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ANOTACE 
 

Disertační práce se zabývá svařitelností modifikovaných a vlastnostmi svarových 

spojů 9 ÷ 12% Cr  žárupevných ocelí, se zaměřením na svarové spoje oceli P92. Ocel P92, 

stejně jako ostatní oceli této skupiny, nachází své využití při rekonstrukci a výstavbě 

nových energetických zdrojů.  

 

Teoretická část práce se věnuje popisu současného stavu vývoje modifikovaných 

žárupevných ocelí  a jejich vlastností. Práce je zaměřena na ocel P92 jako jedné z hlavních 

představitelů této skupiny ocelí. V úvodu práce je popsán historický vývoj  

a  charakteristika 9 ÷ 12% Cr ocelí. Další část popisuje mikrostrukturu a tepelné 

zpracování oceli P92.  Vzhledem k používání oceli P92 v podmínkách dlouhodobé teplotní 

expozice (creepu), je v práci proveden rozbor chování v průběhu creepové expozice. 

V závěru teoretické části je charakterizována svařitelnost oceli P92 a problematika 

heterogenních svarových spojů žárupevných ocelí. Na základě teoretického rozboru byly 

stanoveny cíle a navržen postup řešení, který umožní studium vlastností  a ověření 

svařitelnosti oceli P92. 

 

Praktická část disertační práce je rozdělena na dvě etapy. První etapa je zaměřena  

na provedení reálných svarových spojů navrženými metodami svařování. Je zde zkoumán 

vliv použitých metod svařování a vliv aplikovaných rozdílných režimů tepelného 

zpracování na vlastnosti svarového spoje. Etapa druhá je zaměřena na studium tepelně 

ovlivněné oblasti oceli P92 s využitím modelovací techniky. K modelování bylo využito 

simulátoru SMITWELD. Namodelované vzorky byly pak následně podrobeny zkouškám 

za účelem získání základních mechanických vlastností a rozboru výsledné mikrostruktury. 

V průběhu realizace obou etap byly souběžně prováděny zkoušky creepových vlastností 

základního materiálu a reálných svarových spojů. 

 

V závěru disertační práce jsou shrnuty dosažené výsledky a definovány závěry 

vyplývající z provedených zkoušek pro rozvoj oboru i praktické aplikace. 
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ANNOTATION 
 

Doctoral thesis deals with the weldability of modified materials and properties of 

welded joints from 9 ÷ 12% Cr of steel for high temperature service, which are focused on 

the welded joint from material grade P92. Steel P92 for high temperature service and other 

steels from this group find their use in reconstruction, alteration and construction of new 

energy source.  

 

The theoretical part of this doctoral thesis is aimed to describe the current state of 

development of modified steels for high temperature service and their properties. The work 

is focused on P92 steel as one of the main representatives of this group of steels. The 

historical development and characterization of 9 ÷ 12% Cr is described in the introduction. 

The next section describes the microstructure and heat treatment of steel P92. Due to the 

use of steel P92 in terms of long thermal exposure (creep), the behavior of steel during 

creep exposure is analyzed in this dissertation. The weldability of steel P92 and problems 

of heterogeneous welded joint of steel for high temperature service is characterized in 

conclusion of the theoretical parts. Based on theoretical analysis were defined objectives 

and proposed the solution procedure, which enables the study of properties and verification 

of weldability of steel P92.  

 

The practical part of the thesis is divided into two phases. The first phase is focused 

on execution of real welded joints with determined welding processes. The influence of 

welding processes and different mode of heat treatments are investigated on the properties 

of welded joints in this section. Second part of dissertation is aimed on the study of HAZ 

(Heat Affected Zone) of steel P92, where was applied simulation technique. Simulator 

SMITWELD was used for this part of investigation. Modeled samples from the simulation 

were subsequently tested in order to obtain mechanical properties and analysis of the final 

microstructure. Creep tests of base metal and real welded joints were simultaneously 

performed during realization of both phases of this practical part.   

  

The achieved results and defined conclusion are summarized at the end of the 

dissertation, which describe benefits for development of the fields and practical 

applications.  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZNAČEK 

A materiálová konstanta [-] 

ARA diagram anizotermického rozpadu austenitu 

Ac1 teplota počátku austenitické transformace při ohřevu [°C] 

Ac3 teplota konce austenitické transformace při ohřevu [°C] 

A5 tažnost  [%] 

b Burgersův vektor [m] 

C materiálová konstanta [-] 

CE uhlíkový ekvivalent [hm. %] 

Crekv ekvivalentní obsah chromu [%] 

d střední průměr částice [nm] 

F ferit 

GTAW Gas Tungsten Arc Welding (svařování metodou 141) 

HDgl obsah difúzního vodíku stanovený glycerínovou metodou [ml·100g
-1

] 

HV10 tvrdost dle Vickerse při zatížení 98 N [-] 

HZ hranice ztavení 

I svařovací proud [A] 

IRA diagram izotermického rozpadu austenitu 

J faktor ukazatele metalurgické čistoty [%] 

KCV vrubová houževnatost, vrub tvaru V [J·cm
-2

] 

KV nárazová práce [J] 

K1, K2, Kc     karbidické fáze 

L střední vzájemná vzdálenost mezi dislokacemi  [nm] 

L1, L2 celková délka čar  [m] 

l vzájemná vzdálenost částic [nm] 

le vzájemná vzdálenost malých částic [nm] 

leff efektivní vzájemná vzdálenost částic částic [nm] 

ls vzájemná vzdálenost velkých částic  [nm] 

Mf teplota konce martenzitické transformace [°C] 

MMAW Manual Metal Arc Welding (svařování metodou 111)  

Moekv ekvivalentní obsah molybdenu [hm. %] 

Ms teplota počátku martenzitické transformace [°C] 

NAlN/600°C obsah dusíku vázaní na nitridy hliníku při teplotě 600°C [hm. %] 
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Ncelk celkový obsah dusíku v oceli [hm. %] 

Niekv ekvivalentní obsah niklu [%] 

Nss volný obsah dusíku  [hm. %] 

Nss/600°C volný obsah dusíku při teplotě 600°C [hm. %] 

Nss/1050°C volný obsah dusíku při teplotě 1050°C [hm. %] 

NVN obsah dusíku, který je k dispozici pro tvorbu nitridu vanadu [hm. %] 

PLM Larson – Millerův parametr [-] 

Qs skutečný příkon při svařování [kJ·cm
-1

] 

R plynová konstanta  [J·K
-1 

· mol
-1

] 

Re mez kluzu  [MPa] 

Rm mez pevnosti [MPa] 

RmTSS mez pevnosti při tečení svarového spoje [MPa] 

RmTZM mez pevnosti při tečení základního materiálu [MPa] 

RmT/t/T časová mez pevnosti při tečení [MPa] 

RmT/ 10
5
 mez pevnosti při tečení za dobu 100 000 hodin [MPa] 

Rp0,2 smluvní mez kluzu [MPa] 

Rp0,2min   minimální smluvní mez kluzu [MPa] 

RX/t/T mez tečení pro dosažení určitého stupně deformace (1%, 2%, atd.)  [MPa] 

SAW Submerged Arc Welding (svařování metodou 121) 

SK svarový kov 

SRF součinitel pevnosti svarového spoje [-] 

s střední délka dislokačních úseků  [nm] 

T teplota [°C] 

Tg mezní teplota [°C] 

Tm teplota tání oceli [°C] 

Tmax maximální dosažená teplota [°C] 

Tmin minimální dosažená teplota [°C] 

TOO tepelně ovlivněná oblast (svarového spoje) 

Tp teplota přehřátí [°C] 

TZ tepelné zpracování 

T1,T2,... označení jednotlivých teplotních cyklů 

t čas [s] 

U svařovací napětí [V] 

v průměrná rychlost svařování [cm·min
-1

] 
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X faktor ukazatele metalurgické čistoty [ppm] 

Z kontrakce [%] 

ZM základní materiál 

Δt8/5 čas ochlazování mezi 800 °C a 500 °C [s] 

ε deformace [%] 

m  minimální rychlost sekundárního tečení (creepu) [s
-1

] 

s  rychlost sekundárního tečení (creepu)  [s
-1

] 

π Ludolfovo číslo  [-] 

ρ celková hustota dislokací [m
-2

] 

ρm hustota pohyblivých dislokací [m
-2

] 

σ aplikované napětí  [MPa] 
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1 ÚVOD 
 

S rostoucí poptávkou po elektrické energii roste i snaha o zvýšení účinnosti 

energetických zařízení. Řada vyspělých zemí se v posledních letech zabývá výstavbou 

energetických zařízení pracující s tzv. superkritickými parametry páry, to je s pracovní 

teplotou nad 600°C a tlakem nad 26 MPa. Očekává se, že u těchto zařízení stoupne 

účinnost z 35% až na 45 %, a tím se podstatně sníží emise CO2 [7]. 

 

Pro konstrukci nejnamáhavějších částí takového zařízení nelze využívat materiály 

pracující s klasickými parametry dosavadních elektráren, ale je třeba se zaměřit na vývoj 

nových žárupevných ocelí.  Velká pozornost je již nějakou dobu věnována vývoji nových 

modifikovaných žárupevných martenzitických ocelí na legující bázi CrMoVNbN nebo 

CrMoVWNbN s obsahem chromu 9 až 12 %. Předností modifikovaných chromových ocelí 

je vyšší odolnost proti korozi a opalu, vyšší prokalitelnost, žárupevnost a koeficient 

přestupu tepla. 

 

Svarové spoje, které jsou nezbytnou součásti při výstavbě např. potrubních celků, 

sběrných komor, jsou v případě konstrukce z těchto ocelí stěžejním místem.  Každý 

svarový spoj je místem, kde dochází k degradaci mechanických vlastností a žárupevnosti 

materiálu. Degradace je způsobena rozdíly v chemickém složení základního materiálu  

a svarového kovu, licí strukturou svarového kovu, mikrodefekty ve svarovém kovu  

a teplotními cykly při svařování, kterým je vystaven svarový kov a tepelně ovlivněná 

oblast (TOO) svarového spoje.  

 

Snížení degradačních procesů při svařování souvisí s vyžadováním velké 

technologické kázně v průběhu celého procesu svařování a s detailní znalostí 

mikrostruktury a vlastností všech částí svarového spoje. Technologická kázeň souvisí 

s teplotním režimem (teplota předehřevu, teplota interpass, režim tepelného zpracování),  

a parametry svařování. Vlastnosti jednotlivých pásem TOO svarového spoje nelze, 

s ohledem na jejich malé rozměry, studovat klasickými metodami, ale pouze pomocí 

modelovací techniky.  Nutnou podmínkou pro využití modelovací techniky je znalost 

teplotních cyklů, kterým jsou jednotlivá pásma TOO vystavena. 

 

 Studium těchto vlastností a experimentální odzkoušení rozdílných teplotních 

režimů v návaznosti na různé druhy možných technologií svařování pak mohou přispět 
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k poznání svarových spojů těchto ocelí a ke zvýšení životnosti a spolehlivosti 

energetických zařízení.  
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2 CHARAKTERISTIKA ŽARUPEVNÝCH 9 ÷ 12% CR 
OCELÍ SE ZAMĚŘENÍM NA OCEL P92 

 

2.1 Historický vývoj 9 ÷ 12% Cr ocelí 
 

Historický vývoj těchto ocelí sahá až do roku 1912, kdy německý výrobce oceli 

Krupp a Mannesmann vyvinul 12% Cr ocel odolnou proti korozi s obsahem 2 až 5% Mo. 

Tato ocel však nenašla komerční využití [1]. Významnou roli pro prvotní využití 

v energetickém průmyslu sehrála ocel T9 se složením 9%Cr1%Mo vyvinutá v roce 1936.  

 

Zrychlený vývoj ocelí s vyšším obsahem Cr nastal v roce 1950 v Německu, kdy byla 

firmou Mannesmann vyrobena ocel X20CrMoV121. Tato ocel umožňovala konstruovat 

uhelné elektrárny s vyššími provozními parametry. Od roku 1970 se vývoj ocelí pro 

tepelnou energetiku soustředil hlavně do USA a do Japonska. V USA byla vyvinuta 

Combustion Engineering a Oak Ridge National Laboratories ocel T/91 s creepovou 

odolností o 50% vyšší než u oceli X20CrMoV121 při 600°C [2]. V letech 1983 až 1985 

byla schválena dle ASTM/ASME. V polovině 80. let vývoj nových ocelí legovaných 

wolframem přešel do Japonska. Profesor Fujita z univerzity v Tokiu vyvinul novou 

feriticko-martenzitickou ocel TB9 legovanou wolframem a bórem, později nazývanou  

NF 616.  Tato ocel byla schválena ASME v roce 1994 pod známým názvem P92 [76]. 

 

Sumitomo Metal Industries a Mitsubishi Heavy Industries zavedli novou 12% Cr ocel 

HCM12A (VM12-SHC) s přísadou mědi, která byla schválena ASME v r. 1994 pod 

názvem P122. Schéma vývoje martenzitických chromových žárupevných ocelí je uvedeno 

na obrázku 2.1. 
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Obrázek 2.1: Schéma vývoje modifikovaných chromových ocelí 

Mez pevnosti při tečení (600 °C/10
5
 h) 3, 4. 

 

2.2 Charakteristika žárupevných materiálů 

 

Žárupevné oceli tvoří velkou skupinu kovových materiálů, které mají využití  

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

a strojní součásti tepelné energetiky (přehříváky a parovodní potrubí, kotlové bubny, atd.).  

 

 V dostupné odborné literatuře není jednoznačně definován termín pro oceli 

žárupevné nebo oceli pro práci za zvýšené teploty. Pro pochopení rozdílů těchto termínů  

je třeba definovat pojem mezní teploty Tg, kterou pro daný materiál vyznačuje průsečík 

dvou charakteristik pevnostních vlastností za zvýšené teploty, tj. minimální hodnoty meze 

kluzu Re (Rp0,2) a časové pevnosti při tečení RmT/T/t (resp. RZ/t/T) [1] – viz. obrázek 2.2. 
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Obrázek 2.2: Stanovení mezní teploty Tg pro standardní žárupevné oceli 

(např. pro 15 CrMo ocel –Tg  kolem 485 °C)  [3]. 

 

Všechny oceli a slitiny, které jsou používány pro práci za teploty vyšší než Tg jsou 

nazývány žárupevnými. Tyto oceli pracují v podmínkách tečení (creepového namáhání)  

a pro pevnostní výpočty dovoleného napětí se používá časová pevnost při tečení RmT/T/t 

nebo časová mez tečení. V materiálech pracujících pod mezní teplotou Tg procesy tečení 

již neprobíhají a jejich pracovní teplota je zpravidla nižší než 400 °C. 

 

Od určité „vysoké“ teploty již oceli nejsou schopny plnit požadavky na žárupevnost 

a proto je nezbytné použití superslitin Fe, Co a Ni. Při současném stavu rozvoje 

austenitických ocelí a nových ocelí typu 9 ÷ 12 % Cr-Mo-V + W, Co, N, Nb, B  je tato 

teplota blízká 650 °C [3]. 

 

Žárupevné oceli a slitiny se používají hlavně pro konstrukci energetických strojů  

a zařízení, tj. kotlů, parovodních a přehřívákových potrubí, zásobníků, parních a plynových 

turbín, armatur a dalších prvků tepelných strojů, dále také pro zařízení těžké chemie 

vyžadujících vysokou reakční teplotu. Základním požadavkem kladeným na žárupevné 

materiály je zachování určitých mechanických vlastností při vyšší teplotě a dalších 

činitelích, které rozhodují o procesech deformace. Požadavky kladené na žárupevné 

materiály jsou podle [6, 4] např.: 

 vysoká dlouhodobá pevnost při tečení, 

 vysoká mez kluzu a pevnost v tahu, 

 dobrá tvařitelnost, tažnost a odolnost proti křehkému porušení, 

 vysoká odolnost proti tepelné a tepelně-mechanické únavě,  

 stabilita struktury a vlastností, nízká náchylnost jak k poklesu zpevnění, tak  

i k nárůstu zpevnění a provozní křehkosti, 
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 výhodné fyzikální vlastnosti – vysoký součinitel tepelné vodivosti a nízký 

součinitel teplotní roztažnosti, 

 dobrá žáruvzdornost a korozní odolnost v prostředí spalin a vodní páry,  

 dobré technologické vlastnosti – vhodnost k tváření a svařitelnost. 

 

Žárupevné materiály je možné podle současného stavu znalostí vývoje a použití 

rozdělit do několika skupin [1, 3, 6]:   

 

 Uhlíkové kotlové oceli  
 

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

Jsou vhodné pro nízkoteplotní okruhy parních kotlů do teploty 450 °C. Nejznámějšími 

představiteli jsou oceli třídy 11 483, 12 021 a 12 022 (značení materiálů  

dle ČSN 42 0002:1976) pro kotlové trubky. Zvláštností je nová mikrolegovaná ocel 12 025 

vyráběná ve variantách mikrolegur 0,02 až 0,05 hm.% Nb nebo 0,05 až 0,07 hm.% V. Její 

použití se blíží teplotě 500 °C. Způsobem zpevnění struktury karbonitridickými částicemi 

je podobná některým nízkolegovaným ocelím [5].  

 

 Nízkolegované oceli  
 

Jde o skupinu žárupevných ocelí na legující bázi CrMo a CrMoV, které z hlediska 

hmotnosti představují největší podíl tepelně namáhaných komponent u bloků tepelné 

energetiky. Za nejrozšířenější je považována ocel 15 313 na bázi 2,25 Cr - 1 Mo,  

z oceli legovaných vanadem potom typ 15128 na bázi 0,5 Cr - 0,5 Mo - 0,3 V. 

 

Vedle těchto ocelí používaných na trubkové varné systémy, přehříváky i parovody 

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

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

 

V této skupině se při vyšším legování chromem uvádějí rovněž vodíkuvzdorné  

a zároveň žárupevné nízkolegované oceli, jako například ocel 15 421 (3 Cr - 0,5 Mo) nebo  

15 423 (3 Cr - 0,5 Mo - 0,5 V), které nahradily dřívější obtížně technologicky 

zpracovatelné oceli s wolframem.  

 

Vysoká žárupevnost nízkolegovaných ocelí tř. 15, která je odstupňovaná podle 

optimálního legování zejména prvky Mo a V, je dána vysokým podílem precipitačního 

zpevnění struktury, částečně i substitučním zpevněním atomy Mo v tuhém roztoku [5]. 
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 Martenzitické Cr oceli 
 

K žárupevným martenzitickým ocelím se zvýšeným obsahem chrómu patří oceli 

s obsahem chromu od 5 hm.% Cr (17 102), kvalitativně vyšší žárupevnost představují oceli 

9 až 12 hm.% Cr legované dále nízkými obsahy Mo (do 1 hm.%) a V (do 0,5 hm.%). [5] 

Mezi tyto oceli patří také např. vodíkuvzdorné oceli 9 Cr- 1 Mo - 0,5 V (17 116  

resp. 17 117); jako typická martenzitická ocel, která se často používá je ocel 17 134 na bázi 

12 Cr - 1 Mo - 0,5 V. V poslední době se je středem zájmu také ocel na bázi  

9 Cr - Mo - V - Nb - N (17 119) známá pod názvem P91 (tato ocel je příbuzná oceli P92). 

U této oceli, která svou žárupevností konkuruje nesrovnatelně dražším austenitickým CrNi 

ocelím, je úspěšně využito jak vytvrzení tuhého roztoku zejména atomy Mo, tak vytvrzení 

jemnými precipitáty na bázi karbonitridů vanadu a niobu [5]. 

 

K ocelím, které se používají vesměs k výrobě tlakových systémů kotlů (přehříváky, 

parovody, směšovací kusy atd.) patří i o oceli na bázi 12 CrMoW(V), někdy se zvýšenými 

obsahy Ni - do cca 1 hm.% pro zvýšení prokalitelnosti - např. 17 126, které se používají 

pro výrobu rotorů parních a plynových turbín, turbínových lopatek, skříní apod.  

U martenzitických ocelí při vyšším obsahu Cr dosahujeme vlivem povrchové pasivace 

zároveň zvýšenou opaluvzdornost při pracovních teplotách až do 650 °C [5]. Mezi oceli  

se zlepšenou žáruvzdorností a vysokou odolností proti oxidaci za teploty až 650°C se řadí 

martenzitická ocel VM12-SHC. Tato ocel má ve srovnání s klasickými představiteli  

9 ÷ 12% Cr ocelí, zvýšený obsah chromu ( 10 až 13% Cr) a je legována kobaltem  

se středním obsahem > 1,0 %.   

 

 Austenitické žárupevné oceli 
 

Tyto oceli představují ze slitin železa skupinu s největší odolností proti tečení  

za vysokých teplot. Žárupevnost je u těchto materiálů daná snadnou tvorbou  

tzv. vrstevných chyb, které zamezují skluzový pohyb dislokací a k jejich konstrikci  

a dalšímu pohybu je nezbytné výrazné zvýšení napětí. 

 

Oceli legované 21 hm.% Cr a 13 hm.% Ni se používají do teplot 650 - 700 °C; 

špičkové typy s variantami dalšího legování, např. V; W; B; Nb; Al atd. až do 750 °C. 

Jejich vysoká žárupevnost je daná zvláštními vytvrzovacími režimy, kdy po rozpouštěcím 

žíháním a ochlazení ve vodě a následném vytvrzování při teplotách 700 - 790 °C, dochází  
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ke vzniku speciálních karbidů a karbonitridů V; W; Nb a intermetalických fází, např. Ni3 

(Al, Ti) [5]. 

 

2.3 Charakteristika 9 ÷ 12% Cr ocelí se zaměřením na ocel P92 

 

Vývojový trend popsaný v úvodu této kapitoly je úzce spjat s modifikací chemického 

složení žárupevných ocelí. Změny chemického složení od počátku 50 let  minulého století 

spočívají zejména ve snižování obsahu uhlíku a legování 1 – 2% wolframu a mikrolegur 

Nb, B a N.  Chemické složení vybraných typů žarupevných ocelí je uvedeno v tabulce 2.1. 

a mechanické vlastnosti v tabulce 2.2. 

 

Tabulka  2.1: Chemické složení vybraných modifikovaných  

martenzitických žárupevných ocelí [7]. 

Označení 
Materiálové 

číslo 

ASTM 

Grade 

Prvky v hm. % 

C Si Mn Cr Ni Mo V W Nb Ostatní 

M
ar

te
n
zi

ti
ck

é 
o

ce
li

 
(9

 ÷
 1

2
%

  
C

r)
 

X20CrMoV121 

(X20) 
1.4922  

0,17-

0,23 
0,50 1,00 

10,0-

12,5 

0,30-

0,80 

0,80-

1,20 

0,25-

0,35 
- - - 

X10CrMoVNb 

9-1 (P91) 
1.4903 T/P91 

0,08-

0,12 

0,20-

0,50 

0,30-

0,60 
8,0-9,5 0,40 

0,85-

1,05 

0,18-

0,25 
- 

0,06-

0,10 

N0,030-

0,070 

X11CrMoWVNb 

9-1-1 (E911) 
1.4905 T/P911 

0,09-

0,13 

0,10-

0,50 

0,30-

0,60 

8,50-

9,50 

0,10-

0,40 

0,90-

1,10 

0,18-

0,25 

0,90-

1,10 

0,06-

0,10 

N0,05-

0,09 

X10CrWMoVNb 

9-2 (P92) 
 T/P92 

0,07-

0,13 
0,5 

0,30-

0,60 
8,5-9,5 0,40 

0,30-

0,60 

0,15-

0,25 

1,5-

2,0 

0,04-

0,09 

N0,03-

0,07 

B0,001-

0,006 

X12CrCoWVNb 

12-2-2 (VM12)   0,11 0,45 0,2 11,5 0,28 0,23 0,24 1,40 0,065 

Co1,3 

N0,055 

B0,003 

 

Tabulka  2.2: Mechanické vlastnosti vybraných modifikovaných  

martenzitických žárupevných ocelí [7]. 

Ocel Rp0,2 Rm A Av (ISO-V) 

MPa MPa % J 

X20 (1.4922) 500 700-850 16 39 

T/P91 (1.4903) 450 620-850 17 41 

E911 (1.4905) 450 620-850 17 41 

T/P92 440 620-850 17 27 

VM12-SHC 450 620-850 17 27 

 

 

Oblast nasazení jednotlivých druhů ocelí závisí na řadě kritérií. Mezi hlavní kritéria 

se řadí tlak, teplota a médium. Například ocel P92 se využívá pro výrobu parovodů, 

sběračů (bubnů) a potrubí pracující s max. teplotou 625°C a 635°C pro přehříváky [9]. 

 

Přehled použitelnosti a srovnání průměrných hodnot meze pevnosti při tečení 

jednotlivých ocelí je na obrázku 2.3.  
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Obrázek 2.3: Průměrné hodnoty meze pevnosti v tečení v N/mm

2
 po 100000 h [9]. 

  

Vývoj modifikovaných 9 ÷ 12% Cr ocelí byl především zaměřen na splnění 

následující požadavků [10]: 

 RmT/10
5
 h/600 °C ≥ 100 MPa, 

 Rp0,2 min = 600 MPa u ocelí pro rotory a Rp0,2 min = 450 MPa u ocelí pro odlitky  

a tvářené polotovary, 

 lomová tažnost při creepu a houževnatost by měly být ekvivalentní nebo lepší než  

u klasických nízkolegovaných CrMoV ocelí, 

 odolnost proti zkřehnutí v průběhu dlouhodobé expozice při pracovních teplotách, 

 dobré slévárenské vlastnosti, 

 prokalitelnost přinejmenším do  1200 mm a do  500 mm u odlitků, 

 svařitelnost, 

 dobrá odolnost proti oxidaci v prostředí páry. 

 

Vliv obsahu chromu na fázové složení ocelí dokumentuje obrázek 2.4, kde je uveden 

řez ternárním rovnovážným fázovým diagramem soustavy Fe-Cr-C pro C = 0,1 hm.%.  
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Obrázek 2.4: Řez rovnovážným fázovým diagramem soustavy Fe-Cr-C 

pro 0,1 hm.% C, K1, K2, Kc – karbidické fáze 11. 

 

Z obrázku je patrné, že ocel s 9 ÷ 12% Cr se nachází při teplotě austenitizace  

1150 °C v blízkosti rozhraní austenit + ferit. Legování této oceli dalšími feritotvornými 

prvky sice zlepšuje odolnost vůči tečení, ale má za následek zúžení oblasti stabilního 

austenitu a zvyšuje pravděpodobnost tvorby vysokoteplotního -feritu 10. Dolegováním 

této oceli vhodnými austenitotvornými prvky, např. C, N, Mn, Ni, Cu nebo Co, eliminuje 

účinky feritotvorných prvků na konstituci 9 ÷ 12% Cr ocelí 12, 13. 

 

Složení ocelí je obvykle určováno množstvím rozpuštěných legujících prvků.  

Pro prvotní odhady vlivu chemického složení na mikrosturukturu lze využít empirických 

vztahů pro vypočet ekvivalentního obsahu chromu a niklu společně  

s Schaeffler-Schneiderovým  diagramem (obrázek 2.5). 

 

Mezi nejpoužívanější empirické rovnice lze zařadit [14]: 

 

Crekv = Cr + 2Si + 1,5Mo + 5V + 5,5Al + 1,75Nb + 1,5Ti + 0,75W (2.1) 

 

Niekv = Ni + Co + 0,5Mn + 0,3Cu + 2,5N + 30C    (2.2) 
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Obrázek 2.5: Schäffler-Schneiderův diagram 11. 

 

 Z uvedeného diagramu je patrné, že plně martenzitickou strukturu lze u 9 ÷ 12% Cr 

ocelí očekávat v případě, že rozdíl mezi ekvivalentem chromu a niklu bude menší  

než cca 8 %. Přesnějších údajů o vlivu chemického složení na mikrostrukturu ocelí však 

lze v současné době dosáhnout použitím počítačových simulací, např. softwaru  

Thermocalc 15. 

 

 Zvýšení resp. doplnění legujících prvků  V, W, B a N do oceli 9Cr1Mo a snížení 

obsahu uhlíku vedlo k vytvoření 9% Cr oceli označené P92. Základním přestavitelem 

moderních žárupevných ocelí na bázi 9% Cr je ocel s označením P91 (9CrMoVNbN), 

která byla vyvinuta v USA. Výzkumné aktivity v Japonsku vedly k vývoji oceli Nf 616 

(9CrMo2WVNbN), která obsahuje až 2% W. Tato ocel je  označována P92. 

 

 Mechanické vlastnosti nových modifikovaných ocelí umožňují značné snížení 

tlouštěk stěn potrubí, a tím i značné snížení hmotnosti energetických zařízení. Tento efekt 

přispívá ke zjednodušení výroby a konstrukce energetických zařízení. Snížení tlouštěk stěn 

T-kusu při vzájemném porovnání oceli P91 oproti ocelím P22, P23, P24 je schématicky 

znázorněno na obr. 2.6. 
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Obrázek 2.6: Srovnání tlouštěk stěn T-kusu z oceli P22, P23, P24 a P91 dle výpočtu podle 

normy EN 13480-3 16. 

 

 Chemické složení oceli P92 dle normy ČSN EN 10216-2 + A2 je uvedeno v tabulce 

2.3. Tabulka zahrnuje srovnání s ocelí P91.  Mechanické vlastnosti těchto dvou ocelí jsou 

uvedeny v tabulce 2.4.  

 

  Tabulka  2.3: Chemické složení oceli P92 ve srovnání s ocelí P91 [8]. 

Označení 

Prvky v % 

C Si Mn Pmax Smax Cr Mo Ni Alcelk. Cu Nb Timax V N B W 

X10CrMoVNb 

9-1  

0,08 
až 

0,12 

0,20 
až 

0,50 

0,30 
až 

0,60 

0,02 0,01 
8,0 
až 

9,5 

0,85 
až 

1,05 

≤ 

0,4 

≤ 

0,04 

≤ 

0,30 

0,06 
až 

0,10 

- 
0,18 
až 

0,25 

0,030 
až 

0,070 

- - 

X10CrMoVNb 

9-2 

0,07 

až 
0,13 

≤ 

0,50 

0,30 

až 
0,60 

0,02 0,01 

8,5 

až 
9,5 

0,30 

až 
0,60 

≤ 

0,4 

≤ 

0,04 
- 

0,04 

až 
0,09 

- 

0,15 

až 
0,25 

0,030 

až 
0,070 

0,001 

až 
0,006 

1,50 

až 
2,00 

 

  Tabulka  2.4: Mechanické vlastnosti oceli P92 ve srovnání s ocelí P91 [8]. 

Označení 
Rp0,2 Rm 

Amin Minimální průměrná nárazová 

práce KV při +20°C 

podélně příčně podélně příčně 

(Mpa) (Mpa) (%) (%) (J) (J) 

X10CrMoVNb 9-1  450 630 až 830 19 17 40 27 

X10CrMoVNb 9-2 440 620 až 850 19 17 40 27 

 

Minimální hodnoty smluvní meze kluzu Rp0,2 při zvýšených teplotách uvádí tabulka 

2.5. 
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Tabulka  2.5: Srovnání minimální meze kluzu (Rp0,2) při zvýšených teplotách [8]. 

Označení 
Minimální smluvní mez kluzu Rp0,2 v Mpa                                                                                                                                                                                                                                                                            

při teplotě ve °C 

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

X10CrMoVNb 9-1  410 395 380 370 360 350 340 320 300 270 215 

X10CrMoVNb 9-2 420 412 405 400 392 382 372 360 340 300 248 

 

Vzájemné srovnání těchto ocelí z hlediska chemického složení ukazuje na poslední 

vývojové tendence v 9 ÷12% Cr ocelí: 

 

 legování vanadem, niobem a dusíkem, 

 redukce obsahu uhlíku pro zlepšení svařitelnosti, 

 zvýšení obsahu wolframu, 

 legování bórem. 

 

Nelze však opomenout legování kobaltem a zvyšování obsahu chromu za účelem 

zvýšení oxidační odolnosti za vyšších teplot. Posledním představitelem tohoto trendu  

je ocel VM12-SHC. 

 

2.4 Vliv jednotlivých prvků na vlastnosti 9 ÷ 12% Cr ocelí 
 

 Příznivý vliv jednotlivých legujících prvků závisí zejména na jejich koncentraci. 

Obsahy jednotlivých prvků jsou neustále optimalizovány a jejich vliv lze popsat 

následovně: 

 

 Uhlík 
 

 Zvyšující obsah uhlíku degraduje technologické vlastnosti těchto ocelí, zvyšuje 

tvrdost martenzitu a podstatně zhoršuje svařitelnost oceli. Obsah uhlíku se  

u modifikovaných ocelí pohybuje maximálně do 0,1 hm.% [17]. Tento obsah je však 

neustále snižován. Od původních variant, které obsahovaly až 0,25 hm.% C dosahují 

dnešní oceli obsahu do 0,1 hm.%. Snížení obsahu uhlíku je kompenzováno řízeným 

dolegováním dusíkem, jako dalším intersticiálním prvkem, který také zvyšuje pevnostní 

vlastnosti formou precipitace speciálních nitridů a karbonitridů [7].  
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 Dusík 
 

 Dusík ovlivňuje velmi pozitivně žárupevné vlastnosti 9 ÷12% Cr ocelí a podobně 

jako uhlík zvyšuje pevnost materiálu. Zvyšuje také žárupevnost tvorbou sekundárních 

nitridů na bázi V nebo karbonitridů Nb. Jeho obsah se v nově vyvíjených materiálech 

zvyšuje až na 0,09 hm.% (ocel E911) [7].  

 

Pro žárupevnost ocelí je důležitý obsah tzv. volného dusíku Nss, který není vázaný  

na Ti, Al nebo Nb a proto je volný pro tvorbu jemných nitridů vanadu v době popouštění  

a creepové expozice [7]. 

 

Obsah volného dusíku závisí na jeho celkovém obsahu a na obsahu prvků v oceli, 

které mají vysokou afinitu k dusíku. Největším problémem je v tomto případě Al, který 

tvoří z běžných přísad nejstabilnější nitridy. Tyto nitridy nejsou rozpuštěny při běžných 

teplotách austenitizace. V případě zvýšeného obsahu Al v oceli se mohou AlN vytvořit 

dokonce na úkor primárních Nb(C, N). Vlivem obsahu N, Al a Nb na creepové vlastnosti 

oceli se zabývali Kuboň a kol. 18. Autoři odvodili vzorec pro výpočet creepové pevnosti: 

 

     (2.3) 

 

kde a, b, C jsou konstanty nezávislé na teplotě, Rp0,2 MPa je smluvní mez kluzu  

při teplotě okolí a Nss je obsah dusíku hm.%, který není vázán na Al, Ti a Nb. Během 

creepové expozice může dusík tvořit nitridy vanadu. Proto vyjadřuje poslední člen rovnice 

vlastně příspěvek VN ke creepové pevnosti. Podíl N v tuhém roztoku je dán rovnicí [7]: 

 

    (2.4) 

 

kde Nss/1050°C je obsah N hm.% v tuhém roztoku po rozpouštěcím žíhání na teplotě 

1050 °C a NAlN/600°C hm.%  je obsah N vázaný na AlN při teplotě 600 °C. Výsledky 

publikované autory práce 18 dokumentují negativní vliv Al a Nb na creepové vlastnosti 

materiálu. 

 

 Bór 
 

Malé množství bóru v těchto ocelích má velmi pozitivní vliv na úroveň žárupevných 

vlastností a na odolnost proti zkřehnutí [19,20,21]. Mechanizmus zvyšování creepové 

sspCmT NCRbaR .. 2,0600/10000/ 

CAlNCssCss NNN   600/1050/600/
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pevnosti pomocí řízeného obsahu bóru není i v dnešní době zcela znám. Existuje více 

přístupů k vysvětlení tohoto jevu 7: 

1) Bór segreguje na hranicích zrn a subzrn, stabilizuje je a tím přispívá  

ke zpevnění. 

2) Bór zvyšuje rychlost nukleace karbidů M23C6.  

3) Bór segreguje na dislokacích, stabilizuje je a tím umožňuje, aby na nich 

precipitovaly jemné pro creep mimořádně výhodné částice VN. Po uvolnění 

dislokace se VN stávají nestabilní a rozpouštějí se. Tento proces se neustále 

opakuje. 

 

 Chrom 
 

Řadí se mezi nejdůležitější legující prvky v těchto ocelích. Jedná se o prvek, který  

při vyšších obsazích zlepšuje odolnost těchto ocelí vůči oxidaci. Při popouštění tvoří 

karbidy, ze kterých nestabilnější a nejdůležitější pro dosažení vhodných mechanických 

vlastností je M23C6. Zvýšený obsah Cr kromě tvorby karbidů také snižuje teploty Ms  

na cca 400°C. K získání oceli s úplně martenzitickou strukturou po normalizaci, se do oceli 

dolegovávají také další feritotvorné prvky jako Mo a Si [7.  

 

 Molybden 
 

Tato přísada do oceli umožňuje zvýšit úroveň zpevnění tuhého roztoku. Optimální 

obsah Mo se postupně vyvíjel. První koncepce obsahovala až 3 hm.% Mo 22.  Později  

se zjistilo, že zvýšené obsahy Mo nepřispívají pozitivně na creepovou pevnost. Vliv 

obsahu Mo na creepové vlastnosti materiálu zkoumala ve své práci Jakobová 23. Pomocí 

zkoušek trvajících 10
5
 hod. bylo prokázáno, že creepová pevnost byla výrazně zlepšena 

přidáním Mo jen do jeho celkového obsahu cca 1 % Mo.  

 

Při obsahu Mo nad 1,6 % se ve struktuře materiálu po normalizaci a popouštění 

vyskytují kromě M23C6 i karbidy M6C, které jsou náchylné na hrubnutí a snižují celkovou 

creepovou pevnost rozpouštěním částic MX a ochuzováním tuhého roztoku o Mo a W. 

Dalším důvodem pro snižování obsahu Mo v oceli také je, že urychluje precipitaci 

Lavesovy fáze, která je z hlediska creepových vlastností nevýhodná [7]. 

 

Z těchto důvodů se do ocelí dolegovává jen takové množství Mo, kolik je jeho 

rovnovážná koncentrace v době creepové expozice při předpokládané teplotě použití.  
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 Wolfram 
 

Stejně jako molybden přispívá ke zpevnění tuhého roztoku pří zvýšených teplotách. 

Podle prvních výzkumů 1,8 hm.% W zvyšovalo creepovou pevnost oproti ocelím bez 

wolframu o cca 30% při malém snížení KCV způsobeným výskytem hrubých Lavesových 

fází [24]. Při vyšším obsahu W kromě karbidů M23C6 precipituje při popouštění i karbid 

M6C. W vstupuje do karbidů M23C6 a rovněž do M6C. Podle posledních výzkumů však 

zvýšené obsahy W a Mo urychlují tvorbu Lavesovy fáze a M6C, které mají velkou rychlost 

hrubnutí a následně dochází k odpevnění matrice [7]. 

 

Negativní efekt degradace struktury na žárupevnost precipitací Lavesovy fáze a M6C 

převyšuje při delších časech creepových zkoušek nad zpomalením odpevnění matrice 

vlivem zvýšeného obsahu W a Mo při krátkodobých zkouškách. Z uvedeného důvodu byl 

pro maximální obsahy Mo a W v modifikované 9 % Cr ocelí zaveden tzv. Mo ekvivalent. 

 

      (2.5) 

 

kde Mo je obsah Mo v hm.% a W je obsah W v hm.%. 

 

S ohledem na dlouhodobé hodnoty žárupevnosti by neměla být hodnota Moekv větší 

než 1 25, 26, 27. 

 

 Kobalt 
 

Přidávání kobaltu do těchto ocelí probíhá v posledních letech. Důvodem byly snahy 

snižovat obsah uhlíku pro zlepšení svařitelnosti a zvyšování obsahu feritotvorných prvků 

pro zlepšení žárupevnosti. Kobalt zvyšuje tvrdost martenzitu hlavně zpevňováním tuhého 

roztoku. Krátkodobé creepové zkoušky ocelí s obsahem 1,5 hm.% Co prokazovaly zvýšení 

creepové pevnosti o cca 30 MPa v porovnání s ocelemi bez kobaltu. Kobalt snižuje obsah 

δ-feritu v mikrostruktuře 28. 

 

 Nikl 
 

Nikl je austenitotvorný prvek a výrazně snižuje teploty přeměn Ac1 a Ms. Kromě 

pevnosti, nikl zvyšuje i tvrdost martenzitu. Z hlediska žárupevnosti má Ni negativní vliv  

na stabilitu karbidické fáze, rovněž přispívá k vzniku karbidu M6C a ke zhrubnutí M6C  

a M23C6 29. 

WMoMoekv 5,0
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 Vanad a Niob 
 

Modifikované 9 ÷ 12% Cr oceli se legují přísadou vanadu pro dosažení účinného 

precipitačního zpevnění kovové matrice jemnými částicemi MX 17,30. Intenzita 

precipitace vanadem bohatých částic MX závisí na obsahu dusíku v oceli, parametrech 

tepelného zpracování a creepové expozice 10. Obsah dusíku v oceli, který je k dispozici 

pro tvorbu nitridů vanadu, je závislý na obsahu dalších nitridotvorných prvků podle vztahu 

31: 

 

     (2.6) 

 

kde Ncelk je celkový obsah N v oceli v hm.% a Al, Ti jsou obsahy Al, Ti v oceli v hm.%. 

 

 Křemík 
 

Má vliv na vznik δ-feritu, který podle 32 snižuje hodnoty vrubové houževnatosti. 

Křemík pravděpodobně snižuje rozpustnost molybdenu v tuhém roztoku. Precipitace hrubé 

Lavesovy fáze snižuje KCV a zvyšuje tranzitní teplotu materiálu s obsahem 0,67 % Si  

již po 10 hod. žíhání na teplotě 600°C. Precipitace Lavesovy fáze rovněž snižuje 

žárupevnost 9 % Cr ocelí 7.  

 

 Hliník 
 

Hliník se do ocelí přidává jako dezoxidovadlo, ale má negativní vliv na hodnoty 

meze pevnosti při tečení, především v kombinaci s přísadou dusíku 7,12.  Vysoký obsah 

hliníku může způsobit precipitaci primárních nitridů hliníku na úkor vzniku Nb(C,N) částic 

a zejména VN. Při vyšším obsahu hliníku je termodynamicky pravděpodobnější vznik AlN 

při vyšších teplotách než primárních částic Nb(C, N). Na vzniku částic Nb(C, N) 

participuje jen na Al nevázaný N. AlN a Nb(C, N) se nedají rozpustit při běžných teplotách 

austenitizace. Z této skutečnosti potom vyplývá snížený obsah volného dusíku potřebného 

k tvorbě dostatečného velkého počtu vanadem bohatých částic MX při popouštění  

a po dobu creepové expozice 7. 

 

 

 

 

 

 

)25,052,0( TiAlNN celkVN 
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 Síra a Fosfor 
 

Obsah S a P je požadován nejen u modifikovaných ocelí na nejnižší možné hodnotě. 

Obsah povrchově aktivních prvků jako Sn, As a Sb společně s obsahy S a P jsou zahrnuty 

do ukazatelů metalurgické čistoty pomocí faktorů J a X: 

 

%      (2.7) 

ppm        (2.8) 

 

Obvykle se vyžaduje, aby faktor J byl menší než 100 a faktor X menší než 20.  

Fosfor a síra také negativně ovlivňují svařitelnost 9% Cr modifikovaných ocelí.  

V ocelích tohoto typu jsou obvykle pro dosažení vyhovujících plastických vlastností  

při teplotě okolí i při creepové expozici požadovány obsahy S – max. 0,01 hm.%  

a P – max. 0,015 hm.% 33. 

 

2.5 Mikrostruktura a tepelné zpracování modifikovaných  
9 ÷ 12% Cr  ocelí se zaměřením na ocel P92 
 

Standartní tepelné zpracování modifikovaných 9 ÷ 12% Cr ocelí spočívá 

v normalizaci a vysokoteplotním popouštění. Proces austenitizace se provádí obvykle  

30 ÷ 50°C nad teplotou Ac3. Teploty Ac1 a Ac3 jsou patrné z ARA diagramu oceli P92 

uvedeném na obrázku 2.7. 

 
Obrázek 2.7: ARA diagram oceli P92 34. 

 

Austenitizace se dle doporučení literatury [36] provádí na teplotách v rozmezí 

1020°C – 1100°C.  U ocelí obsahujících až 0,5 hm.% Nb se doporučuje použít teplotu 

   410.. SnPSiMnJ 

100/4510 AsSnSbPX 
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austenitizace 1150°C [35]. Teplota popouštění se pohybuje v rozmezí 730 – 780°C nebo 

těsně pod teplotou Ac1 v závislosti na chemickém složení a požadovaných vlastnostech 

[37]. 

 

Zvyšovaní teploty austenitizace z 970 na 1145°C vede k zvyšování velikosti 

austenitického zrna obrázek 2.8. Po různých austenitizačních teplotách je struktura 

martenzitická s vysokou hustotou dislokací a malým množstvím zbytkového austenitu  

na hranicích martenzitických latěk. Při austenitizační teplotě 970°C se všechny částice 

M23C6 nerozpustily, zatímco při teplotě austenitizace 1070°C byly částice M23C6 

rozpuštěny a nad teplotou 1070°C došlo k rozpuštění karbonitridů typu Nb(C,N), které 

potlačují růst zrna austenitu [37]. 

 
Obrázek 2.8: Mikrostruktura oceli P92 po austenitizaci : a-teplota 970°C, 

b- teplota 1145°C a následném popouštění na teplotě 775°C [37]. 

 

Výsledkem martenzitické transformace je laťkový martenzit, jehož tvrdost klesá 

s poklesem rychlosti ochlazování z teploty austenitizace. Vznik feriticko-karbidické fáze 

(F+K) v mikrostruktuře při velmi pomalých rychlostech ochlazování je doprovázen 
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prudkým poklesem tvrdosti materiálu 38. Podle literatury 39,40 je tato mikrostruktura 

nežádoucí, protože vede k výraznému poklesu žárupevných vlastností oceli. V oblastech 

středních rychlostí ochlazování dochází k poklesu tvrdosti martenzitu, který souvisí 

s výskytem -karbidu nebo cementitu v martenzitu 41. Cementit není v této skupině ocelí 

stabilní minoritní fází a při běžně používaných teplotách popouštění se rychle  

rozpouští 42.  

 

V mikrostruktuře modifikovaných ocelí se může také, podle konkrétního chemického 

složení, vyskytovat malé množství -feritu, obrázek 2.9. Obsah -feritu v množství asi 5% 

ve struktuře zlepšuje svařitelnost martenzitických ocelí 7. Obecně však bylo zjištěno,  

že přítomnost  -feritu ve struktuře působí nepříznivě, neboť snižuje prokalitelnost  

oceli 14. 

 
Obrázek 2.9: Mikrostruktura oceli HCM12 s výskytem -feritu 14. 

 

Hlavní a důležitou karbidickou fází v ocelích 9 ÷ 12% Cr je fáze M23C6. V této fázi 

se kromě uhlíku a chromu rozpouštějí také železo, molybden a wolfram. Částice M23C6 

mohou obsahovat rovněž malá množství vanadu a niobu 3, 38, 35. Naopak dusík  

a křemík se v této fázi prakticky nerozpouštějí. Pokud ocel obsahuje bór, bylo prokázáno 

pomocí iontové mikroskopie, jeho rozpouštění v karbidech M23C6 v rozsahu 50 – 100 % 

celkového obsahu v oceli 43. Karbidy M23C6 se vyskytují na hranicích popuštěných 

martenzitických latěk a na hranicích původních austenitických zrn. Tím zamezují růstu zrn 

feritu v důsledku procesů zotavení a rekrystalizace. Částice mají obvykle nepravidelný tvar 

a jsou mírně protaženy podél rozhraní latěk 3, 38. 
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 V průběhu popouštění modifikovaných 9 ÷ 12% Cr ocelí při teplotách přibližně  

700 °C a výše dochází k vylučování sekundární MX (kde M = V, Nb a X = C, N) fáze 44. 

V této fázi bohaté vanadem se rozpouští také chrom a niob 41. Karbidy a nitridy typu 

MX jsou navzájem plně rozpustné a vytvářejí kontinuální tuhé roztoky karbonitridů 26. 

Literatura 45 uvádí, že v případě modifikovaných 9 ÷ 12% Cr ocelí bylo prokázáno, že se 

jedná o téměř čisté nitridy. MX částice se přednostně vylučují na dislokacích uvnitř 

martenzitických latěk 10.  

 

 Další fází v mikrostruktuře modifikovaných 9 ÷ 12% Cr ocelí je fáze M2X,  

která se vyskytuje sporadicky a nejčastěji jako přechodová fáze 3. Částice M2X 

precipitují převážně uvnitř martenzitických latěk. Literatura 10 uvádí, že u rotorových 

ocelí obvykle dochází k intenzívní precipitaci částic M2X v průběhu prvního stupně 

popouštění na teplotě 570 °C a částice této fáze jsou v mikrostruktuře zachovány  

i po následném popouštění na vyšší teplotě. Výskyt částic M2X byl v mikrostruktuře oceli 

12Cr0,5MoV pozorován i po expozici 100 000 hod. na teplotě 550 °C 46. Se zvyšující  

se teplotou creepové expozice se stabilita částic M2X snižuje a tato fáze může být 

nahrazena termodynamicky stabilnějšími fázemi, např. MX 10. 

 

Žárupevné vlastnosti modifikované 9% Cr oceli je možné zvýšit vícenásobným 

kalením. Vliv vícenásobného kalení na žárupevné vlastnosti 9% Cr modifikované oceli pro 

dvě alternativy tepelného zpracování sledovali Jakobová a kol. 47. Ocel byla tepelně 

zpracována v následujících variantách: 

  

 1200 °C/9 hod./voda + 1070 °C/10 hod./vzduch + 750 °C/11 hod./vzduch, 

 1070 °C/10 hod./vzduch + 750 °C/11 hod./vzduch. 

 

 Materiál, který byl dvojnásobně kalený, vykazoval při teplotě 600 °C a čase  

10
5
 hod. o 13 % vyšší hodnoty meze pevnosti při tečení. Pozitivní vliv dvojnásobného 

kalení vidí autoři 47 v: 

 rozpuštění částic NbX při teplotě 1200 °C a jejich vyprecipitování v jemnější 

formě během druhé austenitizace, 

 ve zjemnění austenitického zrna, 

 v precipitaci jemných VN částic uvnitř zrn během creepové expozice. 
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2.6 Vlastnosti 9 ÷ 12% Cr ocelí v průběhu creepové expozice 

 

2.6.1 Základní charakteristika procesu tečení 

 

Proces tečení se u kovových materiálů projevuje nad jejich homologickou teplotou 

Tg, která je přibližně charakterizována vztahem 5:  

 

       (2.9) 

 

kde je: Tm ............. teplota tavení materiálu [°K]. 

 

 V závislosti na čase a deformaci je možné rozlišit tři druhy tečení: 

 nízkoteplotní logaritmické, probíhající při T ≤ 0,3 Tm, 

 vysokoteplotní, probíhající při teplotě T  0,4 Tm a výše, 

 difúzní. 

 

  Na obrázku 2.10 je zakreslena závislost deformace na čase, která znázorňuje 

charakteristické chování materiálů při teplotě nad 0,4 Tm.  

 
Obrázek 2.10: Schéma chování materiálů za nízké teploty T≤0,3 Tm a křivka tečení 

materiálů při teplotě nad 0,4 Tm 3. 

 

 Na křivce vysokoteplotního tečení jsou patrna tři stadia časového průběhu creepu, 

které odpovídají 3: 

mg T4,0T 
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I. stadium (primární) – neustálené tečení. Dochází zde k prvotnímu nelineárnímu 

nárůstu deformace po aplikaci zatížení v krátkém čase expozice. Toto stadium  

je z technického hlediska málo významné. 

II . stadium (sekundární) – ustálené tečení. Je nejdůležitější a dochází  

zde k lineárnímu přírůstku deformace s časem po relativně dlouhou dobu expozice. 

III. stadium (terciální) – zrychlené tečení. V tomto stadiu dochází k intenzivnímu 

poškozování vnitřní struktury kovu, které vede k prudkému nárůstu deformace  

a následnému lomu. 

 

 Nejdůležitější z hlediska určování životnosti energetického zařízení je II. stadium,  

i když vnitřní poškození rozhodující o životnosti při tečení se rozvíjejí koncem II. stadia  

a ve III. stadiu.   

 

 Nezbytné údaje pro konstrukci a spolehlivý provoz zařízení pracujících  

za vysokých teplot se získávají zkouškami tečení do lomu a z křivek tečení. Jedná  

se o údaje meze pevnosti při tečení RmT/t/T za doby 10
4
, 10

5
 až 210

5
 hod. a meze tečení 

RX/t/T pro dosažení určitého stupně deformace, 1 %, 2 %, atd. 

 

Mez pevnosti při tečení RmT/t/T představuje stálé zatížení na jednotku průřezu 

vzorku, které po uplynutí určité doby působení t, při dané teplotě T, způsobí přetržení 

vzorku. 

 

 Mez tečení RX/t/T vyjadřuje stálé zatížení na jednotku průřezu vzorku, které  

po uplynutí určité doby působení t, při dané teplotě T, způsobí trvalou deformaci  

X vzorku. [3] 

 

2.6.2 Mechanismy zpevnění modifikovaných 9 ÷ 12%  Cr ocelí 

 

Žárupevné vlastnosti těchto materiálů jsou úzce závislé na typech a podílech 

přítomných mechanismů zpevnění. Mechanismy zpevnění můžeme rozdělit do třech 

skupin: 

 dislokační zpevnění  

 precipitační zpevnění 

 substituční zpevnění (zpevnění tuhého roztoku) 
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Procentuální podíl jednotlivých mechanismů zpevnění je proměnlivý u jednotlivých 

typů ocelí, například u oceli 0,5 Cr – 0,5 Mo – 0,3 V (15 128) bylo z provedených rozborů 

zjištěno, že ke krátkodobé mezi kluzu přispívá cca 44 % precipitačního zpevnění, cca 30% 

dislokačního zpevnění a 15 % substitučního zpevnění tuhého roztoku. [49] 

 

Z uvedených mechanismů zpevnění jsou nejdůležitějšími precipitační zpevnění  

a zpevnění tuhého roztoku, které působí během vysokoteplotní expozice. 

 

Precipitační zpevnění 
 

Efekt zpevnění je založen na precipitaci jemných částic na bázi karbidů, karbonitridů 

(mikro a nízkolegované oceli), respektive nitridů (feritické Cr oceli) v matrici tuhého 

roztoku. Tyto částice brání dislokačnímu pohybu při realizaci vysokoteplotní deformace  

a účinně zvyšují žárupevnost takto zpevněné oceli  [50, 51]. Kvantifikace efektu působení 

částic disperzních fází je daná jejich velikostí a počtem v objemové jednotce, kritériem  

je stanovení tzv. vzájemné vzdálenosti částic.  

 

Jestliže precipitační zpevnění je určeno jedinou fází (např. v oceli 0,5 Cr – 0,5 Mo –  

- 0,3 V pouze VX  [52, 53] a v oceli 9 Cr – 1 Mo pouze M23C6 [6],  lze vzájemnou 

vzdálenost částic l   (IPS) určit pomocí rovnice: 

 

      (2.10) 

 

kde: Nv ............. počet částic v jednotce objemu 

  d ............. střední průměr částic 

 

V případě, že v oceli přispívají na precipitační zpevnění částice dvou, co do velikosti 

odlišných fází (např. Mo2C a Cr7C3 v oceli 2,25 Cr – 1 Mo, podobně jako v případě oceli  

9 Cr 1 Mo 0,3 V 0,003 N – částice M23C6 a VN), je žárupevnost ovlivněna tzv. efektivní 

vzájemnou vzdáleností leff, která může být stanovena podle vztahu: 

 

        (2.11)  
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2
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Kde sl znamená vzájemnou vzdálenost malých částic (VN v Cr ocelích s volným 

dusíkem, V4C3 a  Mo2C u nízkolegovaných ocelí) a el  znamená vzájemnou vzdálenost 

velkých částic (M23C6 u Cr ocelí a Cr7C3 u nízkolegovaných ocelí). 

 

Zmenšení vzájemné vzdálenosti částic l  vede, jak ke zvýšení meze kluzu  

za normální teploty, tak rovněž k výraznému zvýšení meze pevnosti při tečení, zároveň  

se snižuje rychlost creepové deformace. Na obrázku 2.11 a 2.12 jsou znázorněny závislosti 

mezi pevnosti při tečení na vzájemné vzdálenosti částic u nízkolegovaných CrMoV ocelí 

resp. u ocelí 9 Cr – 1Mo [49]. 

 
Obrázek 2.11: Vliv vzájemné vzdálenosti částic V4C3 resp. VCN na žárupevnost 

nízkolegovaných CrMoV ocelí [49]. 

 
Obrázek 2.12: Vliv vzájemné vzdálenosti částic M23C6 na žárupevnost  

feritických Cr-Mo ocelí [49]. 
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Substituční zpevnění 
 

Zvyšování odolnosti proti tečení prostřednictvím tohoto způsobu zpevnění spočívá 

v legování tuhého roztoku v omezeném množství. Při nadměrném zvyšování legujících 

prvků jako je Mo a W nad tzv. limit rozpustnosti, může dojít k nepříznivému efektu,  

tj. k tvorbě nežádoucích fází (např. typu M6C příp. Fe2Mo) ve struktuře oceli během 

vysokoteplotní expozice. Legující přísady ovlivňují rychlost tečení podle následujících 

faktorů [3]: 

 

 zvýšení teploty tavení a teplotního rozmezí procesů zotavení a rekrystalizace, 

 růstu stability tuhého roztoku, 

 snížení součinitele samodifúze, 

 nárůstu vazebné energie vrstevné chyby, 

 snížení energie vrstevné chyby, 

 chemického blokování dislokací a zvýšení třecího napětí mřížky způsobeného 

rozdíly poloměru atomů,  

 vytváření atmosfér rozpuštěných atomů, omezujících pohyb a šplhání dislokací, 

 zvýšení valenční hodnoty. 

2.6.3 Precipitační procesy v průběhu creepové expozice 

 

V průběhu creepové expozice dosahujeme nižších teplot než v průběhu popouštění, 

nicméně i v tomto případě dochází k precipitačním reakcím, které mohou mít vliv  

na creepovou odolnost oceli. Precipitační reakce v průběhu popouštění a vznik karbidů 

M23C6  a částic MX a M2X je popsán v kapitole 2.5. Mezi fáze a částice vznikající 

v průběhu creepové expozice u 9 ÷ 12% Cr ocelí prioritně patří Lavesova fáze, Z-fáze  

a částice M6X.  

 

Zvyšování creepové odolnosti u 9 ÷ 12% Cr ocelí může být dosaženo změnou 

v obsahu Mo a/nebo obsahu W v těchto ocelích. Hlavně atomy molybdenu a wolframu 

přispívají ke zpevnění tuhého roztoku u 9 ÷ 12% Cr ocelí. Z hlediska meze pevnosti při 

tečení RmT/10
5
 při 600 °C platí maximální hodnota Moekv uvedená v kapitole 2.4. Závislost 

meze pevnosti při tečení na Moekv 9% Cr ocelí je znázorněna na obrázku 2.13. Z obrázku  

je patrné, že lineární závislost mezi úrovní meze pevnosti při tečení a obsahy Mo, resp. W  

je zachována pouze do hodnoty Moekv 1 hm.%. 



Disertační práce 

 

- 35 - 

 

 
Obrázek 2.13: Závislost meze pevnosti při tečení (pro ε =10-8 s-1) na Moekv  [58]. 

 

 

Lavesova fáze  
 

Změny v obsahu wolframu a molybdenu vedou k formování intermetalické Lavesovy 

fáze (Fe,Cr)2(Mo,W) s hexagonalní strukturou.  

 

U molybdenem modifikovaných ocelí dochází k precipitaci Lavesovy fáze obvykle 

při teplotě vyšší než cca 650°C, zatímco u wolframem modifikovaných ocelí precipituje 

tato fáze při teplotách vyšších než cca 750°C [14].  To znamená, že Lavesova fáze není po 

pouštění přítomna ve struktuře, tuto skutečnost dokumentuje obrázek 2.14. Přítomnost 

Lavesovy fáze byla dokumentována při vystavení oceli P92 pracovním podmínkám,  

tzn. teplotě okolo 650°C. Výskyt této fáze je vidět na obrázku 2.15 a,b. 

 

 
Obrázek 2.14: Mikrostruktura oceli P92 bez Lavesovy fáze [14].   
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Obrázek 2.15: a) Mikrostruktura oceli P92 s 

přítomností Lavesovy fáze [14].   

Obrázek 2.15: b)Mikrostruktura oceli P92 s 

přítomností Lavesovy fáze [14].   

 

Lavesova fáze precipituje většinou na hranicích subzrn a prioritně na hranicích 

austenitických zrn. Precipitační reakce se prvně objevují při expozici okolo  

10 000 – 30 000 hod. a teploty 600°C. Po dlouhodobé expozici tvoří Lavesova fáze 

poměrně hrubé částice [56]. Bylo zjištěno , že  při přítomnosti obsahu křemíku dochází 

k urychlení precipitace Lavesovy fáze [57]. Poslední výzkumy ukazují, že v případě 

obsahu Cu v oceli např. P122 dochází rovněž k urychlení precipitace Lavesovy fáze. 

Precipitace Lavesovy fáze se uskutečňuje okolo 1 000 hod. a teploty 600°C a částice 

Lavesovy fáze nejsou tak hrubozrné, dosahují mnohem menších velikostí v porovnání 

s ocelí, které Cu neobsahují např. P92. 

 

Význam precipitace Lavesovy fáze v těchto typech oceli je třeba hodnotit ze dvou 

hledisek. Na straně jedné vysoké množství celkového obsahu Mo a W integrované do této 

fáze znamená ochuzení tuhého roztoku o tyto prvky a tím dochází ke snížení zpevnění 

tuhého roztoku. Na straně druhé, zvýšený objemový podíl sekundární fáze indikuje  

precipitační zpevnění [59]. Měření obsahu W bylo provedeno v oceli P92 v precipitátech 

M23C6 a Lavesovy fáze [60]. Z obrázku 2.16 je vidět, že přibližně 1/3 celkového množství 

wolframu obsaženého v oceli zůstává v tuhém roztoku po 20 000 hod při teplotě 

600 °C. 
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Obrázek 2.16: Množství obsahu W v precipitátech M23C6 a Lavesovy  

fáze v oceli P92 [58]. 

 

U zařízení konstruovaných z těchto typů ocelí se předpokládá podstatná část 

životnosti těchto zařízení 100 000 až 200 000 hod., tedy v době kdy ocel bude obsahovat 

nižší obsahy Mo a W v tuhém roztoku. Použijí-li se pro stanovení meze pevnosti při tečení 

zkoušky končící na 10 000 hod., lze očekávat významné nadhodnocení takto získaných 

výsledků meze pevnosti při tečení. 

 

Některé studie zabývající se vlivem Mo a W na žárupevnost ocelí ukázaly na pokles 

hodnot meze pevnosti při tečení po delších expozičních časech zkoušky. Tyto prodlužující 

se časy a rozsahy zkoušení ukázaly na nereálnost zvyšování žárupevnosti 9% Cr ocelí  

tzv. masivním legováním oceli Mo resp. W [49].  

 

Modifikovaná Z-fáze 
 

V některých 9 ÷ 12% Cr ocelích, převážně s vysokým obsahem Nb v MX fázi 

rozpuštěné v průběhu creepové expozice na vyšších teplotách dochází k precipitaci více 

stabilních nitridů Cr (V,Nb)N, které nazýváme modifikovaná Z-fáze.  

 

Částice modifikované Z-fáze mají nepříznivý vliv na žárupevné vlastnosti ocelí, 

protože velmi rychle hrubnou (rostou) a rozpouštějí jemně rozptýlené částice typu MX. 

Tento jev snižuje dlouhodobou creepovou odolnost. Bylo zjištěno, že modifikovaná Z-fáze 

precipituje převážně v 12CrMoV ocelích, kde způsobuje tzv. sigmoidální chování  

u creepového porušení. 

 

Malé množství modifikované Z-fáze bylo zjištěno v 9% Cr ocelích. Žádný 

dramatický pokles objemového podílu MX nebyl zjištěn, a proto se předpokládá že 

modifikovaná Z-fáze neovlivňuje creepové vlastnosti v případě 9% Cr ocelí 73. 
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Precipitáty M6X 
 

Vysoký obsah molybdenu a wolframu v 9 ÷ 12% Cr ocelích může být příčinou 

precipitace hrubých částic fáze M6X, kde X je uhlík nebo dusík 58, 61. V této fázi  

se rozpouští kromě významných množství molybdenu, wolframu, chromu a niklu, také 

malá množství křemíku, vanadu a železa 62. Literatura 38 uvádí, že fáze M6X 

precipituje v průběhu popouštění 9% Cr ocelí, které obsahují více než 1,6 hm.% Mo. Bylo 

ale zjištěno, že v ocelích typů 12CrMoV a 12CrMoVNb s obsahy pouze 0,6 hm.% Mo 

může dojít v průběhu teplotní expozice k vylučování částic M6X v těch případech, kdy ocel 

obsahuje více než 0,5 hm.% Ni 10. Fáze M6X byla pozorována na hranicích subzrn, 

případně na částicích M23C6. Hrubé částice M6X nepřispívají k precipitačnímu zpevnění 

ocelí a precipitace této fáze je doprovázená redukcí zpevnění tuhého roztoku 10. 

 

2.7 Svařitelnost oceli P92 
 

Svařitelnost je vlastnost materiálu, kterou ovlivňuje řada aspektů, např. chemické 

složení, metalurgické a fyzikální vlastnosti materiálu, typ konstrukce atd. Přesná definice 

svařitelnosti je: „Kovový materiál se považuje 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, že tyto spoje vyhovují 

technickým požadavkům, jež se týkají jak vlastností samotných spojů, tak i vlivu těchto 

spojů na konstrukční celek, jehož součástí tyto spoje jsou.“ [68]. 

 

Vývoj nových svařovacích metod a výrobních technologií, široký výběr používaných 

materiálů a zvýšení požadavků na svarky respektuje Seferián [68], který uvádí: „Složitá 

vlastnost kovů a slitin, zvaná svařitelnost, souvisí se třemi hlavními hledisky: 

 

 svařitelností operativní, jež zkoumá podmínky uskutečnění svarových spojů 

tavením nebo jiným způsobem, např. tlakem, 

 

 svařitelností metalurgickou nebo místní, jež se vztahuje k fyzikálně 

chemickým změnám materiálu, vyplývajícím ze svařování, 

 

 svařitelností celkovou, jež zkoumá vlastnosti konstrukce, aby se ověřila 

náchylnost svarového spoje k praskavosti [68]. 
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Ve svarovém spoji a TOO, která je nedílnou součástí svarového spoje dochází  

ke změnám mikrostruktury a disperze sekundárních fází, které jsou příčinou změn 

mechanických a žárupevných vlastností [63,64] . 

 

Snaha je tyto degradační procesy, související s procesem svařování, snížit na nejnižší 

možnou úroveň, a to vhodnou volbou metody svařování, tepelného příkonu, dodržování 

teploty předehřevu a teploty interpass a dalších proměnných vstupujících do procesu 

svařování. U modifikovaných 9 ÷ 12% Cr ocelí je rozptylové pásmo parametrů svařování  

a dalších vlivů mnohem užší ve srovnání s nelegovanými ocelemi  

viz. obrázek 2.17.  

 
Obrázek 2.17: Srovnání nastavení/dodržování parametrů vstupujících do procesu svařování 

pro jednotlivé typy ocelí [9]. 

 

Při samotném vývoji modifikované oceli P92, stejně jako v případě jejího předchůdce 

oceli P91, byl od počátku kladen důraz na dobrou svařitelnost. Jedním s ukazatelů 

svařitelnosti je uhlíkový ekvivalent CE. Existuje několik empirických vztahů pro výpočet 

tohoto ukazatele. Mezi nejznámější patří vzorec dle Mezinárodního svářečského institutu 

(IIW) [5]: 

 

  (2.12) 

 

 

Z uvedeného vzorce je patrný vliv uhlíku jako dominantního prvku ovlivňujícího 

svařitelnost. Nízký obsah uhlíku, nejen u těchto ocelí, příznivě přispívá ke svařitelnosti.  

 hm.%              
1556

CuNiVMoCrMn
CCE
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Vzhledem k martenzitické struktuře této oceli a rychlosti difuze vodíku v martenzitu 

je nutné kontrolovat obsah vodíku ve svarovém kovu. Doporučuje se používat bazické 

elektrody s obsahem vodíku do 5 ml/100 g svarového kovu vysušenými před svařováním 

podle předpisu výrobce. Před svařováním nesmí jejich teplota poklesnout pod mez 

stanovenou výrobcem, obvykle pod 80 °C. Svařuje se přídavnými materiály obdobného 

chemického složení, jako má základní materiál [7]. 

 

Oceli typu P91 a P92 se svařují zásadně s předehřevem. Dle doporučení dodavatele 

přídavných materiálů fy Böhler Thyssen Schweisstechnik se u ocelí P91 a P92 doporučuje 

rozmezí teplot předehřevu 200 až 300°C. Pro stanovení teploty předehřevu nelze využít 

vztahů uvedených v normě ČSN EN 1011-2. Důvodem jsou limitní hodnoty obsahu prvků, 

pro které lze vzorce použít, například obsah chromu je do rozsahu max. 0,9%. Vhodnějším 

způsobem stanovení konkrétní hodnoty teploty předehřevu je experimentální ověření 

zkouškami praskavosti Tekken nebo stanovení teploty předehřevu dle ARA diagramu dané 

jakosti oceli.  

 

Předehřev musí být prováděn v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 13 916  

a udržován po celou dobu svařování. Teplota interpass se podle doporučení výrobce 

přídavných materiálů pohybuje v rozmezí max. 280 až 300°C.  

 

 Po svaření musí následovat tepelné zpracování, popouštění na teplotě v rozmezí 

740 až 760°C. Dobu a případnou změnu výše popouštěcí teploty je nutné volit s ohledem 

na použitý přídavný materiál a s ohledem na dosažení požadovaných hodnot nárazové 

práce KV a tvrdostí HV10. Závislost těchto hodnot na teplotě a době výdrže dokumentují 

obrázky 2.18 a 2.19. Samotný průběh tepelného zpracování je graficky znázorněn  

na obrázku 2.20.  
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Obrázek 2.18: Vliv podmínek tepelného zpracování na nárazovou práci svarového kovu  

elektrody Thermanit Chromo 9V 16. 

 

 
Obrázek 2.19: Vliv tepelného zpracování na tvrdost svarového kovu 

 elektrody Thermanit Chromo 9V 16. 

 

 
Obrázek 2.20: Teplotní režim při svařování oceli P92 16. 

 

 Režim tepelného zpracování uvedený na obr. 2.20 je použitelný pro případ, kdy je 

tepelné zpracování aplikované ihned po svaření. Pokud se tepelné zpracování neprovádí 
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ihned po svaření, je nutné aplikovat dohřev na teplotě 200 až 300°C po dobu minimálně  

2 hod., zejména u větších tlouštěk svarových spojů. Důležitou úlohu hraje teplota Mf, která 

se pohybuje okolo hodnoty 100°C. Pod tuto hodnotu musí být svařenec pomalu ochlazován 

před zahájením náběhu na popouštěcí teplotu, aby došlo k ukončení martenzitické 

transformace. 

 

 Velká pozornost musí být rovněž věnována vhodné volbě tepelného příkonu  

při svařování 4, 67. Tepelný příkon při svařování ovlivňuje výsledné mechanické 

vlastnosti svarového kovu a TOO. Ovlivňuje také náchylnost na vznik teplých trhlin  

ve svarovém kovu prostřednictvím hloubky tavné lázně a vnějšího tvarového faktoru svaru 

(poměr šířky a hloubky svarové lázně). Čím je tvarový faktor svarové lázně menší  

a hloubka svarové lázně větší, náchylnost na vznik teplých trhlin ve svarovém kovu  

stoupá 7.  

 

 Mezi běžné metody pro svařování komorových rámů, případně parovodů, 

vyrobených z oceli P92, lze zařadit: 

 metodu 111 (MMAW, ruční obloukové svařování obalenou elektrodou) 

 metodu 141 (GTAW, obloukové svařování wolframovou elektrodou 

v inertním plynu) 

 metodu 121 (SAW, svařování pod tavidlem drátovou elektrodou), 

 

Jmenované metody se používají i ve vzájemných  kombinacích. Například pro větší 

tloušťky se využívá kombinace metod 141 a 111, kdy metodou 141 se provede kořenová 

partie svaru a metodou 111 výplňová část. Obdobně lze kombinovat metody  

při velkých tloušťkách materiálů. Použití metody 121 předchází svaření kořenových vrstev 

metodou 141, a část výplňové vrstvy metodou 111. 

 

2.8 Heterogenní svarové spoje oceli P92 

 

    Při výstavbě nebo obnově elektráren se nelze vyhnout technologickým uzlům, které 

vyžadují svařování různorodých materiálů. Z rozsáhlého sortimentu bainitických  

a martenzitických ocelí lze vybrat například následující kombinace: 

 ocel T23 – T91 

 ocel T24 – T91 
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 ocel T23 – T92 

 ocel T24 – T92 

 

Rozdílné chemické složení základních materiálů heterogenních svarových spojů  

je obvykle spojeno s redistribucí uhlíku. Hovoříme o dvou způsobech redistribuce uhlíku  

a to [69]: 

 

 redistribuce uhlíku ve směru koncentračního spádu, 

 redistribuce uhlíku proti koncentračnímu spádu.  

 

Redistribuce uhlíku ve směru koncentračního spádu 

Jde o přerozdělení uhlíku z nízkolegované do vysokolegované oceli  

(např. z nízkolegované do austenitické oceli) v tomto případě ve směru koncentračního 

gradientu. To znamená, že austenit by tímto byl stabilizován, avšak zároveň rozpuštěným 

uhlíkem přesycen. Souvisle s teplotou, při niž případná redistribuce probíhá, pak precipitují 

v nauhličeném pásmu ve svarovém kovu více nebo méně dispergované karbidy. 

Prostřednictvím této karbidické fáze vzniká mezivrstva na rozhraní mezi feritickou ocelí  

a austenitickým svarovým kovem. Její výskyt je doprovázen zpevněním tuhého roztoku  

a snížením odolnosti proti MKK [70]. Na straně druhé přilehající ze strany feritické oceli 

může vlivem oduhličení docházet k velkému snížení pevnosti. 

 

Redistribuce uhlíku proti koncentračnímu spádu 

Princip spočívá v rozdílné hodnotě relativní pohyblivosti intersticiálně rozpuštěného 

uhlíku vs. pohyblivosti (difuzivitě) substitučních prvků. Současně s vlivem rozdílné 

termodynamické aktivity uhlíku v ocelích svarového rozhraní může dojít k rychlému 

přerozdělování uhlíku ve směru jeho gradientu aktivity, tj. i proti koncentračnímu spádu 

(„up-hill“ efekt). Následkem přerozdělení poklesne jeho koncentrace na straně spoje 

s původně vyšší aktivitou a zvýší se koncentrace na straně spoje s aktivitou nižší. Tento jev 

vede opět k tvorbě nauhličených a oduhličených pásem (makronehomogenit). Rozsah 

skokové změny koncentrace uhlíku závisí na výchozím rozložení přísadového 

substitučního prvku a uhlíku a jejich vzájemné termodynamické interakci. [68] 

 

  Vzniku nauhličených a oduhličených pásem, nelze zcela zabránit. Známým 

opatřením bránícím pohyblivosti uhlíku je navaření vrstvy (polštářování) viz. obrázek 2.21. 
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Tato metoda spočívá v navaření svarových ploch přídavným materiálem nejčastěji na bázi 

niklu. Tento návar pak slouží jako difuzní bariéra bránící migraci uhlíku.  

 
 

 

Obrázek 2.21: Svařování oceli P91 – austenitická ocel s využitím polštářování 

1 – austenitická ocel; 2 – ocel P91; 3 – kořen, svarový kov 38 hm.% Ni, 

20 hm.% Cr; 4 – polštář, svarový kov 60 hm.% Ni, 18 hm.% Cr; 5 – austenitický svarový 

kov 

 

 

Pro svaření heterogenních svarových spojů mezi novými modifikovanými 

nízkolegovanými ocelemi T/P23, T/P24 a martenzitickými žárupevnými 

vysokolegovanými ocelemi T/P91, E911, T/P92 a WM12 doporučuje literatura 71 použít 

přídavné materiály pro oceli T/P23 a T/P24.  

 

Polštářování svarových ploch není v tomto případě nutné, protože rozdíl v obsazích 

uhlíku mezi svarovým kovem a základním nízkolegovaným materiálem je minimální  

a karbonitridotvorné prvky V, Nb a Ti, které tyto přídavné a základní materiály obsahují, 

omezují difuzi uhlíku. To má příznivý vliv na žárupevné vlastnosti svarových spojů. 

Doporučená popouštěcí teplota svarových spojů 740°C je kompromisem mezi 

popouštěcími teplotami požadovanými pro svařované oceli a použité přídavné 

materiály.7 

 

Svaření heterogenních spojů v kombinacích uvedených v úvodu této kapitoly  

bez polštářování bylo ověřeno dodavatelem přídavných materiálů fy. Böhler Thyssen 

Schweisstechnik. Kombinace materiálů P23-P92 byla svařena přídavným materiálem 

doporučovaným pro ocel P23 s teplotou předehřevu min. 200°C a teplotou intespass 

270°C. Po svaření byl svarový spoj tepelně zpracován na kompromisní teplotu 

740°C/4hod. Následovaly mechanické a metalografické zkoušky se zaměřením na výskyt 

oduhličených/nauhličených pásem.  

 

2 3 1 

5 4 
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                           TOO P23     Svar. kov 

Obrázek 2.22 a): Vyhodnocení 

makrostruktury svarového spoje P23-P92 

72. 

Obrázek 2.22 b): Vyhodnocení 

mikrostruktury svarového spoje P23-P92 

72. 

 

Zkoušky mikrostruktury a měření tvrdosti prokázaly, že nevznikají extremně 

nauhličené nebo oduhličené oblasti.  

 

Při svařování různorodých materiálů je potřebné, z důvodu co nejnižšího nalegování 

svarového kovu ze základního materiálu, použít metody svařování s nízkými hodnotami 

vneseného tepla na jednotku délky svarového spoje. Optimální metody svařování jako 

svařování laserem, elektronovým paprskem, svařování třením, mikroplazmou,  

lze realizovat jen v málo případech. Proto se pro tyto heterogenní spoje jeví jako vhodné  

použít z dostupných způsobů ruční obloukové svařování obalenou elektrodou (111) 

s malými tepelnými příkony, tj. svařování malými průměry elektrod, nízkými proudy  

a vyššími rychlostmi svařování. 
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3 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE  
 

Svarový spoj je místem, kde dochází k degradaci mechanických vlastností  

a žárupevnosti materiálu. Degradace je způsobena rozdíly v chemickém složení základního 

materiálu a svarového kovu, licí strukturou svarového kovu, mikrodefekty ve svarovém 

kovu a teplotními cykly při svařování, kterým je vystaven svarový kov a tepelně ovlivněná 

oblast (TOO) svarového spoje.  

 

Na základě zhodnocení současného stavu problematiky byly stanoveny cíle disertační 

práce:  

 

 Studium fázových přeměn a mechanických vlastností svarových spojů při použití 

rozdílného režimu tepelného zpracování. 

 Studium a návrh základních charakteristik pro modelování pásem TOO oceli P92.  

 Realizace modelování a zkoušek vlastností namodelovaných pásem TOO. 

 Ověření žárupevných vlastností reálných svarových spojů oceli P92 zkouškami 

tečení.  

 Posouzení rozdílu dosažených výsledků makrostruktury, mikrostruktury  

a mechanických vlastností reálných zkušebních svarových spojů s namodelovanými 

pásmy TOO.  

 Posouzení získaných výsledků, jejich diskuse, definování závěrů a optimalizace 

svařovacích parametrů při svařování oceli P92 s cílem dosažení požadovaných 

vlastností svarových spojů. 

 

4 POSTUP ŘEŠENÍ DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

Pro dosažení stanovených cílů byl navržen následující postup řešení: 

 

 Provedení zkušebních svarových spojů navrženými metodami svařování, které jsou 

dnes reálně využívány v praxi. 

 Návrh a provedení rozdílných režimů tepelného zpracování svarových spojů. 



Disertační práce 

 

- 47 - 

 Simulace teplotních cyklů v jednotlivých pásmech TOO svarového spoje oceli P92 

za použití odporové simulátoru SMITWELD TCS 1405 za účelem studia vlastností  

namodelovaných pásem TOO. 

 Studium a vyhodnocení makrostruktury zkušebních svarových spojů  

v souladu s normou ČSN EN 1321. 

 Studium a vyhodnocení mikrostruktury zkušebních svarových spojů  

a namodelovaných pásem TOO. 

 Posouzení mechanických vlastností zkušebních svarových spojů  

a namodelovaných pásem TOO. 

 Provedení a vyhodnocení zkoušek tečení při zkušebních teplotách 600°,  

625° až 650°C.  

 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 Experimentální materiál 

 

Pro experimentální posouzení byly firmou Flash Steel Power a.s. spolupracující 

s firmou ŽDAS a.s. vyrobeny tavby oceli P92 s číselným označením 33975 a 37050. 

Z ingotů těchto taveb byly vykovány válcové výkovky o průměru 490 mm, které byly 

podrobeny žíhání na měkko při teplotě 810°C s dobou výdrže 22 hod.  

 

Po žíhání následovalo obrobení a nedestruktivní zkoušení ultrazvukovou zkouškou. 

Poté proběhlo tepelné zpracování s následujícím režimem: 

 

Tavba 33975 

 austenitizace 1065°C/3 hod./ s max. rychlostí ohřevu 150°C/hod. a následným 

ochlazením do vody, 

 popouštění 770°C/4hod./ s max. rychlostí ohřevu 100°C/hod. a následným 

ochlazováním volně na vzduchu. 

 

Tavba 37050 

 austenitizace 1065°C/5 hod. 30 min./ s max. rychlostí ohřevu 150°C/hod.  

a následným ochlazením do oleje, 

 popouštění 770°C/5hod. 30 min./ s max. rychlostí ohřevu 100°C/hod.  

a následným ochlazováním volně na vzduchu. 

 

Na dodaných vzorcích byly před zahájením přípravy konkrétních vzorků  

pro experiment provedeny mechanické zkoušky a vyhodnocena mikrostruktura. Výsledky 

mechanických zkoušek jsou obsaženy v tabulce 5.1. 

 

Tabulka  5.1: Mechanické vlastnosti jednotlivých taveb oceli P92. 

Číslo tavby 

Rp0,2 

 
Rm 

 
A 

v podélném směru 

KV 
v podélném směru 

KV 
v příčném směru 

[MPa] [MPa] [%] [J] [J] 

XXX
1) XXX

1)
 XXX

1)
 XXX

1)
 XXX

1)
 XXX

1)
 

XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 

Požadované mechanické vlastnosti oceli P92  dle EN 10216-2 

 min. 440 620-850 19 40 27 

Poznámky: 1) Dosažené výsledky podléhají režimu utajení. 
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Všechny naměřené hodnoty splňují požadované hodnoty dle EN 10216-2.  

Na vzorcích jednotlivých taveb byla provedena mikrostrukturní analýza. Mikrostruktura 

jednotlivých taveb je znázorněna na obrázcích 5.1 až 5.2. Tavby jsou tvořeny popuštěným 

martenzitem a mikrostruktura je homogenní.  

 

  

Obrázek 5.1: Mikrostruktura vzorku tavby 33975 

oceli P92 tvořena popuštěným martenzitem a 

karbidy (zv. 500x) 

Obrázek 5.2: Mikrostruktura vzorku tavby 37050 

oceli P92 tvořena popuštěným martenzitem a 

karbidy  (zv. 500x) 

 

5.2 Volba metod svařování a přípravy svarových ploch 

 

Z uvedených taveb byly, pro svaření reálných svarových spojů, vyrobeny desky  

o rozdílných tloušťkách: 

 t= 8,0 mm, 

 t= 20,0 mm, 

 t= 40,0 mm. 

  

Na deskách byly zhotoveny úkosy, které reprezentující přípravu skutečných 

svarových spojů v reálných podmínkách. Výjimku tvoří příprava spoje u tloušťky  

t = 8,0 mm, kde se nejedná o klasický „V“ spoj, ale o „1/2 V“ spoj. Tato úprava byla 

volena s ohledem na snažší odběr vzorků pro zkoušku rázem v ohybu.  Příprava svarových 

ploch je patrná z obrázku 5.3 až 5.5.  
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Obrázek 5.3: Příprava svarových ploch na tloušťce desky t = 8,0 mm. 

 

 
Obrázek 5.4: Příprava svarových ploch na tloušťce desky t = 20,0 mm. 

 
Obrázek 5.5: Příprava svarových ploch na tloušťce desky t = 40,0 mm. 

 

 

 Metody svařování byly voleny podle metod používaných při výstavbě nebo 

rekonstrukci energetických zařízení.  

 

Byly použity následující metody svařování, případně jejich kombinace, pro jednotlivé 

tloušťky: 

 

 metoda 141 (TIG) pro svařování 8,0 mm desek, 

 kombinace metod 141+111 (MMAW) pro svařování 20,0 mm desek, 

 kombinace metod 141+111+121 (SAW) pro tloušťky desek 40,0 mm. 
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Metoda svařování 141, v případě desek o tloušťkách 20 a 40 mm, byla využita pouze 

pro svaření kořenové partie. Metodou 141 byla svařena tloušťka max. 5,0 mm v kořeni 

svaru. Metodou svařování 111 byla, v případě desek o tloušťkách 40 mm, navařena 

tloušťka max. 7,0 mm. Zbylá část svarové výplně byla provedena metodu 121.  

 

Svařování proběhlo ve třech etapách, přehled vzorků je uveden v tabulce   

P1.1 – příloha 1. 

 

5.3 Použité přídavné materiály a svařovací parametry 

 

Pro svařování reálných svarových spojů byly použity u všech metod svařování 

přídavné materiály firmy Böhler Thyssen Schweisstechnik. Označení přídavného materiálu 

a jeho specifikace pro jednotlivé metody svařování je následující: 

 

 metoda svařování 141 

 svařovací drát  ø 2,0 a ø 2,4 mm THERMANIT MTS 616  

 (EN 12072: WZ CrMoWVNb 9 0,5 1,5) 

 

Tabulka  5.2: Chemické složení drátu THERMANIT MTS 616 v hm.% [66]. 

C Si Mn Cr Mo Ni W V Nb N 

0,1 0,25 0,8 8,5 0,4 0,5 1,6 0,2 0,06 0,04 

 

Tabulka  5.3: Mechanické vlastnosti svarového kovu THERMANIT MTS 616 [66]. 

Teplota Rp0,2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A 

[%] 

KV 

[J] 

+20°C 560 720 15 41 

     Poznámka: Hodnoty udávané při tepelném zpracování  760°C/2hod. 

 

 metoda svařování 111 

svařovací elektrody ø 2,5; 3,2 a 4,0 mm THERMANIT MTS 616 

(EN 1599: E Z CrMoWNb 9 0,5 2 B 4 2 H5) 

 

Tabulka  5.4: Chemické složení svarového kovu THERMANIT MTS 616 v hm.% [66]. 

C Si Mn Cr Mo Ni W V Nb N 

0,11 0,2 0,6 8,8 0,5 0,7 1,6 0,2 0,05 0,05 
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Tabulka  5.5: Mechanické vlastnosti svarového kovu THERMANIT MTS 616 [66]. 

Teplota Rp0,2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A 

[%] 

KV 

[J] 

+20°C 560 720 15 41 

     Poznámka: Hodnoty udávané při tepelném zpracování  760°C/2hod. 

 

 metoda svařování 121 

svařovací drát ø 3,0 mm THERMANIT MTS 616 

(EN ISO 24598-A: S Z CrMoWVNb 9 0,5 1,5) 

tavidlo Marathon 543 

(EN ISO 14174: SA FB 2 55 DC) 

 

Tabulka  5.6: Chemické složení svarového kovu THERMANIT MTS 616 v kombinaci 

s tavidlem Marathon 543 v hm.% [66]. 

C Si Mn Cr Mo Ni W V Nb N 

0,09 0,22 0,80 8,70 0,43 0,45 1,65 0,18 0,05 0,04 

 

Tabulka  5.7: Mechanické vlastnosti svarového kovu THERMANIT MTS 616 v kombinaci 

s tavidlem Marathon 543. [66]. 

Teplota Rp0,2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A 

[%] 

KV 

[J] 

+20°C 560 700 18 41 

     Poznámka: Hodnoty udávané při tepelném zpracování  760°C/4hod. 

 

  

Všechny vzorky byly svařovány v poloze svařování PA – vodorovné shora. 

V průběhu svařování byly monitorovány parametry svařování a sledováno dodržování 

teploty předehřevu a teploty interpass. Přehled použitý parametrů svařovaní uvádí tabulky 

5.8 až 5.10. 
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Tabulka  5.8: Přehled svařovacích parametrů pro svařovanou tloušťku t=8,0 mm. 

Metoda svařování 141 

Ochranný plyn Argon 4.6 (dle EN ISO 14175 – I1) 

Přídavný materiál Thermanit MTS 616 Ø 2,0 mm 

Svařovací proud 
Kořen XXX

1)
 

Výplň XXX
1)

 

Svařovací napětí 
Kořen XXX

1)
 

Výplň XXX
1)

 

Tepelný příkon 
Kořen XXX

1) 
kJ/mm 

Výplň  XXX
1) 

kJ/mm 

Sušení přídavného materiálu - 

Předehřev Min. 250°C 

Interpas Max. 300°C 

 Poznámky: 1) Dosažené výsledky podléhají režimu utajení. 

 

Tabulka  5.9: Přehled svařovacích parametrů pro svařovanou tloušťku t=20,0 mm. 

Metoda svařování 141(kořen) + 111(výplň) 

Ochranný plyn 
141: Argon 4.6 (dle EN ISO 14175 – I1) 

111: -- 

Přídavný materiál 

141: Thermanit MTS 616 Ø 2,0 mm 

111: Thermanit MTS 616 Ø 3,2 mm 

        Thermanit MTS 616 Ø 4,0 mm 

Svařovací proud 

Kořen XXX
1)

 

Výplň XXX
1) 

pro elektrody Ø 3,2 mm 

          XXX
1) 

pro elektrody Ø 4,0 mm 

Svařovací napětí 

Kořen XXX
1)

 

Výplň XXX
1) 

 pro elektrody Ø 3,2 mm 

          XXX
1)

  pro elektrody Ø 4,0 mm 

Tepelný příkon 
Kořen XXX

1) 
 kJ/mm 

Výplň  XXX
1) 

kJ/mm 

Sušení přídavného materiálu 111: 100°C/1h – 360°C/2h 

Předehřev Min. 250°C 

Interpas Max. 300°C 

Výška svarového kovu  141: max. 5,0 mm 

Poznámky: 1) Dosažené výsledky podléhají režimu utajení. 
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Tabulka  5.10: Přehled svařovacích parametrů pro svařovanou tloušťku t=40,0 mm. 

Metoda svařování 141(kořen) + 111(výplň) +121(výplň/povrch) 

Ochranný plyn 
141: Argon 4.6 (dle EN ISO 14175 – I1) 

111: -- 

Tavidlo 121: Marathon 543 

Přídavný materiál 

141: Thermanit MTS 616 Ø 2,0 mm 

111: Thermanit MTS 616 Ø 3,2 mm 

        Thermanit MTS 616 Ø 4,0 mm 

121: Thermanit MTS 616 Ø 3,0 mm 

Svařovací proud 

Kořen XXX
1)

 (141) 

Výplň XXX
1)

 pro elektrody Ø 3,2 mm (111) 

Výplň XXX
1) 

pro drát Ø 3,0 mm (121) 

Svařovací napětí 

Kořen XXX
1)

  (141) 

Výplň XXX
1) 

pro elektrody Ø 3,2 mm (111) 

Výplň XXX
1) 

pro drát Ø 3,0 mm (121) 

Tepelný příkon 
Kořen XXX

1) 
kJ/mm 

Výplň  XXX
1) 

kJ/mm 

Sušení přídavného materiálu 
111: 100°C/1h – 360°C/2h 

121: Tavidlo 350°C/2h 

Předehřev Min. 250°C 

Interpas Max. 300°C 

Výška svarového kovu  
141: max. 5,0 mm 

111: max. 7,0 mm 

Poznámky: 1) Dosažené výsledky podléhají režimu utajení. 

5.4 Tepelné zpracování svarových spojů 

 

Návrh režimu tepelného zpracování byl proveden v souladu s doporučením 

dodavatele přídavných materiálů. Režim tepelného zpracování je schématicky znázorněn 

na obrázku 2.20. Rozdíly v tepelném zpracování jednotlivých vzorků spočívaly ve změně 

doby výdrže na stanovené teplotě 760°C. Prodlužování doby výdrže na této teplotě  

by mělo dle doporučení dodavatele přídavných materiálů prokázat vliv na mechanické 

vlastnosti, zejména pak na hodnoty vrubové houževnatosti a tvrdosti. Rychlost ochlazování 

a ohřevu byla shodná 100°C/hod. Svary byly řízeně ochlazovány do 300°C s následným, 

dochlazováním volně na vzduchu.  
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Navržené režimy tepelného zpracování: 

 I. režim - dohřev 250°C/ 2 hod. 

 II. režim - dohřev 250°C/ 2 hod. + popuštění na teplotě 760°C/1 hod. 

 III. režim - dohřev 250°C/ 2 hod. + popuštění na teplotě 760°C/2 hod. 

 IV. režim - dohřev 250°C/ 2 hod. + popuštění na teplotě 760°C/4 hod. 

 V. režim - dohřev 250°C/ 2 hod. + popuštění na teplotě 760°C/6 hod. 

 VI. režim - dohřev 250°C/ 2 hod. + popuštění na teplotě 760°C/8 hod. 

 

Přehled zpracování jednotlivých vzorků je uveden v tabulce P1.2 – příloha 1. 

Z uvedené tabulky je patrné, že u všech svarových spojů byl proveden režim I., to znamená 

dohřev 250°/2hod. 

 

6 HODNOCENÍ SVAROVÝCH SPOJŮ 
 

6.1 Nedestruktivní zkoušky 

 

Po tepelném zpracování byly vzorky prostřednictvím akreditované organizace 

podrobeny následujícím nedestruktivním zkouškám: 

 

 Vizuální kontrola VT  

v rozsahu 100 % dle ČSN EN 970/ EN ISO 5817 st. B  

(provedena u všech svarových spojů) 

 Kapilární zkouška PT  

v rozsahu 100 % dle ČSN EN 571-1/ ČSN EN 1289 st.2x   

(provedena u všech svarových spojů) 

 Radiografická zkouška RT  

v rozsahu 100 % dle ČSN EN 1435 tř. B/ ČSN EN 12517 st.1   

(provedena u svarových spojů tl. 8,0 a tl. 20,0 mm) 

 Ultrazvuková zkouška UT  

v rozsahu 100 % dle ČSN EN 1714 tř. zk. B/ ČSN EN 1712 st.2   

(provedena u svarových spojů tl. 40,0 mm) 

 

Všechny svarové spoje vyhověly požadovanému stupni vyhodnocení podle příslušné 

normy.  
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6.2 Mechanické zkoušky  

 

Uvedené svarové spoje byly pro získání hodnot mechanických vlastností podrobeny 

následujícím zkouškám: 

 příčná zkouška tahem při +20°C 

 zkouška rázem v ohybu při +20°C 

 zkouška tvrdosti  

Přesný rozsah zkoušení zkušebních desek dle svařovaných tlouštěk je uveden 

v tabulkách P2.1 až P2.3 – příloha 2. Pro stanovení creepových charakteristik byla použita 

zkušební deska č. 922/11/20. 

6.2.1 Příčná zkouška tahem 

 

Příčná zkouška tahem byla provedena podle normy ČSN EN 895. Zkouška tahem  

se prováděla při teplotě +20°C. Dosažené výsledky jsou uvedeny v tabulce 6.1 až 6.3. 

 

Tabulka  6.1: Přehled dosažených hodnot Rm desek tl. 8,0 mm  

při zkušební teplotě +20°C 

Číslo vzorku Režim TZ 

Pevnost v tahu            

Rm                     

(MPa) 

Průměrná 

hodnota     

Rm            

(MPa) 

Místo 

lomu 

922/14/08 
760°C/1 

hod. 

XXX
1)

 
XXX

1)
 mimo svar 

XXX
1)

 

922/08/08 
760°C/4 

hod. 

XXX
1)

 
XXX

1)
 mimo svar 

XXX
1)

 

  Poznámky: 1) Dosažené výsledky podléhají režimu utajení. 

 

Tabulka  6.2: Přehled dosažených hodnot Rm desek tl. 20,0 mm  

při zkušební teplotě +20°C 

Číslo vzorku Režim TZ 

Pevnost v tahu            

Rm                     

(MPa) 

Průměrná 

hodnota    

Rm            

(MPa) 

Místo lomu 

922/16/20 
760°C/1 

hod. 

XXX
1)

 
XXX

1)
 mimo svar 

XXX
1)

 

922/09/20 
760°C/4 

hod. 

XXX
1)

 
XXX

1)
 mimo svar 

XXX
1)

 

Poznámky: 1) Dosažené výsledky podléhají režimu utajení. 
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Tabulka  6.3: Přehled dosažených hodnot Rm desek tl. 40,0 mm  

při zkušební teplotě +20°C 

Číslo vzorku Režim TZ 

Pevnost v tahu            

Rm                     

(MPa) 

Průměrná 

hodnota    

Rm            

(MPa) 

Místo lomu 

922/21/40 bez TZ 
XXX

1)
 

XXX
1)

 mimo svar 
XXX

1)
 

922/18/40 
760°C/2 

hod. 

XXX
1)

 
XXX

1)
 mimo svar 

XXX
1)

 

922/19/40 
760°C/4 

hod. 

XXX
1)

 
XXX

1)
 mimo svar 

XXX
1)

 

922/20/40 
760°C/6 

hod. 

XXX
1)

 
XXX

1)
 mimo svar 

XXX
1)

 

922/22/40 
760°C/8 

hod. 
XXX

1)
 XXX

1)
 mimo svar 

Poznámky: 1) Dosažené výsledky podléhají režimu utajení. 

Dosažené hodnoty jsou graficky znázorněny na obrázku P3.1 až P3.3 – příloha 3.  

 

U tloušťky 8,0 mm, kde byla použita metoda svařování 141, byly aplikovány dva 

rozdílné režimy tepelného zpracování. Dle získaných hodnot, lze konstatovat, že s rostoucí 

dobou výdrže na popouštěcí teplotě, dochází k poklesu hodnoty meze pevnosti svarového 

spoje. Vlivem degradačního procesu souvisejícího se svařováním, a aplikovaného 

tepelného zpracování dochází ke snížení hodnot meze pevnosti, ve srovnání s hodnotami 

základního materiálu, uvedenými v tabulce 5.1.  

 

Zkušební desky o tloušťce 20,0 mm byly svařeny kombinací metod 141 a 111. Oproti 

tloušťce 8,0 mm nebyl v tomto případě pozorován pokles hodnot Rm s rostoucí dobou 

výdrže na popouštěcí teplotě.  Dosažené hodnoty jsou srovnatelné, a z hlediska použitého 

režimu tepelného zpracování, se jeví jako dostačující režim TZ s dobou výdrže  

1 hod. Při delší době výdrže nedochází k poklesu hodnot meze pevnosti. Ve srovnání 

s hodnotami základního materiálu, dochází k poklesu hodnot meze pevnosti o cca. 60 MPa,  

obdobně jako v případě tl. 8,0 mm. 

 

Vzorky u zkušební desky tl. 40,0 mm, byly vyrobeny z jedné tavby základního 

materiálu. Oproti předchozím tloušťkám byl režim TZ, konkrétně doba výdrže  

na popouštěcí teplotě 760°C , prodloužena na 6 a 8 hod. Doba výdrže na popouštěcí teplotě 

souvisí se svařovanou tloušťkou. Takto dlouhé intervaly výdrže na teplotě u tl.8,0  
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a 20,0 mm nenacházejí v praxi opodstatnění, a proto nebyly na relativně malé tloušťky 

aplikovány. Dosažené hodnoty meze pevnosti jednotlivých režimů TZ se výrazně neliší. 

Z hlediska získání požadovaných hodnot meze pevnosti je dostačují režim TZ s dobou 

výdrže 2 hod.  Zásadní rozdíl dosažených hodnot vykazuje srovnání se vzorkem bez TZ. 

Hodnota meze pevnosti vzorku bez TZ se blíží hodnotě ZM. Hodnoty meze pevnosti 

vzorků s TZ stejně jako v předchozích případech poklesly ve srovnání se ZM.  

 

Všechny vzorky splnily minimální požadovanou hodnotu meze pevnosti  

dle EN 10216-2. Nehodnotíme-li vzorky bez TZ, aplikované rozdílné režimy tepelného 

zpracování, z hlediska dosažených hodnot meze pevnosti,  se projevily výrazněji pouze  

u tl.8,0 mm. Z hlediska vzájemného srovnání použitých metod dosahovala nejvyšších 

hodnot Rm kombinace metod svařování 141+111+121.  Daný typ oceli vyžaduje tepelné 

zpracování po svařování, ale na základě dosažených výsledků je nutné počítat s tím,  

že vlivem tepelného zpracování dochází k poklesu hodnoty meze pevnosti. Pokles těchto 

hodnot s sebou nese příznivý efekt - získání požadovaných plastických vlastností.  

 

6.2.2 Zkouška rázem v ohybu 

 

Ze všech svařovaných tloušťek byly připraveny modifikované zkušební tyče  

5,0x10,0 mm s V vrubem dle ČSN EN 10 045-1. Odběr, v případě zkušebních desek  

tl. 8,0 a 20,0 mm, proběhl ze dvou oblastí svarového spoje, a to VWT 0/2 (W - vrub  

ve svarovém kovu, T - napříč tloušťkou, v ose svaru 2,0 mm pod povrchem)  a VHT 0/2  

(H – vrub v tepelně ovlivněné oblasti, T – napříč tloušťkou, 2,0 mm pod povrchem 

v TOO).  

 

V případě tlouštěk 40,0 mm byla místa odběru VWT 0/2, 0/35 (W – vrub  

ve svarovém kovu, T – napříč tloušťkou v ose svaru 2 mm respektive 35 mm pod 

povrchem) a VHT 0/2, 0/35 (H – vrub v TOO, T napříč tloušťkou 2 mm respektive 35 mm 

pod povrchem). 35 mm pod povrchem se nachází místo, které se svařovalo metodou 111,  

2 mm pod povrchem je oblast svaru, která se svařovala metodou 121. 

 

Zkoušky byly provedeny v souladu s EN 875 při zkušební teplotě +20°C.  
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Tabulka  6.6: Přehled dosažených hodnot nárazové práce (J)  

desek tl. 8,0 mm  

Místo 

odběru 

bez TZ 760°C/1hod. 760°C/4hod. 

922/06/08 922/14/08 922/08/08 

VWT 0/2 

XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 

XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 

XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 

Průměr XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 

VHT 0/2 

XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 

XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 

XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 

Průměr XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 

Poznámky: 1) Dosažené výsledky podléhají režimu utajení. 

Tabulka  6.7: Přehled dosažených hodnot nárazové práce (J)  

desek tl. 20,0 mm  

Místo 

odběru 

760°C/1hod. 760°C/4hod. 

922/16/20 922/12/20 

VWT 0/2 

XXX
1)

 XXX
1)

 

XXX
1)

 XXX
1)

 

XXX
1)

 XXX
1)

 

Průměr XXX
1)

 XXX
1)

 

VHT 0/2 

XXX
1)

 XXX
1)

 

XXX
1)

 XXX
1)

 

XXX
1)

 XXX
1)

 

Průměr XXX
1)

 XXX
1)

 

Poznámky: 1) Dosažené výsledky podléhají režimu utajení. 

Tabulka  6.8: Přehled dosažených hodnot nárazové práce (J)  

desek tl. 40,0 mm  

Místo 

odběru 

bez TZ 760°C/2hod. 760°C/4hod. 760°C/6hod. 760°C/8hod. 

922/21/40 922/18/40 922/19/40 922/20/40 922/22/40 

VWT 0/2 

XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 

XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 

XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 

Průměr XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 

VHT 0/2 

XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 

XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 

XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 

Průměr XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 

VWT 0/35 

XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 

XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 

XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 

Průměr XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 

VHT 0/35 

XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 

XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 

XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 

Průměr XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 

Poznámky: 1) Dosažené výsledky podléhají režimu utajení. 
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Srovnání dosažených hodnot prezentují grafy uvedené na obrazcích P4.1  

až P4.8 – příloha 4. Dle technických dodacích podmínek EN 10216-2 je požadována 

hodnota nárazové práce v příčném směru 27 J. Tento požadavek je definován pro 

standardní rozměry zkušebních tělísek, tzn. o průřezu 10x10 mm. Předmětem zkoušení 

byly v tomto případě zkušební tělesa o rozměrech 5x10 mm. Pokud bychom tedy využili 

pro přepočet tab. B.3-1 uvedenou v normě ČSN EN 13480-2 Kovová průmyslová 

 potrubí – Část 2: Materiály, je požadovaná hodnota nárazové práce 14 J. Požadované 

kritérium splnily všechny vzorky, které byly tepelně zpracovány.  

 

Z dosažených hodnot u tl. 8,0 mm vyplývá, že se zvyšující dobou výdrže  

na popouštěcí teplotě došlo ke zvýšení hodnot nárazové práce, jak ve svarovém kovu, tak 

v místě TOO. Tyto výsledky, potvrzují vývojové tendence vlivu tepelného zpracování, 

popsané v kapitole 2.7. Obrázek 2.18 uvedený v této kapitole dokumentuje vliv tepelného 

zpracování na nárazovou práci svarového kovu vytvořeného elektrodou, tedy metodou 

svařování 111. Dosažené výsledky nárazové práce svarového kovu (VWT 0/2) dosahují 

vyšších hodnot u svarových spojů provedených metodou svařování 141. Ze získaných 

hodnot lze konstatovat, že doba výdrže 1 hod. je dostačující pro získání požadovaných 

hodnot nárazové práce. Vzorek bez TZ dosahuje nevyhovujících hodnot nárazové práce 

v oblasti svarového kovu. Tento výsledek jen potvrzuje, že svarové spoje tohoto typu oceli 

nelze provozovat bez následného tepelného zpracování po svaření.  

 

Při porovnání výsledků u svařované tloušťky 20,0 mm se u získaných hodnot 

z oblasti svarového kovu rovněž potvrzuje tvrzení dodavatele přídavných matriálů. 

Dosažené hodnoty odpovídají předpokladům uvedených na obrázku 2.18. V oblasti TOO 

(VHT 0/2) při srovnání dosažených hodnot nárazové práce se neopakoval stejný vývoj jako 

v případě tl. 8,0 mm.  Doba výdrže 1 hod. je dostačující pro získání požadovaných hodnot.  

 

U tl. 40,0 mm dosažené výsledky ve stavu bez tepelného zpracování, jen potvrzují 

nutnost tepelného zpracování po svařování. Ze získaných výsledků dosahuje nejlepších 

hodnot režim tepelného zpracování s dobou výdrže 4 hod., který je dostačují pro získání 

požadovaných hodnot. Při zvyšování doby výdrže nad tuto hodnotu nedochází ke zvýšení 

hodnot nárazové práce.  Případné odchylky získaných hodnot lze přisoudit ne vždy 

ideálnímu umístění vrubu zkušebního tělesa v požadované oblasti. 
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Všechny získané hodnoty potvrzují nutnost tepelného zpracování po svaření, kdy 

dochází k mírnému poklesu hodnot meze pevnosti, ale současně se zvyšují požadované 

hodnoty vrubové houževnatosti, tedy plastické vlastnosti. Při porovnání metod svařování 

z hlediska dosažených hodnot vrubové houževnatosti metoda 141 dosahuje nejvyšších 

hodnot.  

 

6.2.3 Zkouška tvrdosti  

 

Zkouška tvrdosti probíhala v souladu s normou ČSN EN 1043-1 Destruktivní 

zkoušky svarů kovových materiálů – Zkouška tvrdosti – Část 1: Zkouška tvrdosti spojů 

svařovaných obloukovým svařováním. Zkoušky tvrdosti HV10 byly provedeny  

při zkušební teplotě +20°C. Tvrdost byla měřena 2,0 mm pod povrchem a v kořenové 

oblasti.  

 

 Přehled dosažených výsledků jednotlivých tlouštěk je uveden v tabulce P5.1 až  

P 5.3 – příloha 5. V této příloze je rovněž na obrázku P5.4 až P5.10 grafické znázornění 

dosažených výsledků.  

 

U tl. 8,0 mm při srovnání TZ s dobou výdrže 1 hod. a 4 hod. na popouštěcí teplotě, 

dosahuje vzorek s delší dobou výdrže, jak v oblasti svarového kovu, tak v TOO, nižších 

hodnot tvrdosti.  Pokles hodnot tvrdosti se zvyšováním doby výdrže na popouštěcí teplotě 

je popsán v teoretické částí viz. obrázek 2.19. Tento obrázek však uvádí pouze vliv 

tepelného zpracování na tvrdost v oblasti svarového kovu pro metodu svařování 111.  

 

U metody 111, kterou byly svařeny desky o tl. 20,0 mm, nebyl zaznamenán tak 

výrazný pokles hodnot tvrdosti v oblasti svarového kovu a TOO, jako u metody 141.  

 

Nejnižších minimálních hodnot tvrdosti dosahovala kombinace všech použitých 

metod svařování (141+111+121), kdy minimální hodnoty dosahovaly okolo  

160 ÷ 170 HV10. Použité režimy tepelného zpracování ve vzájemném srovnání 

nedosahovaly výrazných rozdílů.  Pokles hodnost ve srovnání s tl. 8,0 a 20,0 mm je 

způsoben použitím metody svařování s vyšším tepelným příkonem. 
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Dle normy ČSN EN ISO 15614-1 pro danou skupinu materiálu je uvedeno kritérium 

maximální tvrdosti svarového spoje 350 HV10 pro popuštěné svarové spoje. Hodnoty 

tvrdosti se u popuštěných svarových spojů pohybovaly v rozmezí 167 ÷ 246 HV10. 

Hodnoty základního materiálu bez TZ po svařování se pohybují v rozmezí cca. 220 ÷ 240 

HV10. Ze všech naměřených hodnot lze konstatovat, že s rostoucí dobou výdrže  

na popouštěcí teplotě dochází k určitému poklesu tvrdosti. Nejvýraznější rozdíly byly 

zaznamenány u tl. 8,0 mm. 

 

6.3 Metalografické zkoušky 

 

Při metalografických zkouškách byla vyhodnocována: 

 makrostruktura 

 mikrostruktura 

 

6.3.1 Vyhodnocení makrostruktury 

 

Z vybraných zkušebních desek byly připraveny v souladu s ČSN EN 1321 výbrusy 

vzorků, které byly naleptány 15% HNO3 a zdokumentovány při dvojnásobném zvětšení, 

viz. obrázky P6.1 až P6.7 – příloha 6. Přehled vzorků, u kterých bylo vyhodnocení 

provedeno, je uveden v tabulce 6.9 až 6.11.  

 

 

Tabulka  6.9: Přehled vzorků pro vyhodnocení makrostruktury 

(zkušební desky tl. 8,0 mm) 

 

 

 

 

 

Tabulka  6.10: Přehled vzorků pro vyhodnocení makrostruktury 

(zkušební desky tl. 20,0 mm) 

 

 

 

 

Číslo 

vzorku 

Tepelné zpracování 

po svaření 

Šířka 

TOO 

[mm] 

Hodnocení 

922/14/08 760°C/1 hod. max. 6,0 vyhovující 

922/08/08 760°C/4 hod. max. 2,8  vyhovující 

Číslo vzorku 
Tepelné zpracování 

po svaření 

Šířka  

TOO 

[mm] 

Hodnocení 

922/16/20 760°C/1 hod. max. 4,0  vyhovující 

922/12/20 760°C/4 hod. max. 3,0  vyhovující 
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Tabulka  6.11: Přehled vzorků pro vyhodnocení makrostruktury 

(zkušební desky tl. 40,0 mm) 

 

 

 

 

 

Makrostruktura zkušebních desek tloušťky 8,0 a 20,0 mm nevykazuje žádné vady. 

Za jedinou vadu lze považovat úhlovou deformaci, kterou je možno pozorovat u vzorku  

č. 922/08/08. Vyhodnocení však bylo zaměřeno zejména na vnitřní defekty (např. póry, 

trhliny, neprůvary a jiné vady tohoto typu), proto lze vzniklou úhlovou deformaci 

akceptovat.  

 

U tloušťky 40,0 mm bylo posouzení makrostruktury vyhovující s výjimkou vzorku 

922/22/40. U tohoto vzorku  byl nalezen struskový vměstek h = 2,7 mm (viz. obrázek  

P6.7 – příloha 6), který nebyl prostřednictvím NDT kontrol zjištěn.  

 

U svarových spojů byla rovněž sledována šířka TOO, jejichž hodnoty jsou uvedeny 

v tabulkách 6.9 až 6.11. U tloušťky 8,0 mm bylo dosaženo výrazných rozdílů mezi 

jednotlivými vzorky. Rozdílné hodnoty šířky TOO jsou ovlivňovány nerovnoměrností 

tepelného příkonu do svaru, v závislosti na rychlosti svařování. Dosažené rozdíly šířek 

pásem TOO svařovaných tlouštěk, nesouvisí jen s použitou metodou svařování, ale také 

s rozdílným odvodem tepla jednotlivých tlouštěk. Srovnatelných hodnot dosahuje šířka 

TOO u kombinace metod s použitím automatizované metody svařování 121. Dosažené 

hodnoty u tl. 40,0 mm odpovídají použité metodě svařování.  

  

6.3.2 Vyhodnocení mikrostruktury 

 

Mikrostruktura byla hodnocena na vybraných vzorcích. Objektem vyhodnocení byla 

oblast svarového kovu, hranice ztavení a základní materiál. Snímky dosažené 

mikrostruktury jednotlivých vzorků jsou na obrázků P7.1 až P7.6 – příloha 7. 

 

Z analyzovaných snímků hodnocených na tl. 8,0 mm (svařenou metodou 141)  

a tl. 20,0 mm (svařenou kombinací metod 141+111) vyplývá, že mikrostruktura svarového 

kovu je licí a je tvořena popuštěným martenzitem a karbidy. Mikrostruktura teplem 

Číslo vzorku 
Tepelné zpracování 

po svaření 

Šířka  

TOO 

[mm] 

Hodnocení 

922/18/40 760°C/2 hod. max. 4,5  vyhovující 

922/19/40 760°C/4 hod. max. 5,0 vyhovující 

922/22/40 760°C/8 hod. max. 4,5 nevyhovující 
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ovlivněné oblasti u hranice ztavení a mikrostruktura základního materiálu je tvořena 

popuštěným martenzitem a karbidy rozloženými uvnitř i na hranicích zrn. Mikrostruktura 

odpovídá naměřeným hodnotám tvrdosti uvedených v kapitole 6.2.3. 

 

7 MODELOVÁNÍ PÁSEM TEPELNĚ OVLIVNĚNÉ 
OBLASTI 

 

7.1 Měření teplotních cyklů svarového spoje a stanovení 
základních charakteristik pro modelování pásem TOO 

 

Před samotným zahájením modelování jednotlivých pásem bylo nutné znát vstupní 

proměnné pro zadání správného namodelování jednotlivých pásem. Jednou z hlavních 

proměnných je znalost průběhu teplotních cyklů pro daný typ oceli. V dostupné literatuře 

nejsou uvedeny teplotní cykly změřené přímo v TOO svarových spojů oceli P92. 

 

Návrh byl proveden na základě literatury [74], která popisuje praktická měření  

a výsledky teplotních cyklů na oceli P91. Jako předpoklad lze brát fakt, že odlišnosti 

z hlediska tepelné vodivosti oceli P92 vůči oceli P91 nejsou markantní. Rozdíly 

v mechanických a chemických vlastnostech popsané v kap. 2.3 by tedy neměly mít 

výrazný dopad na průběh teplotního cyklu.  

 

 Způsob měření v uvedené literatuře [74] spočíval ve svaření vzorků  

(viz. obrázek 7.1)  simulujících tupý svarový spoj. Svarový spoj byl proveden metodou 111 

elektrodou E CrMo 91 B 42 H5 dle EN 499. Před samotným svařováním těchto vzorků 

byly do desek v různých vzdálenostech od plochého dna drážky vyvrtány otvory o průměru 

3,5 mm dle obrázku 7.2 a následně přivařeny termočlánky na bázi Ni-NiCr. 

 
 

Obrázek 7.1: Tvar drážky pro zkušení svar 
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Obrázek 7.2: Schéma měření teplotních cyklů 

Pro vyhodnocení průběhu teplotních cyklů byl použit software P SKOPE. Měření 

umožnilo stanovit základní charakteristiky pro modelování pásma částečné překrystalizace 

a pásma normalizace. Základní charakteristiky pro pásmo přehřátí nebylo možné  

na základě tohoto měření stanovit. Při teplotách okolo 1300°C, tedy teplotách 

charakteristických pro pásmo přehřátí, docházelo k propadu svarového kovu do otvoru 

s termočlánkem a jeho porušení. Při stanovení základní charakteristiky pro toto pásmo se 

vycházelo z výsledků měření na podobných typech ocelí.  

 

Na základě znalostí o transformačních teplotách oceli P92 a na základě měření 

popsaných výše a získaných výsledků byly pro modelování pásem TOO svarového spoje 

zvoleny následující teploty: 

 

 Pásmo přehřátí             1350°C 

 Pásmo normalizace           1050°C 

 Pásmo částečné překrystalizace  890°C 

 

Na základě naměřených hodnot základních charakteristik pro modelování 

jednotlivých pásem a s uvážením teplotního rozsahu jednotlivých pásem byly stanoveny 

průměrné teplotní cykly pro modelování jednonásobných pásem TOO uvedené  

v tabulce 7.1. 

Tabulka 7.1: Charakteristiky pro modelování jednonásobných  

teplotních cyklů pásem TOO 

pásmo TOO Tmax  [°C] Δt8/5  [s] 
výdrž na teplotě 

teplota [°C] čas [s] 

   přehřátí 1350 10 1350  3 

   normalizace 1050 10 1050 4 

   část. překrystalizace  890 10 890 4 
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7.2 Příprava vzorků pro modelování a charakteristika simulátoru 

 

Pro modelování bylo ze základního materiálu tavby 37050 po TZ popsaném  

v kapitole 5.1 připraveno 70 ks vzorků o rozměrech 11x11x70. Pro každé pásmo bylo 

určeno 20 vzorků, zbývajících 10 ks bylo náhradních.  

 

Na vzorky byl elektrickým odporem přivařen termočlánek NiCr/Ni 10.  

 

Obrázek 7.3:  a) Navařený termočlánek NiCr/Ni 10  

      b) Navařený a zatřený termočlánek NiCr/ 10 s ochrannou hlinkou 

 

 

Pro modelování teplotních cyklů byl použit odporový simulátor 

SMITWELD TCS 1405 znázorněný na obrázku 7.4.   

 

 
 

Obrázek 7.4: Simulátor teplotních cyklů TCS 1405 
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Simulátor SMITWELD je konstrukčně členěn na dva samostatné stendy umožňující 

vyvolání teplotních cyklů ve zkušební tyči čtvercového průřezu (model TCS 1405)  

a vyvolání tahové nebo tlakové deformace v průběhu teplotního cyklu ve zkušební tyči 

kruhového průřezu (model TTU 2002). Simulátor obsahuje zařízení automatizační  

a výpočetní techniky pro řízení, registraci, zobrazení a grafické vyjádření prokázaných 

dějů a závislostí. 

 

Upínací hlavy zkušebních hranolků v průběhu simulace volně pojíždějí po vodícím 

loži nebo mohou být zafixovány. Ohřev vzorku je odporový pomocí tyristorově řízeného 

transformátoru. Dosažená teplota je měřena pomocí termočlánků, které jsou přivařeny  

do středu délky zkušebního hranolku. Maximální rychlost náhřevu je 150 C / s. Šířka 

rovnoměrně nahřáté části tyče je 10 ÷ 30 mm (dle délky hranolku). Simulace probíhá  

v ochranné atmosféře argonu vytvářené v komůrce obklopující hranolek. Zkušební tyče 

jsou chlazeny v rozmezí teplot 800 ÷ 500 C maximální rychlostí ochlazování  

až 100 C / s. Rychlý dilatometr s křemíkovými senzory umožňuje snímat příčné 

deformace tyče čtvercového průřezu v rozmezí +/- 1 mm v místě maximálních teplot. 

 

Pro měřící a kontrolní operace s možností souběžného zpracování úloh je použit 

mikropočítač MACSYM 150 firmy ANALOG DEVICES. Počítačové vybavení zaručuje 

rychlé dynamické řízení průběhu teplot, napětí resp. deformací pomocí proporcionálně 

derivačních regulátorů. 

 

Grafický výstup na barevný monitor umožňuje sledovat v reálném čase jak zadané,  

tak i právě získávané výsledky. Okamžité záznamy teploty, zatížení a prodloužení jsou 

realizovány registračním přístrojem a následně vytisknuty tiskárnou. 

7.3 Modelování teplotních cyklů na simulátoru TCS 1405 

 

Připravené vzorky byly postupně vkládány do simulátoru a byly nastaveny parametry 

dle tabulky 7.1. Modelování bylo provedeno z teploty 200°C a s rychlostí ohřevu 100°C  

za sekundu. Průběh ohřevu je viditelný na obrázku 7.5.  
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Obrázek 7.5: Ohřev vzorku na požadovanou teplotu 

 

Po dosažení požadované teploty a uplynutí doby výdrže na této teplotě následovalo 

řízené ochlazování. Data z těchto cyklů byla uložena do počítače a následně zpracovány  

do grafů uvedených na obrázku 7.6 až 7.8. 

 

Obrázek 7.6: Průběh teplot v závislosti na čase modelovaného pásma částečné 

překrystalizace. 
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Obrázek 7.7: Průběh teplot v závislosti na čase modelovaného pásma normalizace 

 

 
 

Obrázek 7.8: Průběh teplot v závislosti na čase modelovaného pásma přehřátí 

 

 

Po namodelování jednotlivých pásem TOO byly vzorky rozděleny do dvou skupin. 

Na první skupině byly provedeny mechanické a metalografické zkoušky. Skupina druhá 

byla tepelně zpracována (popouštěním 760°C/1 hod. s ochlazením na vzduchu). Tepelné 

zpracování v tomto případě simuluje tepelné zpracování reálných svarových spojů.  
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7.4 Mechanické zkoušky  

 

Obdobně jako tomu bylo u reálných svarových spojů, byly obě skupiny 

namodelovaných vzorků podrobeny následujícím zkouškám: 

 zkouška tahem při +20°C  

 zkouška rázem v ohybu při +20°C 

 zkouška tvrdosti 

 

7.4.1 Zkouška tahem 

 

Zkoušce tahem bylo podrobeno celkem 12 vzorků, z toho 6 vzorků pro jednotlivá 

pásma ve stavu bez popouštění a zbylých 6 ve stavu po popouštění. Pro každé pásmo TOO 

byly zkoušeny 2 vzorky. Přehled dosažených výsledků je uveden v tabulce 7.2 až 7.5. 

Zkušební vzorky byly odzkoušeny dle normy ČSN EN 10002-1.  

 

Tabulka 7.2: Dosažené hodnoty meze pevnosti jednotlivých pásem TOO 

Pásmo TOO 

Naměřené hodnoty Rm [MPa] 

bez popuštění s popouštěním 

Vzorek 1 Vzorek 2 Průměr Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Průměr 

Část. překrystalizace XXX
1) 

XXX
1) 

XXX
1) 

XXX
1) 

XXX
1) 

XXX
1) 

XXX
1) 

Normalizace XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 

Přehřátí XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 
Poznámky: 1) Dosažené výsledky podléhají režimu utajení. 

Tabulka 7.3: Dosažené hodnoty meze kluzu jednotlivých pásem TOO 

Pásmo TOO 

Naměřené hodnoty Rp 0,2 [MPa] 

bez popuštění s poupouštěním 

Vzorek 1 Vzorek 2 Průměr Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Průměr 

Část. překrystalizace XXX
1) 

XXX
1) 

XXX
1) 

XXX
1) 

XXX
1) 

XXX
1) 

XXX
1) 

Normalizace XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 

Přehřátí XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 
Poznámky: 1) Dosažené výsledky podléhají režimu utajení. 

 

Tabulka 7.4: Dosažené hodnoty tažnosti jednotlivých pásem TOO 

Pásmo TOO 

Naměřené hodnoty A5 [%] 

bez popuštění s popouštěním 

Vzorek 1 Vzorek 2 Průměr Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Průměr 

Část. překrystalizace XXX
1) 

XXX
1) 

XXX
1) 

XXX
1) 

XXX
1) 

XXX
1) 

XXX
1) 

Normalizace XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 

Přehřátí XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 
Poznámky: 1) Dosažené výsledky podléhají režimu utajení. 
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Tabulka 7.5: Dosažené hodnoty kontrakce jednotlivých pásem TOO 

Pásmo TOO 

Naměřené hodnoty Z [%] 

bez popuštění s popouštěním 

Vzorek 1 Vzorek 2 Průměr Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Průměr 

Část. překrystalizace XXX
1) 

XXX
1) 

XXX
1) 

XXX
1) 

XXX
1) 

XXX
1) 

XXX
1) 

Normalizace XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 

Přehřátí XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 
Poznámky: 1) Dosažené výsledky podléhají režimu utajení. 

 

Hodnoty z uvedených tabulek byly přehledně zpracovány do grafů uvedených  

na obrázku P8.1 až P8.2 – příloha 8. Z uvedených grafů je patrné, že nejvyšších hodnot 

Rp0,2 a Rm dosahuje pásmo přehřátí jak v popuštěném tak i v nepopuštěném stavu. Mezi 

pásmy částečné překrystalizace a normalizace nebyly výrazné rozdíly v hodnotách  Rp0,2  

a Rm. Důvodem, je menší rozdíl v modelovacích teplotách mezi pásmem normalizace 

(1050°C) a částečné překrystalizace (890°C) ve srovnání s pásmem přehřátí (1350°C). 

Požadovaných hodnot Rp0,2 a Rm dle normy ČSN EN 10216-2 + A2 dosahují všechny 

pásma TOO.  

 

Z hlediska hodnot A5 vykazuje pásmo přehřátí nejnižší hodnoty. Požadovanou 

hodnotu tažnosti splňuje pouze pásmo částečné překrystalizace. 

 

  Naměřené hodnoty u popuštěných vzorků dokazují nutnost tepelného zpracování  

po svaření, pro získání zejména vyšších hodnot A5 a Z. Dosažené výsledky potvrzují,  

že nejslabším místem TOO, je z hlediska hodnot Rp0,2 a Rm  pásmo částečné překrystalizace  

a z hlediska hodnot A5 pásmo přehřátí, které stejně jako pásmo normalizace nesplňuje 

požadavek min. A5 = 19 % dle normy ČSN EN 10216-2 + A2.  

 

7.4.2 Zkoušky rázem v ohybu  

 

Pro zkoušku rázem v ohybu bylo použito celkem 18 vzorků. Přehled dosažených 

hodnot a jejich průměr je uveden v tabulce 7.6. Tyto zkušební vzorky byly zkoušeny 

v souladu s normou ČSN EN 10045-1. Grafické srovnání dosažených výsledků je 

zobrazeno na obrázku P8.5 – příloha 8.  
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Tabulka 7.6: Dosažené hodnoty KV jednotlivých pásem TOO 

Pásmo TOO 

Naměřené hodnoty KV [J] 

bez popuštění   s popouštěním 

Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Průměr Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Průměr 

Část. překrystalizace XXX
1) 

XXX
1) 

XXX
1) 

XXX
1) 

XXX
1) 

XXX
1) 

XXX
1) 

XXX
1) 

Normalizace XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 

Přehřátí XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 XXX
1)

 
Poznámky: 1) Dosažené výsledky podléhají režimu utajení. 

 

V případě hodnot nárazové práce jsou z grafické závislosti znatelné výrazné rozdíly 

dosažených hodnot u jednotlivých pásem TOO. Zároveň je zřejmé, že materiál ve stavu 

nepopuštěném, nesplňuje minimální hodnotu 27 J požadovanou v příčném směru dle  ČSN 

EN 10216-2 + A2. Tato skutečnost jen dokazuje nutnost tepelného zpracování u reálných 

svarových spojů.  

 

Dosažené výsledky ukazují, že nejslabším místem TOO, které limituje její vlastnosti 

je z hlediska hodnot KV pásmo přehřátí.   

 

Pokud porovnáme výsledky mechanických hodnot získané prostřednictvím 

modelovací techniky s výsledky reálných svarových spojů, lze konstatovat následující 

závěry. Reálné svarové spoje bez TZ a s popuštěním stejným režimem jako modelované 

vzorky, dosahují vyšších hodnot KV a nižších hodnot meze pevnosti  v porovnání 

s modelovanými vzorky. U odběru zkušebních těles pro zkoušku vrubové houževnatosti 

ovlivňuje výsledky umístění samotného vrubu v požadované oblasti. Zkušební těleso může 

zasahovat do všech pásem TOO. Důležitým výsledkem je, že modelovací techniku lze,  

dle dosažených hodnot, bezpečně využít pro získání mechanických vlastností svarového 

spoje, aniž by bylo nutné svařovat velké množství svarových spojů. 

 

7.4.3 Zkouška tvrdosti dle Vickerse 

 

Pro zkoušky tvrdosti byly využity vzorky přeražené při zkoušce rázem v ohybu. Tyto 

vzorky byly před zahájením této zkoušky metalograficky vyhodnoceny. Vpichy byly 

prováděny ve vzdálenosti maximálně 3,0 mm od lomové plochy. Schématické znázornění 

linií vpichů je zobrazeno na obrázku 7.9.  
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Obrázek 7.9: Schéma provedení vpichů 

 

Zkoušky tvrdosti HV10 byly provedeny při zkušební teplotě +20°C. Vzdálenosti 

jednotlivých vpichů byla  1,5 mm. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce P9.1 až P9.2 

- příloha 9 a vzájemné porovnání průměrných hodnot na obrázku P9.5 – příloha 9.  

 

Srovnání hodnot tvrdosti v linii vodorovné s lomovou plochou: 

Pásmo přehřátí dosahuje ve stavu bez TZ hodnot tvrdosti 459 až 478 HV10,  

u vzorků s TZ jsou naměřeny výrazně nižší hodnoty 262 až 274 HV10. 

Pásmo normalizace ve stavu bez TZ dosahuje hodnot tvrdosti 437 až 464 HV10,  

a ve stavu po TZ hodnot 257 až 282 HV10. 

Pásmo částečné překrystalizace ve stavu bez TZ dosahuje hodnot tvrdosti 390  

až 425 HV10, a ve stavu po TZ hodnot 224 až 245 HV10. 

 

Z grafického znázornění jsou patrné výrazné rozdíly vzorků s popouštěním oproti 

nepopouštěným vzorkům. Tato skutečnost opět jen potvrzuje fakt, že spoje oceli P92 nelze 

provozovat bez tepelného zpracování po svaření. Srovnáme-li výsledky tvrdosti 

s dosaženými výsledky tvrdosti v TOO reálných  svarových spojů, dosahují reálné svarové 

spoje nižších hodnot HV 10 (cca o 20 HV10 ).  

 

Modelování jednonásobných cyklů dostatečně nevyjadřuje vliv vícevrstvého 

svařování u reálných svarových spojů. Pří vícevrstvém svařování dochází k překrývání 

jednotlivých pásem TOO. I přes drobné rozdíly ve všech dosažených mechanických 
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vlastnostech lze na základě získaných výsledků doporučit modelovací techniku jako 

vhodnou metodu pro získání mechanických vlastností svarového spoje. 

 

7.5 Metalografické zkoušky – vyhodnocení mikrostruktury 

 

Pro vyhodnocení mikrostruktury bylo využito vzorků ze zkoušek rázem v ohybu. 

Příprava vzorků jednotlivých pásem včetně zakreslení míst odběru pro hodnocení je 

dokumentovaná na obrázku P10.1 až P10.3 – příloha 10.   

 

Předmětem hodnocení byla mikrostruktura v blízkosti lomu, přechodu do základního 

materiálu a základního materiálu. Výsledky jsou uvedeny na obrázku P10.4  

až P10.21 - příloha 10. Obrázky P10.4 až P10.12 představují vzorky bez TZ  

po modelování. Obrázky P10.13 až P10.21 představují vzorky s TZ (760°C/1hod)  

po modelování. Hodnocení jednotlivých mikrostruktur je uvedeno u snímku.  

 

Mikrostruktura pásma přehřátí bez TZ vykazuje hrubou martenzitickou strukturu 

s vysokými hodnotami tvrdosti až 478 HV10. Po TZ se vyskytuje jemná martenzitická 

struktura s hodnotami tvrdosti okolo 260 HV10. 

 

Pásmo normalizace je tvořeno martenzitickou strukturou, která je v porovnání 

s pásmem přehřátí jemnozrnější. Hodnoty tvrdosti dosahují maximálně 464 HV10  

u pásma bez TZ,  a s TZ se hodnoty tvrdosti pohybují okolo 270 HV10, maximální 

hodnota je 282 HV10. Ve sktruktuře je dále pozorován místně vyloučený cementit.  

 

Pásmo částečné překrystalizace je tvořeno martenzitickou strukturou, kdy ve stavu 

bez TZ dosahuje hodnot tvrdosti okolo 400 HV10. Po TZ se vyskytuje jemná martenzitická 

struktura, která odpovídá hodnotám tvrdosti okolo 230 HV10.  
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8 ZKOUŠKY TEČENÍ 
 

Současně se svařováním a hodnocením reálných svarových spojů probíhaly rozsáhlé 

zkoušky tečení základního materiálu P92 a také svarových spojů. Zkoušky byly provedeny 

ve spolupráci s firmou Flash Steel Power, a.s. a firmou Materiálový a metalurgický 

výzkum, s.r.o.  

 

Zkoušky tečení základního materiálu 

 

Zkouškám tečení byl podroben základní materiál tavby 33975. Série creepových 

zkoušek byla prováděna při 600, 625 a 650°C a ty byly zkoušeny při napětí, odpovídajícím 

středním dobám do lomu oceli P92 cca. 100, 300, 1000, 3000, 10 000 a 30 000 hod. [8, 77] 

 

Celková doba zkoušení creepových zkoušek k datu 31.12.2010 činila cca 82 150 hod. 

Konkrétní výsledky všech creepových zkoušek jsou uvedeny v tabulce 8.1, kde jsou kromě 

výsledků ukončených creepových zkoušek uvedeny v závorkách také naběhlé časy těch 

zkoušek, které ještě nebyly ukončeny lomem. 

 

Tabulka 8.1: Výsledky creepových zkoušek oceli P92 

 
BČ Teplota Napětí Čas Tažnost Kontrakce 

  °C MPa h % % 

DB47 600 XXX
1)

 XXX
1) 

XXX
1)

 XXX
1)

 

DB48 600 XXX
1) XXX

1) 
XXX

1)
 XXX

1)
 

DB49 600 XXX
1) XXX

1) 
XXX

1)
 XXX

1)
 

DB50 600 XXX
1) XXX

1) 
XXX

1)
 XXX

1)
 

DB51 600 XXX
1) XXX

1) 
XXX

1)
 XXX

1)
 

DB52 600 XXX
1) XXX

1) 
XXX

1)
 XXX

1)
 

DB53 625 XXX
1) XXX

1) 
XXX

1)
 XXX

1)
 

DB54 625 XXX
1) XXX

1) 
XXX

1)
 XXX

1)
 

DB55 625 XXX
1) XXX

1) 
XXX

1)
 XXX

1)
 

DB56 625 XXX
1) XXX

1) 
XXX

1)
 XXX

1)
 

DB57 625 XXX
1) XXX

1) 
XXX

1)
 XXX

1)
 

DB58 625 XXX
1) XXX

1) 
XXX

1)
 XXX

1)
 

DB59 650 XXX
1) XXX

1) 
XXX

1)
 XXX

1)
 

DB60 650 XXX
1) XXX

1) 
XXX

1)
 XXX

1)
 

DB61 650 XXX
1) XXX

1) 
XXX

1)
 XXX

1)
 

DB62 650 XXX
1) XXX

1) 
XXX

1)
 XXX

1)
 

DB63 650 XXX
1) XXX

1) 
XXX

1)
 XXX

1)
 

DB64 650 XXX
1) XXX

1) 
XXX

1)
 XXX

1)
 

Poznámky: 1) Dosažené výsledky podléhají režimu utajení. 
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 V tabulce 8.2 jsou uvedeny hodnoty meze pevnosti při tečení za 10 000, 30 000 a 

50 000 hod. stanovené pomocí parametrických rovnic dle Larson-Millera 1. řádu, SVÚM a 

Seiferta.  

 

Obecná Larson-Millerova rovnice je založena na parametrizaci dvou hlavních 

proměnných, teploty a doby do lomu ve tvaru [78]: 

 

 CtTAAAA k

k  )log()(log...)(log)log( 2

210   (8.1) 

kde:  σ ............................ napětí     [MPa] 

  T ........................... absolutní teplota    [°K] 

t ............................ doba do lomu     [hod.] 

A1 až Ak a C ....... konstanty 

 

Bylo použito Larson-Millerovy rovnice 1. řádu, jejíž nevýhodou je skutečnost, že 

zanedbává nelinearitu poklesu creepové odolnosti s rostoucí dobou do lomu a při predikci 

dlouhodobé žárupevnosti reálné hodnoty meze pevnosti při tečení nadhodnocuje. Pro 

použití Larson-Millerovy rovnice vyššího řádu není k dispozici dostatek experimentálních 

dat. Průběhy těchto rovnic se totiž velmi rychle po opouštění oblasti pokryté daty odklánějí 

do parabolických závislostí. 

 

Vyhodnocení creepových dat a odhad meze pevnosti bylo provedeno i nelineárními 

metodami, a to pomocí rovnice SVÚM [79], vyjadřující závislost doby do lomu na 

aplikovaném napětí a teplotě těmito funkcemi: 

 )()()()()log( 4321  gAgTfATfAAt    (8.2) 

  

 
5

11
log)(

AT
Tf          (8.3)  

 

  6sinhlog)( ATg          (8.4) 

 

V těchto rovnicích je opět  napětí v MPa, T absolutní teplota v K, t - doba do lomu 

v hodinách, A1, A2...Ak a C jsou konstanty. 
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Výsledky byly také vyhodnocovány podle Seifertova parametrického vztahu [80, 

vyjadřujícího aplikované napětí nebo mez pevnosti při tečení jako kvadratickou funkci 

teplotně-napěťového parametru ve tvaru : 

2

210log PAPAA        (8.5)

 Přičemž parametr P je definován jako: 

  410log  rtCTP          (8.6)  

 

 Tabulka 8.2: Meze pevnosti při tečení kované trubky z oceli P92 

 

Teplota, °C 600 625 650C 

Čas, h 10
4
 3

.
10

4
 5

.
10

4
 10

4
 3

.
10

4
 5

.
10

4
 10

4
 3

.
10

4
 5

.
10

4
 

L-M 1. řádu XXX
1) XXX

1) XXX
1) XXX

1) XXX
1) XXX

1) XXX
1) XXX

1) XXX
1) 

SVÚM XXX
1) XXX

1) XXX
1) XXX

1) XXX
1) XXX

1) XXX
1) XXX

1) XXX
1) 

Seifert XXX
1) XXX

1) XXX
1) XXX

1) XXX
1) XXX

1) XXX
1) XXX

1) XXX
1) 

ČSN EN 10216-2 XXX
1) XXX

1) XXX
1) XXX

1) XXX
1) XXX

1) XXX
1) XXX

1) XXX
1) 

Poznámky: 1) Dosažené výsledky podléhají režimu utajení. 

 

  Pro grafické srovnání výsledků byla použita mimo jiné metoda přepočtu 

experimentálních dat podle Larson-Millerovy parametrické rovnice: 

 

  tCTPLM log         (8.7) 

 

kde T znamená teplotu v Kelvinech, t je doba do lomu v hodinách. Larson-Millerova 

konstanta C byla při tomto zpracování získána pomocí metody nejmenších čtverců 

přepočtem z výsledků uváděných ve standardu ČSN EN 10 216-2 pro ocel 

X 10CrWMoVNb 9-2 (P 92). Toto srovnání je uvedeno na obrázku 8.1 a ukazuje, že reálné 

výsledky creepových zkoušek se nacházejí pod střední hodnotou, ale prakticky všechny ve 

spodním povoleném rozptylovém 20%-ním pásmu okolo této střední hodnoty (čárkovaná 

čára). 
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Obrázek 8.1: Závislost napětí na hodnotě Larson-Millerova parametru pro hodnocenou 

tavbu a standardizované střední hodnoty oceli P 92 

 

Dosažené výsledky creepových zkoušek ukazují, že zkoušená tavba 33975 má reálné 

předpoklady pro splnění požadavku na úroveň žárupevnosti P92, byť zřejmě nedosáhne  

na střední hodnoty meze pevnosti při tečení, jak jsou definovány v příslušném 

materiálovém standardu. Konkrétně se experimentálně stanovené meze pevnosti při tečení 

vypočtené pomocí Larson-Millerovy rovnice nacházeji v oblasti mezi střední hodnotou a 

povolenou zápornou 20%-ní odchylkou od této střední hodnoty, avšak poslední výsledky 

se této střední hodnotě přibližují. 

 

Zkoušky tečení svarových spojů 

 

Stejně jako v případě zkoušek základního materiálů byla série creepových zkoušek 

provedena při třech navržených teplotách. I v tomto případě bylo pro každou teplotu 

vyrobeno celkem 6 zkušebních tyčí.  

 

Dosavadní dosažené výsledky creepových zkoušek jsou uvedeny v tabulce 8.3, kde 

jsou kromě výsledků ukončených zkoušek uvedeny v závorkách také naběhlé časy těch 

zkoušek, které ještě nebyly ukončeny lomem. Celková doba zkoušení činila k 31.12.2010 

cca 173 830 hod. Dosud bylo lomem ukončeno 12 zkušebních tyčí (označeno v tabulce 8.3 

tučným písmem) a jejich výsledky byly zpracovány do závislosti meze pevnosti při tečení 
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při různých teplotách a dobách do lomu pomocí parametrických rovnic Larson-Millera 1. 

řádu a rovnice SVÚM. 

 

Tabulka 8.3: Výsledky creepových zkoušek svarového spoje 

BČ 
Teplota Napětí Čas Kontrakce 

°C MPa h % 

DH07 600 XXX
1) 

XXX
1)

 XXX
1)

 

DH08 600 XXX
1) 

XXX
1)

 XXX
1)

 

DH09 600 XXX
1) 

XXX
1)

 XXX
1)

 

DH10 600 XXX
1) 

XXX
1)

 XXX
1)

 

DH11 600 XXX
1) 

XXX
1)

 XXX
1)

 

DH12 600 XXX
1) 

XXX
1)

 XXX
1)

 

DH13 625 XXX
1) 

XXX
1)

 XXX
1)

 

DH14 625 XXX
1) 

XXX
1)

 XXX
1)

 

DH15 625 XXX
1) 

XXX
1)

 XXX
1)

 

DH16 625 XXX
1) 

XXX
1)

 XXX
1)

 

DH17 625 XXX
1) 

XXX
1)

 XXX
1)

 

DH18 625 XXX
1) 

XXX
1)

 XXX
1)

 

DH19 650 XXX
1) 

XXX
1)

 XXX
1)

 

DH20 650 XXX
1) 

XXX
1)

 XXX
1)

 

DH21 650 XXX
1) 

XXX
1)

 XXX
1)

 

DH22 650 XXX
1) 

XXX
1)

 XXX
1)

 

DH23 650 XXX
1) 

XXX
1)

 XXX
1)

 

DH24 650 XXX
1) 

XXX
1)

 XXX
1)

 

Poznámky: 1) Dosažené výsledky podléhají režimu utajení. 
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Tabulka 8.2: Meze pevnosti při tečení svarového spoje z oceli P92 

Teplota, °C 600 625 650C 

Čas, h 10
4
 3

.
10

4
 10

4
 3

.
10

4
 10

4
 3

.
10

4
 

L-M 1. řádu XXX
1) XXX

1) XXX
1) XXX

1) XXX
1) XXX

1) 

SVÚM XXX
1) XXX

1) XXX
1) XXX

1) XXX
1) XXX

1) 

ČSN EN 10216-2 XXX
1) XXX

1) XXX
1) XXX

1) XXX
1) XXX

1) 

detto -40% XXX
1) XXX

1) XXX
1) XXX

1) XXX
1) XXX

1) 

Poznámky: 1) Dosažené výsledky podléhají režimu utajení. 

 

Při konstrukci obrázku 8.2 byla pro srovnání použita Larson-Millerova konstanta C 

pro základní materiál (ocel P 92) vypočtená na základě dat uvedených v 8, 77 pomocí 

metody nejmenších čtverců ze zobecněné Larson-Millerovy rovnice 3. řádu ve výši 26.80, 

tedy hodnota, kterou lze považovat za obvyklou pro tento typ oceli.  

 

Pro svarové spoje je vůči střední hodnotě platné pro danou jakost oceli (černá plná 

čára na obrázku 8.2) a její záporné 20%-ní odchylce (modrá čárkovaná čára na obrázku 

8.2) ještě povolen další pokles žárupevnosti, a to 40%, což je další křivka uvedená  

na obr. 8.2 červenou tečkovanou čarou. 

 

10

100

1000

23000 24000 25000 26000 27000 28000 29000

PLM = T(C+log(t))

N
a

p
ě

tí
, 
M

P
a
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Obrázek 8.2: Závislost napětí na hodnotě Larson-Millerova parametru pro hodnocený 

svarový spoj, základní materiál a standardizované střední hodnoty oceli P 92 
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Z obrázku 8.2 je zřejmé, že s výjimkou nejdelší prasklé zkoušky při nejvyšší teplotě 

jsou dosavadní výsledky creepových zkoušek svarového spoje oceli P 92, alespoň při 

nižších teplotách, relativně optimistické. Zatímco úroveň žárupevnosti základního 

materiálu se nachází spíše ve spodní povolené toleranční oblasti okolo střední hodnoty, 

žárupevnost svarového spoje dosahuje téměř hodnot základního materiálu, ze které je 

vyroben. S rostoucí dobou do lomu, ale zejména při vyšších teplotách, však creepová 

pevnost svarového spoje klesá a data se přibližují ke spodnímu 40%-nímu tolerančnímu 

pásmu. Původně optimistické závěry o úrovni creepové odolnosti těchto svarových spojů, 

založené na výsledcích krátkodobých creepových zkoušek, tak bude nejspíš nezbytné 

korigovat. Ukazuje se, že předpověď o nemožnosti udržet vysokou creepovou odolnost 

svarového spoje s prodlužujícími se dobami do lomu, byla správná, a že podobně jako  

u ostatních precipitačně vytvrzených nízkolegovaných i chromových modifikovaných 

ocelích dochází po svaření k devastaci zpevnění zejména v interkritické oblasti tepelně 

ovlivněné zóny.  

 

Sledovaný svarový spoj se svým chováním nevymyká skupině ocelí na bázi  

Cr-Mo-V, u které je zaznamenáván výrazný pokles žárupevnosti svarového spoje ve 

srovnání se základním materiálem, nicméně všechny dosavadní výsledky creepových 

zkoušek se nacházejí v povoleném 40%-ním rozptylovém pásmu okolo střední hodnoty 

platné pro ocel P92. 
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9 DISKUSE A SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 
 

V předložené disertační práci byly studovány vlastnosti reálných svarových spojů 

rozdílných tlouštěk. Svarové spoje byly provedeny metodou 141 u tlouštěk zkušebních 

desek 8,0 mm, kombinací metod 141 a 111 u tlouštěk 20,0 mm a zkušební desky tloušťky 

40,0 mm byly svařeny kombinací metod 141, 111 a 121.  

 

Svařené desky byly podrobeny navrženým režimům tepelného zpracování. Tepelné 

zpracování probíhalo při teplotě 760°C s rozdílnou dobou výdrže na této teplotě. U desek 

tloušťky 8,0 mm byl použit režim tepelného zpracování s dobou výdrže 1 a 4 hod. U této 

tloušťky byl také ponechán svarový spoj bez TZ (pouze dohřev 250°C/2 hod.), za účelem 

porovnání dosažených výsledků.  

 

Režim s dobou výdrže 1 a 4 hod. byl aplikován také u desek tlouštěk 20,0 mm. 

Vzhledem k tomu, že doba výdrže na popouštěcí teplotě souvisí s tloušťkou, ztrácí 

prodlužování doby výdrže na teplotě pro tl. 20,0 mm praktické použití. U desek tloušťky 

40,0 mm byly použity režimy s dobou výdrže 2, 4, 6 a 8 hod.  

 

Druhá část předložené disertační práce se zaměřuje na studium kritické oblasti 

každého svarového spoje, to je tepelně ovlivněné oblasti (TOO). Studovat vlastnosti 

jednotlivých pásem je u reálných svarových spojů obtížné, vzhledem k relativně malým 

šířkám. Pro tento případ bylo využito modelovací techniky s využitím odporového 

simulátoru SMITWELD.   

 

Základní charakteristiky pro modelování jednotlivých pásem byly stanoveny  

na základě výsledků měření teplotních cyklů na oceli P91 a podobných typech ocelí 

uvedených v literatuře. Využití těchto výsledků umožňuje prakticky stejný součinitel 

tepelné vodivosti oceli P92 a P91.  Na základě získaných podkladů byly namodelovaný 

jednonásobné teplotní cykly pro jednotlivá pásma TOO. Modelování proběhlo na dvou 

skupinách vzorků. Skupina první nebyla oproti skupině druhé, podrobena následnému 

tepelnému zpracování 760°C/1hod.  Použitý režim TZ byl volen z ohledem na tepelné 

zpracování reálných svarových spojů, za účelem porovnání dosažených výsledků a ověření 

modelovací techniky.  
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Následně byly svarové spoje podrobeny nedestruktivním a destruktivním zkouškám. 

U modelovaných vzorků byly provedeny pouze destruktivní zkoušky. Kromě standardních 

zkoušek byl experiment rozšířen o creepové zkoušky. Z dosažených výsledků rozdělených 

do jednotlivých posuzovaných oblastí lze konstatovat následující závěry: 

 

1. Z hlediska nedestruktivního zkoušení,  byly všechny desky podrobeny vizuální 

 a kapilární zkoušce. U  svarových spojů tloušťky 8,0 a 20,0 mm byla provedena 

radiografická kontrola a u tloušťky 40,0 mm zkouška ultrazvukem. Všechny svarové 

spoje vyhovují  požadovanému stupni vyhodnocení uvedenému v kapitole 6.1.  

 

2. Reálné svarové spoje byly pro získání hodnot mechanických vlastností podrobeny 

zkoušce tahem, rázem v ohybu a zkoušce tvrdosti. Přesný rozsah zkoušení  

je specifikován v příloze 2 této disertační práce.  

 

U zkoušky tahem byl sledován vliv navržených režimů tepelného zpracování  

na hodnotu meze pevnosti.  Dosažené výsledky byly dále srovnány s hodnotami 

získanými prostřednictvím modelovací techniky. 

 

U tlouštěk 8,0 mm, které byly svařeny metodou 141, bylo provedeno tepelné 

zpracování při teplotě 760°C s dobou výdrže 1 hod.  a s dobou výdrže 4 hod.   

na popouštěcí teplotě.  Na základě získaných hodnot, lze konstatovat, že s rostoucí 

dobou výdrže na popouštěcí teplotě, dochází k poklesu hodnoty meze pevnosti 

svarového spoje. 

 

U svarových spojů tloušťky 20,0 mm byly aplikovány režimy tepelného zpracování 

shodné se svarovými spoji tloušťky 8,0 mm. Dosažené hodnoty jsou srovnatelné,  

a z hlediska použitého režimu tepelného zpracování, se jeví jako dostačující režim TZ 

s dobou výdrže 1 hod. Při delší době výdrže nedochází k poklesu hodnot meze 

pevnosti. Ve srovnání s hodnotami základního materiálu, dochází k poklesu hodnot 

meze pevnosti o cca. 60 MPa, stejně jako v případě tl. 8,0 mm. 

 

Doba výdrže na popouštěcí teplotě 760°C, byla v případě tlouštěk 40,0 mm, 

prodloužena na 6 a 8 hod.. Dosažené hodnoty meze pevnosti jednotlivých režimů TZ se 

výrazně neliší. Z hlediska získání požadovaných hodnot meze pevnosti je dostačující 



Disertační práce 

 

- 84 - 

režim TZ s dobou výdrže 2 hod.  S rostoucí dobou výdrže nedochází k poklesu hodnot 

meze pevnosti. Zásadní rozdíl dosažených hodnot vykazuje srovnání se vzorkem  

bez TZ. Hodnota meze pevnosti vzorku bez TZ se blíží hodnotě ZM. Hodnoty meze 

pevnosti vzorků s TZ stejně jako v předchozích případech poklesly ve srovnání  

se ZM o cca 40 MPa. 

 

U zkoušek rázem v ohybu byly odebírány modifikované zkušební tělesa o rozměrech 

5x10 mm z oblasti svarového kovu a TOO. U největší tloušťky byla navíc přidána sada 

vzorků, které byla odebírána z kořenové partie svarového spoje.  

 

Dosažené hodnoty u tloušťky 8,0 mm, potvrzují tvrzení uvedené v literární rešerši, 

konkrétně na obrázku  2.18 [66]. Vlivem prodlužování doby výdrže na popouštěcí 

teplotě dochází ke zvýšení hodnot vrubové houževnatosti a to jak v oblasti svarového 

kovu, tak v TOO. Důvodem jsou změny disperze karbonitridické fáze a pokles 

vnitřního napětí. Ze získaných hodnot lze konstatovat, že doba výdrže 1 hod.  

je dostačující pro získání požadovaných hodnot nárazové práce. Vzorek bez TZ 

dosahuje nevyhovujících hodnot nárazové práce v oblasti svarového kovu. Tento 

výsledek jen potvrzuje, že svarové spoje tohoto typu oceli nelze provozovat bez 

následného tepelného zpracování po svaření.  

 

U tloušťky 20,0 mm nedošlo tak k výraznému nárůstu hodnot vrubové houževnosti 

v souvislosti s prodlužování doby výdrže na popouštěcí teplotě. Předpoklady dle 

literatury [66] (viz. obrázek 2.18) splňuje svarový kov, kdy dochází k drobnému 

nárůstu hodnot nárazové práce. V oblasti TOO se hodnoty výrazně neliší. Doba 

výdrže 1 hod. je dostačující pro získání požadovaných hodnot.  

 

Ze získaných výsledků se jeví u tloušťky 40,0 mm nejvhodnější režim tepelného 

zpracování s dobou výdrže 4 hod. Zvyšováním doby výdrže na 6 a 8 hodin nedochází  

ke zvyšování hodnot nárazové práce. Dosažené výsledky ve stavu bez tepelného 

zpracování, jen potvrzují nutnost tepelného zpracování po svařování. Případné 

odchylky získaných hodnot lze přisoudit ne vždy ideálnímu umístění vrubu 

zkušebního tělesa v požadované oblasti. 
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Hodnoty tvrdosti HV10 byly měřeny ve dvou řadách, a to ve vzdáleností 2,0 mm  

pod povrchem a v oblasti kořene svaru. U tloušťky 40,0 mm byla druhá linie vpichů 

provedena 35,0 mm pod povrchem.  

 

Pro danou skupinu materiálu je dle normy ČSN EN ISO 15614-1 požadována 

maximální hodnota tvrdosti svarového spoje 350 HV10 ve stavu po popuštění. 

Hodnoty základního materiálu bez TZ po svařování se pohybují v rozmezí  

cca. 220 ÷ 240 HV10. Všechny naměřené hodnoty splňují kritérium normy   

ČSN EN ISO 15614-1 a na základě vzájemného porovnání naměřených hodnot,  

lze konstatovat, že s rostoucí dobou výdrže na popouštěcí teplotě dochází k poklesu 

tvrdosti. Nejvýraznější rozdíly byly zaznamenány zejména u tl. 8,0 mm.  

 

Změny tvrdosti korespondují s výsledky tahových zkoušek, kde byl zaznamenán 

pokles hodnot meze pevnosti v tahu. Rovněž dosažené výsledky, zejména u tl. 8,0 mm 

splňují předpoklady vlivu TZ na hodnoty HV10, uvedené v literární rešerši, konkrétně 

v kapitole 2.7. 

 

Všechny svarové spoje splnily minimální požadovanou hodnotu meze pevnosti  

dle EN 10216-2. Svarové spoje oceli P92 nebudou provozovány bez tepelného 

zpracování. Na základě získaných hodnot meze pevnosti je třeba počítat  

při konstrukci těchto zařízení s poklesem hodnot Rm ve srovnání s hodnotami základního 

materiálu. Dochází k poklesu těchto hodnot za současného zvýšení požadovaných 

plastických vlastností.  

 

Všechny získané hodnoty nárazové práce vyhovují požadované hodnotě dle EN 

10216-2. Výsledky u svarových spojů bez TZ potvrzují nutnost tepelného zpracování po 

svaření. Vlivem tepelného zpracování dochází k drobnému poklesu hodnot meze 

pevnosti, ale současně se zvyšují požadované hodnoty nárazové práce, tedy plastické 

vlastnosti. Z hlediska dosažených hodnot KV se jeví nejvhodnější použití režimu 

tepelného zpracování 760°C/1hod. u tlouštěk 8,0 a 20,0 mm a 760°C/4 hod u tlouštěk 

40,0 mm.  

 

3. Při metalografických zkouškách byla hodnocena makrostruktura a mikrostruktura 

svarového spoje. Dosažené výsledky jsou uvedeny v kapitole 6.3 a v příloze 6 a 7. 
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Hodnocení makrostruktury bylo zaměřeno na vnitřní defekty. Vady typu „úhlová 

deformace“ byly v tomto případě akceptovány. U svarových spojů byla sledována i 

šířka TOO. S výjimkou vzorku č. 922/22/40 jsou svarové spoje vyhovující z hlediska 

makrostruktury. U uvedeného vzorky se na vyhodnocení objevil struskový vměstek, 

pravděpodobně způsobený nedostatečným čištěním mezi jednotlivými svarovými 

housenkami.  

  

Největší rozdíly šířky TOO byly zjištěny u tl.8,0 mm. V tomto případě se jednalo o 

ruční metodu svařování 141, kdy rozdílné hodnoty jsou ovlivňovány změnami 

tepelného příkonu do svaru v závislosti na rychlosti svařování. U automatizované 

metody svařování 121, nebyly zjištěny velké rozdíly v šířce TOO a získané hodnoty 

odpovídají použité metodě svařování. 

 

Hodnocení mikrostruktury bylo zaměřeno na oblast svarového kovu, pásmo tepelně 

ovlivněné oblasti a základní materiál. Mikrostruktura je zobrazena na obrazcích 

v příloze 7. 

 

Mikrostruktura svarového kovu spoje tl. 8,0 mm (svařené metodou 141)  

a tl. 20,0 mm (svařené kombinací metod 141+111) je licí a je tvořena popuštěným 

martenzitem a karbidy, hodnoty tvrdosti se v této oblasti pohybují v rozmezí  

194 ÷ 215 HV 10 u tepelně zpracovaných spojů.  

 

V oblasti TOO u hranice ztavení u spoje č. 922/08/08, 922/12/20 je mikrostruktura 

tvořena popuštěným martenzitem a karbidy rozloženými uvnitř i na hranicích zrn. 

Pásmo TOO dosahuje hodnot tvrdosti cca 190 ÷ 210 HV 10.   

 

Mikrostruktura TOO je v případě popuštění 760°C/4hod tvořena popuštěným 

martenzitem a hodnotami trdosti odpovídají dané mikrostruktuře.  

 

Mikrostruktura základního materiálu s TZ je tvořena popuštěným martenzitem 

s hodnotami tvrdosti 180 ÷ 210 HV10.   
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4. Modelované vzorky jednotlivých pásem, tzn. pásma přehřátí, normalizace a částečné 

překrystalizace, byly stejně jako reálné svarové spoje podrobeny tahovým zkouškám, 

za účelem získání základních mechanických vlastností, tj. Rm, Rp0,2, A5, Z.  

 

Nejvyšších hodnot meze pevnosti a meze kluzu ve stavu popuštěném i nepopuštěném 

dosahuje pásmo přehřátí. Mezi pásmem normalizace a částečné překrystalizace nejsou 

výrazné rozdíly dosažených hodnot. Důvodem je menší rozdíl v modelovacích 

teplotách mezi pásmem normalizace (1050°C) a částečné překrystalizace (890°C)  

ve srovnání s pásmem přehřátí (1350°C). Pásmo částečné překrystalizace dosahuje 

nejnižších hodnot Rm, Rp0,,2..  

 

Z hlediska hodnot A5 a Z je pásmo přehřátí nejslabším místem TOO. Podobně jako 

pásmo normalizace, nesplňuje minimální hodnotu tažnosti, avšak dosahuje vyšších 

hodnot než pásmo přehřátí. 

 

Zkouška rázem v ohybu byla provedena na 18 vzorcích, naměřené hodnoty nárazové 

práce jsou uvedeny v tabulce 7.6. Naměřené hodnoty vykazují výrazné rozdíly 

dosažených hodnot ve stavu popuštěném a nepopuštěném. Hodnoty v nepopuštěném 

stavu nesplňují minimální požadované hodnoty.  

 

Pro hodnocení tvrdosti HV10  byly využity vzorky přeražené při zkoušce rázem 

v ohybu. Měření proběhlo v linii rovnoběžné s lomovou plochou, vpichy byly 

prováděny v max. vzdálenost 3,0 mm od lomové plochy.  

 

Nejvyšších hodnot tvrdosti v linii vpichů vodorovné s lomovou plochou, dosahuje  

ve stavu bez TZ i s TZ pásmo přehřátí. Dosažené výsledky odpovídají nejvyšším 

hodnotám meze pevnosti. Pásmo částečné překrystalizace dosahuje nejnižších hodnot 

tvrdosti, ale lepších plastických vlastností, v souladu s literaturou [74]. 

 

Všechny pásma TOO splňují požadované hodnoty Rm, Rp0,2 dle normy  

ČSN EN 10216-2 + A2. Pevnostní vlastnosti svarových spojů budou limitovány 

pásmem částečné překrystalizace. Oproti tomu limitním pásmem z hlediska 

plastických vlastností bude pásmo přehřátí svarového spoje. 
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Nejslabším místem TOO, které limituje její vlastnosti je z hlediska hodnot nárazové 

práce pásmo přehřátí. Dosažené výsledky bez TZ potvrzují nutnost TZ po svařování i 

modelovaných vzorků. Nejlepších hodnot nárazové práce dosahuje pásmo částečné 

překrystalizace v souladu s literaturou [74].    

 

Srovnáme-li výsledky tvrdosti s dosaženými výsledky tvrdosti v TOO reálných  

svarových spojů, dosahují svarové spoje nižších hodnot HV10 (cca o 20 HV10). 

Obdobně jako v případě meze pevnosti, je důvodem nižších hodnot HV 10 vliv 

vícevrstvého svařování popsaný v bodě 6.  

 

5. Srovnáme-li výsledky mechanických vlastností získané z reálných svarových spojů 

s výsledky modelovací techniky, lze konstatovat následující závěry. 

 

Hodnoty reálných svarových spojů bez TZ a s tepelným zpracováním 760°C/1hod 

dosahují vyšších hodnot KV a nižších hodnot meze pevnosti ve srovnání 

s modelovanými vzorky.  

U odběru zkušebních těles pro zkoušku rázem v ohybu ovlivňuje výsledky umístění 

samotného vrubu v požadované oblasti. Zkušební těleso může zahrnovat podíl 

jednotlivých pásem TOO.  

Důvodem nižších hodnot meze pevnosti je, že u reálných svarových spojů, 

svařovaných vícevrstvým svařováním se jednotlivá pásma TOO překrývají a dochází 

k částečnému popuštění. 

 

6. Podobně jako u reálných svarových spojů byla při metalografických zkouškách 

hodnocena mikrostruktura modelových pásem.  

 

Hodnocení mikrostruktury bylo provedeno na vzorcích použitých pro vyhodnocení 

makrostruktury.  Hodnocení mikrostruktury bylo prováděno ve třech oblastech vzorku 

daného modelovaného pásma, a to v oblasti lomu, přechodu do základního materiálu a 

základního materiálu modelovaného vzorku. Pro vzájemné srovnání mikrostruktury 

jednotlivých pásem  je vhodné zaměřit se na hodnocení z oblasti lomu představující 

požadované pásmo TOO).  
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Z dosažených výsledků uvedených v kapitole 7.5.2. lze konstatovat, že nejhrubší 

martenzitická struktura s odpovídajícími hodnotami tvrdosti je v pásmu přehřátí. 

Struktura v pásmu normalizace a částečné překrystalizace je jemnozrnější s nižšími  

hodnotami tvrdosti HV10. V reálných svarových spojích v TOO u hranice ztavení  

a u modelovaného pásma přehřátí byla dosažena srovnatelná mikrostruktura jako  

u reálného svarového spoje s odpovídajícími hodnotami tvrdosti.  

 

 

7. Měření creepových vlastností bylo provedeno na základním materiálu a reálném 

svarovém spoji.   

 

Série creepových zkoušek byla prováděna při navržených teplotách 600, 625 a 650°C a 

ty byly zkoušeny při napětí, odpovídajícím středním dobám do lomu oceli P92 cca. 

100, 300, 1000, 3000, 10 000 a 30 000 hod. 

 

Celková doba zkoušení creepových zkoušek k datu 31. 12. 2010 činila u základního 

materiálu cca 82 150 hod. a u svarového spoje cca 173 830 hod. Dosavadní výsledky 

jsou uvedeny v kapitole 8.  

 

Pro grafické srovnání výsledků byla použita mimo jiné metoda přepočtu 

experimentálních dat podle Larson-Millerovy parametrické rovnice. 

 

Výsledky creepových zkoušek základního materiálu ukazují, že tato tavba má reálné 

předpoklady pro splnění požadavku na úroveň žárupevnosti oceli P92. 

Experimentálně stanovené meze pevnosti při tečení vypočtené pomocí  

Larson-Millerovy rovnice se nacházejí v oblasti mezi střední hodnotou a povolenou 

zápornou 20%-ní odchylkou od této střední hodnoty. 

 

Z výsledků creepových zkoušek svarového spoje je patrný pokles žárupevnosti 

svarového spoje ve srovnání se základní materiálem, který je u těchto typů ocelí 

zaznamenáván. Nicméně všechny dosavadní výsledky creepových zkoušek se 

nacházejí v povoleném 40%-ním rozptylovém pásmu okolo střední hodnoty platné 

pro ocel P92. 
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10 VYUŽÍTÍ VÝSLEDKŮ DISERTAČNÍ PRÁCE A NOVÉ 
POZNATKY PRO ROZVOJ VĚDNÍHO OBORU 
STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 

 

Teoretická rešerše a dosažené výsledky této disertační práce přispívají nejen 

k rozšíření teoretických poznatků z oblasti svařitelnosti modifikovaných ocelí, ale také 

přispívají k řešení praktických aplikací těchto ocelí používaných při výstavbě, nebo 

rekonstrukci energetických zdrojů. Za hlavní přínos pro rozvoj vědního oboru lze 

považovat: 

 

 stanovení vlivu vybraných metod svařování na základní mechanické 

vlastnosti oceli P92, 

 stanovení vlivu navrhovaných režimů tepelného zpracování po svařování  

na svarové spoje oceli P92, 

 stanovení podmínek teplotních cyklů pro modelování pásem TOO oceli P92, 

 namodelování jednonásobných teplotních cyklů na vzorcích umožňující 

studium vlastností jednotlivých pásem TOO, 

 získaní základních mechanických vlastností modelovaných pásem TOO 

svarového spoje oceli P92, 

 srovnání vlastností reálných a modelovaných pásem TOO oceli P92, 

umožňující studium vlastností svarového spoje pomocí modelovací techniky, 

 návrh a provedení zkoušek creepových vlastností základního materiálu  

a svarového spoje, 

 srovnání modelového přístupu s reálnými svarovými spoji oceli P92. 

 

Uvedené teoretické poznatky, které představuji vědecký přínos pro rozvoj vědního 

oboru svařování, lze využít v praxi.  

 

Výsledky práce z praktického hlediska umožňují: 

 optimalizovat výběr vhodné technologie a parametrů svařování pro výrobu 

dílů energetických zařízení, 

 aplikovat vhodný režim tepelného zpracování po svařování v návaznosti na 

požadované mechanické vlastnosti svarového spoje, 
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 stanovení reálných hodnot mechanických vlastností svarových spojů oceli 

P92 tloušťky 8, 20 a 40 mm svařenými metodami 141, 111 a 121, 

 stanovení meze pevnosti při tečení základního materiálu a svarových spojů 

oceli P92, 

 zvýšit provozní spolehlivost a bezpečnost energetických zdrojů. 
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11 ZÁVĚR 
 

Předložená disertační práce se zabývá svařitelností a vlastnostmi svarových spojů 

modifikovaných 9 ÷ 12% Cr  žárupevných ocelí, se zaměřením na svarové spoje oceli P92. 

Hlavní přínosem práce jsou výsledky studia fázových přeměn a mechanických vlastností 

svarových spojů při použití rozdílných metod svařování a rozdílného režimu tepelného 

zpracování. K dalším přínosům patří návrh základních charakteristik pro modelování 

teplotních cyklů pásem TOO oceli P92, provedení modelování, stanovení mikrostruktury  

a mechanických vlastností modelovaných pásem a porovnání dosažených výsledků 

s výsledky reálných svarových spojů. Dosažené výsledky jsou konfrontovány 

s teoretickými předpoklady uvedenými v teoretické části práce. Hlavní přínosy práce jsou 

definovány v kapitolách 6 až 8. Výsledky řešení práce jsou uvedeny v jednotlivých 

kapitolách a jsou diskutovány v kapitole 9.  

 

Teoretická část práce popisuje vlastnosti a svařitelnost modifikovaných 9 ÷ 12% Cr  

žárupevných ocelí se zaměřením na ocel P92. Hlavním vlivem na vlastnosti svarových 

spojů  je režim tepelného zpracování. Získané teoretické poznatky se staly základem  

pro sledování důležitých proměnných ovlivňujících mechanické a creepové vlastnosti 

svarových spojů. 

 

  U reálných svarových spojů provedených různými metodami svařování a následně 

podrobenými rozdílným režimům tepelného zpracování byla hodnocena makrostruktura, 

mikrostruktura, základní mechanické vlastnosti a změřena tvrdost. Dosažené výsledky byly 

srovnávány s výsledky získanými na modelovaných pásmech TOO, kde byla hodnocena 

mikrostruktura a základní mechanické vlastnosti. Dále byly ověřeny creepové vlastnosti 

základního materiálu oceli P92 a reálného svarového spoje této oceli. Výsledky reálných 

svarových spojů a modelových pásem jsou srovnatelné a potvrzují vhodnost použití 

modelovací techniky jako alternativy pro získání vlastností spojů bez svařování velkého 

množství vzorků. 

 

Využití výsledků disertační práce v praxi přispívá ke zvýšení životnosti 

energetických zařízení vyráběných z nové modifikované oceli P92. V rámci dalšího 

výzkumu by bylo vhodné ověřit creepové vlastnosti jednotlivých modelových pásem  
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a provést srovnání s výsledky reálných svarových spojů a výsledky studia typů a disperze 

karbo-nitridické fáze získanými prostřednictvím elektronové mikroskopie.  
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12 CONCLUSION 
 

Doctoral thesis deals with the weldability of modified materials and properties of 

welded joints from 9 ÷ 12% Cr of steel for high temperature service, which are focused on 

the welded joint from material grade P92. The main benefits of the thesis are the results of 

phase transformations and results of mechanical properties of welded joints, which were 

welded by different welding processes with applied different heat treatment process. The 

basic design characteristics for the modeling of temperature cycles of HAZ of steel with 

grade P92, performed modeling, determination of microstructure and mechanical 

properties and comparing the modeled results with real welded joints are the next benefits 

of this doctoral thesis. The achieved results are compared with theoretical assumptions 

mentioned in the theoretical part. The main contribution of this thesis is described in 

Chapters 6 to 8. The interpretation of the results are mentioned in the individual Chapters 

and discussed in Chapter 9.  

  

The theoretical part of the work describes the properties and weldability of modified 

steel 9  ÷ 12% Cr for high temperature service with a focus on steel grade P92. The process 

of heat treatment has a main influence on the material properties of welded joints. The 

obtained theoretical knowledge became the basis for monitoring of essential variables, 

which can affect the mechanical and creep properties of welded joints.   

 

The macrostructure, microstructure, hardness tests and mechanical properties were 

performed and evaluated on the real welded joints, which were welded with different 

welding processes and het treated with different mode. The results were compared with 

results obtained from the modeled zones of HAZ, where was evaluated microstructure and 

mechanical properties. The creep properties of base material of grade P92for high 

temperature service and real welded joints were tested as well. Results of real welds and 

modeled samples are comparable and confirm the applicability of using of modeling 

techniques as an alternative method for obtaining the samples, which can represent the 

properties of welded joints what leads to the decreasing of number of test samples.  

 

The use of results described in the thesis contributes to increase the life time of power 

equipment for high temperature service from the new modified steel P92. In further 

investigation would be useful to verify the creep properties of individual modeled zones 
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and perform the comparing with the results of real welded joints and the results of studied 

type and dispersion of carbon-nitride phases, which could be obtained by electron 

microscope. 
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SEZNAM PŘÍLOH: 
 

Příloha 1 

Tabulka  P1.1: Přehled etap svařování s označením zkušebních vzorků 

Tabulka  P1.2: Přehled režimu tepelného zpracování jednotlivých vzorků 

 

Příloha 2 

Tabulka  P2.1: Přehled zkoušek na zkušebních deskách  tl. 8,0 mm 

Tabulka  P2.2: Přehled zkoušek na zkušebních deskách tl. 20,0 mm 

Tabulka  P2.3: Přehled zkoušek na zkušebních deskách tl. 40,0 mm 

 

Příloha 3 

Obrázek P3.1: Srovnání průměrných hodnot Rm zkušebních desek tl. 8,0 mm 

Obrázek P3.2: Srovnání průměrných hodnot Rm zkušebních desek tl. 20,0 mm 

Obrázek P3.3: Srovnání průměrných hodnot Rm zkušebních desek tl. 40,0 mm 

 

Příloha 4 

Obrázek P4.1: Srovnání průměrných hodnot nárazové práce VWT 0/2  zkušebních  

desek tl. 8,0 mm 

Obrázek P4.2: Srovnání průměrných hodnot nárazové práce VHT 0/2 zkušebních  

desek tl. 8,0 mm 

Obrázek P4.3: Srovnání průměrných hodnot nárazové práce VWT 0/2 zkušebních 

 desek tl. 20,0 mm 

Obrázek P4.4: Srovnání průměrných hodnot nárazové práce VHT 0/2 zkušebních 

  desek tl. 20,0 mm 

Obrázek P4.5: Srovnání průměrných hodnot nárazové práce VWT 0/2 zkušebních 

desek tl. 40,0 mm 

Obrázek P4.6: Srovnání průměrných hodnot nárazové práce VHT 0/2 zkušebních 

desek tl. 40,0 mm 

Obrázek P4.7: Srovnání průměrných hodnot nárazové práce VWT 0/35 

    zkušebních desek tl. 40,0 mm 

Obrázek P4.8: Srovnání průměrných hodnot nárazové práce VHT 0/35 

    zkušebních desek tl. 40,0 mm 
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Příloha 5 

Tabulka P5.1: Přehled hodnot HV10 v jednotlivých oblastech svarového spoje tl. 8,0 mm 

Tabulka P5.2: Přehled hodnot HV10 v jednotlivých oblastech svarového spoje tl. 20,0 mm 

Tabulka P5.3: Přehled hodnot HV10 v jednotlivých oblastech svarového spoje tl. 40,0 mm 

Obrázek P5.4: Naměřené hodnoty tvrdostí HV10 – tloušťka základního materiálu 8,0 mm  

(2,0 mm pod povrchem) 

Obrázek P5.5: Naměřené hodnoty tvrdostí HV10 – tloušťka základního materiálu 8,0 mm  

(v kořenové oblasti) 

Obrázek P5.6: Naměřené hodnoty tvrdostí HV10 – tloušťka základního materiálu 20,0 mm  

(2,0 mm pod povrchem) 

Obrázek P5.7: Naměřené hodnoty tvrdostí HV10 – tloušťka základního materiálu 20,0 mm  

(v kořenové oblasti) 

Obrázek P5.8: Naměřené hodnoty tvrdostí HV10 – tloušťka základního materiálu 40,0 mm  

(2,0 mm pod povrchem) 

Obrázek P5.9: Naměřené hodnoty tvrdostí HV10 – tloušťka základního materiálu 40,0 mm  

(35,0 mm pod povrchem) 

 

Příloha 6 

Obrázek  P6.1: Makrostruktura vzorku č. 922/14/08 (zv. 2x) 

Obrázek  P6.2: Makrostruktura vzorku č. 922/14/08 (zv. 2x) 

Obrázek  P6.3: Makrostruktura vzorku č. 922/16/20 (zv. 2x) 

Obrázek  P6.4: Makrostruktura vzorku č. 922/12/20 (zv. 2x) 

Obrázek  P6.5: Makrostruktura vzorku č. 922/18/40 (zv. 2x) 

Obrázek  P6.6: Makrostruktura vzorku  č. 922/19/40 (zv. 2x) 

Obrázek  P6.7: Makrostruktura vzorku č. 922/22/40 (zv. 2x) 

 

Příloha 7 

Obrázek P7.1: Mikrostruktura vzorku č. 922/08/08 – svarový kov (zv. 100x) 

Obrázek  P7.2: Mikrostruktura vzorku č. 922/08/08 – hranice ztavení (zv. 100x) 

Obrázek  P7.3: Mikrostruktura vzorku č. 922/08/08 – základní materiál (zv. 100x) 

Obrázek  P7.4: Mikrostruktura vzorku č. 922/12/20 – svarový kov (zv. 100x) 

Obrázek  P7.5: Mikrostruktura vzorku č. 922/12/20 – hranice ztavení (zv. 100x) 

Obrázek  P7.6: Mikrostruktura vzorku č. 922/12/20 – základní materiál (zv. 100x) 
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Příloha 8 

Obrázek P8.1: Srovnání průměrných hodnot Rp0,2  jednotlivých pásem TOO 

Obrázek P8.2: Srovnání průměrných hodnot Rm jednotlivých pásem TOO 

Obrázek P8.3: Srovnání průměrných hodnot A5  jednotlivých pásem TOO 

Obrázek P8.4: Srovnání průměrných hodnot Z jednotlivých pásem TOO 

Obrázek P8.5: Srovnání průměrných hodnot KV jednotlivých pásem TOO 

 

Příloha 9 

Tabulka P9.1: Přehled naměřených hodnot HV10 ve směru vodorovném s lomovou  

plochou bez TZ. 

Tabulka P9.2: Přehled naměřených hodnot HV10 ve směru vodorovném s lomovou  

plochou s TZ. 

Obrázek P9.3: Srovnání průměrných hodnot tvrdosti HV10 ve směru vodorovném 

s lomovou plochou.   

 

Příloha 10 

Obrázek P10.1:  Příprava vzorku pásma částečné překrystalizace (zv. 2x) 

Obrázek P10.2:  Příprava vzorku pásma normalizace (zv. 2x) 

Obrázek P10.3:  Příprava vzorku pásma přehřátí (zv. 2x) 

Obrázek P10.4:  Mikrostruktura pásma částečné překrystalizace  

 u lomu – bez TZ (zv. 200x) 

Obrázek P10.5:  Mikrostruktura pásma částečné překrystalizace  

 přechod do základního materiálu – bez TZ (zv. 500x) 

Obrázek P10.6:  Mikrostruktura pásma částečné překrystalizace  

 základní materiál – bez TZ (zv. 500x) 

Obrázek P10.7:  Mikrostruktura pásma normalizace 

 u lomu – bez TZ  (zv. 200x) 

Obrázek P10.8:  Mikrostruktura pásma normalizace 

 přechod do základního materiálu – bez TZ (zv. 200x) 

Obrázek P10.9:  Mikrostruktura pásma normalizace 

 základní materiál – bez TZ (zv. 200x) 

Obrázek P10.10: Mikrostruktura pásma přehřátí  

u lomu – bez TZ  (zv. 500x) 

Obrázek P10.11:  Mikrostruktura pásma přehřátí 

 přechod do základního materiálu – bez TZ (zv. 500x) 

Obrázek P10.12:  Mikrostruktura pásma přehřátí 

 základní materiál -  bez TZ (zv. 500x) 
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Obrázek P10.13:  Mikrostruktura pásma částečné překrystalizace 

 u lomu – s TZ 760°C/1 hod. (zv. 200x) 

Obrázek P10.14:  Mikrostruktura pásma částečné překrystalizace  

 přechod do základního materiálu – s TZ 760°C/1 hod. (zv. 200x) 

Obrázek P10.15:  Mikrostruktura pásma částečné překrystalizace 

 základní materiál – s TZ 760°C/1 hod. (zv. 200x) 

Obrázek P10.16:  Mikrostruktura pásma normalizace 

 u lomu – s TZ 760°C/1 hod. (zv. 200x) 

Obrázek P10.17:  Mikrostruktura pásma normalizace  

 přechod do základního materiálu – s TZ 760°C/1 hod. (zv. 500x) 

Obrázek P10.18:  Mikrostruktura pásma normalizace 

 základní materiál – s TZ 760°C/1 hod. (zv. 200x) 

Obrázek P10.19:  Mikrostruktura pásma přehřátí 

 u lomu – s TZ 760°C/1 hod. (zv. 200x) 

Obrázek P10.20:  Mikrostruktura pásma přehřátí 

 přechod do základního materiálu – s TZ 760°C/1 hod. (zv. 500x) 

Obrázek P10.21:  Mikrostruktura pásma přehřátí 

 základní materiál – s TZ 760°C/1 hod. (zv. 200x) 

 

 

 

 

 

 


