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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 

C Larson-Millerova konstanta [-] 

CE uhlíkový ekvivalent [hm. %] 

HV10 tvrdost dle Vickerse při zatíţení 98N [-] 

HZ hranice ztavení 

I svařovací proud  [A] 

IIW Mezinárodní svářečský institut 

PLM Larson - Millerův parametr  [-] 

PA poloha svařování 

PM přídavný materiál  

RmT mez pevnosti při tečení [MPa] 

SK  svarový kov 

T teplota [°K] 

TNI CEN ISO TR  Technická normativní informace CEN 

TOO  tepelně ovlivněná oblast (svarového spoje) 

Tp teplota předehřevu [°C] 

TIG (WIG) Svařování netavící se elektrodou v ochranném inertním plynu (141) 

TZ  tepelné zpracování 

t čas [s] 

U svařovací napětí [V] 

v rychlost svařování [mm.s
-1

] 

WPQR Protokol o schválení postupu svařování 

WPS Stanovení postupu svařování 

ZM základní materiál 
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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 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 např. chemické sloţení, 

mikrostruktura, precipitační vytvrzování, příprava ke svařování, poloha svaru, počet svarů  

na konstrukci, provedení svářečských prací, následné zpracování atd. 

 

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 (roste hodnota CE), tím obtíţněji se daná ocel 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. 

 

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  
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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] 

 

 

 

 

 

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) [7]. 

 Patří zde například konstrukční materiály energetických zařízení, skříně a rotory 

parních i spalovacích turbín, kotlové trubky, produktovody a další [8]. 

Při dlouhodobém zatíţení konstrukčních materiálů za zvýšených teplot dochází k jevu, 

který se nazývá tečení (creep) [9, 10]. 

 

 

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 [7]. 

 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 [7, 8]. 
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Změny a procesy při tečení lze rozdělit do čtyř skupin [11]:  

 

 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 [8, 11, 12]: 

 

 difúzním pohybem atomů  – difúzní tečení 

 pohybem dislokací  – dislokační tečení 

 

 

2.4.2 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:   

 

 zpevnění tuhého roztoku 

 precipitační a disperzní zpevnění  

 dislokační zpevnění 

 

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%.  

 

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) 
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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 

 

2.7 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 [13, 14].  

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 

 

 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. 2.2).  

  

 

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 se super-kritickými parametry 

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

Westfalenu v Německu) [15].  

 

 

Dílec s heterogenním svarovým spojem a jeho sestavení je patrné z obr. 2.2. 
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Obr. 2.2  Dílec s heterogenním svarovým 

spojem P92-1.14918 a jeho sestavení  

(opracovaný heterogenní svarový spoj je 

označený šipkami) [15] 

 

 

2.8 Aplikace předehřevu u heterogenních svarových spojů 

 

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 bylo provedeno výpočtem dle Séferiána, ČSN EN 1011-2 posouzením dle ARA 

diagramu oceli P92 (obr. 2.3) [16] 

Na základě výpočtů a doporučení výrobců přídavných materiálu byla zvolena teplota 

přeehřevu 220°C a mezihousenková teplota (teplota Interpass) 260°C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3 ARA diagram oceli P92 [17] 
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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 

  

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

P92 (X10CrWMoVNb9-2) (tab. 5.1) a jakosti 1.4918 (X6CrNiMo17-13-2) (tab. 5.2). 

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 (tab. 5.3). 

Tvar, sestavení a rozměry svarového spoje je patrný z obr. 5.1 a 5.2. Doporučené 

parametry svařování jsou uvedeny v tab 5.4. 

 

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%] 

0,124 0,50 0,19 0,021 0,0020 0,137 8,90 0,421 0,196 1,72 0,006 0,046 0,0022 0,051 

 

Tab. 5.2 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. 5.3 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. 5.4 Doporučené svařovací parametry metodou 141 doporučené 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.1 Heterogenní svarový spoj           Obr. 5.2 Sestavení trubek před stehováním  
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5.1 Návrh provedení svarových spojů 

 

 Svarové spoje byly svařovány v poloze PA s otáčením. Před stehování a vlastním 

svařování byl proveden předehřev min. 220°C a v průběhu svařování byla sledována teplota 

Interpass max. 260°C, po svařování bylo provedeno chladnutí trubek v zábalu. 

 Z hlediska experimentu bylo navrţeno tepelné zpracování (TZ) 740°C/2h., 760°C/2h., 

780°C/2h. a jeden vzorek byl bez tepelného zpracování. 

 Označení svarových spojů a základní parametry svařování jsou uvedeny v tab. 5.5.  

 

Tabulka 5.5 Označení vzorků, parametry svařování a tepelné zpracování svarových spojů 

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 

 

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 [18, 19]. 

 

6.1 Nedestruktivní zkoušky 

 

Nedestruktivní zkoušky (vizuální kontrola, kapilární zkouška a radiografická zkouška) byly 

provedeny na všech vzorcích. 

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

vyhovující. 

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

vzorek označen za nevyhovující. 

 

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 [20, 21].  

Veškeré provedené zkoušky tahem byly vyhovující. 
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6.3 Zkouška lámavosti 

  

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

na určených zkušebních vzorcích. Pro tloušťky materiálů menší neţ 12 mm musí být 

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

Veškeré provedené zkoušky lámavosti byly vyhovující. 

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. 

Veškeré provedené zkoušky rázem v ohybu byly vyhovující.  

 

6.5 Zkoušky tvrdosti 

  

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

proběhlo při teplotě okolí 20°C. Kriteriem pro vyhodnocení zkoušek tvrdosti HV10 byla 

norma ČSN EN ISO 15614-1 (obr. 6.1). Jako doplňkové zkoušky byly provedeny zkoušky 

mikrotvrdosti HV0,1 (dle obr. 6.2, 6.4, 6.5). Na obr. 6.3 je zobrazeno měření tvrdosti vzorku 

č. 4).   
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.1 Umístění vpichů při HV10      Obr. 6.2 Měření mikrotvrdosti HV 0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.3 

Tvrdost HV10  

 svar. spoje č. 4 

P92 1.4918 
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Obr. 6.4 Měření mikrotvrdosti HV0,1 v pásmech TOO základního materiálu  P92 a 1.4918 

vzorku č. 1   

 
Obr. 6.5 Měření mikrotvrdosti HV0,1v pásmech TOO základního materiálu  P92 a 1.4918  

vzorku č. 4 

HV0,1 

[mm] 

HV0,1 

[mm] 
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6.6 Kontrola makrostruktury 

  

Výsledky zkoušek makrostruktury vzorků č. 1, 4 (obr. 6.6), 14 a 17 jsou vyhovující.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.6 Makrostruktura  

              vzorku č. 4 

 

 

 

6.7 Kontrola mikrostruktury 

  

 Mikrostruktura svarových spojů byla provedena vzorků č. 1, 4, 14 a 17 v oblasti obou 

základních materiálů (ZM P92 a ZM 1.4918), v hranicích ztavení obou materiálů (HZ P92, 

HZ 1.4918) a ve svarovém kovu (SK).  

 Podrobné posouzení struktur je uvedeno v disertační práci. 

 

   
Obr. 6.7 Vzorek č. 4 HZ P92   Obr. 6.8 Vzorek č. 4 HZ 1.4918   Obr. 6.9 Vzorek č. 4 SK 

 

Obr. 6.7 – Vzorek č. 4 (hranice ztavení P92) popuštěný martenzit, TZ 740°C/2h (100x). 

Obr. 6.8  - Vzorek č. 4 (hrabice ztavení 1.4918) austenit,  hrubé karbidy vyloučené  

po hranicích zrn, TZ 740°C/2h. (100x) 

Obr. 6.9 - Vzorek č. 4 (svarový kov) licí struktura - duplexní slitina austenitu a feritu, hrubé 

částice, na primárních hranicí zrn je vyloučena téměř souvislá vrstva další fáze, TZ 740°C/2h. 

(100x) 
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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. Na obr. 6.10 je 

znázorněna liniová chemická analýza přes TOO ze strany materiálu P92.  

 

 
0 2 4 6 8 10

keV

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

 cps/eV

Fe-KAMn-KACr-KASi-KA Mo-KANi-KAAl-K

 Fe  Fe  Mn 
 Mn 

 Cr 

 Cr 

 Si  Mo  Mo  Mo  Ni 

 Ni 

 Al 

 
 

 

 
Obr. 6.10   Měření průběţné (liniové) chemické analýzy v oblasti TOO základního materiálu 

P92 vzorku č. 4 - neleptaný povrch  (Point number 9,5 = hranice ztavení)  
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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. V tabulce 6.1 a obr. 6.11 je uveden příklad hodnocení bodové analýzy 

vzorku č. 1 ze strany austenitického materiálu 1.4918. 

 

Tab. 6.1 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  
 

  
 

  
Obr. 6.11  EDS analýza vybraných míst (dle tabulky 6.1) vzorku č. 1 v oblastech svarového 

spoje ze strany základního materiálu 1.4918 (na obr. značen A) 

rada vmestku - detail 
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Obr. 6.11-pokračování  EDS analýza vybraných míst (dle tabulky 6.1) vzorku č. 1 v oblastech 

svarového spoje ze strany základního materiálu 1.4918 (na obr. značen A) 
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6.10 Creepové vlastnosti heterogenních svarových spojů P92 a 1.4918 

 

 

Pro ověření ţáropevnosti heterogenních svarových spojů ocelí P92 (X10CrWMoVNb 

9 - 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 20, 21, 

22. 

 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,  

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 6.12 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. 6.12 Graf závislosti napětí na Larson-Millerově parametru 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 v disertační práci bylo provedeno rozdělení jednotlivých 

posuzovaných oblastí. 

  

Z dosaţených výsledků a jejich hodnocení je moţno vyslovit následující závěry: 

 

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. 7.1)  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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VŠB – Technická univerzita Ostrava Autoreferát disertační práce 

 

 25 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.1 Stanovení postupu svařování (WPS) vzorku č. 4 (strana 1) 
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Obr. 7.1 Stanovení postupu svařování (WPS) vzorku č. 4 (strana 2) 
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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 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 (X10CrWMoVNb 9 - 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 3, 4, 

5, 6, 8  and 9. The results of solution are stated in single chapters and discussed in chapter 7. 

 

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 (X10CrWMoVNb 9 - 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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