 719 Mpa 

A 23,80% 

KV 66 J p�i 20 °°°°C, p�í�n� 
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3.3 Mikrostruktura experimentálního materiálu 
 

 Mikrostruktura vstupního experimentálního materiálu byla kontrolována na 

p�í�ném i podélném výbruse. Mikrostruktura vzork� byla tvo�ena popušt�ným martenzitem 

a karbidy vylou�enými uvnit� i po hranicích zrn (viz obr.12, 13).  

 

 

Obr. 12:  Mikrostruktura podélného  výbrusu 
 

 
 

Obr. 13: Mikrostruktura p�í�ného výbrusu 



 - 36 -

4. Metody sva�ování, ozna�ení a tvar zkušebních vzork� 

 
 Pro zkoušky byly p�ipraveny t�i vzorky, které byly sva�ovány ve dvou etapách. 

Všechny t�i vzorky jsou z jedné totožné tavby. Základní materiály jsou jakosti 

X10CrWMoVNb 9-2. Zna�ení vzork�: 

- 1vzorek: 922/18/40 

- 2 vzorek: 922/19/40 

- 3 vzorek: 922/22/40 

  

V první etap� se sva�ovaly první dva vzorky a v druhé t�etí vzorek. Všechny vzorky 

jsou tlouš�ky 40 mm. Sva�ovány byly t�emi metodami. Ko�en byl va�en metodou 141, 

první pr�chod o t�ech housenkách byl va�en metodou 111 a  dova�ení svaru metodou 121.  

 

Vyhodnocení  vyhotovených zkušebních desek bylo provedeno následujícími 

metodami:  

- zkoušky radiografické a kapilární metody 

- zkoušky mechanických vlastností 

- metalografická analýza 

 

Sva�ování prob�hlo t�mito p�ídavnými materiály od výrobce Boler - Welding: 

- metoda 141: Thermanit MTS 616 (EN 12070: WZ CrMOWVNb 9 0,5 1,5) 

- metoda 111: Thermanit MTS 616 (EN 1599: EZ CrMOWVNb 9 0,5 2 B 4 2H5) 

- metoda 121: Drát – Thermanit MTS 616; Tavidlo – Marathon 543 (Drát: EN 

24598 – A – SZ CrMOWVNb 9 0,5 1,5; Tavidlo: EN 760 – SA FB 2 55 DC) 

 

Tvar svarových ploch je patrný na obr. 14.  
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Obr. 14: Tvar svarové plochy 

4.1 Parametry sva�ování 
 

4.1.1 Parametry sva�ování ko�ene metodou 141 
 

Tab. 4. Parametry sva�ování metodou 141 

Metoda sva�ování 141 

Typ svarového spoje W 

Poloha sva�ování PA 

Ochranný plyn Argon UN 1006 

P�ídavný materiál Thermanit MTS 616 ∅ 2,4∅ 2,4∅ 2,4∅ 2,4 

Sva�ovací proud 103 - 105A 

Sva�ovací nap�tí 10 - 12 V 

Tepelný p�íkon max. 1.3 kJ/mm 
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4.1.2 Parametry sva�ování prvního pr�chodu metodou 111 
Tab. 5. Parametry sva�ování metodou 111 

Metoda sva�ování 111 

Typ svarového spoje W 

Poloha sva�ování PA 

Ochraný plyn - 

P�ídavný materiál Thermanit MTS 616 ∅ 3,2∅ 3,2∅ 3,2∅ 3,2 

Sva�ovací proud  112 - 116 A 

Sva�ovací nap�tí  20 - 24 V 

Tepelný p�íkon max. 1.3 kJ/mm 

 

4.1.3 Parametry dova�ení svaru metodou 121 
Tab. 6. Parametry sva�ování metodou 121 

Metoda sva�ování 121 

Typ svarového spoje W 

Poloha sva�ování PA 

Tavidlo Marathon 543 

P�ídavný materiál Thermanit MTS 616 ∅ 3∅ 3∅ 3∅ 3 

Sva�ovací proud  345 - 355 A 

Sva�ovací nap�tí  28 - 30 V 

Tepelný p�íkon max. 1.3 kJ/mm 
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4.1.4 P�edsušení elektrody a tavidla  
 

 P�edsušení se musí pe�liv� dodržovat. Teplotní režim sušení obalených elektrod a 

tavidla uvádí tabulka 7. 

Tab. 7. Sušení p�ídavných materiál� 

 Elektroda  

Thermanit MTS 616 100°°°°C/1h - 360°°°°C/2h  

Tavidlo 

Marathon 543  350°°°°C/2h  

 

5 Tepelné zpracování p�ed a po sva�ování  

5.1 Režimy p�edeh�evu a doh�evu 
 

Všechny t�i zkušební desky byly p�edeh�áty a doh�áty ve stejném režimu, viz 

tab. 8. 

Tab.8. Režimy p�edeh�evu a doh�evu 

Teplota p�edeh�evu min. 200°°°°C 

Interpass telota max. 250°°°°C 

Teplota/�as doh�evu (min) 300°°°°C/4h 

Ochlazování z 300°C 120°°°°C/h 
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5.2 Tepelné zpracování po sva�ování 
 
 Každý ze vzork� byl jinak tepeln� zpracován. Vzorek 922/18/40 byl tepeln� 

zpracován 760°C/2hod.,  vzorek 922/19/40 760°C/4hod. a vzorek 922/20/40 760°C/6hod, 

viz tab. 9. 

Tab. 9. Tepelné zpracování 

Rychlost oh�evu 100°°°°C/hod. 

Teplota/�as výdrže 760°°°°C/2/4/6hod. 

Rychlost ochlazování 

100°C/hod. do 300°°°°C  

pak voln� na vzduchu 

 

 

6. Nedestruktivní a destruktivní zkoušky 

6.1 Výsledky nedestruktivních zkoušek 

6.1.1 Kapilární zkouška (PT) 
 

Všechny svarové spoje byly podrobeny nedestruktivním zkouškám. Kapilární 

zkouška byla provedena dle normy �SN EN 571 – 1 a vyhodnocení jakosti podle normy 

�SN EN 1289 – 2X.  

 

Tab. 10. PT zkouška (kapilární zkouška) 

�. vzorku Metoda sva�ování Vyhodnocení Výsledek 

922/18/40 141+111+121 bez nep�ípustných vad vyhovuje 

922/19/40 141+111+121 bez nep�ípustných vad vyhovuje 

922/20/40 141+111+121 bez nep�ípustných vad vyhovuje 
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6.1.2 Ultrazvuková zkouška (UT) 
 
 Zkouška ultrazvukem nenalezla u žádného vzorku nep�ípustnou závadu. Zkouška 

byla provedena podle normy �SN EN 1712 a vyhodnocení jakosti podle normy �SN EN 

1714 – B. 

 

Tab. 11. UT zkouška (ultrazvuková zkouška) 

�. vzorku Metoda sva�ování Vyhodnocení Výsledek 

922/18/40 141+111+121 bez nep�ípustných vad vyhovuje 

922/19/40 141+111+121 bez nep�ípustných vad vyhovuje 

922/20/40 141+111+121 bez nep�ípustných vad vyhovuje 

 

6.2 Výsledky mechanických zkoušek  
 

 U všech vzork� prob�hly mechanické zkoušky. U všech vzork� jsme dosáhli 

požadovaných vlastností viz. tab. 12. 

Tab. 12. Výsledky mech. zkoušek 

�. vzorku teplné zpracování typ zkoušky výsledek 
p�í�ná zkouška tahem 

(+20°C)   vyhovuje 
bo�ní zk. lámavosti 

(+20°C)  vyhovuje 
922/18/40 760°C/2hod. zkouška tvrdosti vyhovuje 

p�í�ná zkouška tahem 
(+20°C)  vyhovuje 

bo�ní zk. lámavosti 
(+20°C)   vyhovuje 

922/19/40 760°C/4hod. zkouška tvrdosti vyhovuje 
p�í�ná zkouška tahem 

(+20°C)   vyhovuje 
bo�ní zk. lámavosti 

(+20°C)   vyhovuje 
922/20/40 760°C/6hod. zkouška tvrdosti vyhovuje 
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6.2.1 P�í�ná zkouška tahem 

 

 P�i zkoušce tahem došlo vždy k lomu mimo svar viz. tab. 13. 

Tab. 13. P�ehled hodnot meze pevnosti Rm [MPa]svarového spoje p�i zkušební 

teplot� +20° C 

�. vzorku 

dosažené 

hodnoty Rm 

pr�m�rná 

hodnota Rm místo lomu 

676 mimo svar 922/18/40 

760°C/2hod 681 678,5 mimo svar 

676 mimo svar 922/19/40 

760°C/4hod 677 676,5 mimo svar 

681 mimo svar 922/20/40 

760°C/6hod 679 680 mimo svar 

  

Mez pevnosti t�í vzork�, které byly jinak tepeln� zpracovány jsou velice podobné. 

�as tepelného zpracování tedy nemá výrazný vliv na mez pevnosti. Požadované hodnoty 

meze pevnosti podle EN 10216 – 2 jsou v rozmezí  Rm =  620 – 850 MPa, tedy všechny 

vzorky jsou vyhovující. 

Srovnání pr�m�rných hodnot meze pevnosti (+20°C)

719
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R
m
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M

P
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Obr. 15 P�ehled vzorku a jejich meze pevnosti 
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6.2.2 Zkouška rázem v ohybu 
 

 Ze všech t�í vzork� byly vyhotoveny zkušební ty�e s V vrubem.Odb�r prob�hl ze 

dvou oblastí svarového spoje a to VWT 0/2, 0/35 (W – vrub ve svarovém kovu, T – nap�í� 

tlouš�kou v ose svaru 2 mm respektive 35 mm pod povrchem) a VHT 0/2, 0/35 (H – vrub 

v TOO, T nap�í� tlouš�kou 2 mm respektive 35 mm pod povrchem). 35 mm pod povrchem 

se nachází místo, které se sva�ovalo metodou 111, 2 mm pod povrchem je prostor, který se 

sva�oval metodou 121. Zkoušky byly provedeny podle normy EN 875 p�i zkušební teplot� 

+20°C. P�ehled dosažených výsledk� je v tabulce 14,15. Srovnání je pak v obr.  16, 17, 18, 

19, 20, 21. 

  

Dle technických dodacích podmínek EN 10216 - 2 je požadována hodnota vrubové 

houževnatosti v p�í�ném sm�ru 27 J. Tento požadavek je definován pro standardní rozm�ry 

zkušebních t�lísek, tzn. o pr��ezu 10x10 mm. P�edm�tem zkoušení byly v tomto p�ípad� 

zkušební t�lesa o rozm�rech 5x10 mm. P�epo�tem podle tab. B 3 - 1 uvedené v norm� 

�SN EN 13480 - 2 Kovová pr�myslová potrubí - �ást 2: Materiály, je požadovaná 

hodnota vrubové houževnatosti pro t�líska o rozm�ru 5x10 mm 14 J. 

 

 

Tab. 14  Nárazové práce v oblasti VWT [J] 

�. vzorku místo odb�ru 

nam��ené 

hodnoty 

pr�m�rná 

hodnota 

66 

68 

VWT 0/2 64 66 

56 

62 
922/18/40  

760°C/2hod VWT 0/35 56 58 
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71 

70 

VWT 0/2 70 70,3 

54 

60 
922/19/40  

760°C/4hod VWT 0/35 66 60 

64 

69 

VWT 0/2 68 67 

56 

51 
922/20/40  

760°C/6hod VWT 0/35 52 53 

 

Tab. 15 Nárazová práce v oblasti VHT [J] 

�. vzorku místo odb�ru 

nam��ené 

hodnoty 

pr�m�rná 

hodnota 

50 

44 

VHT 0/2 41 45 

46 

47 
922/18/40  

760°C/2hod VHT 0/35 27 40 
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62 

67 

VHT 0/2 50 59,7 

55 

56 
922/19/40  

760°C/4hod VHT 0/35 60 57 

50 

53 

VHT 0/2 42 51,3 

55 

53 
922/20/40  

760°C/6hod VHT 0/35 51 53 
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Obr.16  Srovnání pr�m�rových hodnot vrubové houževnatosti VWT 0/2 
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Srovnání pr�m�rových hodnot vrubové houževnatosti VWT 0/35
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Obr. 17  Srovnání pr�m�rových hodnot vrubové houževnatosti VWT 0/35 
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Obr. 18  Srovnání pr�m�rových hodnot vrubové houževnatosti VHT 0/2 
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Obr. 19  Srovnání pr�m�rových hodnot vrubové houževnatosti VHT 0/35 
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Obr.20 Srovnání pr�m�rových hodnot vrubové houževnatosti se ZM VHT 0/2 
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Obr. 21 Srovnání pr�m�rových hodnot vrubové houževnatosti se ZM VHT 0/35 

 Vzhledem k srovnání vrubové houževnatosti se ZM, volím jako nejvhodn�jší 

tepelné zpracování 760°C/4hod., které je nejbližší ZM. 

 

6.2.3 Zkouška tvrdosti 

 Zkouška tvrdosti probíhala v souladu �SN EN 1043 – 1. Destruktivní zkoušky 

tvrdosti probíhala ze základního materiálu p�es TOO až do svarového kovu. Teplota 

zkoušení +20°C a druh zkoušení HV10.  P�ehled dosažených výsledk� je v tab. 16. 

  

Z hlediska normy �SN ISO 15 614 – 1 má tvrdost dosahovat max. 350 HV, žádný 

ze vzork� nep�esáhl tuto hodnotu tvrdosti. Zkoušky tvrdosti vyhov�li jak v oblasti 
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ko�enové, tak v oblasti 2 mm pod povrchem. Všechny výsledky jsou zaznamenány 

v tabulce 16 a obr.  22, 23, 24,25.  

 

 

Obr. 22  Tvrdost HV10 2mm pod povrchem 

 

 

Obr. 23  Tvrdost HV10 35mm pod povrchem (v oblasti sva�ované metodou 111) 
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Tab. �. 16 Tabulka dosažených hodnot m��ení tvrdosti HV10 svar. Spoje (A – 2 mm pod povrchem, B – 35 mm pod povrchem) 

 
 

 

 

  

�. vzorku 

místo 

odb�ru Základní mat. TOO Svarový kov TOO Základní mat. 

A 203 199 199 195 184 189 193 194 206 209 199 183 195 196 184 193 185 185 189 
922/18/40    

760°C/2hod. B 190 201 188 187 195 201 207 193 208 204 198 194 187 196 184 192 197 192 201 

A 195 197 206 194 195 206 205 204 183 190 181 179 181 181 176 181 171 199 186 
922/19/40    

760°C/4hod. B 192 194 187 184 187 190 190 194 199 184 182 190 184 210 192 166 195 181 178 

A 192 200 196 192 182 186 214 185 191 204 210 178 196 215 185 184 180 191 190 
922/120/40    

760°C/6hod. B 207 181 186 176 197 188 197 210 204 210 199 206 201 197 170 178 192 193 190 
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Obr. 24  Maximální a minimální hodnoty HV10 2mm pod povrchem 

 

Graf maximálích a minimálních hodnot tvrdosti HV10 35mm pod 
povrchem
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Obr. 25 Maximální a minimální hodnoty HV10 35mm pod povrchem 

 
Z výsledk� m��ení tvrdosti lze vyhodnotit, že optimální tepelné zpracování je 

760°C/4hod.  
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6.3 Výsledky metalografické analýzy  

 Zkoušky makrostruktury byly provedeny podle normy �SN EN 1321. První dva 

vzorky byly bez vad (viz. obr. 26, 27). U t�etího vzorku 922/20/40 byl nalezen trhlina o 

velikosti hmax = 1,5 mm (je vid�t na obr. 28, 29). Ší�ka teplem ovlivn�né oblasti všech t�í 

vzork� je uvedena v tab. 17 a obr. 30. 

 

Obr. 26 Makrostruktura vzorku 922/18/40 tepeln� zpracovaný 760°C/2hod 

 

Obr. 27 Makrostruktura vzorku 922/19/40 tepeln� pracovaný 760°C/4hod 
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Obr. 28 Makrostruktura vzorku 922/20/40 tepeln� zpracovaný 760°C/6hod 
 
 

 
 

 
Obr. 29 Trhlina vzorku 922/20/40 
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Tab. 17 Ší�ka teplem ovlivn�né oblasti 

�. vzorku max. ší�ka 

922/18/40   

760°C/2hod. 4,5 mm 

922/19/40   

760°C/4hod. 4,0 mm 

922/20/40   

760°C/6hod. 4,0 mm 

 

Graf ší�ky teplem ovlivn�né oblasti
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Obr. 30 Ší�ka teplem ovlivn�né oblasti 

 
 
 

 Vzhledem k p�edešlým výsledk�m mechanických zkoušek a makrostruktury (TOO) 

lze �íci, že optimální tepelné zpracování je 760°C/4hod. 
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7. Optimalizace sva�ovacího procesu 
 

7.1 Optimalizace TZ 

 

 O�ekávali jsme podobné výsledky tvrdosti jako u p�íbuzné oceli P91 obr. 31 (Böler - 

Thyssen). Naše vzorky, ale vykazovaly jiné chování. Z obr. 32 lze �íci, �ím déle je ocel P91 

tepeln� zpracovávána tím její tvrdost klesá. Na obr. 22, 23 lze ale vid�t tvrdost vzork� 

svarového kovu, který vykazuje srovnatelné hodnoty u tepelného zpracování 760°C/2hod a 

760°C/6hod., p�i�emž po tepelném zpracování 760°C/4 hod. je tvrdost nižší.  

 

Obr. 31 Vliv tepleného zpracování na tvrdost vzorku oceli P91 

 

 Odlišnost výsledk� p�íbuzné oceli P91 a naší experimentální oceli P92 nastala i u 

vrubové houževnatosti. Na obr. 31 (Böler - Tyssen) je vid�t vrubová houževnatost oceli P91, 

kde vrubová houževnatost roste s �asem TZ. U našich vzork� dosahovala vrubová 

houževnatost nejvyšších hodnot u tepleného zpracování 760°C/4hod.  
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Obr. 32 Vliv tepelného zpracování na vrubovou houževnatost oceli P91 
 
Z výsledk� tvrdosti, vrubové houževnatosti a meze pevnosti volím jako optimální 

tepelné zpracování po sva�ování automatem pod tavidlem 760°C/4hod. 
 
 

7.2 Optimalizace sva�ovacího procesu 

 U vzorku 922/20/40 (760°C/6hod.) byla na metalografickém výbrusu odhalena trhlina. 

Vznik trhlin byl patrný už p�i samotném sva�ování viz. obr 33, 34. Zm�nou sušení tavidla a 

kladením housenek byl problém odstran�n. Domnívám se tedy, že trhlina vznikla p�esušením 

tavidla a zp�sobem kladení housenek. Po vým�n� p�esušeného tavidla, bylo použito tavidlo 

sušené podle p�edpisu výrobce (350°/2hod.). Domnívám se, že kladení housenek více na sebe 

tj. zvýšením po�tu housenek na jeden pr�chod je správný pro optimální kvalitu spoje. Zp�sob 

kladení housenek je znázorn�n na obr. 35, 36. Viz.: P�íloha - WPS 
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Obr. 33 Trhlina identifikovaná na povrchu svarové housenky v pr�b�hu sva�ování desky �. 

922/20/40 

 

Obr. 34 Trhlina identifikovaná na povrchu svarové housenky v pr�b�hu sva�ování desky �. 

922/20/40 
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Obr. 35 Špatné kladení housenek                         Obr. 36 Dobré kladení housenek 

 
 

 Parametry sva�ování jsou uvedené v tab. 4, 5, 6.  
 
 

8. Záv�r 

 Tato bakalá�ská práce obsahuje v teoretické �ásti stru�né shrnutí poznatk� o 

problematice oceli P92 a jejím sva�ování. Tato práce obsahuje také rešerši o metod� sva�ování 

metodou 121 (SAW). V experimentální �ásti byly na zkušebních vzorcích provedeny svarové 

spoje typu W, sva�ované metodou 121 a následn� zkoušky nedestruktivní, destruktivní a 

metalografické.  

 

 Na základ� rozboru lze konstatovat, že vlastnosti modifikovaných 9% Cr ocelí jsou 

ur�ovány chemickým složením a tepelným zpracováním, které rozhodujícím zp�sobem 

ovliv�uje jejich mikrostrukturu a strukturální stabilitu. Nemén� významný je i vliv 

technologie sva�ování a degrada�ních proces� probíhajících v pr�b�hu dlouhodobé teplotní 

expozice na výsledné žárupevné vlastnosti ocele a svarových spoj�. [12] 

 

 Výsledky jsou pon�kud p�ekvapivé. Vzhledem k výše uvedenému srovnání 

mechanických vlastností s p�íbuznou ocelí P91, publikované firmou Thyssen-Böler. Všechny 

vzorky jsou po mechanické stránce vyhovující. U všech zkoušených svarových spoj� byla 

identifikována jediná trhlina (obr. 33, 34). Tento problém byl odstran�n správným režimem 

sušení tavidla a kladením housenek, jak je již uvedeno v kapitole Optimalizaci sva�ovacího 

procesu. U všech vzork� je makrostruktura totožná a vyhovující. 
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Na základ� dosažených výsledk� lze vyvodit následující záv�ry: 

- Nejvhodn�jší tepelné zpracování pro dosažení optimálních mechanických 

vlastností je 760°C/4hod. 

- Použité parametry sva�ování jsou vhodné 

- Použité p�ídavné materiály jsou vhodné 

 

P�i sva�ování je nutné dodržet p�edeh�ev, doh�ev, tepelný p�íkon, parametry sva�ování, 

kladení housenek, sušení p�ídavných materiál�, tepelné zpracování a ochlazování.      
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