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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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ARA diagram anizotermického rozpadu austenitu 

Ac1 teplota počátku austenitické transformace při ohřevu [°C] 

Ac3 teplota konce austenitické transformace při ohřevu [°C] 

A5 tažnost  [%] 

C materiálová konstanta [-] 

CE uhlíkový ekvivalent [hm. %] 

Crekv ekvivalentní obsah chromu [%] 

HV 10 tvrdost dle Vickerse při zatížení 98 N [-] 

I svařovací proud [A] 

IRA diagram izotermického rozpadu austenitu 

J faktor ukazatele metalurgické čistoty [%] 

KV nárazová práce [J] 

Mf teplota konce martenzitické transformace [°C] 

MMAW Manual Metal Arc Welding (svařování metodou 111)  

Ms teplota počátku martenzitické transformace [°C] 
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Qs skutečný příkon při svařování [kJ·cm
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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] 
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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 [1]. 

 

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 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 

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 [2]. 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 [3]. 

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 [4]. 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.  

2.2 Charakteristika žárupevných materiálů 

 

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 [5, 7] 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, 

 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. 
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Žárupevné materiály je možné podle současného stavu znalostí vývoje a použití 

rozdělit do několika skupin [2, 5, 7]:   

 

 uhlíkové kotlové oceli  

 nízkolegované oceli  

 martenzitické Cr oceli 

 austenitické žárupevné oceli 

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

 

 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. Snížení tlouštěk stěn T-kusu při vzájemném porovnání oceli P91 

oproti ocelím P22, P23, P24 je schématicky znázorněno na obr. 2.2. 

 
Obrázek 2.2: Srovnání tlouštěk stěn T-kusu z oceli P22, P23, P24 a P91 dle výpočtu 

podle normy EN 13480-3 8. 

 

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

v tabulce 2.1. Tabulka zahrnuje srovnání s ocelí P91.  Mechanické vlastnosti těchto 

dvou ocelí jsou uvedeny v tabulce 2.2.  

 

  Tabulka  2.1: Chemické složení oceli P92 ve srovnání s ocelí P91 [9]. 

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 
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  Tabulka  2.2: Mechanické vlastnosti oceli P92 ve srovnání s ocelí P91 [9]. 

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 

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

 

Obecně lze říci, že legující prvky jako Cr, Mo, V, Nb zlepšují a nečistoty včetně 

povrchově aktivních prvků (P, S, Sn, As, Sb ..) zhoršují užitné vlastnosti. Desoxidační 

prvky jako Al, Ti výrazným způsobem ovlivňují žárupevné vlastnosti modifikovaných 

9% Cr ocelí tím, že snižují obsah volného dusíku v oceli.  

 

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 10]: 

 

%      (2.1) 

ppm       (2.2) 

2.5 Mikrostruktura a tepelné zpracování modifikovaných 9 až 
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 2.3. 

 
Obrázek 2.3: ARA diagram oceli P92 11. 

 

Austenitizace se dle doporučení literatury [12] 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 [13]. Teplota popouštění se pohybuje v rozmezí 730 – 780°C nebo 

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

[14]. 

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 17:  

 

       (2.3) 

 

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

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 [5]. 

 

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) 

 

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 [15]. 

 

Z uvedených mechanismů zpevnění jsou nejdůležitějšími precipitační zpevnění  

a zpevnění tuhého roztoku, které působí během vysokoteplotní expozice. 

 

mg T4,0T 
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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 disertační práce. Mezi fáze 

a částice vznikající v průběhu creepové expozice u 9 ÷ 12% Cr ocelí prioritně patří 

Lavesova fáze, Z-fáze a částice M6X.  

2.7 Svařitelnost oceli P92 

 

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 2.4 a 2.5. Samotný průběh tepelného zpracování je graficky 

znázorněn na obrázku 2.6.  

 
Obrázek 2.4: Vliv podmínek tepelného zpracování na nárazovou práci svarového kovu  

elektrody Thermanit Chromo 9V 8. 
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Obrázek 2.5: Vliv tepelného zpracování na tvrdost svarového kovu 

 elektrody Thermanit Chromo 9V 8. 

 

 
Obrázek 2.6: Teplotní režim při svařování oceli P92 8. 

 

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), 

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 

 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 [16]: 

 redistribuce uhlíku ve směru koncentračního spádu, 

 redistribuce uhlíku proti koncentračnímu spádu.  
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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. 

 Ověřit žárupevné vlastnosti 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 diskuze, 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. 

 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 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 konktretních vzorků  

pro experiment provedeny mechanické zkoušky a vyhodnocena mikrostruktura. 

5.2 Volba metod svařování a přípravy svarových ploch 

 

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

o rozdílných tloušťkách 8,0; 20,0 a 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. 

 

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 navařena 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. 

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 pro jednotlivé metody svařování je následující: 

 

 metoda svařování 141  

svařovací drát  THERMANIT MTS 616 (EN 12072: WZ CrMoWVNb 9 0,5 1,5) 

 metoda svařování 111  

svařovací elektrody THERMANIT MTS 616  

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

 metoda svařování 121 

svařovací drát THERMANIT MTS 616 

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

 

 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.  

5.4 Tepelné zpracování svarových spojů 

 

Rozdíly v tepelném zpracování jednotlivých vzorků spočívaly ve změně doby 

výdrže na stanovené teplotě 760°C. Byly navrženy následující 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. 

6 HODNOCENÍ SVAROVÝCH SPOJŮ 

6.1 Nedestruktivní zkoušky 

 

Po tepelném zpracování byly vzorky prostřednictvím akreditované organizace 

podrobeny nedestruktivním zkouškám (vizuální kontrola, kapilární zkouška, 

radiografická zkouška a u větších tlouštěk zkouška ultrazvukem). 
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Všechny svarové spoje vyhověly požadovanému stupni vyhodnocení podle 

příslušné normy.  

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  

6.2.1 Příčná zkouška tahem 

 

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

tahem se prováděla při teplotě +20°C. 

 

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. 

 

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 sebou nese 

příznivý efekt - získání požadovaných plastických vlastností. 

 

6.2.2 Zkouška rázem v ohybu 

 

Zkoušky byly provedeny v souladu s EN 875 při zkušební teplotě +20°C. 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 a VHT 0/2. 

 

V případě tlouštěk 40,0 mm byla místa odběru VWT 0/2, 0/35 a VHT 0/2, 0/35. 

 

Všechny získané hodnoty 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 nárazové práce 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.  

6.2.3 Zkouška tvrdosti  

 

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

HV10 byly provedeny při zkušební teplotě +20°C. Tvrdost byla měřena 2,0 mm pod 
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povrchem a v kořenové oblasti. Na obrázku 6.1 je zobrazeno měření tvrdosti na tloušťce 

8,0 mm. 

 

Srovnání průběhu tvrdostí HV10 - tloušťka 8,0 mm 
(2,0 mm pod povrchem)
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Obrázek 6.1: Naměřené hodnoty tvrdostí HV10 – tloušťka základního  

materiálu 8,0 mm  (2,0 mm pod povrchem) 

 

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. 

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. U svarových spojů byla rovněž sledována šířka TOO. Na obrázku 6.2  

je zobrazena makrostruktura vzorku tl. 8,0 mm. 

 

 
 

Obrázek  P6.2: Makrostruktura vzorku č. 922/14/08            (zv. 2x) 

(tl. 8,0 mm – metoda svařování 141) 
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 Výsledky zkoušek makrostruktury byly vyhovující s výjimkou tl. 40,0 mm  

(č. v. 922/22/40), kde byl nalezen struskový vměstek h = 2,7 mm, který nebyl 

prostřednictvím NDT kontrol zjištěn.  

6.3.2 Vyhodnocení mikrostruktury 

 

Mikrostruktura byla hodnocena na vybraných vzorcích. Objektem vyhodnocení 

byla oblast svarového kovu, hranice ztavení a základní materiál. 

 

 
Obrázek  6.3: Mikrostruktura vzorku č. 922/08/08 – svarový kov (zv. 100x) 

(licí struktura tvořena popuštěným martenzitem a karbidy, tl. 8,0 mm – metoda sv. 141) 

 

                   
Obrázek  6.4: Mikrostruktura vzorku 

č. 922/08/08 – hranice ztavení    (zv. 100x) 

popuštený martenzit a karbidy,  

tl. 8,0 mm – metoda sv. 141) 

Obrázek  6.5: Mikrostruktura vzorku 

č. 922/08/08 – základní materiál  (zv. 100x) 

popuštený martenzit s karbidy,  

tl. 8,0 mm – metoda sv. 141) 
 

Z analyzovaných snímků vyplývá, že mikrostruktura svarového kovu je licí  

a je tvořena popuštěným martenzitem a karbidy. Mikrostruktura teplem 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 uvedeným v disertační práci. 
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7 MODELOVÁNÍ PÁSEM TEPELNĚ OVLIVNĚNÉ 
OBLASTI 

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

 

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

popsaných v disertační práci 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 

7.2 Příprava vzorků pro modelování a charakteristika 
simulátoru 

 

Pro modelování bylo ze základního materiálu tavby 37050 po TZ popsaném 

v kapitole 5.1 disertační práce, připraveno 70 ks vzorků o rozměrech 11x11x70.  

Pro každé pásmo bylo určeno 20 vzorků, zbývajících 10 ks bylo náhradních. Připravené 

vzorky byly postupně vkládány do simulátoru (viz. obrázek 7.1) a byly nastaveny 

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

ohřevu 100°C za sekundu.  

 

 

Obrázek 6.6: Simulátor teplotních cyklů TCS 1405 
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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.  

 

7.3 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 

7.3.1 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. Zkušební vzorky byly odzkoušeny  

dle normy ČSN EN 10002-1. 

 

  Naměřené hodnoty u popuštěný 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 = 17 % dle normy ČSN EN 10216-2 + A2.  

7.3.2 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. disertační práce. Tyto zkušební vzorky 

byly zkoušeny v souladu s normou ČSN EN 10045-1. 

 

V případě hodnot nárazové práce jsou z grafické závislosti uvedené v přílohách 

disertační práce, 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.   

7.3.3 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.  
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Z grafického znázornění uvedeného v disertační práci, 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 reálných svarové spoje nižších hodnot HV10  

(cca o 20 HV10 ).  

7.4 Metalografické zkoušky- vyhodnocení mikrostruktury  

 

Pro vyhodnocení mikrostruktury bylo využito vzorků ze zkoušek rázem v ohybu. 

Předmětem hodnocení byla mikrostruktura v blízkosti lomu, přechodu do základního 

materiálu a základního materiálu. Na obrázcích 7.2 až 7.4 je zobrazena mikrostruktura 

jednotlivých pásem ve stavu bez TZ. 

 

  
Obrázek 7.2: Mikrostruktura pásma 

částečné překrystalizace 

u lomu – bez TZ (zv. 200x) 

struktura martenzitická  

Obrázek 7.3: Mikrostruktura pásma 

normalizace 

u lomu – bez TZ  (zv. 200x) 

martenzit + místně vyloučený cementit 

 

 
Obrázek 7.4: Mikrostruktura pásma přehřátí 

 u lomu – bez TZ  (zv. 500x) 

hrubá martenzitická struktura 

 

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. 
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Pásma normalizace je tvořeno martenzitickou strukturou, která 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 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 HV 10. Po TZ se vyskytuje jemná 

martenzitická struktura, která odpovídá hodnotám tvrdosti okolo 230 HV10.  

 

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. [18, 19]. 

 

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.  

 

  Pro grafické srovnání výsledků byla použita mimo jiné metoda přepočtu 

experimentálních dat podle Larson-Millerovy parametrické rovnice: 

 

   tCTPLM log       (8.1) 

 

kde T znamená teplotu v Kelvinech, t je doba do lomu v hodinách. Při konstrukci 

obrázku 4 byla použita Larson-Millerova konstanta C vypočtená na základě dat 

uvedených v [18, 19. 

 

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. 
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Obrázek 8.1: Závislost napětí na hodnotě Larson-Millerova parametru pro hodnocenou 

tavbu a standardizované střední hodnoty oceli P 92. 
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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. 

 

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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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. 

 

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.   

 

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.  

 

Následně byly svarové spoje podrobeny nedestruktivním a destruktivním 

zkouškám. U modelovaných vzorků byly provedeny pouze destruktivní zkoušky. 

Kromě normovaných zkoušek byl experiment rozšířen o creepové zkoušky. Všechny 

výsledky a rozsáhlá diskuse je uvedena v disertační práci. 

 

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 

disertační práce.  

 

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 disertační práce.  

 

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 
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pevnosti, ale současně se zvyšují požadované hodnoty nárazové práce, tedy plastické 

vlastnosti.  

 

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 disertační práce. 

 

Při metalografických zkouškách byla hodnocena makrostruktura a mikrostruktura 

svarového spoje. Dosažené výsledky jsou uvedeny v kapitole 6.3 a v příloze 6 a 7 

disertační práce. S výjimkou vzorku tl. 40,0 mm (vz. č. 922/22/40) jsou svarové spoje 

vyhovující z hlediska makrostruktury. 

 

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. 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.   

 

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.  

 

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. 

 

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. 

 

Srovnáme-li výsledky tvrdosti s dosaženými výsledky tvrdosti v TOO reálných  

svarových spojů, dosahují svarové spoje nižších hodnot HV10 (cca o 20 HV10).  

 

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. 
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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, 

 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  

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 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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