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ANOTACE 
 

 Výroba elektrické energie a tepla patří k důleţitým odvětvím průmyslové výroby  

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

elektrárny i při existenci elektráren jaderných a dalších alternativních zdrojů.  

 Při stavbě nových energetických celků a obnově jiţ provozovaných, je hlavním 

úkolem zvyšování účinnosti energetických zařízení, které je moţné pouze cestou 

zvyšování teploty a/nebo tlaku páry. Očekává se, ţe účinnost energetických zařízení se 

zvýší z dnešních přibliţně 35 % na 42 nebo 43 %. Současně se zvyšováním účinnosti je 

nutné sledovat sniţování emisí SO2, NOX a CO2  tepelných elektráren a tepláren. Nová 

energetická zařízení proto budou muset pracovat se superkritickými parametry páry, tzn.  

s teplotou páry přes 600°C a tlakem páry přes 26 MPa. Zvyšování účinností tepelných 

elektráren vede ke kladení vyšších poţadavků na vlastnosti pouţívaných materiálů. 

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

u nichţ je počítáno se zvýšenou nebo vysokou provozní teplotou. Patří zde například skříně 

a rotory parních a spalovacích turbín, kotlové bubny a sběrače, potrubní systémy, komory, 

membránové stěny, produktovody a další. 

 Rozdílné teploty jednotlivých komponentů elektráren vyţadují pouţívání různých 

druhů ţáropevných materiálů, které je nutné svařovat. Svařováním vznikají kromě 

homogenních i heterogenní svarové spoje, které vyţadují daleko vyšší pozornost neţ 

svarový spoj dvou stejných materiálů. U těchto spojů vznikají různé strukturní fáze 

způsobené vlastnostmi jednoho a druhého základního materiálu.  

 Jeden z navrhovaných typů spojů, pouţívaných na nových tepelných elektrárnách, 

je heterogenní svarový spoj oceli P92 (X10CrWMoVNb9-2) s ocelí 1.4918 

(X6CrNiMo17-13-2), tedy svarový spoj austenitické oceli s ocelí martenzitickou. Studium 

a ověření jmenovaného typu svarového spoje se stalo hlavním úkolem této disertační 

práce. 

 Teoretická část disertační práce se zabývá rozborem současného stavu vývoje 

znalostí ţáropevných austenitických a martenzitických ocelí pouţívaných v energetice. 

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

expozici z hlediska jejich creepových vlastností. V závěru teoretické části je rozebrána 

svařitelnost obou ocelí ve smyslu vzniku heterogenního svarového spoje. Na základě 

teoretického rozboru byly stanoveny cíle a metody řešení, které definují studium pásem 

tepelně ovlivněných oblastí reálných heterogenních svarových spojů.  

 Praktická část disertační práce je zaměřena na provedení vlastních heterogenních 

svarových spojů a jejich vyhodnocení. V první části se jedná o standardní posouzení 

heterogenního svarového spoje v návaznosti na jeho moţné schválení dle ČSN EN ISO 

15614-1. Druhá část experimentu je zaměřena na studium vlivu procesu svařování a 

tepleného zpracování na vlastnosti svarového spoje s důrazem na jeho mikrostrukturu a 

creepové vlastnosti. K posouzení jednotlivých pásem TOO byla v práci pouţita 

elektronová mikroskopie s průběţným a lokálním posouzením chemického sloţení 

vybraných míst.  V návaznosti na posouzení chemického sloţení byla prováděna studie 

vytvrzujících částic. Poslední částí experimentu je sledování creepových vlastností 

modelovaných pásem TOO na reálných svarových spojů. 

 V závěru disertační práce je provedena diskuse výsledků a shrnutí dosaţených 

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

schválení technologie svařování heterogenních svarových spojů ocelí P92 

(X10CrWMoVNb9-2) a oceli 1.4918 (X6CrNiMo17-13-2). 
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ANNOTATION 
 

 The production of electric energy and heat belongs to the important branch  

of industry production in Czech Republic and worldwide as well. As important sources we 

can still nowadays consider coal power plants even if there exist nuclear plants and further 

alternative sources. 

The main task during building of new energetic complexes and renewing existing 

ones is increasing of effectiveness of energetic devices, which is possible only through 

increasing of temperature and/or steam pressure. The expectations are that effectiveness  

of energetic devices will increase from today approximately 35% to 42 or 43%. At  

the same time with effectiveness increase is necessary to follow decreasing of emissions  

of SO2, NOX and CO2 of power plants and heating plants. The new energetic devices will 

have to work with super-critical steam parameters, that means with the steam temperature 

over 600°C and the steam pressure over 26 MPa. The increase of power plants 

effectiveness leads to higher demands on properties of used materials. Those are materials, 

which are designed for components and machine parts and the higher or high operating 

temperature is considered. Here belong boxes and rotors of combustion turbines, boiler 

drums and collectors, pipe systems, chambers, membrane walls, pipelines and so on. 

Different temperatures of single plants components need use of different types  

of heat-resisting materials, which need to be welded. During the welding there are 

generated heterogeneous weld connections, which need much more attention than  

the connection of two identical materials. Within these connections from various structural 

phases, which are caused by properties of one or another basic material. 

One of suggested connection types, used with new thermal power plants, is 

heterogeneous weld connection of steel P92 (X10CrWMoVNb9-2) with steel 1.4918 

(X6CrNiMo17-13-2), this means weld connection of austenitic steel and martensitic steel. 

Research and verification of mentioned weld connection type becomes the main task  

of this dissertation. 

Theoretical part of dissertation work deals with analysis of current development  

of knowledge of heat-resistant austenitic and martensitic steels used in energy industry.  

The emphasis is put on their properties during manufacturing, during welding and after 

long term heat exposition in the light of their creep properties. The end of theoretical part 

talks about weld ability of both steels in terms of heterogeneous weld connection rise. 

Based on theoretical analysis were the goals and solution methods set, which define study 

of zones of thermal affected areas of real heterogeneous weld connections. 

The practical part of dissertation work concentrates on implementation  

of heterogeneous weld connections and their evaluation. In the first part it is a standard 

evaluation of heterogeneous weld connection in relationship on possible approval 

according to ČSN EN ISO 15614-1. The second part of experiment concentrates  

on influence of welding and heat treatment process on weld joint properties forcefully  

to microstructure and creep properties. For evaluation of single TOO zones was used 

electron microscopy with continuous and local chemical evaluation of selected regions.  

In sequence with chemical structure evaluation was done study of hardened elements.  

The last part of experiment is to observe the creep properties of simulated zones of TOO 

real weld connections. 

At the conclusions of the dissertation work there are discussed the results and  

the summary of reached results.  The set of results of this dissertation is useful in practical 

applications during designing and approval of welding technology of heterogeneous weld 

joints of steel P92 (X10CrWMoVNb9-2) and steel 1.4918 (X6CrNiMo17-13-2). 
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SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZNAČEK  

 

ARA diagram anizotermického rozpadu austenitu 

Ac1 teplota počátku austenitické transformace při ohřevu  [°C] 

Ac3 teplota konce austenitické transformace při ohřevu  [°C] 

A5 taţnost  [%] 

C Larson-Millerova konstanta [-] 

CE uhlíkový ekvivalent [hm. %] 

CrE ekvivalentní obsah chromu  [hm. %] 

HD , (H) obsah difúzního vodíku stanovený glycerínovou metodou  [mg.100g
-1

] 

HV10 tvrdost dle Vickerse při zatíţení 98N [-] 

HZ hranice ztavení 

I svařovací proud  [A] 

IIW Mezinárodní svářečský institut 

KV nárazová práce  [J] 

Mf teplota konce martenzitické transformace  [°C] 
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ZM základní materiál 

σ napětí [MPa] 

 deformace [%] 



VŠB – Technická univerzita Ostrava Disertační práce 

 

 8 

1 ÚVOD 

 

 

 Výroba elektrické energie a tepla patří k důleţitým odvětvím průmyslové výroby  

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

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

jejich účinností souvisí se zvyšováním pracovních parametrů páry a vede ke kladení 

vyšších poţadavků na vlastnosti pouţívaných materiálů. 

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

součásti, u nichţ je počítáno se zvýšenou nebo vysokou provozní teplotou. Patří zde 

například skříně a rotory parních a spalovacích turbín, kotlové bubny a sběrače, potrubní 

systémy, komory, membránové stěny, produktovody a další. 

V této oblasti teplot dochází k jevu, nazývaném tečení (creep). Materiály schopné 

odolávat tečení označujeme jako materiály ţáropevné.  

 Pro vysokoteplotní oblast, kdy pracovní parametry páry se pohybují kolem 600°C, 

byly pouţívány austenitické oceli. Tyto oceli nahradily modifikované chromové oceli  

na bázi 9 – 12% Cr. Mezi výhody těchto ocelí lze zařadit např. vyšší teplotní vodivost, 

odolnost proti koroznímu praskání, niţší teplotní roztaţnost a především niţší cena.  

Pro práci za niţších teplot (do cca 580°C) jsou pouţívány nízkolegované oceli. 

Creepové vlastnosti mohou být dále ovlivňovány různými faktory. Jedním z nich je 

i svařování materiálů. Svarové spoje jsou povaţovány za nejslabší místo energetického 

zařízení namáhaného v oblasti creepu.  

Rozdílné provozní teploty jednotlivých komponentů elektráren vyţadují pouţívání 

různých druhů ţáropevných materiálů, které je nutné svařovat. Svařováním vznikají kromě 

homogenních i heterogenní svarové spoje, které vyţadují daleko vyšší pozornost neţ 

svarový spoj dvou stejných materiálů.  

 Jeden z navrhovaných typů spojů, pouţívaných na nových tepelných elektrárnách, 

je heterogenní svarový spoj oceli P92 (X10CrWMoVNb9-2) s ocelí 1.4918 

(X6CrNiMo17-13-2), tedy svarový spoj austenitické oceli s ocelí martenzitickou.  

Během svařování však můţe dojít ke sníţení ţáropevnosti ve svarovém kovu a 

jednotlivých pásmech tepelně ovlivněných oblastí a tím k porušení materiálu v oslabeném 

místě, při namáhání svarového spoje v provozu.  

Studium a ověření jmenovaného typu svarového spoje se stalo hlavním úkolem této 

disertační práce. 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY A VÝVOJE 

ŢÁROPEVNÝCH VLASTNOSTÍ OCELÍ 
 

2.1 Svařitelnost ocelí 

 

Svařitelnost je vlastnost materiálu, která je ovlivňována řadou aspektů, především 

chemickým sloţením, metalurgickými a fyzikálními vlastnostmi materiálu, ale-i pouţitou 

metodou svařování, výrobními podmínkami nebo konstrukcí svařence.  

Svarový spoj by měl splňovat veškeré poţadavky na něho kladené po celou dobu 

své ţivotnosti v daném pracovním prostředí.  

 

Svařitelnost lze definovat následovně [1]:  

 

„Kovový materiál se povaţuje za svařitelný do určitého stupně při daném způsobu 

svařování a pro daný účel, lze-li odpovídajícím technologickým postupem svařování 

dosahovat kovové celistvosti svarových spojů tak, ţe tyto spoje vyhovují technickým 

poţadavkům, jeţ se týkají jak vlastností samotných spojů, tak i vlivu těchto spojů  

na konstrukční celek, jehoţ součástí tyto spoje jsou.“  

 

Svařitelnost souvisí se třemi hlavními hledisky [1, 2]: 

  

1. Svařitelnost operativní      -  zabývá se podmínkami realizace svarového spoje. 

2. Svařitelnost metalurgická - vztahuje se na fyzikálně - chemické změny materiálu  

                                                v průběhu svařování. 

3. Celková svařitelnost       - zkoumá vlastnosti svarového spoje vzhledem k celé 

                                                 svařované konstrukci. 

 

Další činitelé ovlivňující svařitelnost mohou být:  

 

 chemické sloţení 

 mikrostruktura 

 precipitační vytvrzování 

 příprava ke svařování 

 poloha svaru 

 počet svarů na konstrukci 

 provedení svářečských prací 

 následné zpracování atd. 

 

Dobrá příprava svarových ploch napomáhá k dosaţení kvalitního svarového spoje 

tím, ţe jsou odstraněny veškeré nečistoty z povrchu, jako jsou například okuje, rez, olej 

nebo nátěr. Tyto nečistoty mohou vyvolat vznik pórů, vměstků a mnoho dalších vad 

vedoucích ke sníţení kvality spoje.  

Metalurgické procesy probíhající při svařování jsou značně komplikované a často  

se srovnávají s procesy při výrobě oceli. Průběh těchto procesů je však při svařování 

časově kratší a lze je obtíţně studovat. Teplotní cyklus svařování je závislý na pouţité 

technologii svařování, zatímco rychlost ohřevu můţe být ovlivněná minimálně, tak 

rychlost ochlazování lze řídit ve větší míře, coţ má vliv na vznik struktury a sníţení 

moţnosti vzniku trhlin. 
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Poţadované mikrostruktury svarového spoje lze dosáhnout:  

 

 před svařováním - předehřevem 

 během svařování - dodrţením mezihousenkové teploty (interpass)  

 po svařování  - tepelným zpracováním  

 

Během svařování probíhají tyto jevy: 

 

 tavení přídavného a základního materiálu  

 vznik svarové lázně 

 tepelné ovlivňování základního materiálu 

 tuhnutí svarového kovu 

 

 

2.2 Uhlíkový ekvivalent 

 

Vliv chemického sloţení oceli na její svařitelnost se definuje nejčastěji  

tzv. uhlíkovým ekvivalentem CE, který vyjadřuje příspěvek jednotlivých legujících prvků  

ke kalitelnosti oceli. Čím se daná ocel snadněji zakalí, tj. roste nebezpečí vzniku křehkých 

zákalných struktur (martenzit, dolní bainit) v tepelně ovlivněné oblasti (dále TOO) 

svarového spoje a ve svarovém kovu i při niţších rychlostech ochlazování, tím obtíţněji se 

daná ocel svařuje. Proto je CE zároveň ukazatelem svařitelnosti oceli z pohledu jejího 

chemického sloţení. Dominantní úlohu ve všech pouţívaných formách výpočtu 

ekvivalentního uhlíku má obsah uhlíku v oceli. Do některých vztahů pro jeho výpočet je 

zahrnuta i tloušťka svařovaného materiálu. Čím je tedy hodnota CE materiálu větší, tím 

hůře se daný materiál svařuje. 

 

Mezinárodní svářečský institut (IIW) navrhl vzorec uhlíkového ekvivalentu [2, 3]: 

 

15

CuNi

5

VMoCr

6

Mn
Ce





C    [hm.% ]          (2.1) 

 

 Postupně se z různých zkoušek odvodilo více vztahů pro uhlíkový ekvivalent a dnes 

lze v literatuře najít přibliţně dvacet dalších výrazů, z nichţ některé uvádím. 

 

24

Si

14

V

5

Cr

40

Ni

4

Mo

6

Mn
Ce C    [hm.%]  (Kihara)         (2.2) 

40

Cu

10

V

20

Ni

50

Mo

6

Mn
Ce C     [hm.%] (Winterton)         (2.3) 

5B
30

Si

20

Cu

10

V

20

Cr

60

Ni

15

Mo

20

Mn
Ce C  [hm.%] (Ito, Bessyo)         (2.4) 
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Kromě ekvivalentního uhlíku musíme mít na zřeteli ještě další faktory,  

které spolupůsobí na vznik zákalné struktury, například velikost zrna, stupeň desoxidace, 

předcházející tepelná zpracování nebo tváření za studena, vliv stopových prvků, velikost 

vneseného tepla při svařování, počet kladených svarových housenek a další [1, 2]. 

 

  

2.3 Rozdělení ţáropevných ocelí 

 

 Volba vhodného typu ţáropevné oceli vychází z její teplotní odolnosti. K posouzení 

ţáropevnosti ocelí patří: maximální pouţitá teplota, pevnostní charakteristiky při 

zvýšených teplotách i částečně ţáruvzdornost. Další poţadavek při volbě typu ocelí je její 

dostupnost z hlediska výroby dílů (plechy, trubky, výkovky atd.). Všeobecně platí, ţe čím 

je ţáropevná ocel výše legovaná, tím je vyšší cena a většinou i náročnější technologie 

jejího zpracování. Na druhé straně vyšší uţitné vlastnosti u výše legovaných skupin 

ţáropevných ocelí vedou k výraznému odlehčení konstrukcí, např. sníţení tloušťky stěn 

trubek apod. Optimální volba kombinací ocelí pak závisí na komplexním posouzení 

vlastností vzhledem k její ceně [4, 5]. Na obrázku 2.1 je patrný rozdíl tloušťky stěny trubky 

podle typu oceli [6]. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Porovnání tloušťek 

stěn trubek pro různé typy 

ţáropevných materiálů,  

za předpokladu stejného 

vnitřního průměru,  

pro provozní teplotu 600°C  

a tlak 25 MPa [6] 

 

 

 

 

Z hlediska teplotního pouţití a úrovně legování lze ţáropevné oceli rámcově rozdělit  

na skupiny uvedené v tabulce 2.1. 

 

Pro teploty vyšší neţ 750°C (resp. 800°C) jiţ není moţné pouţití slitin ţeleza  

pro jejich nedostatečnou ţáropevnost i ţáruvzdornost. Pro vyšší pracovní teploty se 

pouţívají slitiny na bázi niklu (Nimonic) do cca 900 C, pro vyšší teplotní oblasti pak 

slitiny těţkých kovů, jako W, Mo, Nb (nad 1 200 C), podobně jako kovokeramické 

materiály (cermety) na bázi oxidů, např. TiO2 ZrO2 Al2O3 YO2, případně karbidy SiC  

[7, 8].  
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Tab. 2.1 Rozdělení typů ocelí podle její maximální pracovní teploty [3] 

Typ oceli 

 
   Pouţitelná teplota do C 

Uhlíkové kotlové oceli - skupina 1.1 a 1.2 dle TNI CEN 

ISO/TR 15608 (tř. 11 a 12 - starší označení) 

450 (480) 

Nízkolegované oceli - skupina  5, 6.1, 6.2 a 6.3 dle TNI 

CEN ISO/TR 15608 (tř. 15 - starší označení) 

560 (580) 

Feritické chromové oceli - skupina  6.4 a 7 dle TNI CEN 

ISO/TR 15608 (tř. 17 1xx - legované Cr, Mo, V, Nb, N – 

starší označení) 

 

600 (620) 

 

Austenitické korozivzdorné ţáropevné oceli  Cr-Ni  - 

skupina  8 dle TNI CEN ISO/TR 15608 (tř. 17 2xx 

legované Cr-Ni, 17 3xx – Cr-Ni-Mo-V-Nb-N -  starší 

označení) 

 

650 – 750 

podle typu oceli 

 

 

2.4 Ţáropevnost ocelí – creepové vlastnosti ocelí 

 

U konstrukčních materiálů, které jsou navrhovány pro práci za zvýšených  

nebo vysokých provozních teplot je důleţité znát nejen chemické sloţení, mechanické 

vlastnosti, mikrostrukturu, ale i chování materiálů při podmínkách, za kterých budou 

pouţity. Pokud si i za těchto zvýšených a vysokých teplot zachovávají určité mechanické 

vlastnosti, řadíme je do skupiny ţáropevných materiálů, vyznačujících se vysokými 

hodnotami meze pevnosti při tečení (RmT) [9]. 

 Patří zde například konstrukční materiály energetických zařízení, skříně a rotory 

parních i spalovacích turbín, kotlové trubky, produktovody a další [10]. 

Při dlouhodobém zatíţení konstrukčních materiálů za zvýšených teplot dochází  

k jevu, který se nazývá tečení (creep) [11, 12]. 

 

 

2.4.1 Základní charakteristiky procesu tečení (creep) 

 

 Tečení materiálu (creep) lze popsat, jako narůst plastické deformace s časem 

působením stálého zatíţení za konstantní teploty a můţe způsobit nevratné poškození 

součásti. Tato doba je závislá na velikosti zatíţení (síly) a teplotě působící na danou 

součást, přičemţ platí, ţe rychlost tečení je tím vyšší, čím vyšší je teplota a větší zatíţení 

[9]. 

 Creepové charakteristiky kovů jsou ovlivňovány teplotou tavení, modulem 

pruţnosti a velikostí zrna. Všeobecně platí, ţe čím vyšší je teplota tavení daného kovu 

nebo slitiny, čím vyšší je modul pruţnosti a čím větší jsou zrna daného materiálu, tím lepší 

je odolnost materiálu vůči creepu [9, 10]. 
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Procesy tečení (creepu) se u kovových materiálů včetně ocelí výrazně projevují  

nad jejich homologickou teplotou Tc, která je dána přibliţně vztahem [3]: 

 

 

 Tc    0,4 Tm        [°K]             (2.5) 

 

kde je Tm ...................... teplota tavení materiálu 

 

 

 

2.4.2 Makroskopický průběh tečení 

 
Z makroskopického hlediska se tečení zobrazuje závislostí deformace na čase. 

V důsledku působení vnějších podmínek, zejména teploty a aplikovaného napětí, mění 

křivka tečení svůj tvar. Obrázek 2.2 znázorňuje tři charakteristické křivky tečení a  

na obr. 2.3 jsou k nim uvedeny příslušné rychlosti deformace tečení v závislosti na čase. 

Pro kaţdou křivku platí, ţe teplota a aplikované napětí je konstantní [10, 13].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2 Typické závislosti deformace 

na čase [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3 Typické závislosti rychlosti 

deformace tečení na čase [10] 

 

 

 

Na základě závislosti deformace na čase rozlišujeme: 

 

 

I. Nízkoteplotní tečení 

 

 Pro nízké teploty a napětí má křivka tečení logaritmický charakter (obr. 2.2, křivka  

č. 1) a proto bývá toto nízkoteplotní tečení označováno, jako logaritmické. Po rychlém 

č. 2 

č.1 

č.3 
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počátečním nárůstu deformace dojde k její stabilizaci, která můţe být po dlouhou dobu 

expozice neměnná [10, 12].  

 

 

II. Vysokoteplotní tečení 

 

Na obrázku 2.4a je zobrazena úplná křivka tohoto tečení.  

Od počátku této křivky do bodu 1 se jedná o úsek okamţité deformace. Tato 

deformace je výsledkem prodlouţení zkušební tyče při zatíţení z nulové hodnoty napětí  

na plnou hodnotu [9, 13].     

 

 

Křivka tečení se dále skládá ze tří charakteristických oblastí a to:  

 

 

1. Oblast do bodu 2 (obr. 2.4a): 

 

I. stadium (primární) tečení - tato oblast se vyznačuje tím, ţe rychlost tečení je 

zpočátku větší a následně klesá na určitou minimální hodnotu. Tečení je neustálené. 

Rozhodující roli v této fázi hraje pohyb a nárůst hustoty dislokací (dislokační 

creep) [9].  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.4 Makroskopický průběh tečení  

(a - úplná křivka tečení,  

b - příslušný průběh rychlosti tečení) [13] 

 

 

 

 

2. Oblast bod 2 - 3 (obr. 2.4a): 

 

II. stadium (sekundární) tečení - ustálené (stacionární) tečení. Rychlost tečení 

zůstává konstantní a dochází k lineárnímu přírůstku deformace s časem. Délka této 

oblasti závisí na velikosti daného zatíţení a na teplotě. Pro tuto fázi je 

charakteristická rovnováha mezi zpevněním materiálu a jeho zotavením. 

Sekundární tečení má praktický význam pro ţáropevné materiály, neboť je 

směrodatný pro určení jejich ţivotnosti. Při nízkém napětí a relativně vysoké 

teplotě difundují vakance k hranicím zrn a tvoří kavity, které mají za následek 

interkrystalické porušení. Toto tečení se označuje jako difuzní tečení. Pokud jsou 
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napětí a teploty vysoké, můţe tento úsek zcela vymizet a sekundární tečení přejít 

přímo do tečení terciálního (obr. 2.2, křivka č. 3) [9, 10, 14].  

 

 

3. Oblast bod 3 - 4 (obr. 2.4a): 

 

1. III. stadium (terciální) tečení - zrychlené tečení. V této fázi vzrůstá rychlost 

tečení, degraduje vnitřní struktura materiálů a končí lomem [9, 12].  

 
Z křivek tečení (obr. 2.5) a zkouškami tečení do lomu se získávají nezbytné údaje 

pro konstrukci a spolehlivý provoz zařízení pracujících za vysokých teplot. Jedná se  

o údaje meze pevnosti při tečení za doby 10
4
 10

5
 aţ 2.10

5
 provozních hodin a meze tečení 

pro dosaţení určitého stupně deformace (1 %, 2 % atd.) pro výzkumně-vývojové práce jde 

o cenný údaj rychlosti sekundárního tečení    podle vztahu [3]: 

  





d

dt

                (2.6) 

 

kde d  ..... přírůstek deformace  

            d t  ..... časový interval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2.5 Křivky tečení nízkolegované CrMoV ţárupevné oceli (15 128- 14CrMoV63) [3] 

 

 

2.4.3 Mikroskopické procesy tečení 

 
 Na základě dlouhodobého působení teploty a napětí probíhají v mikrostruktuře 

materiálu nevratné změny, které mohou průběh celého procesu tečení ovlivnit, jak 

negativně, tak pozitivně.  
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Změny a procesy při tečení lze rozdělit do čtyř skupin [13]:  

 

 zpevňovaní plastickou deformací 

 odpevňování v důsledku tepelně aktivovaného zotavení 

 změny ve struktuře a substruktuře způsobené teplotou 

 vznik póru, kavit, mikrotrhlin a atd. 

 

Plastická deformace při tečení můţe probíhat [10, 13, 14]: 

 

 difúzním pohybem atomů  – difúzní tečení 

 pohybem dislokací  – dislokační tečení 

 

 

Difúzní tečení 

 
 Difúzní tečení probíhá při nízkých a středních napětích a při středních a vysokých 

teplotách. C. Hering a F. R. N. Nabarro vypracovali model difuzního tečení, kdy  

za vysokých teplot v elasticky napjatém objemovém elementu dochází v důsledku vysoké 

difúzní schopnosti k migraci vakancí a atomů intersticií. Vakance putují z oblastí tahových 

napětí do oblastí napětí tlakových a interstície naopak (obr. 2.6a). Tímto dochází ke změně 

tvaru, neboli k plastické deformaci (obr. 2.6b) [13].  

Pro výpočet rychlosti difúzního tečení u Hering – Nabarrova modelu se 

předpokládá, ţe difúzní cesty vedou přes vnitřek zrn, neboť hranice zrn jsou místa vzniku, 

ale i zániku vakancí. Naopak R. L. Coble navrhl model difúzního tečení na hranicích zrn 

[13].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2.6 Model difúzního tečení v mříţce kovu  

               (a – difúzní pohyb atomů a vakancí, b – změna tvaru po difúzi) [13] 
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Dislokační tečení 

 

 Dislokační tečení nastává při vyšších napětích a za veškerých teplot [13]. 

 Pro různé napětí a teploty se mechanismy plastické deformace při tečení vyjadřují 

pomocí tvz. deformačních map (obr. 2.7). První deformační mapy publikoval v roce 1972 

M. F. Ashby [10, 13].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.7 Všeobecná deformační 

mapa tečení [13] 

 

 

 

 

 

2.4.4 Odolnost ocelí při tečení 

 

Ţáropevné vlastnosti ocelí zejména ovlivňují faktory zpevňující mříţku tuhého 

roztoku a tím omezují dislokační skluz nebo difúzní pohyb, popřípadě kombinaci obou 

mechanismů.   

 Nezanedbatelný je i typ krystalické mříţky základního tuhého roztoku. Oceli  

s austenitickou strukturou mají vyšší odolnost proti tečení neţ se strukturou feritickou  

(CrNi austenitické oceli). Příčinou je schopnost gama mříţky vytvářet tzv. parciální 

dislokace s omezenou pohyblivostí mříţkou [3]. 

 

Hlavní význam z hlediska odolnosti vůči tečení těchto ocelí mají tyto mechanismy 

zpevnění:   

 

1. Zpevnění tuhého roztoku 
 

Pomocí legujících prvků lze docílit zpevnění tuhého roztoku, avšak v omezeném 

stupni. Se zvýšením teploty nebo prodlouţením doby tečení efekt zpevnění tuhého roztoku  

klesá [14, 35].  

Při substitučním zpevnění tuhého roztoku pomocí atomů legujícího prvku s velkým 

atomovým poloměrem se následně deformuje mříţka, která brání v pohybu dislokacím 

realizujícím creepovou deformaci. U ţáropevných ocelí se v tomto případě s úspěchem 

vyuţívá molybden. Výše zpevnění je úměrná jeho mnoţství v tuhém roztoku. Jeho účinek 

se sniţuje při tvorbě speciálních karbidů Mo a tím sníţením jeho obsahu v tuhém  

roztoku [14, 15].  
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U modifikovaných (9-12)% Cr ocelí to jsou tedy atomy molybdenu a wolframu. 

Dojde - li však k překročení tvz. limitu rozpustnosti atomů Mo resp. W, zvyšuje se rychlost 

sekundárního creepu a sniţuje odolnost proti tečení [33]. Během creepové expozice 

precipitují jako minoritní fáze (Lavesova fáze, příp. M6X) [16, 50].    

 

Legující přísady zpevňují tuhý roztok a přitom ovlivňují rychlost tečení pomocí [14]:  

 

 zvýšení teploty tavení a teplotního rozmezí procesů zotavení a rekrystalizace 

 růstu stability tuhého roztoku 

 sníţení součinitele samodifúze 

 nárůstu vazebné energie atomů v mříţce 

 sníţení energie vrstevné chyby 

 chemického blokování dislokací a zvýšení třecího napětí mříţky způsobeného rozdíly 

atomových průměrů 

 vytváření atmosfér rozpuštěných atomů, omezujících pohyb a šplhání dislokací 

 zvýšení valenční hodnoty 

 

 

 

2. Precipitační a disperzní zpevnění  

 

Jedná se o mechanismus zpevnění částicemi druhé fáze, vytvořené během 

tepelného zpracování – precipitaciční zpevnění nebo mechanicky zavedené do kovu 

v práškové podobě v procesu – disperzní vytvrzování [14]. 

Ve struktuře jsou přítomny částice jemného precipitátu (karbidy, nitridy, resp. 

karbonitridy legujících prvků jako jsou Cr, Mo, V, Nb). V případě nízkolegovaných CrMo 

a CrMoV ocelí, podobně jako u feritických Cr ocelí se jedná  o tzv. karbidy typu Cr7C3, 

Cr23C6, Mo2C, V4C3,  resp. V(C, N), NbC, které účinně brání dislokačnímu pohybu pomocí 

tzv. Orowanova mechanizmu [2, 3, 35].  

Vliv precipitačního zpevnění na ţáropevnost je moţno úspěšně hodnotit tvz. 

vzájemnou vzdáleností částic disperzní fáze lef. Jestliţe vzájemná vzdálenost částic lef je 

menší neţ velikost subzrn, rychlost creepu je přímo úměrná třetí mocnině vzdálenosti 

částic. Pokud však dosáhne velikosti subzrn, rychlost creepu uţ na této vzdálenosti lef 

nezávisí [33]. 

  

Zpevňující účinek druhé fáze můţe spočívat na [14]:  

 

 omezení kluzu dislokací 

 omezení pohybu hranic zrn 

 ztíţení procesu zotavení zakotvením dislokačních sítí 

 

Efekt zpevnění slitiny částicemi druhé fáze a stabilita její vlastnosti během 

dlouhodobého působení teploty a napětí jsou závislé na [14]:  

 

 krystalické struktuře fází a jejich mezifázové hranici (koherence) 

 stereologických parametrech fází zahrnujících: objemový podíl, velikost částic, 

vzdálenost mezi částicemi, jejich tvar a geometrii 

 strukturní stabilitě vyjádřené nízkou náchylností nebo nemoţnost fázových přeměn 

částic druhé fáze 
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 mechanických vlastnostech, hlavně modulu pruţnosti ve smyku 

 

Důleţitá je i velikost částic. Malé netvoří efektivní bariéry dislokacím a velké 

částice dislokace obtékají [14, 16].  

 Precipitační zpevnění se můţe příznivě projevit rovněţ u austenitických, zejména 

vytvrditelných ocelí tvorbou jemné disperze karbidů a karbonitridů (při jejich legování 

dusíkem), případně dalších intermetalických fází [17, 18]. 

 

 

3. Dislokační zpevnění 

 

Vývoj ţáropevných ocelí se opírá o znalosti mechanizmů creepové deformace a 

jejich převládajícího působení podle daných teplotních a napěťových podmínek  

při dlouhodobé vysokoteplotní expozici. Ve všech případech tyto mechanizmy úzce 

souvisí s pohybem dislokací mříţkou tuhého roztoku [14, 16, 19].  

 

 

 

2.5 Svařitelnost nízkolegovaných ţáropevných ocelí 

 

Nízkolegované oceli jsou oceli s vyšší mezí kluzu a vyšší mezí pevnosti  

za normálních i zvýšených teplot neţ nízkouhlíkové oceli. V rozmezí teplot 500 aţ 580°C 

mají také větší ţáropevnost neţ uhlíkové ţáropevné oceli. Nízkolegované oceli dolegované 

niklem vykazují nízké tranzitní teploty a je moţné je pouţít pro svařované konstrukce 

pracující trvale při nízkých teplotách [2]. 

Hlavní legující prvky kromě C, Mn, Si, jsou: Cr, Mo, W. Moderní nízkolegované 

oceli mohou být dolegovány dále Nb, Ti, B a N. Jejich dokonalá desoxidace se zajišťuje 

zejména hliníkem [2, 3]. Celkový součet hlavních legujících prvků nepřekračuje zpravidla 

5%.  

 

Vysoké hodnoty mechanických vlastností jsou zajištěny: 

 

 zpevněním tuhého roztoku 

 precipitační zpevněním 

 dislokačním zpevněním 

 jemnozrnnou strukturou 

 

Zpevnění tuhého roztoku je dáno zejména obsahem C, B (intersticiální), Mo a W 

(substituční). Precipitační zpevnění kovové matrice se dosahuje vyloučením (precipitací) 

karbidů chrómu Cr23C6, Cr7C3, molybdenu Mo2C, vanadu V4C3, karbonitridy vanadu V (C, 

N), niobu Nb (C, N), titanu Ti (C, N) a nitridů vanadu VN. Velikost precipitačního 

zpevnění, mechanické vlastnosti a ţáropevnost jsou závislé na velikosti, počtu a střední 

vzájemné vzdálenosti vytvrzujících fází, tedy na takzvané disperzi vytvrzujících fází. 

Disperze precipitátů je při daném chemickém sloţení oceli určována pouţitým tepelným 

zpracováním. Proto se pro konstrukci svařenců z nízkolegovaných ocelí dodávají 

polotovary normalizované a popuštěné. Popuštění provádíme především za účelem 

dosaţení optimální disperse vytvrzujících částic a optimálního poměru pevnostních a 

plastických vlastnosti materiálu [20, 21].  
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Prvky jako C, Mn, Cr, Mo, a Ni sniţují v ARA diagramu kritickou rychlost  

pro dosaţení martenzitu. Proto se s jejich rostoucím obsahem zvyšuje sklon k zakalení jak  

ve svarovém kovu, tak i v TOO svarového spoje. S rostoucím podílem martenzitu, nebo 

spodního bainitu se zvyšuje i náchylnost na vznik studených vodíkem indukovaných trhlin  

ve svarových spojích [22]. Proto pro svařování nízkolegovaných ocelí pouţíváme přídavné 

materiály stejné legující báze s nízkým obsahem difuzního vodíku, vysušené  

před svařováním podle předpisu výrobce. Pro omezení tepelného příkonu do svaru 

pouţíváme přídavné materiály menších průměrů. Svarové spoje nízkolegovaných ocelí 

svařujeme, s výjimkou oceli 16Mo3 malých tlouštěk a s nízkým obsahem HD zásadně 

s předehřevem a u větších tlouštěk aplikujeme dohřev [14].  

Svarové spoje nízkolegovaných ocelí se po svaření obvykle pouze popouštějí. Jeho 

účelem je sníţit zbytková napětí a zlepšit strukturu svarového spoje, nepříznivě ovlivněnou 

působením teplotního cyklu při svařování a stabilizovat rozměry svařence. V průběhu 

popuštění se hlavně rozpadá martenzit na feriticko-karbidickou mikrostrukturu a  

ve svarovém kovu a TOO svarového spoje se obnovuje optimální disperse vytvrzujících 

fází a dosahuje se optimálního poměru mezi pevnostními a plastickými vlastnostmi 

svarového spoje. Teplota popouštění se volí dostatečně vysoká, aby vytvrzující fáze 

vyprecipitovaly převáţně v průběhu popouštění a nedocházelo k jejich precipitaci  

při pracovních teplotách za provozu zařízení, tedy k tak zvanému sekundárnímu 

vytvrzování. Sekundární vytvrzování způsobuje zvýšení tvrdosti a sníţení plastických 

vlastností svarového spoje. Popouštěcí teplota také ovlivňuje dispersi vytvrzujících částic. 

S rostoucí popouštěcí teplotou se zvyšují plastické vlastnosti svarových spojů. Popouštěcí 

teploty většiny svarových spojů nízkolegovaných ocelí se pohybují v rozsahu 650 aţ 

720°C (u T23 a T24 spíše kolem 750 °C). Doporučená doba výdrţe na popouštěcí teplotě 

je cca 4 minuty na 1mm tloušťky svarového spoje [6, 22].  

 

 

2.6 Svařitelnost vysokolegovaných ţáropevných ocelí 

 

K vysokolegovaným ocelím patří skupina ocelí obsahující z pravidla více neţ 10 

hm.% celkového obsahu legur. Jsou zařazeny dle TNI CEN ISO/TR 15608 do skupin 8 aţ 

10 (dle normy ČSN do třídy 17 - starší značení) viz tab. 2.1.  

  

Lze je rozdělit podle vlastností:   

 

1. Oceli se zlepšenými korozními vlastnostmi 
 

- mají schopnost pasivace, díky které odolávají korozi a elektrochemické korozi 

v oxidačním prostředí. Pasivaci zajišťuje obsah chrómu nad cca 12 hm.% 

v tuhém roztoku, v závislosti na obsahu uhlíku. 

 

2. Oceli se zlepšenými ţáruvzdornými vlastnostmi 
 

- vyznačují se odolností vůči oxidaci a chemické korozi v plynech u teplot  

nad 600°C, neboť jejich legury Cr, Si a Al vytvářejí na povrchu oceli při vyšších 

teplotách stabilní vrstvu oxidů Cr2O3, SiO2 a Al2O3. Tato vrstva je velice odolná 

proti opalu (ţáruvzdornost) [2]. 
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3. Oceli se zlepšenými ţáropevnými vlastnostmi 
 

- ţáropevnost těchto materiálů je dána legujícími prvky Cr, V, Mo, Nb, Ti, B a N, 

které zpomalují degradaci mechanických vlastností při zvýšených teplotách a 

výrazně precipitačně zpevňují tuhý roztok disperzními precipitáty, coţ vede 

k vysokým hodnotám meze pevnosti při tečení (creepu) [7, 20]. 
 

Legující prvky se dělí na [2]: 

 

 austenitotvorné - C, Ni, Cu, Mn, N - rozšiřují v rovnováţném diagramu oblast   

 

 feritotvorné       - Cr, Mo, Si, Al, W, Ti, Nb, V - zuţují v rovnováţném diagramu  

                              oblast  

 

Podle obsahu hlavních legur a dosaţené mikrostruktury se dále dělí na: 

 

1. Feritické chromové oceli 

2. Martenzitické chromové oceli 

3. Austenitické Cr-Ni, nebo Cr-Ni-Mo oceli 

4. Austeniticko – feritické (duplexní) Cr-Ni nebo Cr-Ni-Mo oceli 

 

Do skupiny austenitických ocelí patří také úsporné Cr-Mn, nebo Cr-Ni-Mn oceli,  

ve kterých je deficitní austenitotvorný prvek Ni, nahrazen z části nebo zcela levnějším 

austenitotvorným prvkem - Mn. Vzhledem k jejich niţším korozivzdorným vlastnostem  

a technologickým potíţím při jejich zpracování se dnes prakticky nepouţívají [3]. 

 

 

2.6.1 Struktura vysokolegovaných ocelí 

 

Struktura vysokolegovaných korozivzdorných ocelí závisí na jejich chemickém 

sloţení. Základní informace o moţných strukturách chromových ocelí poskytuje 

rovnováţný diagram ţelezo – chrom (obr. 2.8) [3, 53]. Při aplikaci tohoto diagramu nesmí 

být opomíjen ani vliv uhlíku, jeţ rozšiřuje oblast směrem k vyšším obsahům chrómu. 

 

 

Struktura vzhledem k obsahu chromu: 

 

- martenzitická struktura - při ochlazování na vzduchu vzniká u chromových ocelí  

                                           s obsahem chrómu do rozsahu oblasti  dle diagramu  

                                           Fe-Cr 

- martenziticko-austenitická struktura   - obsah chrómu odpovídá úzké oblasti  + ,  

- feritická      - nastane v případě obsahu chrómu nad rozsah  

                                            oblasti  +  

 

 Vliv všech feritotvorných a austenitotvorných prvků obsaţených v oceli je vyjádřen 

ekvivalenty niklu NiE a chrómu CrE. Výsledkem těchto vlivů vzniká výsledná struktura, 

pro jejíţ odhad se pouţívají Schaefflerův (obr. 2.9) a De Longův diagram (obr. 2.10), jeţ 

byly zkonstruovány na základě CrE a NiE. Při odhadu mikrostruktury Cr – Ni ocelí 
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s vyšším podílem feritu ve struktuře není moţné tyto dva diagramy pouţít. Pro tento účel 

byl zkonstruován diagram WRC – 1992 (obr. 2.11) [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.8 Rovnováţný diagram 

ţelezo – chrom [3] 
 

 

 

 
Obr. 2.9  Schaefflerův diagram [3] 
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Obr. 2.10  De Longův diagram [3] 

 

 

 
 

Obr. 2.11 Diagram WRC – 1992 [3]. 
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2.6.2 Svařitelnost korozivzdorných ţáropevných ocelí 

 
Chromové feritické oceli 

 

 Při svařování klasických feritických ocelí, např. X6Cr17, můţe v TOO, při vyšších 

rychlostech ochlazování, vznikat martenzit i kdyţ je tepelně neovlivněný materiál čistě 

feritický. Příčinou je uhlík, uvolněný z rozpouštějících se karbidů Cr23C6, vyvolávající  

při ohřevu vznik austenitu. Austenit při následném ochlazování můţe za určitých 

podmínek transformovat na martenzit. Z tohoto důvodu se feritické chromové oceli svařují 

zásadně s předehřevem. Úkolem předehřevu je sníţit rychlost ochlazování ve svarovém 

kovu a v TOO. U těchto ocelí se stanovuje teplota předehřevu experimentálně, například 

pomocí zkoušek praskavosti [18, 23, 24]. 

 Dalším problémem u svarových spojů chromových feritických ocelí je v pásmu 

přehřátí TOO, při teplotách nad 900
o
C, zhrubnutí zrna. Proto je nutné svařovat  

s limitovaným tepelným příkonem do svaru. 

Dalšími mechanizmy způsobující zkřehnutí svarových spojů klasických feritických 

ocelí je zkřehnutí 475 a vznik -fáze. Zkřehnutí 475 je způsobeno precipitačními procesy 

probíhajícími v rozmezí teplot 450 aţ 525 
0
C. Při svařování malých tlouštěk materiálu je 

doba setrvání na kritické teplotě velmi krátká a zkřehnutí typu 475 se prakticky neuplatní.  

V teplotním rozmezí cca 500 aţ 800°C můţe ve svarových spojích vzniknout tvrdá a 

křehká intermetalická sloučenina nazývaná -fáze. S ohledem na zkřehnutí růstem zrn, 

zkřehnutí 475 a vznik -fáze se nedoporučuje svařovat velké tloušťky klasických 

feritických ocelí, u kterých je nutné pouţít větších tepelných příkonů způsobujících růst 

zrn [17, 21, 23].   

 Doporučené technologie svařování jsou: laser (52), MIG (131), TIG (141), 

elektrický odpor včetně švového (22), a bodového svařování (21). Pro ruční obloukové 

svařování (111) se pouţívají nízkouhlíkové austenitické elektrody. Svarový kov je méně 

odolný proti koroznímu praskání. Pro svařování technologiemi MIG (131) a TIG (141) se 

pouţívají přídavné materiály s chemickým sloţením odpovídajícím základnímu materiálu 

[3]. 

 

 

Martenzitické chromové oceli 

 

Podle chemického sloţení je dělíme na: 

 

 Martenzitické oceli 

 Martenziticko austenitické oceli 

 Precipitačně vytvrzené martenzitické oceli 

 

Precipitačně zpevněné martenzitické oceli mají obsah uhlíku niţší neţ 0,1 hm. % a 

jsou dolegovány Cu, Ti, Nb, Mo a Al. 

Martenzitické chromové oceli, např. X20CrMoV12-1, X30Cr13, obsahují 11,5 aţ 

18 hm. % Cr. Svařují se v popuštěném, ţíhaném, zušlechtěném, nebo tvrdém stavu. 

Předcházející tepelné zpracování nemá praktický vliv na zakalení TOO a svarového kovu. 

Základním problémem při jejich svařování je jejich prokalitelnost a náchylnost na tvorbu 

studených trhlin. Proto se při svařování pouţívá zásadně předehřev, sleduje teplota 

interpass a aplikuje se dohřev svarových spojů.  Teplota předehřevu je doporučována cca 

250°C, tedy mezi teplotami Mf (cca 100 aţ 150°C) a Ms. Při této teplotě předehřevu 
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zůstává ve struktuře ještě dostatečné mnoţství austenitu, který je plastický a ve kterém se 

rozpouští difúzní vodík. Tím se částečně sniţuje vnitřní napětí. Zároveň se doporučuje 

svařovat přídavnými materiály menších průměrů, aby následující vrstva svarového kovu 

vyţíhala v co největším objemu vrstvu předchozí. Účelem dohřevu je umoţnit difúzi 

vodíku a zrovnoměrnit vnitřní pnutí. Teplota interpass se předepisuje v rozmezí teplot  

Ms-teplota předehřevu [2]. 

V pásmu přehřátí TOO a ve svarovém kovu je limitující hodnotou poţadovaných 

mechanických vlastností obvykle hodnota vrubové houţevnatosti. Proto je nutné svarové 

spoje martenzitických chromových ocelí tepelně zpracovat. Obvykle se tepelně 

zpracovávají popouštěním při teplotách pod Ac1. Účelem tohoto tepelného zpracování je 

kromě sníţení zbytkových napětí také popustit martenzit tj. jeho tvrdost a pevnost a zvýšit 

jeho taţnost a houţevnatost. U tuhých tvarově členitých a tlustostěnných svařenců je nutné 

provédst tepelné zpracování ihned po svaření bez meziochlazení na teplotu okolí. Pokud to 

není moţné,  musíme svařenec drţet na mezioperační teplotě min. 100°C aţ do doby 

tepelného zpracování. 

Speciální postup svařování martenzitických chromových ocelí vyţadují svarové 

spoje, které nelze po svařování tepelně zpracovat. V těchto případech se pouţívá tzv. 

polštářování austenitickým přídavným materiálem. Návar se provádí při nízké teplotě 

předehřevu a s nízkým tepelným příkonem. Po provedení návaru se díl tepelně zpracuje a 

opracováním vyrobí nové svarové plochy. Tloušťka návaru musí být taková, aby  

i po opracování zajistila to, ţe základní martenzitický materiál nebude následným 

svařováním tepelně ovlivněn. Tyto svarové spoje se dále svařují bez předehřevu 

austenitickým přídavným materiálem, bez tepelného zpracování po svaření. Mez pevnosti 

spoje odpovídá mezi pevnosti austenitického svarového kovu [3]. 

 

 

Austenitické Cr-Ni (Cr-Ni-Mo) oceli 

 

 Základní rozdílem mezi austenitickými a uhlíkovými, příp. nízkolegovanými 

ocelemi je asi o 50% větší tepelná roztaţnost a asi o 30% niţší tepelná vodivost, oproti 

ocelím feritickým. Důsledkem těchto vlastností je vznik větších deformací a napětí  

v porovnání s feritickými ocelemi. Vzhledem k austenitické struktuře mají lepší taţnost a 

houţevnatost neţ uhlíkové a nízkolegované oceli [3, 25]. 

 

Svařitelnost austenitických Cr-Ni korozivzdorných ocelí ovlivňují tři hlavní faktory: 

 

a) Náchylnost k tvorbě horkých trhlin 

b) Precipitace karbidů chrómu, jejímţ důsledkem je mezikrystalická koroze (MKK) 

c) Zkřehnutí vznikem -fáze 

 

 

 Horké krystalizační trhliny vznikají pouze ve svarovém kovu, likvační a 

polygonizační trhliny mohou vznikat jak ve svarovém kovu, tak i v TOO. Příčinou vzniku 

teplých trhlin jsou prvky jako S, P, Si, Ti, Nb, které buď při tuhnutí sniţují plasticitu kovu 

tuhnoucího v mezidendritických prostorách, nebo vytvářejí se ţelezem a niklem 

nízkotavitelná eutektika, která výrazně sniţují technologickou pevnost hranic zrn. Obsah 

síry lze sníţit vazbou na mangan za vzniku MnS, který přechází do strusky. Vliv fosforu je 

moţné sníţit pouze vyuţitím jeho velké rozpustnosti v -feritu. Rozpustnost fosforu  

v -feritu je při teplotách pod teplotou solidu asi desetkrát vyšší neţ v austenitu.  
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 Rozhodujícím faktorem pro sníţení náchylnosti austenitických ocelí k tvorbě 

teplých trhlin je obsah -feritu ve struktuře. Ve svarových kovech se vyţaduje při teplotě 

okolí obsah 2 aţ 6 hm. % -feritu, v základním materiálu cca 3 hm. % obsahu -feritu. 

Vyšší obsahy vedou ke sníţení antikorozních vlastností oceli [2, 52]. 

 

 Mezikrystalická koroze u korozivzdorných ocelí můţe nastat v pásmu zcitlivění, 

které leţí v rozmezí teplot 425 aţ 815
°
C. Starší práce uvádějí rozsah teplot zcitlivění  

480 aţ 720°C. Vliv uhlíku na vznik mezikrystalické koroze se projeví od 0,02 hm. % jeho 

obsahu. Jednou z teorií vzniku mezikrystalické koroze je teorie ochuzení hranic sníţením 

obsahu chrómu v okolí vylučujících se karbidů a nitridů chrómu. Difúze uhlíku a dusíku 

(intersticiálně rozpuštěných v tuhém roztoku) k hranicím zrn probíhá mnohem rychleji, neţ 

difúze chrómu. Proto uhlík (příp. dusík) potřebný k tvorbě karbidů (nebo nitridů) difunduje 

k rozhraní zrn i z vnitřku zrn, kdeţto potřebný chrom pochází v prvních stadiích jen  

z okrajů austenitických zrn. Vyloučením karbidů (Cr,Fe)23C6 a (Cr,Fe)7C3 klesne obsah 

chrómu v povrchové vrstvě na hranicích zrn tak, ţe tato vrstva přestává být schopna 

pasivace a podléhá rychle korozi. Tzn., ţe náchylnost k mezikrystalické korozi je nutno 

přičíst prostorům ochuzeným o chrom, které se nachází mezi částicemi precipitátů, kde 

klesl obsah chrómu pod 12 hm. % (teoretická hranice). 

 Podle teorie pnutí vznikají velká vnitřní pnutí v místech, kde se začíná vylučovat a 

postupně roste druhá fáze. Tím vzniknou ve struktuře oceli značné energetické rozdíly, 

které se projeví nedokonalou pasivací hranic zrn. 

 Teorie mikročlánku uvádí, ţe většinou ušlechtilý karbid (nitrid) působí jako katoda 

a okolí méně ušlechtilý kov jako anoda. Na hranici karbid-základní kov se předpokládá 

článek, v němţ okolí karbidů (nitridů) značně koroduje, a to i tehdy, je-li ocel podrobena 

rozpouštěcímu ţíhání. 

 Z uvedeného je zřejmé, ţe všechny teorie uvaţují jako základní příčinu vzniku  

mezikrystalické koroze precipitaci karbidů a nitridů chrómu.  

 Zvýšení odolnosti proti mezikrystalické korozi je moţné potlačením vzniku 

precipitace karbidů chrómu, která závisí na řadě činitelů, např.: chemickém sloţení oceli, 

době setrvání v oblasti kritických teplot, stabilizaci oceli, tepelném a mechanickém 

zpracování po svaření [25]. 

 

 Vznik fáze . Fáze  je tvrdá, křehká intermetalická sloučenina, která je příčinou 

zkřehnutí chromových ocelí tedy i austenitických ocelí. Můţe vzniknout ve svarových 

spojích v teplotní oblasti 500 aţ 820 °C. Při teplotě 600 °C se fáze  vyskytuje společně  

s fází  v rozmezí obsahu chrómu 26 aţ 41 hm.%, oblast čisté fáze  v rozmezí 41 aţ 50 

hm. % chrómu a oblast  +  od 50 do 71 hm. % chrómu. Fáze  je stabilní do teploty  

820 °C. Při teplotě 825 °C se tato fáze přemění na fázi , obr. 2.8 [3]. 

 

 Austenitické oceli se svařují přídavnými materiály se stejným, nebo podobným 

chemickým sloţením. Rozhodující je zde poţadovaný obsah -feritu ve svarovém kovu.  

Je moţné pouţít téměř všech známých technologií svařování, které zajistí dokonalou 

ochranu svarového kovu. Svařujeme je bez předehřevu, protoţe je nelze zakalit a nejsou 

náchylné na vznik studených trhlin (vysoká rozpustnost vodíku). Navíc by předehřev mohl 

nepříznivě ovlivnit korozní odolnost svarového spoje. S ohledem na náchylnost k tvorbě 

teplých trhlin limitujeme obvykle tepelný příkon do svaru na maximální hodnotu  

15 kJ.cm
-1

 a teplotu interpass na max. 150°C. Sníţený tepelný příkon sniţuje rovněţ 

nebezpečí růstu zrn v pásmu přehřátí TOO [3, 25]. 
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2.6.3 Svařitelnost heterogenních svarových spojů 

 
Zvláštní pozornost při svařování komponent energetických zařízení představují tzv. 

kombinované spoje (heterogenní spoje). Jejich úkolem je vzájemné spojení zejména 

trubkových výrobků z ocelí různé báze, podle poţadavků na výši teplotní expozice. 

Zatímco, spoje konstrukčních uhlíkových a nízkolegovaných ocelí, nepředstavují velké 

problémy, náročnější kombinované svarové spoje ocelí nízkolegovaných s ocelemi 

chromovými, resp. austenitickými vyţadují zvýšenou pozornost při volbě technologických 

postupů [21, 22]. 

 

 

2.7 Charakteristika modifikovaných (9-12)% Cr ocelí se zaměřením  

na ocel P92 

 

2.7.1 Charakteristika a vlastnosti prvků modifikovaných (9-12)% Cr 

ocelí 

 

 

 Na základě dlouholetých výzkumů modifikovaných (9-12)% Cr ocelí, zaměřených 

na zvýšení creepových vlastností těchto materiálů, došlo i k optimalizaci obsahu 

jednotlivých prvků těchto ocelí.   

 

 

Mezi hlavní vlivy jednotlivých prvků na mikrostrukturu a vlastnosti patří: 

 

 

Uhlík a dusík 

 

 Uhlík a dusík pozitivně ovlivňují ţáropevné vlastnosti ocelí. Obsah uhlíku byl  

v moderních ocelích omezen na 0,080,20 hm. % a obsah dusíku se pohybuje v rozmezí 

0,040,08 hm.% [34].   

 Se vzrůstajícím obsahem uhlíku dochází k degradaci technologických vlastností a 

to zejména tvařitelnosti a svařitelnosti. Rovněţ klesají teploty rozpadu austenitu, tj. Ms a 

Mf, coţ zvláště v případech rozměrných výrobků vytváří předpoklady pro stabilizaci 

významného mnoţství zbytkového austenitu v martenzitické matrici.   

 Zvyšováním obsahu dusíku taktéţ degradují creepové vlastnosti daného materiálu. 

Pokud se jedná o oceli s přísadou bóru, je jeho obsah omezen na hodnotu niţší, neţ  

0,02 hm.%, čímţ se minimalizuje tvorba nitridu bóru [14, 16]. 

 

 

Legující prvky 

 

 Legující prvky mají vliv na rovnováhy v systému a fázové přeměny v něm. 

Nezanedbatelný je i vznik nových fází, které v soustavě Fe-C neexistují nebo změny 

fyzikálních, chemických a fyzikálně-chemických vlastností fází. Pomocí těchto vlivů 

vyvolávají legující prvky změnu struktury a vlastností ocelí [11].  
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Molybden a wolfram 

 

 Atomový poloměr těchto dvou prvků je výrazně větší, neţ jaký mají atomy ţeleza. 

Molybden a wolfram jsou prvky zpevňující tuhý roztok: zvyšují teplotu rekrystalizace, 

zvyšují stabilitu matrice během dlouhodobé exploatace za zvýšené teploty [14]. Vzhledem 

k obdobnému působení těchto prvků se jejich celkový obsah v ocelích vyjadřuje pomocí 

následujícího vztahu, který zohledňuje rozdíly v molární hmotnosti obou prvků [16, 55]: 

 

 

 Moekv =  Mo + 0,5W       [hm.%]    (2.7)

  

 

 Při překročení meze rozpustnosti dochází k precipitaci částic molybdenem a/nebo 

wolframem bohaté Lavesovy fáze, příp. fáze M6X [16]. 

 Pro optimální obsah molybdenu a wolframu v (9-12)% Cr ocelích existuje několik 

studií. Například podle Foldyny [26] nemá význam zvyšovat obsah těchto prvků  

nad hodnotu Moekv = 1, zatímco podle Fujity, by optimální obsah těchto prvků, měl činit 

Moekv = 1,2 1,5 [27]. 

 

 

Chrom 

 

 Chrom krystalizuje ve stejné mříţce jako ferit (kubické prostorově centrované) a 

proto se v něm dobře rozpouští [15, 11]. Je to prvek feritotvorný, rozšiřuje oblast stability 

feritu zvyšováním teploty A3 a sniţováním teploty A4 a tím zuţuje oblast stability fáze 

(austenitu) [28, 15]. 

 Do obsahu 13 hm. % chrómu dochází k transformaci Potom se oblast  

uzavírá a navazuje pouze oblast feritu, která je bez přeměn (obr. 2.8). Proto není moţná  

regenerace překrystalizací nad tímto obsahem chrómu [3, 15].  

 U obsahu 45 hm. % chrómu, vzniká nová fáze Je to tvrdá a křehká 

intermetalická fáze stabilní do teploty 820°C, která vyvolává křehnutíslitin ţelezo – 

chrom. Její přítomnost je proto v ocelích neţádoucí [3, 15].  

 Chrom je karbidotvorný prvek, je v ocelích rozdělen tak, ţe část je vázaná  

na karbidy a část zůstává v tuhém roztoku a zpevňuje ferit [15]. 

 

 

Chrom je častým legujícím prvkem ve slitinách ţeleza a to z těchto důvodů [28]: 

 

 zvyšuje mechanické vlastnosti, především pevnost a tvrdost při zachování vyhovující 

houţevnatosti 

 zvyšuje prokalitelnost oceli 

 vytváří tvrdé a vůči opotřebení odolné karbidy nebo karbidy stabilní za vysokých 

teplot 

 zvyšuje odolnost proti korozi a oxidaci za vysokých teplot 

 

 

Výrazný vliv na ţáropevnost ocelí mají chromem bohaté karbidy typu M23C6.  

Při vysokých obsazích chromu, však můţe být ovlivněna jejich rozměrová stabilita. Během 

posledních dvaceti let byly vyvinuty modifikované 9%Cr oceli s vysokou úrovní 

ţáropevnosti, ale jejich oxidační odolnost byla v prostředí páry při teplotách 600650°C 
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nedostatečná. Proto jsou v současné době evropské vývojové práce zaměřeny především  

na oceli s obsahy 1012% Cr [16].  

Koncentrace nad 12% není rovněţ optimální, neboť vede k výskytu ,, křehkosti  

při 475°C“ a prakticky nemění křehkost při tečení oceli [14].  

 

 

Křemík 

 

 Křemík řadíme mezi prvky uzavírající pole austenitu. Od ţeleza se velmi liší 

strukturou svého atomu, jeho atomy jsou menší, a proto s ním tvoří větší počet 

intermetalických fází (tvz. silicidů). Vyvolává zpevnění tuhého roztoku. 

 Ve feritu se rozpouští v širších mezích, avšak výrazně mění jeho vlastnosti: zvyšuje 

tvrdost, zhoršuje tvárnost a zvyšuje elektrický odpor [16, 11]. 

 Aţ do obsahu 0,5% se nepovaţuje za legující prvek, ale pouze za dezoxidační  

přísadu [29].   

 

 

Vanad 

 

 V binárním systému Fe-V sniţuje vanad oblast austenitu. Jiţ při jeho 1% je tato 

oblast uzavřena a struktura slitiny je feritická. Diagram Fe-V se podobá diagramu Fe-Cr a 

při 50% vanadu vzniká intermetalická fáze . 

 Karbid vanadu patří mezi nejstabilnější karbidy, neboť se rozpouští v austenitu  

aţ za vysokých teplot. 

 Vanad rovněţ tvoří stabilní nitrid, čehoţ lze vyuţít ke sníţení nepříznivých vlivů 

dusíku v oceli. Přítomnost částic nitridů napomáhá k udrţení jemného zrna austenitu  

při ohřevu a k získání velmi jemného zrna feritu po ochlazení [11].  

 Přísada vanadu u modifikovaných 9 12% Cr ocelí zajišťuje precipitační zpevnění 

kovové matrice jemnými částicemi typu MX. Tato intenzita závisí na obsahu dusíku 

v oceli, parametrech tepelného zpracování a creepové expozici [16].  

Při obsahu 0,25% vanadu vznikají v oceli precipitáty V4C3. Pro dobrou svařitelnost 

by jeho obsah neměl být vyšší neţ 0,10%. Díky novým technologiím svařování lze tuto 

toleranci zvýšit do 0,3% [14]. 

 

 

Niob 

 

Niob řadíme mezi prvky, které uzavírají oblast austenitu. S dusíkem tvoří stabilní 

nitridy. Za předpokladu, ţe je s dusíkem na sebe vázán ve formě nitridů (nikoli rozpuštěn 

v austenitu), které jsou dostatečně jemné a početné, tvoří jemnozrnnou strukturu oceli. 

Taktéţ se jedná o prvek karbidotvorný a jeho karbidy jsou velmi stabilní [11]. 

Optimální obsah tohoto prvku se pohybuje v rozmezí 0,03 – 0,15%. S vyšším obsahem se 

sniţuje pevnost při tečení a zvyšuje se cena [14].  

 

 

Hliník 

 

Hliník uzavírá oblast austenitu a zjemňuje zrno. Není to prvek karbidotvorný. 

S dusíkem tvoří nitridy, které při ohřátí na vysokou teplotu mají vysokou rozpustnost 

v austenitu. Z tohoto důvodu působí negativně na ţáropevnost ocelí [11]. 
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Je důleţité, aby obsah hliníku u modifikovaných 9 12% Cr ocelí byl pokud 

moţno minimalizován [16]. 

 

 

Nikl, mangan, kobalt, měď 

 

 Všechny tyto prvky řadíme mezi austenitotvorné. 

  

Nikl u modifikovaných (9-12)% Cr ocelí zvyšuje taţnost a stabilizuje austenit, 

přitom omezuje tvorbu feritu. Má však negativní vliv na dlouhodobou pevnost při tečení 

(RmT), způsobuje sníţení ţáropevnosti, proto je jeho obsah v diskutovaných ocelích 

zpravidla velmi nízký [14, 16]. 

 

 Obsah manganu v předmětné skupině ocelí je obvykle nízký, poněvadţ tento prvek 

sniţuje transformační teploty a rovněţ negativně ovlivňuje úroveň chemické heterogenity 

ocelí [16]. 

 

 V současné době se pouţívá přísada kobaltu nebo mědi v moderních ocelích, není 

však známo působení těchto prvků na stabilitu precipitátů během dlouhodobé exploatace 

za zvýšené teploty. Kobalt, na rozdíl od ostatních austenitotvorných prvků, zvyšuje teplotu 

Ms, ale jeho nevýhodou je relativně vysoká cena [16].   

 

 

Bór 

 

 Bór stabilizuje v mikrostruktuře laťky martenzitu během creepu, pomocí ustálení 

bórem obohacených karbidů M23C6  v okolí dřívějších hranic zrn austenitu [39].    

 Malé mnoţství bóru v modifikovaných (9-12)%Cr ocelích má velmi pozitivní vliv 

na úroveň ţáropevných vlastností a rovněţ na odolnost vůči zkřehnutí. Pro dosaţení dobré 

úrovně houţevnatosti, tvařitelnosti a rovněţ svařitelnosti ocelí je obecně doporučeno 

pouţívat pouze do 100 ppm bóru [16].  

 Koncentrace rozpuštěného bóru, při normalizačních teplotách 1050°aţ 1100°C  

pro ocel P92 obsahující 0,05 hm.% dusíku, je pouze 2,4 aţ 1,1 ppm [37].    

 

Ze specifikace výše jmenovaných prvků vyplývá, ţe sebemenší změny chemického 

sloţení mají zásadní vliv na mechanismy zpevnění a degradaci modifikovaných  

(9-12)% Cr ocelí, coţ můţe mít za následek i rozdíly na úrovni jejich ţáropevnosti [14, 16, 

26]. 

 Za účelem zjištění zvýšení ţáropevných vlastností se také zkoumá vliv dolegování 

nekonvečních prvků jako jsou iridium, rhenium nebo paladium [16]. 

 

 

2.7.2 Mikrostruktura modifikovaných (9-12)% Cr ocelí 

 

 

Modifikované (9-12)% Cr oceli se tepelně zpracovávají tak, aby se vytvořila 

martenzitická mikrostruktura. Pro zlepšení mechanických vlastností, zejména 

houţevnatosti se následně popouští. Tepelné zpracování se skládá z austenitizace, 

probíhající kolem 1100°C a následného popouštění při teplotách cca 750°C.   
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 Ocel P92 (X10CrWMoVNb9-2) se pouţívá ve stavu normalizovaném a 

popouštěném. Teplota austenitizace se dle normy ČSN EN 10216-2+A2 pohybuje 

v rozmezí 1040°C – 1090°C s ochlazením na vzduchu a následným popouštěním  

při teplotách 730°C – 780°C a ochlazovacím prostředím je rovněţ vzduch [48]. 

 Na obrázku 2.12 je znázorněn diagram anizotermického rozpadu austenitu oceli 

P92 [30]. 

 

 

 

 
 

 

Obr. 2.12 ARA diagram oceli P92 [30] 

 

 

 

Mikrostruktura oceli P92 po austenitizaci 

 

Bliţším výzkumem účinků teploty austenitizace u oceli P92, bylo prokázáno,  

ţe s rostoucí teplotou austenitizace, od 970°C do 1145°C, se zvětšovala i dřívější velikost 

austenitického zrna. Po austenitizaci vykazovaly všechny zkoušky martenzitickou 

strukturu s vysokou hustotou dislokací a malým mnoţstvím zadrţeného austenitu  

na hranicích latěk martenzitu. Uvnitř martezitických latěk se tvořily jehlicovité na ţelezo 

bohaté částice M3C a Widmanstättenova struktura s obvyklou „Bagaryatskii“ orientací  

ve feritické matrici [31, 32].  
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Částice typu M3C a M7C3 

 

Precipitace částic cementitu (M3C) můţe být doprovázena vylučováním částic 

dusíkem bohaté fáze typu M2X a karbidů M7C3. Při nárůstu hodnoty parametru  

P (P=T(20+log t)·10
-3

) stabilita fází M3C a M7C3 klesá a je postupně nahrazena chromem 

bohatými karbidy typu M23C6. Taktéţ částice M7C3 mohou být nahrazeny fází MX [16, 40, 

41]. 

 

 

Částice typu MX a M2X 

 

 Fáze typu MX (kde M = V, Nb; X = C, N), tvz. karbonitridy, mají disperzní formu. 

Při vyloučení uvnitř zrn a subzrn, zakotvují dislokace a omezují jejich pohyb, čímţ brzdí 

proces zotavení a zajišťují vysokou pevnost při tečení během dlouhodobé exploatace. 

 Fáze typu M2X se vyskytují ve struktuře sporadicky a nejčastěji jako přechodová 

fáze [16, 41]. 

 

 

Částice typu M23C6 

 

Karbidická fáze typu M23C6 je nejvýznamnější fází v modifikovaných (9-12)% Cr 

ocelích [16]. Jako sekundární roztoky obsahuje Cr, Fe, Mo a W [14]. V malém mnoţství 

obsahuje i vanad a niob. Naopak křemík a dusík se v dané fázi nerozpouští.  

 

Tyto karbidy nukleují převáţně na hranicích původních austenitických zrn  

(obr. 2.13) a také podél hranic martenzitických latěk, kde mají mírně protaţený tvar [16].  

 

 

 
 

Obr. 2.13 Částice typu M23C6 a MX [38] 
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Za předpokladu, ţe se v oceli vyskytuje i bór jsou tyto částice M23C6 jím 

obohaceny. Výzkumem bylo prokázáno, ţe mnoţství rozpuštěného bóru v karbidech se 

pohybuje mezi 50 – 100% z jeho celkového obsahu v oceli. Významné mnoţství bóru se 

koncentruje na původní hranice austenitických zrn. Proto jsou více bórem obohaceny 

karbidy M23C6, které se vyskytují v této oblasti, neţ karbidy soustředěné podél hranic 

martenzitických latěk. Předpokládá se, ţe zvyšuje nukleaci této fáze, coţ má za následek 

jemnější distribuci částic této fáze v kovové matrici [16, 51]. 

Z práce Ennise [31, 32] vyplývá, ţe během austenitizace při 970°C se všechny 

částice M23C6 nerozpouští, ale při teplotě 1070°C dochází k rozpouštění karbidů tohoto 

typu (obr. 2.14).  

Dále byly pozorovány po austenitizaci na všech zkouškách precipitáty Nb (C, N), 

jejíţ přítomnost by mohla potlačit růst austenitického zrna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.14  TEM mikrosnímek oceli P92 po austenitizaci (a – 970°C, b – 1145°C) /2h. a  

                 následném popouštění (775°C/2h.)   [31] 

 

 

Mikrostruktura oceli P92 po popouštění 

 

Během popouštění se konaly dva hlavní procesy: 

 

 zotavení způsobilo redukci hustoty dislokací po austenitizaci, formování subzrn a  

dislokačního síťoví 

 nastala precipitace karbidů, nitridů a karbonitridů 

 

 

Z hlediska mechanických vlastností oceli P92 jsou důleţité jemné precipitáty M(C, N): 

 

 kulovité niobem obohacené karbonitridy 

 destičkovité vanadem obohacené nitridy 
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2.8 Charakteristika a svařitelnost austenitické oceli 1.4918  

 

 Ocel 1.4918 (X6CrNiMo17-13-2) patří do skupiny materiálů vysokolegovaných 

austenitického typu. Tako konkrétní ocel má oproti klasickým austenitickým materiálům 

typu 18-8-5 zvýšený obsah niklu (aţ 14 hm.%) a navíc obsahuje molybden (aţ 2,5 hm.%), 

obsah uhlíku je max. 0,08 hm.%. Toto chemické sloţení zajišťuje austenitickou strukturu. 

Problémovým prvkem je uhlík, který svým obsahem nad 0,015 hm.% můţe při teplotní 

expozici vytvářet karbidy (viz. kapitola 2.6.2).  Protoţe ocel 1.4918 není stabilizovaná, 

např. titanem, tantalem nebo niobem, hrozí reálné nebezpečí vytváření karbidů chromu. 

Pokud se tyto karbidy chromu vyloučí po hranicích zrn, můţe dojít u tohoto materiálu  

ke vzniku mezikrystalické koroze [3]. 

 Opatření sniţujícím náchylnost ke vzniku mezikrystalické koroze u oceli 1.4918 je 

omezené vnesené teplo při svařování a svařování bez předehřevu. 

 

 Vzhledem k tomu, ţe tato ocel bude svařována s ocelí P92, je nutné pouţít 

předehřev (z důvodu P92) min. 200°C [42]. 

 

 Dalším problémem u toho heterogenního svarového spoje je aplikace tepelného 

zpracování po svařování, které je nevhodné pro ocel 1.4918, naopak nutné pro ocel P92.  

 V důsledku tepelného zpracování můţe dojít k tzv. zcitlivění v rozmezí teplot  

425 aţ 815°C, které se projevuje u ocelí nad 0,03 hm.% uhlíku (kap. 2.6.2) [2, 3]. Lze tedy 

očekávat, ţe při tepelném zpracování heterogenního svarového spoje dojde k vyloučení 

karbidů po hranicích zrn, otázkou je v jaké míře. 

 Pro definování vlivu tepelného zpracování na austenitické oceli lze informativně 

pouţít Rollasonovy křivky definující oblast mezikrystalické koroze pro ocel 05 Cr 18 Ni 9, 

viz. obr. 2.15. 

 

 Z důvodu degradace oceli 1.4918 tepelným zpracováním heterogenního svarového 

spoje byly v této práci studovány vlivy tepelného zpracování při teplotách 740°C/2h., 

760°C/2h., 780°C/2h. a v jednom případě bez tepleného zpracování.    

 



VŠB – Technická univerzita Ostrava Disertační práce 

 

 35 

 
 

Obr. 2.15  Rollasonovy křivky ohraničující oblast mezikrystalové koroze oceli 05 Cr 18 Ni 

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

 ve standardním roztoku)  

na době ohřevu při teplotách T1 aţ T4 [3] 

TM - nejvyšší teplota, při níţ se začíná objevovat citlivost v mezikrystalové korozi : tmin - 

minimální kritická doba setrvání na teplotě pro vyvolání citlivosti k mezikrystalové korozi: 

čárkovaně je vynášena oblast vylučování karbidů Me23 C6,: TS - teplota počátku 

rozpustnosti karbidů v austenitu [3] 

  

 

2.9 Normované poţadavky dle ČSN norem na vlastnosti ocelí  

P92 (X10CrWMoVNb9-2) a 1.4918 (X6CrNiMo17-13-2) 

 

2.9.1 Materiál P92 (X10CrWMoVNb9-2) 

 

 Podrobná specifikace materiálu a technické dodací podmínky pro materiál jakosti 

P92 (X10CrWMoVNb9-2) je obsaţena v normě ČSN EN 10216-2+A2. Mezi základní 

poţadavky kladené na tento druh oceli patří mimo jiné chemické sloţení a mechanické 

vlastnosti. Tabulka 2.2 uvádí poţadované chemické sloţení. Kompletní mechanické 

vlastnosti při zkoušce tahem a rázem v ohybu obsahují tabulky 2.3 a 2.4.  
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Tab. 2.2 Chemické sloţení jakosti P92 dle normy ČSN EN 10216-2+A2 [43] 

    

C 
[hm%] 

Mn 
[hm%] 

Si 
[hm%] 

P 
[hm%] 

S 
[hm%] 

Ni 
[hm%] 

Cr 
[hm%] 

Mo 
[hm%] 

V 
[hm%] 

W 
[hm%] 

Al-

c 
[hm%] 

Nb 
[hm%] 

B 
[hm%] 

N 
[hm%] 

0,07 

- 

0 ,13 

0,30 

- 

0 ,60 



0,50 

 

max. 

0,020 

max. 

0,010 


0,40 

 

8,50 

- 

9,50 

0,30 

- 

0,60 

0,15 

- 

0,25 

1,50 

- 

2,00 


0,040 

 

0,04 

- 

0,09 

0,001 

- 

0,006 

0,030 

- 

0,070 

 

 
Tab. 2.3  Pevnostní vlastnosti jakosti P92 při teplotě okolí dle normy  ČSN EN 10216-

2+A2  (v podélném směru) [43] 

 
Horní mez kluzu ReH 

nebo 

smluvní mez kluzu 

Rp0,2 

[MPa] 

 

Pevnost v tahu 

Rm 

 

[MPa] 

 

Taţnost 

A 

 

[%] 

 

Zúţení 

Z 

 

[%] 
min. 440 620 - 850 19 - 

 

 
Tab. 2.4 Hodnota nárazové práce KV jakosti P92 dle normy ČSN EN 10216-2+A2  

(v podélném směru) [43]   

 

Teplota Průměrná hodnota 

KV  [J] 

20°C min. 40 

 

 

 

2.9.2 Materiál 1.4918 (X6CrNiMo17-13-2) 

 
 Podrobná specifikace materiálu a technické dodací podmínky pro materiál jakosti 

1.4918 (X6CrNiMo17-13-2) je obsaţena v normě ČSN EN 10216-5. Mezi základní 

poţadavky kladené na tento druh oceli patří mimo jiné chemické sloţení a mechanické 

vlastnosti. Tabulka 2.5 uvádí poţadované chemické sloţení. Kompletní mechanické 

vlastnosti při zkoušce tahem a rázem v ohybu obsahují tabulky 2.6 a 2.7 [44].  

 

 
Tab. 2.5  Chemického sloţení jakosti 1.4918 dle normy ČSN EN 10216-5 [44]  

 

C 
[hm%] 

Mn 
[hm%] 

Si 
[hm%] 

P 
[hm%] 

S 
[hm%] 

Ni 
[hm%] 

Cr 
[hm%] 

Mo 
[hm%] 

V 
[hm%] 

W 
[hm%] 

Al-

c 
[hm%] 

Nb 
[hm%] 

B 
[hm%] 

N 
[hm%] 

0,04 

- 
0 ,08 



2,00 

 



0,75 

 

max. 

0,035 

max. 

0,015 
12,00 

- 
14,00 

16,00 

- 
18,00 

2,00 

- 
2,50 

- - - - - 

0,11 
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Tab. 2.6 Pevnostní vlastnosti jakosti 1.4918 při teplotě okolí dle normy ČSN EN 10216-5 

(v podélném směru) [44]   

 
 

Smluvní mez kluzu 

Rp0,2 / Rp1,0 

 

[MPa] 

 

Pevnost v tahu 

Rm 

 

[MPa] 

 

Taţnost 

A 

 

[%] 

 

Zúţení 

Z 

 

[%] 
min. 205 / min.245 490 - 690 min. 35  

  

 

Tab. 2.7 Hodnota nárazové práce KV jakosti 1.4918 dle normy ČSN EN 10216-5  

(v podélném směru) [44] 

 

Teplota Průměrná hodnota 

KV  [J] 

20°C min. 100 

 

 

2.10 Aplikace předehřevu u heterogenních svarových spojů 

 

 

Heterogenní svarové spoje patří do skupiny svarových spojů se zvláštními 

poţadavky. Jeden z poţadavků je aplikace předehřevu.  

 

V případě heterogenního svarového spoje platí, ţe teplota předehřevu se volí podle 

materiálu s obtíţnější svařitelností. V našem případě se jedná o materiál P92. Určení 

teploty předehřevu je moţné několika způsoby.  

 

Existuje řada vzorců pro výpočet teploty předehřevu, s níţ pro ţáropevné oceli je 

doporučován např. výpočet dle Séferiána. Další moţností určení teploty předehřevu 

výpočet dle ČSN EN 1011-2 nebo znalost a určení teploty předehřevu dle ARA diagramu 

konkrétní oceli (obr. 2.12) [42]. Nezanedbatelné jsou i informace v literatuře a zkušenosti 

výrobců přídavných materiálů pro svařování [46]. 

 

Pro návrh teploty předehřevu při svařování oceli P92 byly pouţity výpočty [56]: 

 

1. Výpočet předehřevu dle Séferiána:  

25,0350  pp CT        (°C)         (2.8) 

  

kde Tp – teplota předehřevu 
 

scp CCC                    (2.9) 

 

360

2820)(40360 MoNiCrMnC
Cc


             (2.10) 

 

cs CsC  005,0                (2.11) 
 

kde  s – tloušťka plechu v mm 
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  Výše uvedený výpočet předehřevu je vhodný pro uhlíkové a nízkolegované, 

zejména ţáropevné oceli s obsahem C > 0,10 % [3]. 

 
 

2.  Původní metoda Ita a Bessya uvádí vztah [3]: 
 

 

3921440  WP PT  [°C]              (2.12) 

 
 

kde 
 

4000060

KH
PP CMW                  (2.13) 

 

B
VMoNiCrCuMnSi

CPCM 5
10156020202030

             (2.14) 

 

 

sKK  0  [N . mm
-2

]              (2.15) 

 

 

H – obsah difúzního vodíku stanovený glycerinovou zkouškou     [ml.100g
-1

] 

K – intenzita tuhosti spoje  

K0 – koeficient ; pro tupý spoj K0 = 69 ( příp. K0 = 66 ) 

s – tloušťka plechu v mm 

 

V tabulce 2.8 jsou uvedeny hodnoty teplot předehřevů dle výpočtů a doporučení 

pro ocel P92. 

 

 

Tab. 2.8 Hodnoty teplot předehřevu pro materiál P92 (X10CrWMoVNb9-2) 

 

Zdroj informací o teplotě předehřevu (výpočet) Teplota předehřevu [°C] 

dle Séferiána min. 207°C 

dle Ita a Bessya min. 505°C 

dle ČSN EN 1011-2 min. 200°C 

dle ARA diagramu oceli P92 min. 220°C 

dle výrobce přídavných materiálů Böhler min. 200°C 

navrţená teplota předehřevu pro ocel P92 min. 220°C 

 

 

2.11 Současný stav pouţití heterogenních svarových spojů 

 
 Heterogenní svarové spoje jsou v energetice běţně pouţívanými spoji. Jejich 

aplikace je dána potřebou spojovat dva různé materiály, např. z důvodu změn pracovních 

teplot zařízení nebo prostředí, kde jsou umístěny.  
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Heterogenní svarové spoje lze rozdělit do tří skupin: 

 

I. heterogenní svarové spoje s běţnými nároky na provedení 

II. heterogenní svarové spoje s pouţitím mezivrstvy (polštářování, výstelka) 

III. heterogenní svarové spoje s pouţitím vloţeného kusu s heterogenním svarovým 

spojem 

 

 U heterogenních spojů I. s běţnými nároky na poţadavky při svařování a tepelném 

zpracování se materiály heterogenních spojů svařují přímo za pouţití přídavných materiálů 

dle stanoveného postupu svařování (WPS), vytvořeného na základě protokolu o schválení 

postupu svařování (WPQR). 

 

 Heterogenní spoje II., kde nelze provést přímo svarový spoj s jedním přídavným 

materiálem, se pouţívá mezivrstva na plochu jednoho základního materiálu. Po opracování 

mezivrsvy (výstelky) je proveden vlastní heterogenní svarový spoj. Tyto svarové spoje 

musí být rovněţ provedené dle stanoveného postupu svařování (WPS), vytvořeného  

na základě protokolu o schválení postupu svařování (WPQR). 

 

 Zvláštní skupinu svařování tvoří svarové spoje s vloţeným kusem jiţ provedeného 

heterogenního svarového spoje. Úkolem tohoto řešení, je svařovat heterogenní svarový 

spoj ve vhodných dílenských podmínkách a dále na montáţi jiţ svařovat 2 homogenní 

svarové spoje s běţnými nároky na provedení.  

 

Praktickým výstupem disertační práce je řešení heterogenního svarového spoje 

(III.) na vloţeném kusu, který bude následně zabudován do sestavy trubka P92 – trubka 

1.4918 (obr. 2.17).  

  

 

Provedení kompletní sestavy svarového spoje trubek P92 a 1.4918 bude: 

 

Trubka P92 

P92 vloţený dílec 1.4918 

(dílenský heterogenní spoj 

P92-1.4918) 

trubka 1.4918 

   

P92 

 

 

P92                              1.4918 1.4918 

                 homogenní svar    heterogenní svar    homogenní svar 

 

 

 Tyto svarové spoje jsou navrţeny do kotlových systémů ze super-kritickými 

parametry páry, které provádí např. firma Alstom (elektrárny Sojba v Saudské Arábii, 

Mannheimu a Westfalenu v Německu) [49].  

 

Na obr. 2.16 je znázorněno umístění vloţeného kusu s heterogenním svarovým 

spojem. Vlastní dílec s heterogenním svarovým spojem a jeho sestavení je patrné  

z obr. 2.17. 
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Obr. 2.16  Umístění dílců s heterogenním svarovým spojem  

ve spoji trubka P92 – trubka 1.4918 [49] 
 

 
Obr. 2.17  Dílec s heterogenním svarovým spojem P92-1.14918 a jeho sestavení  

(opracovaný heterogenní svarový spoj je označený šipkami) [49] 
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3 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

 

Na základě zhodnocení současného stavu a dané problematiky byly stanoveny 

následující cíle disertační práce: 

 

 Studium metalurgických procesů a fázových přeměn na rozhraní svarový kov – 

základní materiál ocelí pouţívaných pro heterogenní spoje (chromové martenzitické a 

austenitické Cr-Ni-Mo oceli). 

 Studium průběhů tvrdostí a mikrotvrdostí přes heterogenní svarový spoj. 

 Zkoušky tečení (creep) heterogenního svarového spoje. 

 Výzkum vlivu technologických parametrů svařování a tepelného zpracování na vznik 

neţádoucích struktur ve svaru a v TOO, a s tím spojený moţný vznik trhlin ve svaru  

při svařování a po svařování. 

 Návrh a ověření technologií svařování heterogenních svarových spojů s pouţitím 

vhodných přídavných materiálů s cílem dosaţením poţadovaných mechanických 

vlastností. 

 

 

 

4 POSTUP ŘEŠENÍ DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

 

Na základě získaný teoretických poznatků a studia současného stavu problematiky 

lze stanovit postup řešení disertační práce následovně:  

 

 Studium vlastností jednotlivých typů ocelí pouţívaných pro heterogenní svarové spoje 

(chromové martenzitické a austenitické Cr-Ni-Mo oceli). 

 Svařování vzorků zvolených základních a přídavných materiálů vhodnou technologií 

svařování. 

 Návrh a aplikace definovaného tepelného zpracování heterogenních svarových spojů  

 Metalografické posouzení svarových spojů. 

 Posouzení hodnot tvrdostí a mikrotvrdostí svarů a TOO. 

 Liniová a bodová chemická analýza vybraných oblastní svarových spojů.  

 Zkoušky tečení (creep). 

 Stanovení optimálních parametrů svařování heterogenních svarových spojů. 

 Stanovení postupů svařování (WPS). 

 Definování přínosů práce pro rozvoj vědního oboru Strojírenská technologie. 

 Definování přínosů práce pro praktickou realizaci výsledků řešení. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST PRÁCE 

5.1 Volba základních materiálů 

  

 Na základě teoretické části práce, byly pro vlastní experiment pouţité trubky jakosti  

P92 (X10CrWMoVNb9-2) a jakosti 1.4918 (X6CrNiMo17-13-2). 

 Trubka jakosti P92 měla vnější průměr 44,5 mm a tloušťku stěny 10,0 mm.  

 Trubka jakosti 1.4918 měla vnější průměr 43,0 mm a tloušťku stěny 10,0 mm. 

 Níţe uvedené hodnoty chemického sloţení a mechanických vlastností základních 

materiálů (tab. 5.1 aţ 5.4) byly ověřeny na konkrétních trubkách pouţitých  

pro experimentální část práce. Protokoly o zkoušení jsou uvedeny v přílohách č. 6. 

 

 

Tab. 5.1 Chemického sloţení materiálu P92 (X10CrWMoVNb9-2) 

C 
[hm%] 

Mn 
[hm%

] 

Si 
[hm%

] 

P 
[hm%] 

S 
[hm%] 

Ni 
[hm%] 

Cr 
[hm%

] 

Mo 
[hm%] 

V 
[hm%] 

W 
[hm%

] 

Al-c 
[hm%] 

Nb 
[hm%] 

B 
[hm%] 

N 
[hm%] 

0,12

4 
0,50 0,19 

0,02

1 

0,002

0 

0,13

7 
8,90 

0,42

1 

0,19

6 
1,72 

0,00

6 

0,04

6 

0,002

2 

0,05

1 

 

Tab. 5.2 Mechanické vlastnosti materiálu P92 (X10CrWMoVNb9-2) 

 
Označení vzorku 

Rp0,2 

 

[MPa] 

Pevnost v tahu 

Rm 

[MPa] 

Taţnost 

A5 

[%] 

Zúţení 

Z 

[%] 
1LK 572 752 22,8 72,4 

  
Označení vzorku Teplota Nárazová práce 

[J] 

Průměrná hodnota 

[J] 

1LK +20°C 128; 125; 125 126 

 

 

Tab. 5.3 Chemického sloţení materiálu 1.4918 (X6CrNiMo17-13-2) 

C 
[hm%] 

Mn 
[hm%] 

Si 
[hm%] 

P 
[hm%] 

S 
[hm%] 

Ni 
[hm%] 

Cr 
[hm%] 

Mo 
[hm%] 

V 
[hm%] 

W 
[hm%] 

Al-c 
[hm%] 

Nb 
[hm%] 

B 
[hm%] 

N 
[hm%] 

0,059 1,17 0,44 0,035 0,0010 12,2 16,3 2,06 - - - - - 0,0359 

 

Tab. 5.4 Mechanické vlastnosti materiálu 1.4918 (X6CrNiMo17-13-2) 

 
Označení vzorku 

Smluvní mez kluzu 

Rp0,2 / Rp1,0 

[MPa] 

Pevnost v tahu 

Rm 

[MPa] 

Taţnost 

A5 

[%] 

Zúţení 

Z 

[%] 
2LK 382 / 446 615 42,8 67,3 

  
Označení vzorku Teplota Nárazová práce 

[J] 

Průměrná hodnota 

[J] 

2LK +20°C 289; 253; 238 260 

 

 Na základě provedených zkoušek před svařováním lze konstatovat, ţe oba 

základní materiály jsou vyhovující. 
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5.2 Volba přídavných materiálů a svařovacích parametrů 

 

 Přídavný materiál pro svařování heterogenního svarového spoje byl vybrán  

s ohledem na výsledné vlastnosti svarového spoje při jeho praktickém pouţití. Jedná se o 

drát pro metodu 141 s označením Thermanit 617 od firmy Böhler. Chemické sloţení je 

uvedeno v tabulce 5.5 a mech. vlastnosti v tabulce 5.6. Podrobnější specifikaci tohoto drátu 

obsahuje příloha č. 6. Doporučené parametry svařování od výrobce jsou uvedeny V tabulce 

5.7 [46]. 

 

 

Tab. 5.5 Chemického sloţení drátu Thermanit 617 Böhler 

C 
[hm%] 

Mn 
[hm%] 

Si 
[hm%] 

P 
[hm%] 

S 
[hm%] 

Ni 
[hm%] 

Cr 
[hm%] 

Mo 
[hm%] 

V 
[hm%] 

W 
[hm%] 

Al-c 
[hm%] 

Nb 
[hm%] 

Ti 
[hm%] 

Fe 
[hm%] 

0,05 0,10 0,10 - - zbytek 21,50 9,00 - - 1,00 - 0,50 1,00 

 

 

Tab. 5.6 Mechanické vlastnosti drátu Thermanit 617 Böhler 

 
Označení 

Smluvní mez kluzu 

Re 

[MPa] 

Pevnost v tahu 

Rm 

[MPa] 

Taţnost 

A 

[%] 

Zúţení 

Z 

[%] 

Thermanit 617 450 700 30 - 

  
 

Označení 
Teplota Nárazová práce 

[J] 

Průměrná hodnota 

[J] 

Thermanit 617 +20°C min. 60 min. 60 

 

 

Tab. 5.7 Doporučené svařovací parametry výrobcem Böhler 
Označení Průměr drátu 

[mm] 

Svařovací proud 

[A] 

Svařovací napětí 

[V] 

Rychlost svařování 

[mm/min.] 

Thermanit 617 2,4 100 - 120 10 - 15 0,7 - 1,9 

  

 Skutečné pouţité parametry svařování jsou uvedeny v WPS (přílohy č. 7). 

 

 

 

5.3 Příprava svarových ploch před svařováním 

 

 Na základních materiálech byly vyrobeny svarové plochy dle obr. 5.1.  

Před svařováním byly svarové plochy zkontrolovány kapilární zkouškou, s vyhovujícím 

výsledkem (obr. P1.2 - přílohy). 

 Před vlastním svařováním byly svarové plochy a přilehlé oblasti očištěny, 

odmaštěny, sestaveny a sestehovány dle obr. 5.2, P1.3 - P1.6 - přílohy.   
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Obr. 5.1 Tvar svarové plochy heterogenního svarového spoje  

 

 
 

Obr. 5.2 Sestavení trubek před stehováním  

 

 

 

5.4 Návrh provedení svarových spojů 

 

 Svarové spoje byly svařovány v poloze PA s otáčením (obr. P1.10 - přílohy).  

Před stehování a vlastním svařování byl proveden předehřev min. 220°C. U stehování, 

první a druhé vrstvy (dle obr. 5.2) byla prováděna ochrana kořene ochr. plynem Argon 4.6 

(obr. P1.4 - přílohy).  

 Všechny trubky byly sestehovány třemi stehy po 120° (obr. P1.6 - přílohy).  

 Při kaţdé vrstvě byla důsledně sledována teplota předehřevu a teplota Interpass 

P1.9-přílohy. Kladení vrstev je patrné z obr. 5.3 a z obr. 5.4 (vzorek č. 17) viz obr.  

P1.7-přílohy. 

 U všech svarových spojů probíhalo po svařování chladnutí v zábalu.   

 Označení svarových spojů a základní parametry svařování jsou uvedeny v tab. 5.8. 

Další údaje k postupu svařování jsou uvedeny v příloze č. 7 (WPS). 
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Tab. 5.8 Označení vzorků a parametry svařování 

Vzorek č. 

Svar. spoj 

č. 

ZM 

I. 

ZM II. PM Svař. 

proud 

(A) 

Svař. 

napětí 

(V) 

Rychlost 

svařování 
(mm.s-1) 

Tepelný 

příkon 
(kJ.mm-1) 

Předehřev 

(°C) 

/Interpass 

Tepelné 

zpracování 
(°C/h.) 

1 P92 1.4918 
Thermanit 

617 
110-115 12-14 0,72 - 1,15 

0,69 - 

1,12 
220/260 bez TZ 

2, 3, 4 P92 1.4918 
Thermanit 

617 
110-115 12-14 0,72 - 1,15 

0,69 - 

1,12 220/260 740°C/2h 

11, 12, 

13, 14 
P92 1.4918 

Thermanit 

617 
111-115 12-14 0,72 - 1,15 

0,69 - 

1,12 220/260 760°C/2h 

15, 16, 

17, 18 
P92 1.4918 

Thermanit 

617 
110-115 12-14 0,72 - 1,15 

0,69 - 

1,12 220/260 780°C/2h 

 

 

 

 
 

 

Obr. 5.3 Způsob kladení vrstev v poloze PA s otáčením  

 

 

 
 

 

Obr. 5.4 Způsob kladení vrstev v poloze PA s otáčením (vzorek č. 17) 

 

 

 

5.5 Předehřev 

 

Pro svařování austenitických ocelí (1.4918) se pouţívají přídavné materiály  

o podobném chemickém sloţení jako materiál základní. U těchto ocelí se předehřev 

nepouţívá, naopak je nutné sledovat teplotu Interpass. Doporučovaná teplota Interpass  

u austenitických ocelí je max. 150°C (kapitola 2.10) [2,3].  
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 Pro svařování skupiny střednělegovaných ocelí (P92) se strukturou martenzitickou, 

je nutný vţdy předehřev min. 200°C (kapitola 2.10) [42]. 

 V případě heterogenního spoje je nutné volit teplotu předehřevu podle obtíţněji 

svařitelného materiálu, v tomto případě P92. Dle kapitoly 2.10 a doporučení výrobce 

přídavných materiálů byl navrţen min. předehřev 220°C (tab. 2.8). Vzhledem k degradaci 

austenitického materiálu byla zvolena nejniţší moţná teplota Interpass 260°C (vzhledem  

k teplotě předehřevu). 

 U těchto svarových spojů nebyl pouţit dohřev, pouze dostačující chladnutí v 

zábalu. 

 

 

5.6 Tepelné zpracování svarových spojů 

  

 Rozdělení svarových spojů je uvedeno v tab. 5.8, ze které je patrné i navrhované 

tepelné zpracování svarových spojů následovně [48]: 

 

Svar. spoj (vzorek) č. 1 - bez tepelného zpracování (TZ). 

 

Svar. spoj (vzorek) č. 2, 3, 4 - TZ 740°C/2h.*, rychlost ohřevu 100°C/h., ochlazování 

100°C/h. do 300°C, pak chladnutí v izolačním zábalu. 

 

Svar. spoj (vzorek) č. 11, 12, 13, 14 - TZ 760°C/2h.*, rychlost ohřevu 100°C/h., 

ochlazování 100°C/h. do 300°C, pak chladnutí v izolačním zábalu. 

 

Svar. spoj (vzorek) č. 15, 16, 17, 18 - TZ 780°C/2h*. rychlost ohřevu 100°C/h., 

ochlazování 100°C/h. do 300°C, pak chladnutí v izolačním zábalu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.5 Schéma tepelného zpracování vybraných svarových spojů 

 

 

 

 

 

 

740 ÷ 780 C * 

max. 100C/h. 120 min. max. 100C/h. 

 od 300C 

izolační zábal 
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5.7 Zkušební vzorky 

  

 Za účelem zkoušení heterogenních svarových spojů P92 a 1.4918 bylo zhotoveno 

celkem 12 vzorků s označením 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18. Podrobnosti  

k parametrům svařování a k tepelnému zpracování jsou uvedeny v tab. 5.8. 

 

6 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SVAROVÝCH SPOJŮ 

  

 Z důvodu moţného schválení svarových spojů dle ČSN EN ISO 15614-1, byly 

voleny základní zkoušky podle této normy. Další doplňkové zkoušky jsou součástí 

výzkumu a této vědecké práce.  

 Norma ČSN EN ISO 15614-1 určuje zkoušky nedestruktivní i destruktivní.  

Tabulka 6.1 uvádí poţadované druhy zkoušek a jejich rozsah [36, 54]. 

 

 

Tab. 6.1 Kontrola a zkoušení zkušebních kusů 

Zkušební kus Druh zkoušky Rozsah zkoušení 

Tupý spoj  

(trubka-trubka) 

 

 

Vizuální kontrola 100% 

Radiografická zkouška 100% 

Kapilární zkouška 100% 

Příčná zkouška tahem 2 vzorky 

Příčná zkouška lámavosti 4 vzorky 

Zkouška rázem v ohybu 3 sady 

Zkouška tvrdosti poţadována 

Kontrola makrostruktury 1 vzorek 

 

 

 

6.1 Nedestruktivní zkoušky 

 

Nedestruktivní zkoušky byly provedeny na zkušebních kusech před jejich rozřezáním 

na zkušební vzorky.  

 

Nedestruktivní zkoušení musí být provedeno podle poţadavků: 

 

vizuální kontrola  ČSN EN 970 

kapilární zkouška ČSN EN 571-1 

radiografická zkouška ČSN EN 1435 

 U nedestruktivních zkoušek zkušebních kusů č. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 

17 nebyly zjištěny ţádné vady.  

  

 Svarové spoje č. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17 lze označit jako spoje 

vyhovující. 
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 U svarového spoje č. 18 byla nalezena vada "neprovařený kořen", proto je tento 

vzorek označen za nevyhovující. 

 

 Vzhledem k přesnému označení místa vady dle RTG snímku, byl zbytek vyhovující 

části svarového spoje č. 18 pouţit pro další zkoušení, s označením zkoušek jako 

informativní. 

 

 

  

6.2 Příčná zkouška tahem 

 

 

 Příčná zkouška tahem byla provedena podle normy ČSN EN 895. U heterogenních 

spojů nesmí být pevnost v tahu niţší, neţ minimální hodnota určena pro základní materiál 

s nejniţší pevností v tahu [43, 44]. 

 Zkouška byla prováděna při teplotě okolí 20°C na vzorcích uvedených v tabulce 

6.2. Minimální poţadovaná hodnoty  Rm=460 MPa (informativně, pro mat. P92 je hodnota  

Rm=620 MPa). 

 

 

Tab. 6.2 Výsledky uvedených vzorků zkoušky tahem 

Označení 

vzorku 

 

Teplota 

(°C) 

Pevnost v tahu 

Rm 

(MPa) 

 

Místo lomu 

 

Hodnocení 

2,3,4 / T1  

(B) 
20°C 602 

mimo svar 

(v materiálu 1. 4918) 
vyhověla 

2,3,4  / T2  

(B) 
20°C 602 

mimo svar 

(v materiálu 1. 4918) 
vyhověla 

11,12,13,14 / T1 

(C) 
20°C 579 

mimo svar 

(v materiálu 1. 4918) 
vyhověla 

11,12,13,14  / T2 

(C) 
20°C 564 

mimo svar 

(v materiálu 1. 4918) 
vyhověla 

15,16,17,18 / T1 

(D) 
20°C 613 

mimo svar 

(v materiálu 1. 4918) 
vyhověla 

15,16,17,18  / T2 

(D)  
20°C 586 

mimo svar 

(v materiálu 1. 4918) 
vyhověla 

 

Veškeré výše uvedené zkoušky tahem vyhověly. 
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6.3 Zkouška lámavosti 

  

 

Zkouška byla provedena dle normy ČSN EN 910, při teplotě okolí 20°C  

na zkušebních vzorcích viz tab. 6.3. Pro tloušťky materiálů menší neţ 12 mm musí být 

zkoušeny dvě zkušební tyče ze strany kořene a dvě z lícové strany. 

 

Tab. 6.3 Výsledky zkoušky lámavosti 

 

Označení vzorku 

Teplota 

(°C) 

 

Průměr 

ohýbacího 

trnu 

 

Úhel ohybu 

Taţená 

strana 

 

Hodnocení 

2,3,4  / O1  

(B) 

20°C 4t 180° kořen vyhověla 

2,3,4  / O2  

(B) 

20°C 4t 180° kořen vyhověla 

2,3,4  / O3  

(B) 

20°C 4t 180° povrch vyhověla 

2,3,4  / O4  

(B) 

20°C 4t 180° povrch vyhověla 

11,12,13,14 / O1 

(C) 

20°C 4t 180° kořen vyhověla 

11,12,13,14 / O2 

(C) 

20°C 4t 180° kořen vyhověla 

11,12,13,14 / O3 

(C) 

20°C 4t 180° povrch vyhověla 

11,12,13,14 / O4 

(C) 

20°C 4t 180° povrch vyhověla 

15,16,17,18 / O1 

(D) 

20°C 4t 180° kořen vyhověla 

15,16,17,18 / O2 

(D) 

20°C 4t 180° kořen vyhověla 

15,16,17,18 / O3 

(D) 

20°C 4t 180° povrch vyhověla 

15,16,17,18 / O4 

(D) 

20°C 4t 180° povrch vyhověla 

 

Veškeré výše uvedené zkoušky lámavosti vyhověly. 

 

 

 

 

 



VŠB – Technická univerzita Ostrava Disertační práce 

 

 50 

6.4 Zkoušky rázem v ohybu 

 

 

Zkouška byla provedena dle normy ČSN EN 875, při teplotě +20°C. V případě 

heterogenních svarových spojů musí být oblast TOO (VHT) zkoušená z obou stran 

svarového spoje (ze strany P92 i ze strany 1.4918). Poţadované minimum je stanoveno pro 

obě oblasti TOO, v tomto případě je min. hodnota stanovená při 20°C na straně oceli P92 

40 J, na straně oceli 1.4918 je 100 J. V případě heterogenních svarových spojů je 

hodnocena kaţdá strana svarového spoje zvlášť a svarový kov musí vyhovovat min. niţší 

hodnotě, v našem případě je  min. hodnota 40 J.  

Výše uvedené hodnoty nárazové práce byly modifikovány z důvodu pouţití menšího 

tělíska pro zkoušku vrubové houţevnatosti, tzn., ţe tloušťka tělíska byla 5 mm (oproti 

klasickému rozměru 10 mm). V tomto případě se hodnoty vrubové houţevnatosti upravují 

dle ČSN EN 10216-2+A2 (pro ocel P92) na hodnotu 20J. a pro ocel 1.4918 dle  

ČSN EN 10216-5 na hodnotu 50J [43, 44].   

 Vzorky byly opatřeny vrubem tvaru V. Pro kaţdé stanovené umístění, musí kaţdá 

sada obsahovat tři zkušební vzorky. 

 

VWT: Charpy V-vrub, vrub ve svarovém kovu, vrub napříč tloušťkou 

VHT: Charpy V-vrub, vrub v tepelně ovlivněné oblasti, vrub napříč tloušťkou 

 

Výsledky zkoušek rázem v ohybu jsou uvedeny v tabulce 6.4. 

 

Tab. 6.4 Výsledky zkoušky rázem v ohybu 

Označení vzorku 
Umístění 

vrubu 

Teplota 

zkoušení 

[°C] 

Min. 

hodnota 

KV 

[J] 

Jednotlivé hodnoty 

[J] 

Průměr 

[J] 
Hodnocení 

13/ V1-3 VWT 0/2 +20 20 82 91 79 84 vyhověla 

13/ V4-6 

(P92) 
VHT 0/2 +20 20 52 87 67 69 vyhověla 

13/ V7-9 

(1.4918) 
VHT 0/2 +20 50 82 74 89 82 vyhověla 

18/ V1-3* VWT 0/2 +20 20 84 78 93 85 vyhověla 

18/ V4-6* 

(P92) 
VHT 0/2 +20 20 54 70 68 64 vyhověla 

18/ V7-9* 

(1.4918) 
VHT 0/2 +20 50 101 88 99 96 vyhověla 

Pozn.: * hodnoty zkoušek rázem v ohybu ze vzorku č. 18 jsou informativní 

 

6.5 Zkoušky tvrdosti 

  

 Zkoušení tvrdosti podle Vickerse bylo provedeno podle ČSN EN 1043-1. Měření 

proběhlo při teplotě okolí 20°C. Kritériem pro vyhodnocení zkoušek tvrdosti byla norma 

ČSN EN ISO 15614-1.  
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 Zkouška tvrdosti u heterogenních svarových spojů se nepoţaduje u skupin 

materiálů 1.1, 8, 41 - 48. Vzhledem k charakteru této práce bylo provedeno měření tvrdostí 

přes celý svarový spoj.  

 Místa umístění vpichů jsou patrná z obr. 6.1. Trend průběhů tvrdostí a jejich 

naměřené hodnoty jsou znázorněny na obr. 6.2, 6.3, 6.4 a 6.5.  
  

 
Obr. 6.1 Schéma umístění vpichů tupého svarového spoje 

 

 

            

  
VZOREK č. 1 
              

               

  
Základní materiál 
  

  
TOO 

  

  
Svarový kov 
  

  
TOO 

  

  
Základní materiál 
  

  
1.4918 

           

  
P92 

  

               

207 204 207 203 206 194 273 243 270 393 328 269 222 228 218 

198 194 198 190 194 197 213 227 210 445 385 243 207 211 237 

 

 

Obr. 6.2 Tvrdost HV10 svar. spoje č. 1 
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Maximální naměřené hodnoty tvrdosti na straně svarového spoje P92 nelze 

vyhodnotit dle ČSN EN ISO 15614-1 (tab. 2), protoţe tato norma nestanovuje maximální 

limit tvrdosti pro tuto skupinu ocelí bez tepelného zpracování. Ocel P92 patří do skupiny 

materiálů 6.4 dle TNI CEN ISO/TR 15608. Je tedy patrné, ţe při schvalování svarových 

spojů dle ČSN EN ISO 15614-1 se vůbec nepočítá s tím, ţe skupina ocelí 6 nebude 

tepelně zpracována. 

 

 

            

  
VZOREK č. 4 
              

               

  
Základní materiál 
  

  
TOO 

  

  
Svarový kov 
  

  
TOO 

  

  
Základní materiál 
  

  
1.4918 

           

  
P92 

  

               

220 227 221 216 212 215 306 254 251 236 223 230 209 205 225 

222 204 208 200 190 188 231 242 204 240 229 237 213 220 241 

 

 

 

 

 

Obr. 6.3 Tvrdost HV10 svar. spoje č. 4 
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VZOREK č. 14 
              

               

  
Základní materiál 
  

 
TOO 

 

 
Svarový kov 

 

 
TOO 

 

  
Základní materiál 
  

  
1.4918 

           

  
P92 

  

               

160 161 156 155 154 158 219 223 212 246 230 227 202 216 213 

163 156 164 175 175 176 210 213 199 240 240 215 201 211 212 

 

 

 

 

Obr. 6.4 Tvrdost HV10 svar. spoje č. 14 

 

 



VŠB – Technická univerzita Ostrava Disertační práce 

 

 54 

 

 

 

      

 
VZOREK č. 17 

      

              

 
Základní materiál 

 

 
TOO 

 

 
Svarový kov 

 

 
TOO 

 

 
Základní materiál 

 

 
1.4918 

          

 
P92 

 

               

175 185 170 151 153 152 204 210 215 227 215 206 198 206 203 

181 190 160 166 169 161 194 201 193 229 220 216 194 204 216 

 

 

 

 

Obr. 6.5 Tvrdost HV10 svar. spoje č. 17 
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6.6 Kontrola makrostruktury 

  

 Zkoušené vzorky byly připraveny broušením a leptáním dle ČSN EN 1321 tak, aby 

byla jasně patrná hranice ztavení, tepelně ovlivněná oblast a způsob kladení housenek (viz. 

obr. P2.5 a P2.8-přílohy). 

 Makrostruktura daných vzorků byla naleptána leptadlem dle Adler-Mattinga. 

Výsledky zkoušek makrostruktury jsou uvedeny v tabulce 6.5 a na obr. 6.6 - 6.9.  

 

 

 

Tab. 6.5  Vyhodnocení makrostruktury vzorků č. 1, 4, 14 a 17 

Vzorek č. Makrostruktura 
TOO  

[mm] 
Hodnocení 

1 bez vad 2,0 Vyhovující 

4 bez vad - Vyhovující 

14 bez vad - Vyhovující 

17 bez vad - Vyhovující 

 

 

Makrostruktura svar. spojů č. 1, 4, 14 a 17 je vyhovující. 

 

 

 

 
 

Obr. 6.6 Makrostruktura vzorku č. 1 
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Obr. 6.7 Makrostruktura vzorku č. 4 

 

 
Obr. 6.8 Makrostruktura vzorku č. 14 

 

 
Obr. 6.9 Makrostruktura vzorku č. 17 
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6.7 Kontrola mikrostruktury 

  

 Zkoušené vzorky byly připraveny broušením, leštěním a leptáním dle  

ČSN EN 1321.  Pro austenitický materiál 1.4918 (X6CrNiMo17-13-2) bylo pouţito 

leptadlo 4% H2CrO6.  Pro martenzitický materiál P92 (X10CrWMoVNb9-2) bylo pouţito 

leptadlo Vilella-Bain.  

 Jednotlivé snímky jsou umístěny v příloze č. 2. Základní  materiál - obr. P2.1 aţ 

P2.4-přílohy, jednotlivé oblasti svarových spojů vzorků č. 1, 4, 14 a 17 jsou na obr. P2.9 aţ 

P2.38-přílohy. 

 U kaţdého snímku mikrostruktury (v příloze č. 2) je pro přehlednost uvedeno: číslo 

vzorku, místo posouzení, druh materiálu (P92, 1.4918, svarový kov), zvětšení a popis 

struktury. 

 

Shrnutí výsledků mikroskopických kontrol: 

 

Základní materiál: 

 

Obr. P2.1 a P2.2-přílohy: Mikrostruktura základního materiálu P92(X10CrWMoVNb9-2)  

je tvořena jehlicemi popuštěného martenzitu.  

 

Obr. P2.3 a P2.4-přílohy: Mikrostruktura základního materiálu je tvořena austenitem, 

karbidy vyloučenými převáţně na hranicích zrn s výskytem  fáze.  

 

Vzorek č. 1 (bez TZ): 

 

Obr. P2.9 a P2.10-přílohy: Mikrostruktura svarového kovu je licí, tvořená austenitem a 

četnými precipitáty. V oblasti popuštěných housenek má mikrostruktura charakter duplexní 

slitiny tvořené austenitem a feritem. I zde se vyskytují drobné precipitáty.  

 

Obr. P2.11-přílohy: Hranice ztavení základního materiálu P92 je mírně hrubozrnná 

(dvojnásobná velikost zrn) a je tvořena popuštěným martenzitem. 

 

Obr. P2.13 a P2.14-přílohy: Mikrostruktura základního materiálu P92 je rovnoměrná, 

tvořená popuštěným martenzitem.  

 

Obr. P2.12 a P2.15-přílohy: Hranice ztavení základního materiálu 1.4918 i samotný 

základní materiál 1.4918 má mikrostrukturu podobnou, rovnoměrnou, tvořenou zrny 

austenitu s ojedinělými deformačními dvojčaty a místy vyloučeným -feritem.  

 

Vzorky č. 4, 14 a 17 

 

Obr. P2.16, P2.17, P2.24, P2.31 a P2.32-přílohy: Mikrostruktura daných vzorků je v 

šetřených oblastech podobná. Svarový kov má mikrostrukturu licí, mající charakter 

duplexní slitiny tvořené austenitem a feritem. Zároveň se v matrici vyskytují četné hrubé 

částice a na hranicích primárních zrn se vyloučila téměř souvislá vrstva další fáze.  

 

Obr. P2.18 a P2.33-přílohy: Hranice ztavení základního materiálu P92 je tvořena 

popuštěným martenzitem. 
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Obr. P2.25-přílohy: Hranice ztavení základního materiálu P92 je tvořena popuštěným 

martenzitem ojedinělým výskytem -feritu 

 

Obr. P2.20, P2.21, P2.27, P2.28, P2.35 a P2.36-přílohy: Mikrostruktura základního 

materiálu P92 je rovnoměrná, tvořená popuštěným martenzitem. 

 

Obr. P2.19, P2.22, P2.23, P2.26, P2.29, P2.30, P2.34, P2.37 a P2.38-přílohy: Hranice 

ztavení svarový kov-základní materiál 1.4918 i samotný základní materiál 1.4918 má 

mikrostrukturu tvořenou zrny austenitu a hrubými karbidy vyloučenými po hranicích zrn.   

 

 

6.8 Měření liniového chemického sloţení v TOO 

 

 Měření průběţné liniové analýzy bylo prováděno na elektronovém 

mikroanalyzátoru EDAX Bruker.    

 Liniové chemické analýzy byly prováděny u vzorků č. 1, 4, 14 a 17 vţdy na straně 

martenzitického základního materiálu P92 (X10CrWMoVNb9-2) v jedné linii a na straně 

austenitického materiálu 1.4918 (X6CrNiMo17-13-2) v jedné linii. Výsledky liniové 

chemické analýzy jsou uvedeny v příloze č. 3 na obr. P3.1 aţ P3.7. 

 

Jednotlivé liniové analýzy lze vyhodnotit následovně: 

 

Vzorek č. 1 (bez TZ): 

 

Obr. P3.1-přílohy: Měření na straně martenzitického materiálu P92 vykazuje pokles 

sloţky ţeleza na úroveň obsahu chromu. Tento pokles začíná na hranici ztavení a končí  

ve vzdálenosti cca 20 µm, pak následuje jiţ neměnný lineární průběh. Opačný průběh má 

obsah niklu, který od hranice ztavení roste do vzdálenosti cca 20 µm. Obsah chromu se  

v tomto případě nemění. 

 

Vzorek č. 4 (TZ 740°C/2 h.): 

 

Obr. P3.2-přílohy: Hluboce leptaný povrch. Měření na straně martenzitického materiálu 

P92 vykazuje pokles sloţky ţeleza na úroveň obsahu chromu. Tento pokles začíná  

na hranici ztavení a končí ve vzdálenosti cca 60 µm, pak následuje jiţ neměnný lineární 

průběh. Opačný průběh má obsah niklu, který od hranice ztavení roste do vzdálenosti cca 

60 µm. Obsah chromu mírně roste od hranice ztavení do cca 60 µm, dále se nemění. 

 

Obr. P3.3-přílohy: Neleptaný povrch. Měření na straně martenzitického materiálu P92 

vykazuje pokles sloţky ţeleza na úroveň obsahu chromu. Tento pokles začíná cca 15 µm 

před hranicí ztavení, rapidně klesá do vzdálenosti cca 5 µm, pak následuje jiţ lineární 

průběh do cca 90 µm, kde se objevuje samostatný pik dosahující původní hodnoty obsahu 

ţeleza s okamţitým poklesem původní hodnotu do liniového průběhu. Příčinou této změny 

můţe být lokální změna obsahu legujících prvků. Opačný průběh má obsah niklu, který cca 

15 µm před hranicí ztavení roste do vzdálenosti cca 5 µm. Pokles obsahu niklu je ve 

vzdálenosti cca 90 µm, kde se objevuje samostatný pik dosahující původní hodnoty obsahu 

niklu s okamţitým nárůstem na původní hodnotu do liniového průběhu. Obsah chromu se  

v tomto případě nemění. 
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Vzorek č. 14 (TZ 760°C/2 h.): 

 

Obr. P3.4-přílohy: Měření na straně martenzitického materiálu P92 vykazuje pokles 

sloţky ţeleza na úroveň obsahu chromu. Tento pokles začíná na hranici ztavení a končí ve 

vzdálenosti cca aţ 160 µm, pak následuje jiţ lineární průběh na jedné hodnotě. Opačný 

průběh má obsah niklu, který od hranice ztavení roste do vzdálenosti cca aţ 160 µm. 

Obsah chromu mírně roste od hranice ztavení do cca 160 µm, dále se nemění. 

 

Obr. P3.5-přílohy: Měření na straně austenitického materiálu 1.4918 vykazuje skokový 

pokles sloţky ţeleza na úroveň obsahu chromu. Tento pokles začíná na hranici ztavení a 

končí ve vzdálenosti cca 5 µm, pak následuje jiţ lineární průběh na jedné hodnotě, která je 

niţší neţ obsah niklu a chromu. Opačný průběh má obsah niklu, který od hranice ztavení 

skokově roste do vzdálenosti cca 5 µm. Obsah chromu se nemění. 

 

 

Vzorek č. 17 (TZ 780°C/2 h.): 

 

Obr. P3.6-přílohy: Měření na straně martenzitického materiálu P92 vykazuje skokový 

pokles sloţky ţeleza. Tento pokles začíná v TOO cca 20 µm od hranice ztavení, kde končí 

a následuje mírný pokles do cca 90 µm ve svarovém kovu, pak následuje jiţ lineární 

průběh na jedné hodnotě, která je vyšší neţ obsah niklu a chromu. Opačný průběh má 

obsah niklu, který roste v TOO cca 5 µm od hranice ztavení cca 5 µm ve svarovém kovu, 

dále je hodnota obsahu niklu lineární na stejné úrovni jako hodnota chromu. Obsah chromu 

se nemění. 

 

Obr. P3.7-přílohy: Měření na straně austenitického materiálu 1.4918 vykazuje pokles 

sloţky ţeleza na úroveň obsahu chromu. Tento pokles začíná na hranici ztavení a končí ve 

vzdálenosti cca 80 µm ve svarovém kovu, pak následuje jiţ lineární průběh na jedné 

hodnotě, na úrovni obsahu niklu a chromu. Opačný průběh má obsah niklu, který od 

hranice ztavení roste do vzdálenosti cca 80 µm ve svarovém kovu. Obsah chromu se 

nemění. 

 

 

6.9 Analýzy vybraných míst svarových spojů elektronovou mikroskopií 

EDS 

 

 Na vybraných místech svarových spojů č. 1, 4, 14 a 17 byly provedeny lokální 

měření chemického sloţení. Současně byly na snímcích dokumentovány nalezené sloţky  

v daných oblastech, ke kterým patří např. karbidy, nitridy, samostatné vměstky, řady 

vměstků, precipitáty a pod. 

 Fotografie byly zhotoveny na rastrovacím elektronovém mikroskopu JEOL JSM-

6490LV v reţimu zpětně odraţených elektronů BEC semikvantitavní mikroanalýzou  

na EDS analyzátoru INCA x-act. Ve svarovém kovu se za hranicí ztavení tvoří síťoví 

karbidů (Mo, Cr) (bílý kontrast) na hranicích zrn, které jsou obohaceny Mo a Cr. Ve 

svarovém kovu je rozptýleno mnoţství nitridů (černý kontrast). V austenitu byly 

pozorovány řady oxidických precipitátu, příp. vměsků bohatých na Ca, Cr, Al, Fe.  

 Všechny výsledky jsou přehledně uvedeny v příloze č. 4. Jednotlivé změřené 

hodnoty (viz tabulky níţe), definují chemické sloţení jednotlivých oblastí. 
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Vzorek č. 1 (bez TZ): 

 

 

 

Tab. 6.6 Bodové chemické analýzy vybraných míst vzorku č. 1 ze strany martenzitického 

materiálu P92 [hm.%] 

 

Místo měření O Mg Al Si S Ca 

hranice ztavení   0.3    

vměstek v P92 45.6 0.9 29.4 2.1 0.5 17.0 
  

Místo měření Cr Mn Fe Ni W 

hranice ztavení 12.0 0.6 75.4 9.4 2.3 

vměstek v P92 0.8  3.8   

 

 

Tab. 6.7 Bodové chemické analýzy vybraných míst vzorku č. 1 ze strany austenitického 

materiálu 1.4918 [hm.%] 

 

Místo měření O F Mg Al Si S Ca 

hranice ztavení     0.4   

vměstek v A_1 43.4  13.4 27.0   0.3 

vměstek v A_2 19.1   8.4 6.4 0.4 9.8 

řada vměstků 29.1 7.9 1.5 9.9 6.5  21.0 
 

Místo měření Cr Mn Fe Ni Mo 

hranice ztavení 17.9 0.7 59.4 18.8 2.8 

vměstek v A_1 6.2  10.4 1.3  

vměstek v A_2 11.7 1.0 39.7 5.5  

řada vměstků 5.5  17.6 2.8  

 

 

Vzorek č. 4 (TZ 740°C/2 h.): 

 

 

Tab. 6.8 Bodové chemické analýzy vybraných míst vzorku č. 4 ze strany martenzitického 

materiálu P92 [hm.%] 

 

Místo měření N Al Si Ti 

hranice ztavení         

nitrid 22.0     22.7 

karbid   0.3 0.5 0.4 

 
Místo měření Cr Fe Co Ni Mo W 

hranice ztavení 11.8 76.6   9.3   2.4 

nitrid 16.3 11.4 6.0 20.1 5.6   

karbid 26.3 12.8 5.1 19.8 36.8 2.0 
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Tab. 6.9 Bodové chemické analýzy vybraných míst vzorku č. 4 ze strany austenitického 

materiálu 1.4918 [hm.%] 

 

Místo měření N O F Mg Al Si Ca Ti W 

hranice ztavení      0.4    

řada precipitátů  13.9 9.0 1.0 6.8 1.2 16.4   

nitrid 23.5   0.5 0.2   46.2  

karbidy     0.3 0.5   2.0 

svar hranice zrna     0.7     

svar střed zrna     0.6     

 

Místo měření Cr Mn Fe Co Ni Mo W 

hranice ztavení 17.1 0.7 61.4  17.7 2.7  

řada precipitátů 10.6 0.5 37.4  5.1   

nitrid 9.3  12.7 1.3 6.5 1.7  

karbidy 25.0 0.6 25.1 6.0 17.5 26.9 2.0 

svar hranice zrna 19.9  36.1 5.6 29.7 8.0  

svar střed zrna 18.3  38.8 6.2 31.5 6.6  

 

 

 

Vzorek č. 14 (TZ 760°C/2 h.): 

 

 

Tab. 6.10 Bodové chemické analýzy vybraných míst vzorku č. 14 ze strany 

martenzitického materiálu P92 [hm.%] 

 

Místo měření Al Si Ti 

karbid 0.4 0.4 1.0 

karbid 0.3 0.6 0.9 

hranice ztavení    

 
Místo měření Cr Mn Fe Co Ni Mo W 

karbid 19.5  3.7 5.3 17.8 50.1 1.7 

karbid 20.4  2.0 6.0 18.4 51.5  

hranice ztavení 11.3 0.6 81.1  6.8  2.1 

 

 
 
Tab. 6.11 Bodové chemické analýzy vybraných míst vzorku č. 14 ze strany austenitického 

materiálu 1.4918 [hm.%] 

 

Místo měření Si Cr Mn Fe Ni Mo 

hranice ztavení 0.3 18.1 0.9 61.1 17.1 2.6 
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Vzorek č. 17 (TZ 780°C/2 h.): 

 

Tab. 6.12 Bodové chemické analýzy vybraných míst vzorku č. 17 ze strany 

martenzitického materiálu P92 [hm.%] 

 

Místo měření N Ti V Cr Fe Co Ni Mo W 

hranice ztavení    11.1 77.3  8.2 1.3 2.2 

nitrid 22.8 51.2 1.4 9.0 9.1 0.9 3.8 1.6  

kardid    26.4 22.2 2.8 9.2 36.7 6.7 

 

 

Tab. 6.13 Bodové chemické analýzy vybraných míst vzorku č. 17 ze strany austenitického 

materiálu 1.4918 [hm.%] 

 

Místo měření N O Mg Al Si Ca Ti Mo 

nitrid 22.5  1.5 0.3   26.8 8.9 

karbid     0.6  0.9 49.7 

hranice ztavení     0.4   3.9 

řada precipitátu  28.9 1.1 13.5 6.4 16.3   

 
Místo měření Cr Mn Fe Co Ni Mo 

nitrid 16.2  3.7 3.7 18.5 8.9 

karbid 22.1  3.8 5.5 17.3 49.7 

hranice ztavení 18.0 0.8 46.3 6.2 26.5 3.9 

řada precipitátu 8.7  26.4  2.8  

 

6.10 Měření mikrotvrdostí ve vybraných oblastech svarových spojů 

 

 Na vybraných místech svarových spojů č. 1, 4, 14 a 17 bylo provedeno měření 

mikrotvrdostí přes TOO v liniích s roztečemi vpichů 0,25 mm. Měření bylo provedeno ze 

strany martenzitického materiálu P92 a následně ze strany austenitického materiálu 1.4918.  

 Všechny výsledky jsou přehledně uvedeny v příloze č. 5. Na obr. 6.10 jsou 

znázorněny linie měření mikrotvrdosti na obou stranách heterogenního svarového spoje. 

Výsledky měření jsou v příloze č. 5 a trendy průběhů mikrotvrdostí na obr. 6.11 aţ 6.14. 

 V případě vzorku č. 1, na straně oceli P92, došlo k velkému nárůstu tvrdosti v TOO 

od hranice ztavení. Tento nárůst můţe být způsobený změřením tvrdosti v místě 

martenzitické struktury. Naměřené hodnoty mikrotvrdosti HV0,1 korespondují 

s hodnotami tvrdosti HV10 uvedenými v kapitole 6.5 (obr. 6.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.10 Způsob měření mikrotvrdostí HV0,1 přes TOO heterogenního svarového spoje 

1.4918 P92 
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Obr. 6.11 (P5.1) Měření mikrotvrdosti HV0,1v pásmech TOO základního materiálu  P92 (I.) a 1.4918 (II.) vzorku č. 1  

  

 
Obr. 6.12 (P5.2) Měření mikrotvrdosti HV0,1v pásmech TOO základního materiálu  P92 

(I.) a 1.4918 (II.) vzorku č. 4   

[mm] 

HV0,1 

[mm] 

HV0,1 
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Obr. 6. 13 (P5.3) Měření mikrotvrdosti HV0,1v pásmech TOO základního materiálu  P92 

(I.) a 1.4918 (II.) vzorku č. 14  

 
Obr. 6.14 (P5.4) Měření mikrotvrdosti HV0,1v pásmech TOO základního materiálu  P92 

(I.) a 1.4918 (II.) vzorku č. 17  

[mm] 

HV0,1 

[mm] 

HV0,1 
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6.11 Creepové vlastnosti heterogenních svarových spojů P92 a 1.4918 

 

 Pro ověření ţáropevnosti heterogenních svarových spojů ocelí P92 

(X10CrWMoVNb9-2) a 1.4918 (X6CrNiMo17-13-2) po různém tepelném zpracování, po 

svaření byl navrţen a realizován program zkoušení série creepových zkoušek do lomu  

při teplotě 650°C. Tato teplota není provozní teplotou zařízení (provozní teplota zařízení 

z oceli P92 je cca 600°C). Vzhledem ke zkrácení doby expozice, lze tuto teplotu zvýšit na 

650°C za předpokladu úpravy hodnot napětí, odpovídajícím středním dobám do lomu oceli 

P92. Hodnoty napětí byly sníţeny o cca. 25% pro korekci vlivu přímého zatíţení 

svarového spoje na úrovni cca. 200, 500 a 1000 hodin 43, 45, 50. 

 Byly zkoušeny svarové spoje bez tepelného zpracování po svaření (označené  

bez TZ), svarové spoje, které byly po svaření tepelně zpracovány (označené v tabulce s 

TZ) a  pro srovnání také vţdy jedno zkušební těleso s předpokládanou nejdelší dobou do 

lomu ze svarových spojů č. 14 a 17. 

 Creepové zkoušky byly, s ohledem na rozměry svařených trubek, kruhového 

průřezu se závitovými hlavami M6 a s průměry pracovní části zkoušky pohybujícími se 

v rozmezí 3.33-3.78 mm. 

 Detailní zkušební parametry jsou spolu s dosavadními výsledky uvedeny  

v tabulce 6.14. 

 

 

 

Tab. 6.14  Zkušební parametry a výsledky creepových zkoušek svarového spoje oceli P92 

(I., X10CrWMoVNb9-2) a 1.4918 (II., X6CrNiMo 17-13-2) 

 

BČ Teplota Napětí Čas Kontrakce 
Tepelné zpracování 

  [°C] [MPa] [h] [%] 

DL18 650 130 176 48.2 bez TZ 

DL19 650 115 (240)  bez TZ 

DL20 650 100 (240)  bez TZ 

DL21 650 130 (150)  s TZ 740°C/2h. 

DL22 650 110 (280)  s TZ 740°C/2h. 

DL23 650 100 (280)  s TZ 740°C/2h. 

DL24 650 100 (150)  s TZ 760°C/2h. (14) 

DL25 650 100 -  s TZ 780°C/2h. (17) 

 
 Kromě výsledků jedné jiţ ukončené creepové zkoušky jsou v tabulce 6.14 uvedeny 

v závorkách také naběhlé časy zkoušek, které ještě nebyly ukončeny lomem. 

 

 Jelikoţ rozsah tohoto experimentálního souboru nedovoluje přímé vyhodnocení 

ţáropevnosti jednotlivých zkoušených variant tepelného zpracování po svaření, bylo 

pouţito grafické srovnání výsledků pomocí přepočtu experimentálních dat podle Larson-

Millerovy parametrické rovnice 6.1 [47]: 

 

  tCTPLM log            

(6.1) 

 
kde  

T znamená teplotu v Kelvinech,  
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t je doba do lomu v hodinách 

 

 Larson-Millerova konstanta C=25 představuje hodnotu, která je obvykle  

při zpracování výsledků modifikovaných chromových ocelí pouţívána. Toto srovnání je 

uvedeno na obrázku 6.15 a ukazuje, ţe reálné výsledky creepových zkoušek se budou 

s vysokou pravděpodobností pohybovat na hranici spodního povoleného rozptylového 

20%-ního pásma okolo této střední hodnoty. 
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Obr. 6.15 Graf závislosti napětí na Larson-Millerově parametru (Larson-Millerova 

konstanta C=25) pro hodnocený svarový spoj 
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7 DISKUSE A SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 

  

 V předloţené disertační práci byly studovány změny v přechodových oblastech 

heterogenních svarových spojů ocelí P92 (X10CrWMoVNb9-2) a 1.4918 (X6CrNiMo17-

13-2). 

 

 Pro svařování byla pouţita metoda 141 s následným tepelným zpracováním  

při 740°C/2h. (vzorky č. 2, 3, 4),  760°C/2h. (vzorky č. 11, 12, 13, 14) a 780°C/2h. (vzorky 

č. 15, 16, 17, 18). Za účelem dalšího moţného porovnání výsledků, byl jeden svarový spoj 

ponechán bez tepelného zpracování (vzorek č. 1). 

 Následně byly svarové spoje podrobeny nedestruktivnímu a destruktivnímu 

zkoušení, jehoţ rozsah byl navrţen podle normy ČSN EN ISO 15614-1. Kromě 

normovaných zkoušek byl experiment rozšířen i o zkoušky creepové, rozbor chemického 

sloţení pomocí elektronové mikroanalýzy a zkoušek mikrotvrdostí. 

 V diskusi výsledků je provedeno rozdělení jednotlivých posuzovaných oblastí. 

  

Z dosaţených výsledků a jejich hodnocení je moţno vyslovit následující závěry: 

 

1.  Z hlediska nedestruktivního zkoušení, byla provedena vizuální kontrola, kapilární a 

radiografická zkouška (kapitola 6.1). 

  

 U zkušebních kusů č. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17 nebyly nalezeny ţádné 

nepovolené indikace. Vzorky č. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17 jsou vyhovující. 

  

 Zkušební kus č. 18 byl z hlediska nedestruktivního zkoušení nevyhovující, neboť 

radiografická zkouška prokázala neprovařený kořen. Podle RTG snímku byla tato vada 

přesně označena a zbytek vyhovující části svarového spoje byl pouţit pro další zkoušení 

s označením zkoušek jako informativní. Vzorek č. 18 je nevyhovující. 

 

2. Mechanické vlastnosti byly ověřovány pro kaţdé tepelné zpracování příčnou zkouškou 

tahem (kapitola 6.2), příčnou zkouškou lámavosti (kapitola 6.3), zkouškou rázem 

v ohybu (kapitola 6.4) a tvrdostí v kaţdé oblasti svarového spoje (kapitola 6.5). 

 

U příčných zkoušek tahem byla sledována pevnost v tahu a místo lomu. U všech vzorků 

se hodnoty pevnosti pohybovaly cca 100 MPa a více nad poţadovanou minimální 

hodnotou dle normy ČSN EN 10216-5, přičemţ nejniţší hodnotu vykazoval vzorek 

s tepelným zpracováním 760°C (564 MPa) a nejvyšší hodnotu vykazoval vzorek 

s tepelným zpracováním 780°C (613 MPa) (viz. tabulka 6.2).  

Místo přerušení zkušebních vzorků bylo u všech tepelných zpracování v materiálu 

1.4918 (X6CrNiMo17-13-2). Všechny provedené zkoušky tahem jsou vyhovující.   

 

Příčné zkoušky lámavosti byly ohnuty pomocí ohýbacího trnu o průměru 4t na úhel 

180°, vţdy dva kusy ze strany kořene a dva kusy ze strany povrchu (tabulka 6.3). 

Všechny zkoušené vzorky byly bez viditelných vad. Všechny provedené zkoušky tahem 

jsou vyhovující.   
 

U zkoušek rázem v ohybu byla vyhodnocována nárazová práce ze tří oblastí svarového 

spoje a to svarového kovu, tepelně ovlivněné oblasti ze strany materiálu P92 

(X10CrWMoVNb9-2) a tepelně ovlivněné oblasti ze strany materiálu 1.4918 
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(X6CrNiMo17-13-2). Hodnoty nárazové práce se pohybovaly vysoce nad minimálními 

hodnotami daných materiálů. Všechny zkoušky rázem v ohybu byly vyhovující. 

 

Měření tvrdostí HV10 bylo provedeno ve dvou řadách s maximální vzdálenosti  

od povrchu 2 mm (obr. 6.1), ve všech oblastech svarového spoje. Naměřené hodnoty 

tvrdosti v oblasti TOO materiálu P92 se pohybují v rozmezí 203 aţ 246 HV10.  

Hodnoty tvrdostí měřených vzorků č. 4, 14 a 17 jsou vyhovující. 

 

Z hlediska schválení (WPQR) svarového spoje nevyhověl vzorek č. 1. Maximální 

naměřené hodnoty tvrdosti v TOO na straně P92 svarového spoje nelze vyhodnotit dle 

ČSN EN ISO 15614-1 (tab. 2 v normě), protoţe tato norma nestanovuje maximální limit 

tvrdosti pro tuto skupinu ocelí bez tepelného zpracování. Ocel P92 patří do skupiny 

materiálů 6.4 dle TNI CEN ISO/TR 15608. Je tedy patrné, ţe při schvalování svarových 

spojů dle ČSN EN ISO 15614-1 se vůbec nepočítá s tím, ţe skupina ocelí 6 nebude 

tepelně zpracována. Naměřená hodnota tvrdosti ze strany materiálu P92 

(X10CrWMoVNb9-2) byla  445 HV10. Vzorek č. 1 nelze vyhodnotit dle ČSN EN ISO 

15614-1. 

 

Zkoušky tvrdosti prokázaly rozdílné hodnoty pro jednotlivá tepelná zpracování  

i pro vzorek bez tepelného zpracování. U vzorku č. 4 (740°C/2h.) byly hodnoty tvrdostí 

srovnatelné se vzorkem č. 1 (bez TZ) mimo oblast TOO ze strany materiálu P92.  

U těchto vzorků jsou srovnatelné hodnoty tvrdostí v TOO materiálu 1.4918 

pohybujících se kolem 205 HV10. U vzorku č. 14 (760°C/2h.) došlo k zásadnímu 

sníţení tvrdostí v základním materiálu a TOO 1.4918 na min. hodnotu 155 HV10  

ve srovnání se vzorky č. 1 a 4 (pokles o 50 HV10). Tato změna tvrdosti v základním 

materiálu 1.4918 koresponduje s výsledky tahových zkoušek, kde došlo u vzorku  

s tepelným zpracování 760°C/2h. ke sníţení hodnot pevnosti v tahu o cca 30 MPa oproti 

vzorků s teleným zpracováním 740°C/2h. 

U vzorku č. 17 (780°C/2h.) došlo pouze v základním materiálu 1.4918 ke zvýšení 

tvrdosti o cca 15 HV10 oproti vzorku č. 14 (760°C/2h.). 

Heterogenní svarové spoje s tepelným zpracováním 740°C/2h. a 780°C/2h. vykazují 

vyšší hodnoty tvrdosti a zároveň vyšší hodnoty meze pevnosti. U svarových spojů  

z tepelným zpracování 760°C/2h. jsou tvrdosti i mez pevnosti niţší.  

 

3. Metalografické hodnocení svarových spojů bylo provedeno kontrolou makrostruktur a 

mikrostruktur svarových spojů č. 1, 4, 14 a 17. Výsledky jsou uvedeny v kapitole 6.6 a 

6.7 a v příloze č. 2. 

 

Z hodnocení makrostruktury vyplývá, ţe všechny vzorky jsou vyhovující (tabulka 6.5). 

Na makrostruktuře vzorku bez TZ byla patrná výrazná TOO ze strany materiálu P92  

o šířce 2 mm. U vzorků s tepelným zpracováním není TOO výrazná.  

Vzorky č. 1, 4, 14 a 17 jsou z hlediska makrostruktuty vyhovující.  

 

 

Kontrola mikrostruktury byla u všech vzorků zaměřena na oblasti základních materiálů 

P92 (X10CrWMoVNb9-2) a 1.4918 (X6CrNiMo17-13-2), jejich tepelně ovlivněné 

oblasti a svarových kovů.  

K posouzení mikrostruktury bylo doplněno měření mikrotvrdosti HV0,1 (příloha č. 5). 
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 Mikrostruktura základního materiálu P92 (X10CrWMoVNb9-2) bez tepelného 

zpracování je tvořena jehlicemi popuštěného martenzitu, tvrdost v oblasti je cca  

210 HV10, mikrotvrdost v oblasti je cca 211 HV0,1. 

  Mikrostruktura základního materiálu P92 (X10CrWMoVNb9-2) s TZ 740°C/2h. je 

tvořena popuštěným martenzitem, tvrdost v oblasti je cca 205 aţ 240 HV10, 

mikrotvrdost v oblasti je cca 207 aţ 231 HV0,1. 

 Mikrostruktura základního materiálu P92 (X10CrWMoVNb9-2) s TZ 760°C/2h. je 

tvořena popuštěným martenzitem, tvrdost v oblasti je cca 202 aţ 216 HV10, 

mikrotvrdost v oblasti je cca 224 aţ 226 HV0,1. 

 Mikrostruktura základního materiálu P92 (X10CrWMoVNb9-2) s TZ 780°C/2h. je 

tvořena popuštěným martenzitem, tvrdost v oblasti je cca 194 aţ 216 HV10, 

mikrotvrdost v oblasti je cca 207 aţ 224 HV0,1. 

 Mikrostruktura základního materiálu P92 (X10CrWMoVNb9-2) je tvořena 

popuštěným martenzitem s rozdílnými hodnotami tvrdostí, kdy nejvyšší hodnoty jsou 

dosaţeny u tepelného zpracování 740°C/2h. 240 HV10, nejniţší hodnota je u TZ 

780°C/2h. 194 HV10.  

 

 Mikrostruktura TOO materiálu P92 (X10CrWMoVNb9-2) bez tepelného zpracování je 

tvořena popuštěného martenzitu, tvrdost v oblasti je max. 445 HV10, mikrotvrdost  

v oblasti je max. 444 HV0,1. 

 Mikrostruktura TOO materiálu P92 (X10CrWMoVNb9-2) s TZ 740°C/2h. je tvořena 

popuštěným martenzitem, tvrdost v oblasti je max 240 HV10, mikrotvrdost v oblasti je 

max 272 HV0,1. 

 Mikrostruktura TOO materiálu P92 (X10CrWMoVNb9-2) s TZ 760°C/2h. je tvořena 

popuštěným martenzitem s ojedinělým výskytem -feritu,  tvrdost v oblasti je max.  

246 HV10, mikrotvrdost v oblasti je cca 249 HV0,1. 

 Mikrostruktura TOO materiálu P92 (X10CrWMoVNb9-2) s TZ 780°C/2h. je tvořena 

popuštěným martenzitem, tvrdost v oblasti je max. 229 HV10, mikrotvrdost v oblasti je 

max. 241 HV0,1. 

 Mikrostruktura TOO materiálu P92 (X10CrWMoVNb9-2) je tvořena popuštěným 

martenzitem s rozdílnými hodnotami tvrdostí. U vzorků bez tepelného zpracování byla 

dosařena maximální hodnota 445 HV10, coţ je téměř dvojnásobek hodnoty vzorků s 

tepelným zpracováním. Příčinou je velká rychlost ochlazování při svařování bez 

následného tepelného zpracování. U vzorků s tepelným zpracování se hodnoty tvrdostí 

pohybují v rozmezí 229 aţ 240 HV10.  

 

 Mikrostruktura základního materiálu 1.4918 (X6CrNiMo17-13-2) před svařováním je 

tvořena austenitem s vyloučenými karbidy převáţně na hranicích zrn s výskytem -fáze. 

 Mikrostruktura základního materiálu 1.4918 (X6CrNiMo17-13-2) bez tepelného 

zpracování je austenitická s ojedinělými deformačními dvojčaty a s místy s vyloučeným 

-feritem, tvrdost v oblasti je cca 194 aţ 207 HV10, mikrotvrdost v oblasti je cca 157 aţ 

152 HV0,1. 

 

 Mikrostruktura základního materiálu 1.4918 (X6CrNiMo17-13-2) s TZ 740°C/2h. je 

tvořena austenitem a hrubými karbidy vyloučenými po hranicích zrn, velikost zrna je  

o cca 30% menší neţ u mat. bez TZ, tvrdost v oblasti je cca 204 aţ 227 HV10, 

mikrotvrdost v oblasti je cca 161 aţ 165 HV0,1. 
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 Mikrostruktura základního materiálu 1.4918 (X6CrNiMo17-13-2) s TZ 760°C/2h. je 

tvořena austenitem a hrubými karbidy vyloučenými po hranicích zrn, velikost zrna je  

o cca 20% menší neţ u mat. bez TZ, tvrdost v oblasti je cca 156 aţ 164 HV10, 

mikrotvrdost v oblasti je cca 156 aţ 162 HV0,1. 

 Mikrostruktura základního materiálu 1.4918 (X6CrNiMo17-13-2) s TZ 780°C/2h. je 

tvořena austenitem a hrubými karbidy vyloučenými po hranicích zrn, velikost zrna je  

o cca 10% menší neţ u mat. bez TZ, tvrdost v oblasti je cca 160 aţ 190 HV10, 

mikrotvrdost v oblasti je cca 168 aţ 178 HV0,1. 

 Mikrostruktura základního materiálu 1.4918 (X6CrNiMo17-13-2) je tvořena 

austenitem, v případě  materiálu před svařováním se vyskytuje ve struktuře -fáze. 

Dle diagramu Fe-Cr (obr. 2.8), při chemickém sloţení materiálu 1.4918 (tab. 5.3) - 

obsahu chromu 16,3 hm. % by se neměla ve struktuře vyskytovat. Další oblastí mající 

vliv na jakost svarového spoje je velikost zrna, kdy je pozorován velký rozdíl  

v jeho velikosti, při seřazení podle velikosti vzestupně má nejmenší velikost zrna 

základní materiál s TZ 740°C/2h., pak následuje TZ 760°C/2h., pak následuje  TZ 

780°C/2h. a nakonej největší zrno má materiál bez tepelného zpracování. Nejvyšší 

dosaţená tvrdost  (227 HV10) je u základního materiálu s tepelným zpracováním 

740°C/2h. U všech vzorků s tepelným zpracováním jsou pozorovány výrazné hranice 

zrn s vyloučenými karbidy. 

 

 Mikrostruktura TOO materiálu 1.4918 (X6CrNiMo17-13-2) bez tepelného zpracování 

je austenitická s ojedinělými deformačními dvojčaty a s místy s vyloučeným -feritem, 

tvrdost v oblasti je max. 206 HV10, mikrotvrdost v oblasti je max. 170 HV0,1. 

 Mikrostruktura TOO materiálu 1.4918 (X6CrNiMo17-13-2) s TZ 740°C/2h. je tvořena 

austenitem a hrubými karbidy vyloučenými po hranicích zrn, velikost zrna je o cca 30% 

menší neţ u mat. bez TZ, tvrdost v oblasti je cca 188 aţ 216 HV10, mikrotvrdost  

v oblasti je max. 168 HV0,1. 

 Mikrostruktura TOO materiálu 1.4918 (X6CrNiMo17-13-2) s TZ 760°C/2h. je tvořena 

austenitem a hrubými karbidy vyloučenými po hranicích zrn, velikost zrna je o cca 20% 

menší neţ u mat. bez TZ, tvrdost v oblasti je cca 154 aţ 176 HV10, mikrotvrdost  

v oblasti je max. 178 HV0,1. 

 Mikrostruktura TOO materiálu 1.4918 (X6CrNiMo17-13-2) s TZ 780°C/2h. je tvořena 

austenitem a hrubými karbidy vyloučenými po hranicích zrn, velikost zrna je o cca 10% 

menší neţ u mat. bez TZ, tvrdost v oblasti je cca 151 aţ 169 HV10, mikrotvrdost  

v oblasti je max. 174 HV0,1. 

 Mikrostruktura TOO materiálu 1.4918 (X6CrNiMo17-13-2) je tvořena austenitem,  

v případě materiálu bez TZ s ojedinělými deformačními dvojčaty a s místy  

s vyloučeným  feritem. Další oblastí mající vliv na jakost svarového spoje je velikost 

zrna, kdy je pozorován velký rozdíl ve velikosti, při seřazení podle velikosti vzestupně 

má nejmenší velikost zrna TOO materiálu 1.4818 s TZ 740°C/2h., pak následuje  

TZ 760°C/2h., pak následuje  TZ 780°C/2h. a nakonec největší zrno má materiál bez 

tepelného zpracování. Nejvyšší dosaţená tvrdost (216HV10) je u základního materiálu 

s tepelným zpracováním 740°C/2h. U všech vzorků s tepelným zpracováním jsou 

pozorovány výrazné hranice zrn s vyloučenými karbidy. 

 

 Mikrostruktura svarového kovu u vzorků bez i s tepelným zpracováním je obdobná, 

tvořená licí strukturou - duplexní slitinou austenitu a feritu, hrubými částicemi,  

na hranicích zrn je vyloučena téměř souvislá vrstva další fáze. Tvrdost v oblasti je  
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u vzorku bez TZ max. 273 HV10 a mikrotvrdost max. 199 HV0,1, u vzorku s TZ 

740°C/2h. je tvrdost max. 306 HV10 a mikrotvrdost max. 229 HV0,1, u vzorku s TZ 

760°C/2h. je tvrdost max. 223 HV10 a mikrotvrdost max. 233 HV0,1  a u vzorku s TZ 

780°C/2h. je tvrdost max. 215 HV10 a mikrotvrdost max. 218 HV0,1. 

 Tepelné zpracování nemá zásadní vliv na mikrostrukturu svarového kovu ani  

na velikost zrna. Z hlediska tvrdosti je patrný vliv na jejich hodnoty. Nejvyšší tvrdost 

(306 HV10) byla naměřena u vzorků s TZ 740°C, dále  u vzorku bez TZ, dále u TZ 

760°C/2h. a nakonec u vzorku TZ 780°C/2h.  

 

4. Měření liniového chemického sloţení v TOO bylo u svarových spojů č. 1, 4, 14 a 17. 

Výsledky jsou uvedeny v kapitole 6.8 v příloze č. 3. 

 

 Měření liniové chemické analýzy na straně materiálu P92 (X10CrWMoVNb9-2) 

vykazuje pokles sloţky ţeleza na úroveň obsahu chromu u všech vzorků. Pouze  

u vzorku s tepelným zpracováním 740°C/2h. se objevuje samostatný peak dosahující 

původní hodnoty obsahu ţeleza s okamţitým poklesem původní hodnoty do liniového 

průběhu. Příčinou této změny můţe být lokální změna obsahu legujících prvků. U všech 

vzorků má opačný průběh obsah niklu kdy roste do úrovně obsahu ţeleza. Společný 

bod, kde se k sobě křivky přiblíţí od hranice ztavení se liší s rozdílným tepelným 

zpracováním. Největší vzdálenost vykazuje vzorek č. 14 (TZ 760°C/2h.) (obr. P3.6-

přílohy). U vzorku č. 17 (TZ 780°C/2h.) nedochází k ţádnému přiblíţení křivek (obr. 

P3.6-přílohy). 

 Z provedených liniových analýz ze strany materiálu P92 lze předpokládat, ţe difuzní 

pásma se liší od způsobu tepelného zpracování, čím vyšší teplota TZ tím je pásmo 

difuze širší. 

 

 Měření liniové chemické analýzy na straně materiálu 1.4918 (X6CrNiMo17-13-2) je 

odlišné pro linii vzorků s TZ 760°C/2h. (obr. P3.5-přílohy), kdy dochází ke skokovému 

sníţení obsahu ţeleza těsně ve svarovém kovu oproti vzorku s TZ 780°C/2h (obr. P3.5-

přílohy), kde dochází k pozvolnému poklesu obsahu ţeleza ve svarovém kovu. Opačný 

průběh má obsah niklu. 

  Z provedených liniových analýz ze strany materiálu 1.4918 je patrná skoková změna 

poklesu ţeleza u hranice TOO u vzorku s TZ 760°C/2h. V tomto případě bude difuzní 

pásmo velmi úzké. Naopak u vzorku s TZ 780°C/2h. bude pásmo difuze širší. 

 

 

4. Měření bodového chemického sloţení ve vybraných oblastech svar. spojů č. 1, 4, 14 a 

17. Výsledky jsou uvedeny v kapitole 6.9 a  v příloze č. 4. 

 

U vzorků č. 1, 4, 14 a 17 bylo na hranicích ztavení ze strany materiálu P92 

(X10CrWMoVNb9-2) a 1.4918 (X6CrNiMo17-13-2) provedeno lokální měření 

chemického sloţení.  

 

Ze srovnání analýz hranic ztavení ze strany materiálu P92 (X10CrWMoVNb9-2)  

u vzorků č. 1 (bez TZ), 4 (TZ 740°C/2h.), 14 (TZ 760°C/2h.) a 17 (TZ 780°C/2h.) 

vyplývá, ţe nejvyšší hm.% Fe (81,1 hm. %) je u vzorku č. 14 (TZ 760°C/2h.) (tab. 6.10)  

a nejniţší hm.% Fe (75,4 hm. %) (tab. 6.6) je u vzorku č. 1 (bez TZ), tento rozdíl 
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v obsahu ţeleza je zanedbatelný. Přesný opak nastává u obsahu chrómu, kdy nejniţší 

hm.% Cr (11,3 hm. %) je u vzorku č. 14 (TZ 760°C/2h.) a nejvyšší hm.% Cr  

(12,0 hm. %) je u vzorku č. 1 (bez TZ). Obsah chrómu u materiálu P92 před svařováním 

byl 8,9 hm. % (viz. tab. 5.1). Po svařování došlo tedy k jeho zvýšení na hranici ztavení  

o cca 3,1 hm. %. 

Velký rozdíl nastává u těchto dvou tepelných zpracování v obsahu niklu. Nejniţší  

hm. % Ni (4,8 hm. %) je u vzorku č. 14 (TZ 760°C/2h.) (tab. 6.10) a nejvyšší hm. % Ni 

(9,4 hm.%) (tab. 6.6) je u vzorku č. 1 (bez TZ). Obsah niklu u materiálu P92  

před svařováním byl 0,137 hm.% (viz. tab. 5.1), jehoţ zvýšení v lokálních místech můţe 

mít za následek sníţení ţáropevnosti v místech s vyšším obsahem niklu dle kapitoly 

2.7.1. 

Ze srovnání analýz hranic ztavení ze strany materiálu 1.4918 (X6CrNiMo17-13-2)  

u vzorků č. 1 (bez TZ), 4 (TZ 740°C/2h.), 14 (TZ 760°C/2h.) a 17 (TZ 780°C/2h.) 

vyplývá, ţe nejniţší hm.% Fe (46,3 hm. %) je u vzorku č. 17 (TZ 780°C/2h.) (tab. 6.13) 

a nejvyšší hm.% Fe (61,4 hm. %) je u vzorku č. 4 (TZ 740°C/2h.) (tab. 6.9). Nejniţší 

hm.% Cr (17,1 hm. %) je u vzorku č. 4 (TZ 740°C/2h.) (tab. 6.9) a nejvyšší hm.% Cr 

(18,1 hm. %) je u vzorku č. 14 (TZ 760°C/2h.) (tab. 6.11), tento rozdíl je zanedbatelný.   

Velký rozdíl je pozorován u vzorku č. 17 (TZ 780°C/2h.) v hm.% Ni (26,5 hm. %)  

(tab. 6.13), který je o cca 8,0 hm. % vyšší neţ u ostatních vzorků.  

Obsah molybdenu (3,9 hm. %) u vzorku č. 17 (TZ 780°C/2h.) (tab. 6.13) rovněţ 

převyšuje obsahy molybdenu u ostatních vzorků o cca 1,0 hm. %. 

Na snímcích a v tabulkách (příloha č. 4 a kapitola č. 6.9) byly dokumentovány další 

nalezené sloţky (místa) v daných oblastech, ke kterým patří např. karbidy, nitridy, 

samostatné vměstky, řady vměstků, precipitáty apod. Tato místa charakterizují lokální 

chemická sloţení jednotlivých sloţek. 

Posouzení lokálního chemického sloţení prokázalo výše uvedené rozdíly, mohou mít 

vliv na ţáropevnost heterogenních svarových spojů.  

 

 

4. Creepové vlastnosti heterogenních svarových spojů jsou ověřovány na vzorcích bez TZ 

a s TZ při 740°C/2h., 760°C/2h. a 780°C/2h. (kapitola 6.11). 

 

 Pro ověření creepových vlastností výše uvedených spojů, byl navrţen a realizován 

zkušební program pro sérii creepových zkoušek do lomu při teplotě 650°C a napětích 

odpovídajícím středním dobám do lomu oceli P92.  

 

 U zkoušek bez tepelného zpracování byly zkoušeny jiţ tři vzorky. U jednoho z nich,  

pro který byla navrţena teplota 650°C a napětí 130 MPa, došlo po 176-ti hodinách 

k lomu. U vzorků se stejnou teplotou, ale jiným zvoleným napětím 115 MPa a 100 MPa 

zkouška stále probíhá a doba expozice je v současné době 240 hodin. 

 

 Dále probíhají zkoušky vzorků s TZ 740°C/2h. při teplotě 650°C a napětích 130MPa, 

110MPa a 100 MPa (viz tab. 6.14). 

 

Pro vyhodnocení creepových zkoušek heterogenního svarového spoje materiálů P92 a 

1.4918 byla z dosavadních výsledků definována závislost na obr. 6.15. Konečné 

posouzení vlivu tepelného zpracování na creepové vlastnosti spoje bude provedeno  

po ukončení zkoušek.   
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Z výše uvedené diskuse výsledků lze konstatovat: 

 

Provedené svarové spoje metodou 141 s následným tepelným zpracováním při 740°C/2h. 

(vzorky č. 2, 3, 4),  760°C/2h. (vzorky č. 11, 12, 13, 14) a 780°C/2h. (vzorky č. 15, 16, 17, 

18) jsou z hlediska svařovacích parametrů a tepelného zpracování, svařované  

podle stanoveného postupu svařování WPS (obr. P7.2 aţ 7.4-přílohy)  dle ČSN EN ISO 

15614-1 vyhovující. 

 

Vzorek č. 1 (bez TZ) nelze vyhodnotit dle ČSN EN ISO 15614 (nedefinované kriterium 

tvrdosti pro ocel P92 bez tepelného zpracování). Proto je stanovený postup svařování a 

tím i svařování heterogenního svarového spoje označeno za nevyhovující (obr. P7.1-

přílohy). 

 

Hledisko ţáropevnosti heterogenních svarových spojů nelze jednoduše stanovit.  

Na základě výše uvedených analýz lze pouze předpokládat, ţe nejvýhodnější tepelné 

zpracování se zatím jeví 740°C/2h. Aţ po dokončení creepových zkoušek bude moţné 

stanovit optimální tepelné zpracování z hlediska ţáropevnosti. 
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8 NOVÉ POZNATKY PRO ROZVOJ VĚDNÍHO OBORU 

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 

 

 

Předloţená disertační práce přinesla řadu nových teoretických a praktických 

poznatků v oblasti metalurgické svařitelnosti heterogenních svarových spojů 

martenzitických a austenitických materiálů. Tyto svarové spoje jsou pouţívány  

na tepelných elektrárnách pro nové zdroje se super-kritickými parametry páry. Ţivotnost 

těchto spojů je přímo ovlivněna jejich creepovými vlastnostmi, ztíţenými pouţitím 

materiálů dvou odlišných strukturních fází. 

 

 

 

 

Za hlavní nové poznatky pro rozvoj vědního oboru strojírenská technologie lze označit: 

 

 studium a charakteristika pásem heterogenního svarového spoje ze strany 

martenzitického základního materiálu P92 (X10CrWMoVNb9-2) včetně vlivů  

při pouţití navrţených typů tepelného zpracování po svaření 

 

 studium a charakteristika pásem heterogenního svarového spoje ze strany 

austenitického základního materiálu 1.4918 (X6CrNiMo17-13-2) včetně vlivů  

při pouţití navrţených typů tepelného zpracování po svaření 

 

 posouzení vlivu tvrdostí a mikrotvrdostí různých typů vyskytujících se struktur 

v závislosti na tepelném zpracování svarových spojů 

 

 nalezení nových strukturních fází v austenitické oblasti svarových spojů 

 

 studium průběhů liniového chemického sloţení přes pásma heterogenního svarového 

spoje s ohledem na moţnou šířku difuzního pásma 

 

 provedení analýz bodového chemického sloţení a vyhodnocení vybraných míst 

heterogenních svarových spojů elektronovou mikroskopií EDS s ohledem na různé 

druhy pouţitého tepelného zpracování po svaření 

 

 návrh a provedení zkoušek creepových vlastností heterogenních svarových spojů ocelí 

P92 s ocelí 1.4918 

 

 zdůvodnění změn základních mechanických a metalurgických vlastností, chemického 

sloţení a creepových vlastností heterogenních svarových spojů ocelí P92 s ocelí 

1.4918 
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9 VYUŢITÍ VÝSLEDKŮ V PRAXI 

 

 

 

 

Uvedené teoretické poznatky (kapitola 8), které představují vědecký přínos  

pro rozvoj oboru svařování, je moţné přímo pouţít v praxi. 

 

Výsledky práce umoţňují v praxi:   

 

 na základě provedených zkoušek provést schválení postupu svařování (WPQR) 

heterogenního spoje P92 (X10CrWMoVNb9-2) a 1.4918 (X6CrNiMo17-13-2) včetně 

stanovení postupu svařování (WPS) dle ČSN EN ISO 15614-1 

 

 optimalizovat výběr technologie a parametrů svařování při provádění heterogenních 

spojů austenitického a martenzitického typu 

 

 optimalizovat tepelné zpracování heterogenních svarových spojů s ohledem  

na creepové vlastnosti spojů 

 

 zvýšit provozní spolehlivost, provozní bezpečnost a ţivotnost energetických zařízení 

 

 sníţit náklady při výrobě energetických zařízení 
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10 ZÁVĚR 

 

 

 Předloţená disertační práce se zabývá studiem vlastností pásem tepelně 

ovlivněných oblastí heterogenních svarových spojů austenitické oceli 1.4918 

(X6CrNiMo17-13-2) a martenzitické oceli P92 (X10CrWMoVNb9-2). Hlavním přínosem 

práce je studium vlastností TOO heterogenních svarových spojů a jejich mikrostruktury. 

Teoretické výsledky práce jsou porovnávány se studovanými vlastnostmi konkrétního 

heterogenního svarového spoje oceli 1.4918 a oceli P92. Hlavní přínosy práce jsou 

definovány  

v kapitolách 3, 4, 5, 6, 8 a 9. Výsledky řešení jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách a 

diskutovány v kapitole 7. 

 

 Teoretická část práce nastínila mnoţství problémových oblastí, vyskytujících se  

u jednotlivých ţáropevných materiálů samostatně. V rámci budoucího heterogenního 

svarového spoje se stala základem pro stanovení sledování důleţitých aspektů mající vliv 

nejenom na mechanické vlastnosti heterogenních svarových spojů, ale zejména  

na creepové vlastnosti tohoto spoje.  

 

 U všech sledovaných heterogenních svarových spojů a jejich pásem TOO byla 

stanovena makrostruktura, mikrostruktura, základní mechanické vlastnosti a měření 

mikrotvrdosti přes pásma TOO. Dále bylo provedeno studium mikrostruktury  

na elektronovém mikroskopu. Za velice cenné výsledky lze označit informace z provedené 

obrazové analýzy a měření průběţného chemického sloţení přes pásma TOO. Tento 

rozsáhlý soubor výsledků je přínosem pro vyuţití výsledků v praktických aplikacích  

při optimalizaci svařování heterogenních svarových spojů ocelí 1.4918  

(X6CrNiMo17-13-2) a oceli P92 (X10CrWMoVNb9-2) metodou 141. 

 

 Hlavním cílem práce bylo specifikovat kritická místa TOO svarového spoje  

z pohledu mikrostruktury a jeho krátkodobých i dlouhodobých vlastností. Stanovení 

creepových vlastností pásem TOO vyţaduje provedení dlouhodobých zkoušek. Pro 

spolehlivé odhady meze pevnosti v tečení se vyţaduje doba trvání zkoušky cca 40 000 

hodin, tj. cca 4,5 let. V disertační práci jsou uvedeny průběţné výsledky a zkoušky tečení 

heterogenních svarových spojů ocelí 1.4918 (X6CrNiMo17-13-2) a oceli P92 

(X10CrWMoVNb9-2). Konečné creepové vlastnosti pásem TOO výše uvedených 

heterogenních spojů mohou být vyhodnoceny aţ po ukončení všech zkoušek tečení. 

 

 Vyuţití výsledků disertační práce v praxi by mělo přinést zvýšení ţivotnosti 

energetických zařízení i při poţadavku zvyšování účinnosti při pouţití superkritických 

parametrů páry. V rámci dalšího výzkumu by bylo vhodné dokončit a dále vyhodnotit  

v současné době probíhajících zkoušek tečení heterogenních svarových spojů ocelí 1.4918 

(X6CrNiMo17-13-2) a oceli P92 (X10CrWMoVNb9-2). Výsledy této práce mohou být 

rovněţ pouţity jako vstupní údaje pro výpočet, navrhování a predikci ţivotnosti 

heterogenních svarových spojů pomocí moderních metod numerické simulace MKP.  
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11 CONCLUSION  

 
The submitted dissertation work deals with properties study of heat affected zones  

of heterogeneous weld joints  of austenitic steel 1.4918 (X6CrNiMo17-13-2) and 

martenzitic  steel  P92 (X10CrWMoVNb9-2). The main contribution of the work is 

comprehensive study of TOO properties of heterogeneous weld joints and their 

microstructure. The theoretical results of work are compared to studied properties of real 

heterogeneous weld connection of steel 1.4918 and steel P92.  The main contributions are 

defined in chapters 4, 5, 6 and 8. The results of solution are stated in single chapters and 

discussed in chapter 9. 

 

The theoretical part showed the amount of problematic areas, which occur by single 

heat-resistant material itself. This became a base for future heterogeneous weld connection 

for determination of important monitoring aspects, which have influence not only  

on mechanical properties of heterogeneous weld joint, but especially on creep properties  

of this joint. 

 

There was set macrostructure, microstructure, basic mechanical properties and 

measurement of micro-hardness through TOO zones in all monitored heterogeneous welds 

and their TOO zones. Further, there was performed microstructure study using electron 

microscope. We can indicate the information from image analysis and measuring  

of continuous chemical structure through TOO zones as very valuable results. This large 

set of results is contribution for use in practical applications during optimization  

of welding of heterogeneous weld connections of steel 1.4918 (X6CrNiMo17-13-2) and 

steel P92 (X10CrWMoVNb9-2) with the method 141. 

 

The main goal of work was to specify the critical areas of TOO weld joint  from  

the perspective of microstructure, short-term and long-term properties. Determination  

of creep properties of TOO zones requires long term testing. We need the test duration  

of cca 40 000 hours, that is cca 4,5 years for reliable estimates of stress-rupture strength.  

In the dissertation work are mentioned continuous results and constant-stress test  

of heterogeneous weld connections of steel 1.4918 (X6CrNiMo17-13-2) and steel P92 

(X10CrWMoVNb9-2). The final creep properties of TOO zones of above mentioned 

heterogeneous joints can be evaluated after all creep test are finished. 

 

The use of results of the dissertation work in practice should bring the increase  

of life time of energetic devices, even with the requirement of effectiveness increase with 

use of super-critical steam parameters. Within further research would be useful to finish 

and further evaluate currently proceeding creep test of heterogeneous weld connections  

of steel 1.4918 (X6CrNiMo17-13-2) and steel P92 (X10CrWMoVNb9-2). The results  

of this dissertation can be also used as enter data for calculation, designing and prediction 

of life time of heterogeneous weld connections using modern methods of numerical 

simulation by finite element method (FEM). 
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