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ABSTRAKT 

 
    Diplomová práce se zabývá vlivem režim  tepelného zpracování s prodlouženou výdrží na 

teplot! normaliza"ního žíhání a simula"ního žíhání PWHT - Post Welding Heat Treatment na 

vlastnosti oceli jakosti 11503 mikrolegovanou Nb a má prov!#it zda by ocel vyhov!la i 

požadavk m specifikace normy A516/A516M, ASME Code, sec. II Part A. Byly ov!#ovány 

jak mechanické a k#ehkolomové vlastnosti, tak i mikrostruktura oceli po dlouhodobém 

tepelném zpracování.  

 

 

ABSTRAKT  

 

Graduation theses deal with effect of heat treatment with extended tenacity on temperature of 

normalization annealing plus simulation annealing  PWHT (Post Welding Heat Treatment) on 

properties of steels quality 11503 micro alloyed by Nb and has to check up it would be steel 

compiled also requirement of specification according to A516/A516M ASME Code Section II 

part A. It were checks as mechanical properties so and brittleness characteristics  thus 

microstructure of steel after long-term heat treatment. 
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 ÚVOD 

 

    Významnou  ást výrobního programu EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s. tvo!í tlusté plechy 

kotlových jakostí. Plechy z ocelí jakosti A516 Gr. 70, vyráb"né podle ASME SECTION II, 

PART A m#žeme považovat za typické p!edstavitele t"chto výrobk#.  

    Za výhody ocelí a hutních výrobk# tohoto typu z pohledu výrobce, lze považovat efektivní 

produkci oceli na kyslíkovém konvektoru s následnou rafinací b"žnými postupy sekundární 

metalurgie, jednoduché tepelné zpracování - normaliza ní žíhání v žíhací peci nebo 

normaliza ní válcování. P!edpokladem kvalitních dodávek je vyráb"t s provozní jistotou 

plechy v souladu s jakostními parametry specifikovanými v ASME Code, Section II PART A 

a požadavky zákazník#.  

    K nevýhodám použití zmín"ných ocelí pat!í výrazný pokles hodnot meze kluzu s rostoucí 

teplotou. Nap!íklad u parních kotl# tato skute nost souvisí se zv"tšenými tlouš$kami st"n 

kotlových bubn# a projevuje se mimo jiné nutností dosažení a prokázání souladu se 

standardizovanými požadavky na mechanické vlastnosti tlustých plech# po pom"rn" 

dlouhodobých režimech simula ního žíhání po sva!ení. Z tohoto d#vodu se jeví jako nezbytné 

optimalizovat výrobní postupy z t"chto ocelí, aby jejich vlastnosti vyhov"ly požadavk#m 

normy a odb"ratel#. Simula ní žíhání je provád"no na teplot" s výdrží, kterou požaduje 

odb"ratel a do níž zahrnuje jak dobu pot!ebou pro vlastní PWHT, tak i dobu nutnou pro 

relaxa ní žíhání po každé oprav" svarových spoj#. N"kdy požadují odb"ratelé extrémn" 

dlouhé výdrže nejen na teplotách v doporu ovaném intervalu teplot pro žíhání na odstran"ní 

pnutí po sva!ování, ale i v oblastech teplot vysoko nad horní hranicí pro PWHT. Opakované 

tepelné zpracování m#že pak mít za následek snížení mechanických vlastností.  

    Nejpoužívan"jší nelegovaná kotlová ocel pro plechy je ocel vyráb"ná podle ASME 

(ASTM)A 516 Gr.70, kterou za p!edpokladu souhlasu odb"ratele s p!ísadou Nb, lze vyráb"t 

s chemickým složením odpovídajícím široce rozší!ené oceli S355NL podle %SN EN 10025-3, 

známé také pod dodnes používaným ozna ením podle bývalých norem %SN zna kou 11503. 

Ocel 11 503 je typickým p!edstavitelem jemnozrnných mikrolegovaných konstruk ních oceli 

s velmi vysokým rozsahem využití, p!edevším do oblasti nízkých teplot. Výsledky DP mají 

prov"!it, zda by vyhov"la i pro požadavky dlouhodobého PWHT. 
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1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ 

 

    Mikrolegované oceli jsou  asto používaným konstruk ním materiálem. Tvo!í významný 

podíl p!i výrob" normaliza n" žíhaných válcovaných výrobk# (ozna ení N), u kterých je 

válcování nej ast"ji ukon eno p!i teplotách mezi teplotami Ac3 až do Ac3+50 °C. Po 

válcování jsou oceli ochlazovány na vzduchu.  

    P!ítomnost mikrolegujících prvk# jako titan, hliník, niob a vanad v jemnozrnných ocelích i 

ve velmi malém množství (souhrnn" pod 0,15 hm%) velmi významn" p#sobí na pevnostní 

charakteristiky ocelí [1]. P!íznivé p#sobení uvedených prvk# spo ívá v tom, že umož$ují 

vznik jemnozrnné struktury a navíc svou vazbou na uhlík a dusík formou precipita ního 

zpevn"ní zvyšují pevnostní vlastnosti materiálu. Všechny uvedené prvky tvo!í s uhlíkem a 

dusíkem karbidy, nitridy nebo karbonitridy. V p!ípad" hliníku to je nitrid AlN, (který se však 

nepodílí na precipita ním zpevn"ní). Titan tvo!í karbid TiC, nebo karbonitrid Ti (C, N) a 

nitrid TiN. Niob vytvá!í karbid NbC, nebo karbonitrid Nb (C, N) a vanad karbid V4C3 nebo 

karbonitrid V(C, N) [2].  

    Výhodami mikrolegovaných ocelí je zvýšená mez kluzu, dobrá houževnatost i p!i nižších 

teplotách a zaru ená sva!itelnost. Požadované vlastnosti t"chto ocelí jsou dosaženy vedle 

chemického složení, obsahujícího mikrolegující p!ísady, také vhodn" vedeným oh!evem a 

válcováním za tepla výchozích polotovar#, což m#že být ješt" dále zefektivn"no následným 

!ízeným ochlazováním. 

    Z hlediska aplikace p!ísp"vk# zpevn"ní závislých na deformaci a na rychlosti ochlazování 

je chemické složení mikrolegovaných jemnozrnných ocelí  asto upravováno, samoz!ejm" 

v rámci platných norem, podle tlouš%ky válcovaného plechu. 

 

Podle zp#sobu výroby a tepelného zpracování rozd"lujeme jemnozrnné oceli následovn": 

Normaliza n! zpracované jemnozrnné oceli (N) - Jsou vyráb"né bu& normaliza ním 

žíháním, nebo normaliza ním válcováním. Oba tyto výrobní procesy vedou k ekvivalentnímu 

stavu materiálu. Zna ky oceli ozna ené jako N, mohou být dodány s minimálními hodnotami 

nárazové práce KV ' 30J p!i teplot" –20°C, nebo KV ' 27J p!i teplot" –50°C na p!í ných 

zkušebních t"lesech oceli ozna ených jako NL. S minimálními hodnotami horní meze kluzu 

ReH 275 až 460MPa podle zna ky oceli a s maximální hodnotou uhlíkového ekvivalentu 0,40 

až 0,53 s ohledem na tlouš%ku a zna ku jakosti výrobku [3]. 
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Termomechanicky zpracované jemnozrnné oceli (M) - Jsou vyráb né !ízeným procesem 

válcování. Specifické chemické složení oceli a doválcování za nízké teploty vede na 

jemnozrnné feriticko-perlitické struktu!e oceli, která má nízký uhlíkový ekvivalent (p!ízniv  

ovliv"uje sva!itelnost) a dobré k!ehkolomové vlastnosti. Zna#ky oceli ozna#ené jako M 

mohou být dodány s minimálními hodnotami nárazové práce KV $ 27J p!i teplot  –20°C, 

nebo KV $ 27J p!i teplot  –50°C na p!í#ných zkušebních t lesech oceli ozna#ených jako ML. 

Dále s minimálními hodnotami horní meze kluzu ReH 355 až 460MPa podle zna#ky oceli a 

s maximální hodnotou uhlíkového ekvivalentu 0,39 až 0,45 s ohledem na tlouš%ku a zna#ku 

jakosti výrobku [4].  

 

Zušlecht né jemnozrnné oceli (Q) - Vysokopevné oceli jsou vyráb ny v zušlecht ném 

stavu. Zušlech%ování zahrnuje p!ímé kalení a popoušt ní. P!i b žném použití musí být vhodné 

ke sva!ování. Zna#ky oceli ozna#ené jako Q mohou být dodány s minimálními hodnotami 

nárazové práce KV $ 27J p!i teplot  –20°C, nebo KV $ 27J p!i teplot  –60°C na p!í#ných 

zkušebních t lesech u zna#ek ocelí ozna#ených jako QL. Dále s minimálními hodnotami horní 

meze kluzu ReH 355 až 690MPa podle zna#ky oceli. 

V závislosti na hodnot  meze kluzu jsou oceli legovány slitinovými prvky jako: Ni, Cr, Mo a 

V [5]. 

 

 

2. TECHNOLOGIE TAVNÉHO SVA!OVÁNÍ OCELÍ 

 

    Sva!ováním nazýváme takový postup spojování materiál&, p!i kterém dochází v míst  

kontaktu ke vzniku pevného, nerozebíratelného spoje - svaru. Spojení nastane p&sobením 

meziatomových sil a adhezních vazeb na teplem nebo tlakem aktivovaných kontaktních 

plochách. Z atomárního hlediska vznikne takový nerozebíratelný svarový spoj tehdy, 

dokážeme-li k sob  p!iblížit spojované povrchy na vzdálenost odpovídající parametru m!ížky. 

P!i sva!ování ocelí je to vzdálenost 0,286 nm [6]. 

    K výhodám sva!ování pat!í jak ekonomi#nost, zjednodušení tvaru konstrukcí a snížení 

jejich hmotnosti tak i zvýšení tuhosti a pevnosti konstrukcí, možnosti kombinace r&zných 

materiál&, jednoduché opravy konstrukcí apod. 

    Sva!ování má však i své nevýhody. Sva!ování je provázeno tepeln -deforma#ním 

procesem, který je výsledkem místního oh!evu základního materiálu. Teplota exponenciáln  

klesá od osy svaru a m ní se navíc po délce svarové housenky. Jde o místn  a #asov  
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nerovnom rný oh!ev základního materiálu. Ve sva!ované konstrukci vznikají následkem 

nerovnom rného oh!evu a tuhosti konstrukce vnit!ní pnutí a deformace. Následkem tepeln  

deforma"ního procesu dochází ve svarovém spoji ke zm n  struktury a tím i mechanických 

vlastností, fyzikálních a chemických vlastností. Svar m#že být místem výskytu vnit!ních vad 

(nap!. trhliny). 

 

 

2.1.  ZÁKLADNÍ ROZD$LENÍ METOD SVA%OVÁNÍ 

 

    Metody sva!ování lze rozd lit do dvou skupin, a to na metody tavného sva!ování a na 

metody tlakového sva!ování. U tavného sva!ování je vytvo!ení spoje dosaženo termickou 

aktivací svarových ploch. Podmínkou pro jeho vznik je vytvo!ení taveniny. Mezi tavné 

zp#soby sva!ování pat!í, mimo jiné, plamenové sva!ování, sva!ování elektrickým obloukem, 

laserové sva!ování a sva!ování slévárenské [7]. Tlakové metody sva!ování jsou založeny na 

p#sobení mechanické energie, která formou makro nebo mikrodeformace p!iblíží spojované 

povrchy na vzdálenost p#sobení meziatomových sil, p!i"emž vznikne vlastní spoj. 

 

 

2.1.1. ROZD$LENÍ ZP&SOB& TAVNÉHO SVA%OVÁNÍ  

 

Obloukové sva ování - sva!ovací metody tavného sva!ování využívající elektrický oblouk 

[8].  

a) bez ochranného plynu - obloukové sva!ování tavící se elektrodou, p!i kterých se 

nevyužívá vn jší ochranný plyn 

b) pod tavidlem - obloukové sva!ování, p!i kterém se používá jedna nebo více drátových 

elektrod, pln ných elektrod, nebo páskových elektrod. Oblouk je obklopen roztavenou 

struskou, která se vytvá!í tavením voln  sypaného nebo vnášeného práškového tavidla  

c)  v ochranném plynu – sva!ování využívající drátovou elektrodu, p!i kterém jsou elektrický 

oblouk a svarová láze' chrán ny p!ed atmosférou vrstvou plynu p!ivád ného z vn jšího 

zdroje.   
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Plamenové sva ování - tavné sva ování, p i kterém se teplo pot ebné pro sva ování získává 

spalováním ho lavého plynu nebo sm!sí ho lavých plyn" s kyslíkem 

Aluminotermické sva ování - slévárenské sva ování, kde se pot ebné teplo získává 

chemickou reakcí kovových oxid" s jemn! mletým hliníkovým práškem. Po zapálení sm!si 

probíhá exotermická reakce, p i které vzniká roztavený kov tvo ící p ídavný materiál. 

    K dalším metodám tavného sva ování nap íklad pat í elektrostruskové sva ování, laserové 

sva ování nebo elektronové sva ování.  

 

 

2.1.2. FYZIKÁLNÍ ZÁSADY PROCES# TAVNÉHO SVA$OVÁNÍ  

 

    Tavné sva ování je definováno jako proces spojování materiál", pro který je 

charakteristické vytvo ení tavné lázn!, tj. tekutého svarového kovu spoje, který v dalším 

pr"b!hu tuhne a zajistí vlastní spojení. Pro sva ování musí být proto k dispozici dostate%n! 

intensivní zdroj tepla, schopný v krátkém %ase roztavit pot ebné množství kovu a vytvo it 

tavnou láze& požadovaného tvaru a rozm!ru. 

    Jednotlivé metody tavného sva ování se od sebe odlišují p edevším fyzikální podstatou 

zdroj" tepla, zp"sobem p enosu tepla a koncentrací energie. D"ležitou roli hrají takové 

faktory jako p enos kovu a rozsah metalurgického ovlivn!ní sva ovaného materiálu, které v 

mnoha p ípadech rozhodují nejen o kvalit! spoje, ale také o rozsahu a perspektiv! použití 

dané metody, o produktivit!, o možnosti automatizace a mechanizace [2]. 

 

 

2.1.3. METALURGICKÉ D'JE P$I TAVNÉM SVA$OVÁNÍ  
 
    Sva ování je metalurgický pochod, který probíhá v malém objemu kovu [9]. Ú%inek 

sva ování je možno vysv!tlit superpozicí teplotního a deforma%ního cyklu sva ování. Aby 

bylo možno využít pevnost a houževnatost základního materiálu, musí jeho pevnosti a 

houževnatosti odpovídat mechanické vlastnosti jak svarového kovu, tak teplem ovlivn!né 

oblasti svarového spoje. 

      Podstatou metalurgických reakcí p i tavném sva ování je fyzikáln! – chemické p"sobení 

mezi svarovou lázní (kov elektrody + natavený základní materiál), roztavenou struskou ( nap . 

z obalu elektrody) a plynovou atmosférou. Metalurgie probíhá kontinuáln!, reakce mají 

vysokou intenzitu a trvají krátkodob!. Metalurgické d!je za%ínají v kapkách kovu odtavující 
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se elektrody a jsou dokon ovány ve svarové lázni. P!ed škodlivými ú inky zejména kyslíku a 

dusíku ze vzduchu je proto svarovou láze" nutno chránit bu# struskou nebo provést její 

ochranu pomocí inertního (He, Ar) nebo aktivního (CO2) plynu. 

Tuhnutí svarového kovu probíhá podle diagramu Fe – Fe3C jako nap!. u odlitk$, p!i emž 

výsledek krystalizace je ovlivn%n: 

1)m%rným p!íkonem sva!ování 

      2)zp$sobem a technologií sva!ování  

      3)druhem základního materiálu 

      4)druhem a rozm%ry svaru 

      5)konstruk ním uspo!ádáním sva!ence 

 

 

2.2. SVA&ITELNOST  

 

    Vedle pevnostních vlastností a houževnatosti je pro sva!ované materiály d$ležitá 

technologická vlastnost – sva!itelnost. Je to schopnost daného materiálu tvo!it svary 

požadované pevnosti, houževnatosti a  istoty. Sva!itelnost je ovliv"ovaná vlastnostmi 

základního materiálu a svarového kovu, použitou metodou sva!ování, výrobními 

podmínkami, konstrukcí sva!ence. Všeobecn% se dá !íct, že ocel je dob!e sva!itelná tehdy, 

když svarový spoj požadovaných vlastností je možné ud%lat jednoduše a bez omezujících 

podmínek.  

 

 

2.2.1. VLIV ZÁKLADNÍCH PRVK' NA SVA&ITELNOST OCELI 

 

    Vliv jednotlivých chemických prvk$ ocelí je následující [9]: 

uhlík (C) - je nejd$ležit%jší prvek, který negativn% ovliv"uje sva!itelnost tím, že zvyšuje 

prokalitelnost oceli. P!i obsahu C>0,22% je nutno díl p!ed sva!ováním p!edeh!át, aby se 

zpomalila rychlost ochlazování svarového spoje a tím se zabránilo vzniku struktury zákalného 

charakteru v TOO svarového spoje. 

k emík (Si) - má p!ímo na sva!itelnost malý vliv. Váže však na sebe kyslík rozpušt%ný ve 

svarové lázni,  ímž zabra"uje tvorb% CO p!i tuhnutí svaru a tím tvorb% pór$ ve svarovém 

kovu. Je-li sou asn% p!ítomen mangan, stává se struska snáze tekutou, dob!e se odd%luje od 
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kovu a klesá její obsah ve svarové lázni. Zvýší se tím houževnatost svarového kovu. Obvykle 

se osv d uje pom!r Mn ≥ 2Si. 

mangan (Mn) - je ve sva"ování vítanou p"ísadou. Zvyšuje pevnost, která je provázena 

menším poklesem tažnosti, nežli zp#sobuje uhlík. Zmenšuje náchylnost ke tvorb! trhlin za 

horka zap"í in!nou vyšším obsahem síry ve svarovém kovu. Má podobn! jako k"emík 

desoxida ní ú inek na svarovou láze$. P"i obsahu Mn > 0,8% p#sobí zv!tšování zrna, nutno 

proto provést dolegování vanadem nebo hliníkem, které brání r#stu zrna. 

fosfor (P) -  p"i obsahu P> 0,06% nep"ízniv! ovliv$uje sva"itelnost a zvyšuje sklon k tvorb! 

trhlin, je považován za ne istotu ve svarovém kovu. Obsah fosforu by nem!l p"ekro it 0,03%. 

síra (S) - je rovn!ž ne istotou. Zp#sobuje vznik trhlin za horka a póry ve svarovém kovu. 

Max. obsah síry v oceli pro sva"ování by m!l být 0,03%. 

   U slitinových ocelí sva"itelnost ovliv$ují i další prvky, zejména Cr, B, Mo, Ni, Cu, p"i emž 

záleží na jejich obsahu. Nežádoucí z hlediska sva"itelnosti jsou kyslík, dusík a vodík. 

 

 

2.2.2. UHLÍKOVÉ EKVIVALENTY 

 

    Spole ný vliv uhlíku a legujících prvk# na sva"itelnost se nej ast!ji vyjad"uje tzv. 

uhlíkovými ekvivalenty, které p"evádí obsahy prvk# zhoršujících sva"itelnost vlivem zvýšení 

rizika kalitelnosti na ekvivalentní obsahy uhlíku a charakterizují citlivost oceli k praskání 

svar#. 

 

Nejjednodušším uhlíkovým ekvivalentem je vztah (1), který bere v úvahu jen obsahy uhlíku a 

manganu a bývá ozna ován Ce. 

 

6

Mn
CCe +=                     [hm.%]                                                                                      (1) 

                            

V norm! %SN EN 1011-2 je uveden vztah (2), doporu ovaný pro feritické oceli a ozna ený 

jako CET [10]:  

 

402010

NiCuCrMoMn
CCET +

+
+

+
+=                     [hm.%]                                     (2) 

 
Tento vzorec platí pro složení materiálu: 
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C (0,05-0,25 hm%), Si (max. 0,8 hm%), Mn (0,5-1,9 hm%), Cr (max. 1,5 hm%),  

Cu (max. 0,7 hm%), Mo (max. 0,75 hm%), Nb (max. 0,06 hm%), Ni (max. 2,5 hm%),  

Ti (max. 0,12 hm%), V (max. 0,18 hm%) a B (max. 0,005 hm%). 

 

Podle  SN 05 1310 se uhlíkový ekvivalent po!ítá podle vztahu (3) 

 

s
PCuMoNiCrMn

CCE .0024,0
21341556

+++++++=

      
[hm.%]               (3) 

 

kde s je tlouš"ka materiálu v mm 

a který platí, pokud v chemickém složení nep#esáhnou obsahy prvk$: C 0,22%; Mn 1,6%; 

Cr1,0%; Ni 3,0%; V 0,14%; Cu 0,30%. 

 

Mezinárodní svá#e!ský institut (IIW) navrhl vzorec pro oceli s obsahem C do 0,25% hm %, 

který se pro nelegované, jemnozrnné a nízkolegované oceli používá nej!ast%ji a je vyjád#en 

rovnicí (4) [11]: 

1556

CuNiVMoCrMn
CCEV

+
+

++
++=               [hm.%]                          (4) 

 

V ruských specifikacích pro termomechanicky válcované hutní výrobky, u kterých se 

požaduje velmi dobrá sva#itelnost i ve velmi náro!ných klimatických podmínkách, je vztah 

navržený IIW rozší#en – rovnice (5) ješt% o další mikrolegující prvky.  

1556

CuNiTiNbVMoCrMn
CCEr

+
+

++++
++=     [hm.%]                        (5) 

 

Další obdobou uhlíkového ekvivalentu je Pcm -  parametr praskavosti, udávající míru vlivu 

jednotlivých prvk$ na citlivost svaru k praskání, který navrhli Ito a Bessyo a který rovn%ž 

pat#í ke sv%tov% nej!ast%ji používaným kritériím. Nap#. v  SN EN 10225 je Pcm vyjád#en 

vztahem (6). Jeho p#ípustná hodnota pro oceli, u kterých se požaduje velmi dobrá sva#itelnost 

je na zhruba polovi!ní úrovni oproti ekvivalentu CEV. 

B
MoVNiCuCrMnSi

CP
cm

5
1510602030

++++
++

++=  [hm.%]                            (6) 

 

Symboly prvk$ ve všech uvedených vztazích ozna!ují jejich koncentrace v oceli v hm%.  

 



17 17  

2.2.3. SVA ITELNOST JEMNOZRNNÝCH MIKROLEGOVANÝCH  OCELÍ 

 

    P!i sva!ování jemnozrnných mikrolegovaných ocelí lze o"ekávat r#st zrn v tepeln$ 

ovlivn$né oblasti svarových spoj# (dále jen TOO) a tím i pokles plastických vlastností v této 

oblasti [2].  Vlastní technologický postup sva!ování jemnozrnných ocelí musí být navržen tak, 

aby nedošlo procesem sva!ování k podstatnému ovlivn$ní TOO. Sva!uje se proto pokud 

možno bez p!edeh!evu a s limitovaným m$rným tepelným p!íkonem p!i sva!ování. V p!ípad$ 

nutnosti aplikace p!edeh!evu posta"í obvykle teploty v rozmezí 100 až 150°C. P!edeh!evem a 

tepelným p!íkonem lze ú"inn$ ovlivnit ochlazovací rychlost p!i sva!ování, která má podstatný 

vliv na výsledné mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti svarových spoj# jemnozrnných 

ocelí. Teplota p!edeh!evu, je p!i sva!ování mikrolegovaných ocelí ur"ována jejich chemickým 

složením s respektováním sva!ované tlouš%ky. 

    K zajišt$ní vysoké kvality svarových spoj# jemnozrnných ocelí je nutné v$novat pozornost 

zejména vlivu chemického složení základního materiálu, sva!ované tlouš%ky, obsahu vodíku 

ve svarovém kovu, tepelného p!íkonu p!i sva!ování a stav# napjatosti vznikajících p!i 

sva!ování. 

 

 

3. ZM NY MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ V TEPELN  OVLIVN NÉ    

ZÓN  SVAROVÝCH SPOJ! 

 

    P!i sva!ování dochází ve sva!ovaném spoji k roztavení materiálu a k jeho op$tovnému 

ztuhnutí. V míst$ svaru a v jeho okolí (tepeln$ ovlivn$ná oblast - TOO) dochází ke vzniku 

mikrostruktury odlišné od struktury základního materiálu. Okolní materiál, který je relativn$ 

chladný, rychle odvádí teplo od svarového spoje a v okolí tohoto spoje pak mohou vznikat 

nerovnovážné produkty, jako je bainit nebo martenzit. P!íklad mikrostruktury tavného spoje 

dokumentuje Obr. 1. 

    Zm$ny mikrostruktury závisí na chemickém složení, na výchozí mikrostruktu!e dané 

tepelným zpracováním sva!ovaného materiálu a na teplot$ ovlivn$ní a rychlosti ochlazování. 

Výše jmenované zm$ny vedou obvykle ke zhoršení mechanických i korozních vlastností 

materiálu v míst$ svaru. 
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Obr. 1. Zm ny mikrostruktury svaru od základního materiálu až do oblasti svaru u oceli s 

0.1% C; 1% Mn; 1% Si; 17% Cr;0.4% Ni. (Zv tšení 54x) [12] 
 

 

3.1. ZM NY MIKROSTRUKTURY V TEPELN  OVLIVN NÉ OBLASTI 

 

    Tepeln! ovlivn!nou oblastí je tedy ta "ást materiálu, která p#iléhá k svarovému kovu a ve 

které došlo v d$sledku p$sobení tepelného zdroje ke zm!nám v mikrostruktu#e. U sva#ování 

kov$ a slitin bez polymorfní p#em!ny (Cu, Ni, Al) nedochází ke zm!n! mikrostruktury, 

v t!chto p#ípadech probíhají jen substrukturní zm!ny, rekrystalizace nebo r$st zrn. 

K výrazným zm!nám mikrostruktury v TOO dochází u kov$ a slitin s polymorfní p#em!nou. 

Tyto zm!ny závisí na chemickém složení sva#ovaného materiálu a na výchozí mikrostruktu#e, 

která je ovlivn!ná tepelným zpracováním. Další vliv má teplota ovlivn!ní a rychlost 

ochlazování [6]. V p#ípad! nelegovaných i legovaných ocelí s polymorfní p#em!nou  % & ' 

& %  m$žeme tepeln! ovlivn!nou oblast rozd!lit na charakteristická pásma (Obr. 2) 

 

 

                Obr. 2. Vliv teplotního ú"inku sva#ování na strukturu svarového spoje [6]. 
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Pásmo  áste ného natavení tvo í p echod z TOO do svarového kovu. Protože rozdíl mezi 

teplotou solidu a likvidu je minimální je tato oblast pro v!tšinu ocelí redukována na tzv. 

hranici ztavení. 

Pásmo p!eh!átí je oblastí s teplotami nad A3, tedy pásmo p ekra"ující teplotu intenzivního 

r#stu primárních zrn. Pro mikrolegované oceli je to teplota 1 250ºC až 1 350ºC, pro 

nelegované oceli se tato teplota snižuje až k 1050ºC . 

Pásmo normalizace je se udává zhruba do 50°C nad teplotou Ac3 a má zajistit úplnou 

p em!nou $ % & s co nejmenší velikostí austenitického zrna, které je podmínkou pro získání 

jemnozrnné feriticko perlitické struktury po dokon"ené transformaci & % $. 

Pásmo pod teplotou A1, zde probíhají zm!ny v rámci tuhého roztoku Fe $ , p ípadn! zm!ny 

substrukturní. 

Ší ka jednotlivých pásem je v závislosti na technologii sva ování a sva ovacích parametrech 

r#zná. 

 

 

3.2. ZM'NY VLASTNOSTÍ V TEPELN' OVLIVN'NÉ OBLASTI SVAROVÝCH SPOJ( 

  

    Mechanické a fyzikální vlastnosti tepeln! ovlivn!né oblasti jsou projevem 

mikrostrukturních zm!n v této oblasti. V pod housenkové zón! se prakticky u všech druh# 

sva ování k úplné austenitizaci p idává i r#st zrna. U mikrolegovaných ocelí m#že být, podle 

typu mikrolegování, pro hrubnutí zrna kritická teplota až 1 350°C. Míra r#stu zrna závisí na 

chemickém složení oceli a na intenzit! tepelného ovlivn!ní, ta je ovlivn!na specifickým 

tepelným p íkonem sva ování (Obr.3). Zhrubnuté zrno ovliv)uje vlastnosti TOO následovn! 

[6] : 

• výrazn! zhoršuje plasticitu – vrubovou a lomovou houževnatost 

• zvyšuje náchylnost k praskání  

• hrubé zrno brzdí kinetiku rozpadu austenitu, protože preferuje vylu"ování feritu ve 

form! Widmannstättenovy morfologie 

• v kovech bez polymorfní p em!ny snižuje pevnost.  
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Obr. 3 R st zrna p!i sva!ování  - 1) sva!ování obalenou elektrodou -2) sva!ování automatem 

pod tavidlem – 3) elektrostruskové sva!ování [6] 

 

    V kovech s polymorfní p!em"nou ovliv#uje vlastnosti TOO zejména produkt rozpadu 

austenitu [1]. Proto jsou d ležitým vodítkem ARA diagramy, které udávají za$átky a konce 

p!em"n u plynulého ochlazování austenitu p!i r zných rychlostech ochlazování. 

V podmínkách sva!ování umož#ují ARA digramy p!edvídat charakter struktury tepeln" 

ovlivn"né oblasti. Jelikož jsou strukturní zm"ny v oblasti svarových spoj  ovlivn"ny 

p!ítomností teplotního gradientu, který má za následek vznik koncentra$ních a deforma$ních 

gradient , konstruují se pro oblast sva!ování samostatné diagramy anizotropického rozpadu 

austenitu. To, že umíme stanovit podmínky pro vznik martenzitické, feriticko-bainitické 

anebo feriticko-perlitické struktury nám umož#uje optimalizovat proces sva!ování a tím do 

jisté míry ovlivnit vlastnosti TOO. P!íklad ARA diagramu dokumentuje Obr. 4. 

 

                                   Obr. 4.  Schématický ARA diagram 
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    Ú inky tepeln!-deforma ního cyklu sva"ování na vlastnosti svarových spoj# je možné 

shrnout následovn!: 

• tvrdost tepeln! ovlivn!né oblasti 

• pevnost TOO 

• houževnatost TOO 

 

 

3.2.1. TVRDOST TEPELN$ OVLIVN$NÉ OBLASTI 

 

    V oblasti okolo teploty A1 m#žeme, v souvislosti s vyšším popušt!ním mikrostruktury nebo 

s p"ekrystalizací pozorovat jistý pokles tvrdosti. Naopak v oblasti p"eh"átí je výrazné zvýšení 

tvrdosti. Charakteristický pr#b!h tvrdosti svarovým spojem je znázorn!n na Obr. 5.  

 

Obr. 5 Charakteristický pr#b!h tvrdosti HV 10 svarovým spojem [6] 

 

Maximum tvrdosti závisí na chemickém složení oceli, teplot! p"edeh"evu a tepelném p"íkonu 

sva"ování. Zpravidla se požaduje, aby se maximální hodnoty tvrdosti pohybovaly v rozmezí 

hodnot 320 – 350HV v závislosti na typu materiálu [6]. 

 

 

3.2.2. PEVNOST TEPELN$ OVLIVN$NÉ ZONY 

 

    V TOO t!sn! nad teplou A1 u ocelí legovaných zušlecht!ných a termomechanicky 

zpracovaných pozorujeme pokles pevnosti je výjime n! [1]. Nad teplotami A3, p"edevším 

v oblasti pod housenkou spoje, stojí proti sob! dv! strukturní zm!ny. První zm!nou je 
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zhrubnutí austenitického zrna, které vede k poklesu pevnosti. Závislost mezi velikosti zrna a 

poklesem pevnosti popisuje teoreticky podložený a experimentáln  ov !ený Hall"v-Petch"v 

vztah: 

 

2/1−
+= kd

i
σσ                                                                                                                (7) 

 

ve kterém   je pevnost,  i  je tzv. t!ecí nap tí (p!ibližn  mez kluzu monokrystalu), d je 

velikost zrna a k je empirická konstanta.  

Druhým typem proces" jsou zm ny sm rem k p!esyceným mikrostrukturním zm nám 

bainiticko-martenzitickým, které vedou k výraznému zpevn ní - oproti základnímu materiálu. 

Vzhledem k tomu, že vlastnosti martenziticko-bainitických struktur závisí na jemnosti 

martensitických nebo bainitických lat k (desek) p!evyšuje transforma#ní zpevn ní p!ípadné 

zm k#ení zp"sobené r"stem zrn.  

 

 

3.2.3. HOUŽEVNATOST TEPELN$ OVLIVN$NÉ OBLASTI 

 

    Degrada#ních mechanism", které p"sobí v tepeln  ovlivn né oblasti a zárove% ovliv%ují 

houževnatost, je hned n kolik. Prvním z nich je stárnutí, jenž m"že mít za následek pokles 

nebo ztrátu houževnatosti v oblasti pod teplotou A1. Ob#as m"žeme pozorovat v oblasti teplot 

A1 - A3 mechanismus, který je spojen se segregací povrchov  aktivních prvk" v oceli na 

hranicích austenitických zrn. Tento jev se m"že uplatnit p!edevším u vícevrstvého sva!ování, 

kdy dochází k vícenásobnému ovliv%ování dané zóny. Ovšem nejv tší pokles houževnatosti 

pozorujeme v oblasti pod housenkou spoje v souvislosti s výše popisovaným zhrubnutím 

zrna. Protože tato zm na vlastností souvisí s nep!íznivou mikrostrukturou oblasti, ozna#ujeme 

ji jako transforma#ní zk!ehnutí. Všechny tyto strukturní zm ny jsou vždy podmín ny ur#itým 

teplotním cyklem a omezeny proto na ur#itou zónu teplem ovlivn né oblasti [6]. 

Pr"b h houževnatosti v TOO znázor%uje Obr. 6.  
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Obr. 6 Znázorn ní zm n vrubové houževnatosti v TOO [1] 

 

 

3.2.4. OSTATNÍ VLASTNOSTI TEPELN! OVLIVN!NÉ OBLASTI 
 
    Sva"ováním mohou být ovlivn ny i další vlastnosti oceli, jako odolnost proti korozi nebo 

žáropevné vlastnosti. Ke koroznímu praskání TOO m#že dojít v p"ítomnosti n kterých 

sulfidických slou$enin, p"edevším H2S, chlorovodík# apod., když je tvrdost oblasti pod 

housenkou spoje p"íliš vysoká. Podmínky sva"ování musíme proto volit podle toho, pro jaké 

prost"edí se zhotovuje. 

 

 

4. TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ PO SVA OVÁNÍ (PWHT) 

 

    Tepelným zpracováním po sva"ování PWHT – post welding heat treatment ozna$ujeme 

obvykle žíhání v oblasti teplot pod A1 [6]. Jedná se tedy o žíhání bez p"ekrystalizace, tzv. 

relaxa$ní žíhání. Hlavním cílem relaxa$ního žíhání je snížení vnit"ních pnutí, vzniklých jako 

d#sledek sva"ování. Maximální hodnoty t chto nap tí mohou být vyšší než je mez kluzu 

spojovaného materiálu a v podmínkách trojosé napjatosti, vysoké rychlosti zat žování a nízké 

teploty mohou vést, již p"i velmi malé deformaci ke k"ehkému lomu. Náchylnost svarového 

spoje k takovému porušení lze snížit tepelným zpracováním po sva"ování. To spo$ívá 

v oh"evu materiálu na teplotu v rozmezí 450 - 650°C, výdrži na teplot  n kolik hodin v 
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závislosti na požadovaném stupni snížení vnit ních pnutí a následném ochlazování obvykle do 

200°C v peci, pak na vzduchu.  

    Žíháním se nejen snižuje nap tí, ale stabilizuje se mikrostruktura v celé oblasti svarového 

spoje. Taktéž dochází k anihilaci dislokací a probíhají polygoniza!ní procesy, které vedou ke 

snížení hustoty m"ížkových poruch a k tvorb  polygoniza!ních sítí (p"ekážek dalšího pohybu 

dislokací) [1]. 

    Národními p"edpisy a normami jsou specifikovány požadavky na relaxa!ní žíhání. Skoro 

všechny vychází z kvality základního materiálu, omezujícím limitem bývá tlouš#ka plechu a 

typ oceli. Ustanovení jednotlivých národních p"edpis$ byly shrnuty v n kolika odborných 

pracích [12,13]. V publikaci [1] se mimo jiné uvádí, že pro plechy jakosti A516 Gr.70 

tlouš#ky nad 30mm, p"i p"edeh"evu sva"ování 95°C je minimální teplota žíhání 593°C, 

minimální !as žíhaní je 1h/25mm. 

 

 

4.1. LARSEN-MÜLLER%V PARAMETR 

 

    Pro hodnocení ú!inku tepelného zpracování po sva"ování se používá teplotní parametr P, 

také nazývaný Larsen-Müller$v parametr, !asto využívaný p"i zpracování ocelí pro tlakové 

nádoby a za"ízení, nap". podle &SN EN 10028 [3]:  

 

( ) 310*log20* −
+= tTP

S                                                                                            (8) 

 

kde Ts je teplota žíhání ke snížení pnutí v K a  

       t  je doba výdrže v hodinách. 

  

V norm  [3] se rovn ž uvádí, že pokud se p"ekro!í kritické P-hodnoty (pro uhlíkové a uhlík-

manganové sva"itelné jemnozrnné oceli normaliza!n  žíhané) vzhledem k Pkrit = 17,3, musí 

odb ratel p"i objednávání informovat výrobce, p"i!emž, pokud je to ú!elné - m$že se 

dohodnout o zkouškách na referen!ních vzorcích podrobených simulovaným podmínkám 

tepelného zpracování, aby se prov "ilo, zda ješt  mohou být dosaženy vlastnosti p"edepsané v 

evropské norm  EN 10028. Pro nelegované a legované oceli se pak definuje Pkrit pro 

jednotlivé zna!ky ocelí až do hodnoty 20,5 a krom  toho pro n  doporu!uje takové teploty 

PWHT aby nebyla hodnota parametru Pkrit p"ekro!ena p"i dobách výdrže 1 a 2h. 
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 astým požadavkem odb!ratel" plech" jakosti A516 Gr.70 je simulované TZ p#i teplot! 

PWHT 610°C a dob! 10h. Pro takový režim lze snadno spo$ítat, že u jakosti A516 Gr.70 

dosahuje P hodnoty 18,5, což je pom!rn! zna$né p#ekro$ení oproti udávané Pkrit = 17,3 pro C 

a C-Mn oceli. Odb!ratel má pochopiteln! možnost takové podmínky po výrobci požadovat, 

jejich spln!ní vyžaduje ovšem od výrobce zna$nou zkušenost a sofistikovanost výrobních 

postup". 

 
Larsen-Müller"v parametr P budu v  této diplomové práci používat k hodnocení ú$inku 

tepelného zpracování na zkoušený materiál. 

 

 

5. METODY HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJ  

 

    V porovnání s homogenním základním materiálem p#edstavuje svarový spoj heterogenní 

soubor struktur a z toho vyplývají i rozdílné vlastnosti. S ohledem na heterogenitu vlastnosti 

v oblasti svarového spoje se p#i zkouškách svarových spoj" vyžaduje v!tší po$et zkušebních 

t!les nebo m!#eni. Rovn!ž je d"ležité vybrat vhodné místo ve svarovém spoji pro odb!r 

zkušebních t!les. Zkoušky svarových spoj" se d!lí na zkoušky bez porušení – zkoušky 

nedestruktivní a na zkoušky s porušením – zkoušky destruktivní. 

 

 

5.1. NEDESTRUKTIVNÍ METODY (NDT) SVAROVÝCH SPOJ%  

 

    Metody NDT p#edstavují rozsáhlou oblast zkoušení materiál", p#i kterém nedochází 

k poškození výrobku. Nedestruktivním zkoušením lze detekovat skryté povrchové i vnit#ní 

vady i za provozu za#ízení bez pot#eby demontování [14].  

    Výsledky nedestruktivních zkoušek mají velký význam pro ov!#ování technologických 

postup" výroby a napomáhají k odstra&ování p#í$in výskytu vad. Technikami NDT lze 

ov!#ovat jakost výroby v jakékoliv její fázi. V sou$asnosti je prov!#ování svarových spoj" 

technikami NDT nutnou podmínkou výrobního procesu a prodejnosti výrobku. 
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5.1.1. VIZUÁLNÍ KONTROLA (VT) 

 

    Vizuální kontrola se  adí mezi nejjednodušší metody kontroly, p i které se zjiš!ují 

povrchové vady (zápaly, trhliny, praskliny, nerovnom"rnosti svaru, studené spoje apod.) a 

ov" uje se spln"ní podmínek stavu povrchu pro další p edepsanou NDT kontrolu [15]. 

Vizuální kontrolu d"líme podle použitých prost edk# na metodu: 

• p ímou - kontrola se provádí pouhým okem nebo lupou p i zv"tšení 2 - 6x. Použití 

metody se omezuje pouze na dostupný povrch a vyžaduje dobrou zrakovou schopnost 

kontrolora. 

• nep ímou - kontrola se provádí pomocí optických nebo optoelektronických p ístroj# a 

za ízení, tzv. endoskop#. Využívá se ke kontrole nep ístupných povrch#, které nejsou 

dostupné z hlediska geometrie, ale i z d#vod# ohrožení zdraví pracovník#. 

Postup zkoušení: 

Vizuální kontrolou se hodnotí svary po jejich úplném dokon$ení v rozsahu 100 % všech 

povrch# svar# a p ilehlé tepeln" ovlivn"né oblasti a základního materiálu v ší ce minimáln" 

50 až 75 mm na ob" strany od p edpokládané osy svaru. V souladu s normou %SN EN ISO 

5817 se ov" uje $ist"ní a úprava svaru, tvary a rozm"ry svaru a ko en a výpl& svaru. P ed 

provád"ním vizuální kontroly musí být z povrchu kontrolované oblasti odstran"ny všechny 

ne$istoty, které by omezovaly nebo zhoršovaly podmínky provedení a vyhodnocení kontroly. 

VT nep ímou metodou se provádí endoskopy.  

 

 

5.1.2. MAGNETICKÁ PRÁŠKOVÁ METODA (MT)  

 

    Magnetickou práškovou metodou se zjiš!ují povrchové necelistvostí [16]. Navíc tato 

metoda umož&uje zjistit i necelistvosti ležící t"sn" pod povrchem, tedy s povrchem p ímo 

nespojené. Neklade takové nároky na p ípravu zkoušeného povrch a jeho $istotu jako metoda 

penetra$ní. Necelistvosti mohou být vypln"ny i nemagnetickým materiálem. Omezením této 

metody je, že MT technikou lze zkoušet pouze materiály feromagnetické, tedy oceli obvyklé 

jakosti. Nehodí se pro vysokolegované oceli austenitického typu a nemagnetické kovy. 

    Zkoušení je založeno na skute$nosti, že vady v blízkosti povrchu, trhliny, dutiny, póry 

apod. deformují magneticky tok silo$ar ší ící se od jednoho magnetického pólu k druhému. 

Magnetické silo$áry pak vystupují na povrch materiálu a vytvá ejí na n"m magnetické póly. 

Pro indikaci vad se používá jemný feromagnetický prášek rozptýlený ve vhodné emulzi, který 
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se usadí v místech magnetických pól  v místech trhlin nebo vad v blízkosti povrchu. 

Necelistvosti rovnob!žné s tímto polem se nezjistí, protože ší"ící pole nenarušují. 

Postup zkoušení: 

    Podmínkou p"i použití MT metod je po#áte#ní vybuzení magnetického pole ve zkoušeném 

p"edm!tu a vznik rozptylového pole v míst! necelistvosti. Provedení zkoušek se skládá z 

následujících operací: 

• úprava povrchu pro zkoušku 

• magnetování zkoušeného p"edm!tu 

• detekce rozptylového pole (detekce necelistvostí) 

• vyhodnocení 

• odmagnetování 

 

 

5.1.3. PENETRA$NÍ METODY (PT) 

 

    Penetra#ními nebo taky kapilárními metodami lze zjiš%ovat vady, které bezprost"edn! 

souvisí s povrchem a jsou na povrchu otev"ené, aby do nich vniknout detek#ní tekutina[17]. 

V p"ípad! ov!"ování svarových spoj  jde o zjiš%ování povrchových trhlin, zápal , pór  

p"ípadn! hodnocení t!snosti svar  malých tloušt!k. 

Podstatou kapilární zkoušky je použití vhodné kapaliny s výrazným zbarvením, které 

pronikne do necelistvosti povrchu zkoušené sou#ástky. Po odstran!ní jejího p"ebytku z 

povrchu zkoušeného p"edm!tu vzlíná barevná kapalina vlivem kapilárních sil k povrchu, 

opat"enému mezitím nást"ikem bílé indika#ní látky, #ímž se všechny necelistvosti materiálu 

na jeho povrchu, typu trhlin anebo studených spoj , stanou z"eteln! viditelnými. Místo 

barevné detek#ní kapaliny se n!kdy používá fluorescen#ní kapalina. Po odstran!ní jejího 

p"ebytku a ozá"ení ultrafialovým sv!tlem v temné místnosti se povrchové vady projeví 

z"etelnou fluorescenci. 

Zkoušet lze všechny materiály, kovové i nekovové, mimo porézních a n!kterých plast , které 

se porušují ú#inkem organického #inidla penetrantu. 

Postup zkoušení sestává z t!chto krok : 

• P"íprava povrchu pro zkoušku 

• Nanesení penetrantu na zkoušený povrch 

• Odstran!ní p"ebytku penetrantu 
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• Vyvolání indikace 

• Vyhodnocení 

• Záznam indikací pro dokumentaci 

•  išt!ní po zkoušce 

 

 

5.1.4. PROZA"OVACÍ  METODY ( RT ) 

 

    Zkoušky prozá#ením jsou založeny na schopnosti rentgenového anebo gama-zá#ení 

pronikat tuhými látkami a p$sobit na fotografický materiál [14]. Po prozá#ení a zpracování 

filmu se získá d$kaz o velikosti, množství a rozloženi vad ve svarovém spoji. 

   Podle použitého detektoru zá#ení se radiologické metody d!lí na: 

• Radioskopické systémy umož%ují zobrazování v reálném &ase a okamžité prohlížení 

prozá#eného obrazu, flexibilní nastavení sm!ru proza#ování a perspektivy v digitálním 

zpracování obrazu vedou až k automatickému vyhodnocování. 

• Radiografie je nejrozší#en!jší metodou kontroly proza#ováním. Je založena na 

principu zachycení ú&inku prošlého zá#ení kontrolovaným p#edm!tem na speciální 

fotografický film, &ímž se získává trvalý záznam obrazu vnit#ních vad výrobku, tzv. 

radiogram. 

• Radiometrie je metoda m!#ení lokálních zm!n intenzity zá#ení, která projde pouze 

ur&itou &ástí proza#ovaného p#edm!tu. K registraci prošlého zá#ení se používá 

speciálních dozimetrických p#ístroj$, které jsou citlivé na zm!ny intenzity 

pronikavého zá#ení. Metoda nachází uplatn!ní v oblasti m!#ení tlouš'ek materiálu, 

m!#ení hustoty kapalin apod. 

 

 

5.1.5. METODY ULTRAZVUKOVÉ ( UT ) 

 

    Tyto metody jsou založeny na ší#ení akustického vln!ní zkoušeným materiálem a registrací 

zm!n, vyvolaných ve zkoušeném prost#edí jeho interakcí na rozhraní mezi dv!ma prost#edími 

s rozdílnými akustickými vlastnostmi, tj. homogenním prost#edím materiálu a heterogenitou 

[18]. Podstatou akustických metod obecn! jsou elastické kmity látky, které se ší#í od místa k 
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místu rychlostí, závislou na mechanických vlastnostech prost edí a nep esahují rámec 

plastické deformace.  

Metody zkoušení: 

Metoda pr!chodová - základem metody je m" ení hodnoty ultrazvukové energie, která projde 

zkoušeným p edm"tem. Pracuje se dv"ma ultrazvukovými sondami, které se umís#ují vždy 

proti sob" v ose na protilehlých površích vyšet ovaného materiálu, jedna sonda pracuje jako 

vysíla$ a druhá jako p ijíma$ ultrazvukové energie. Metoda je vhodná pro zkoušení výrobk! 

p ístupných z obou stran s rovnob"žnými povrchy a menších tlouš#ek. 

Metoda odrazová impulzní - je nejrozší en"jší v nedestruktivním zkušebnictví ultrazvukem. 

Do kontrolovaného p edm"tu se vysílají krátké ultrazvukové impulzy, které se odrážejí od 

protilehlého povrchu p edm"tu a jeho vnit ních vad. Po odrazu se ultrazvukové vlny vrací 

bu% na tutéž, nebo druhou sondu, která pracuje jako p ijíma$. 

 

 

5. 2. DESTRUKTIVNÍ METODY SVAROVÝCH SPOJ&  
 
    Pro sva ované konstrukce všech typ! je d!ležité, aby vlastnosti svarových spoj! 

odpovídaly podmínkám bezpe$ného provozu. Je tedy nutné zkoušet a testovat i základní 

mechanické vlastnosti. Destruktivní zkoušky jsou obdobou zkoušek na zjiš#ování mechanických 

vlastností materiál!. Odb"rem zkušebních vzork! se hodnocený svar poruší, proto se zkoušení 

provádí p ed zahájením výroby na zkušebních vzorcích p i schvalování postupu sva ování [19]. 

 

 

5.2.1. ZKOUŠKA P'Í(NÁ TAHEM   

 

    Pevnost svarových spoj! zkoušíme na p í$ných tahových t"lískách, které obsahují nejen 

TOO, ale i sva ovaný kov. Pokud zvolíme svarový kov pevn"jší, než je pevnost základního 

materiálu nastává lom bu% v oblasti ovlivn"né teplotami okolo A1, anebo v základním 

materiálu. Požadavkem bývá, aby lom nastal mimo oblast svaru [8].  

Zkouška se provádí podle normy (SN EN ISO 4136 [20]. 

Princip zkoušky – zkušební ty$ (Obr. 7a, b), odebíraná nap í$ svarového spoje, je plynule 

zat"žována až do p etržení. Pokud není stanoveno jinak, provádí se zkouška p i teplot" okolí 

23±5 °C.  
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                                                                              a) 

 

                                                                                   b) 

Obr.7a - zkušební ty  s kruhovým pr!"ezem, b - zkušební ty  plochá 

 

Odb#r vzorku - zkušební vzorek musí být odebrán p"í n# ze svarového spoje tak, aby po 

opracování z!stala osa svaru ve st"edu rovnob#žné délky zkušební ty e.  

Pokud není dohodnuto tepelné zpracování, nesmí se na svarovém spoji nebo zkušební ty i 

provád#t TZ. 

Postup zkoušky - zkušební ty  musí být postupn# a plynule zat#žována podle ISO 6892. Po 

p"etržení ty e se vyhodnotí lomové plochy a p"ípadné vady, které mohou nep"ízniv# ovlivnit 

zkoušku, v etn# jejich druhu, rozm#ru a  etnosti. Vše musí být zaznamenáno do protokolu ve 

shod# s ISO 6892. 

Tahovou zkouškou se zjiš$ují tyto mechanické vlastnosti svarového spoje: 

– mez kluzu Re (MPa) 

– pevnost Rm  (MPa) 

– tažnost A (%) 

– kontrakce Z (%) 

Mez kluzu a pevnost získáme z grafického záznamu tahové zkoušky, tzv. pracovního 

diagramu. U n#kterých materiál!, u nichž se výrazná mez kluzu neprojevuje, se zavádí 
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smluvní mez kluzu Rp 0,2. Je to nap tí, které na zkušební ty!i vyvolá trvalé prodloužení 0,2% 

p"vodn  m #ené délky ty!e. 

Tažnost A definujeme jako pom r prodloužení m #ené délky ty!e po p#etržení Lu k po!áte!ní  

zm #ené délce ty!e Lo. Kontrakce Z je vyjád#ení zm ny pr"#ezu So p#ed zkouškou a Su po 

zkoušce. 

 

 

5.2.2. ZKOUŠKA RÁZEM V OHYBU 

 

    Vrubovou houževnatost zkoušíme rázovým ohybem na t lískách vyrobených ze svarových 

spoj" tak aby ko#en vrubu sahal do zkušební zóny (Obr. 8). Zkouška provádí se podle normy 

$SN EN ISO 9016 [21] a spo!ívá v p#eražení zkušební ty!e jedním rázem Charpyho 

kyvadlového kladiva, p#i!emž zkušební ty!, základního normalizovaného rozm ru 10x10x55 

mm, má uprost#ed V nebo U vrub r"zných rozm r" a je položena na dvou podporách. P#i tom 

je vrub umíst n na odvrácené stran  úderu kladiva. 

 

 

Obr. 8 P#íklad umíst ní zkušební ty!e ve svarovém spoji  

 

Nárazová práce se stanovuje v joulech (J) a je m #ítkem odolnosti materiálu proti rázovému 

namáháni. 

 

 

5.2.3. ZKOUŠKY TVRDOSTI 

 

    Tvrdost zkoušíme na vzorcích odebraných ze svaru mechanickým #ezáním, tím nedoje 

k ovlivn ní povrchu vzorku technologii d lení [22]. Vzorek musí být odebrán tak, aby 
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obsahoval základní materiál, ob  TOO a svarový kov. Povrch vzorku se upravuje broušením 

pop!ípad  leptáním pro zviditeln ní jednotlivých oblastí svarového spoje.  

Podstatou zkoušky je m !ení odporu materiálu proti statickému a dynamickému vnikání t lesa 

a stanovení maximální tvrdosti v jednotlivých pásmech svarového spoje a v základním 

materiálu.  

Zkoušky tvrdosti se provád jí na p!í"ných !ezech svarových spoj# obloukov  sva!ovaných 

kovových materiál# podle Vickerse, s b žným zkušebním zatížením 49 N nebo 98 N (HV 5 

nebo HV 10). 

 

 

5.2.4. ZKOUŠKA OHYBEM 

  

    Zkouška lámavosti svarového spoje se provádí podle normy $SN EN ISO 5173 [23]. 

 Prokazuje jeho plastické vlastnosti a tažnost. P!i zkoušce se projeví i vady na povrchu spoje 

nebo v jeho blízkosti. Zkušební ty"e se odebírají p!í"n , tj. kolmo na osu svarového spoje, 

anebo podéln , tj. ve sm ru osy svarového spoje. Ohyb zkušebních ty"í trnem o p!edepsaném 

pr#m ru na p!edepsaný úhel se provádí: 

• tahovým namáháním lícní strany svaru 

• tahovým namáháním ko!ene svaru 

• bo"ním ohybem 

Zkušební ty"e se ze svarových spoj# odebírají a vyráb jí podle stejných zásad jako zkušební 

ty"e pro zkoušku tahem.  

Postup zkoušky – p!i zkoušce ohýbacím trnem (Obr. 9) se zkušební ty" položí na dva 

rovnob žné podp rné vále"ky tak, aby osa svaru byla ve st!edu mezi vále"ky. ty" musí být 

ohýbána postupným plynulým zatížením ve st!edu rozte"e mezi op rnými vále"ky.  
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                                    Obr. 9 - P í!ná zkouška lámavosti z lícní strany. 

 

Dosažený úhel ohybu bez vzniku trhliny je kriteriem pro vyhodnocení zkoušky. Velikost úhlu 

ohybu je p edepsána normami nebo smlouvou se zákazníkem.  

 

 

5.2.5. METALOGRAFICKÉ ZKOUŠKY SVAROVÝCH SPOJ" 

  

    Metalografické zkoušky dopl#ují zkoušky mechanických vlastností. Ov$ ují p edevším 

stav mikrostruktury materiálu, resp. svarových spoj%. Podle použitého zv$tšení je možné 

metalografické zkoušky rozd$lit na ov$ ení makrostruktury a mikroskopické pozorování 

s použitím optického nebo elektronového mikroskopu. P íprava vzork% pro metalografické 

analýzy se skládá z vhodného odb$ru (mechanické d$lení), broušení studovaného povrchu 

brusnými papíry (SiC) s odstup#ovanou zrnitosti. Dále následuje elektrolytické nebo 

mechanické lešt$ní a vhodné leptání. Výsledky metalografických pozorování se dokladují 

fotografickou reprodukcí. Makroskopické i mikroskopické kontroly svar% se provádí podle 

normy &SN EN 1321 [24]. 

 

 

5.2.5.1. MAKROSKOPICKÁ KONTROLA SVAR" 

 

    Ú!elem makroskopické kontroly je stanoveni makroskopického charakteru svarového 

spoje, obvykle prohlídkou p í!ného  ezu zkušebního vzorku. Kontrola se obvykle provádí na 



34 34  

vzorcích orientovaných p í!n" k ose svaru (Obr. 10), které zahrnuji svarový kov a tepeln" 

ovlivn"nou oblast na obou stranách svaru.  

 

 

                              Obr. 10 - Makrostruktura svarového spoje 

 

P edem vybroušený a naleptaný povrch se posuzuje vizuáln" pouhým okem, nebo p i malém 

zv"tšení optickým mikroskopem.  

Posuzuje se zejména: 

• tvar svaru 

• zp#sob kladení jednotlivých vrstev 

• prova ení svaru 

• výskyt defekt# ve svaru – vm"stky, trhliny, póry, apod. 

• ší ka TOO 
 
 
5.2.5.2. MIKROSKOPICKÁ KONTROLA SVAR$ 

 

    P i kvalitativních rozborech je zkoumaná mikrostruktura oblastí svarového spoje na vhodn" 

p ipravených výbrusech zkušebních vzork# s použitím optických mikroskop# p i zv"tšení  

30x až 2000x. P íprava vzorku k mikrostrukturnímu rozboru zahrnuje broušení a leptání 

zkušebních vzork#. Leptáním se na povrchu výbrusu vytvo í mikroreliéf a tím dochází ke 

zviditeln"ní jednotlivých strukturních sou!ástí.  

Základním výsledkem mikroskopického rozboru je posouzení vzhledu mikrostruktury, 

p ítomnosti a množství základních strukturních fází ve svarovém kovu, pásmech tepeln" 

ovlivn"né oblasti a základním materiálu. 

Stanovuje se zejména: 

• plošný podíl mikrostrukturních složek a fází  
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• zne išt ní základního materiálu nekovovými vm stky spo!ívá v porovnání zorných 

polí hodnoceného vzorku ve vylešt ném stavu s etalony normovaných typ" vm stk", 

viz nap#. $SN ISO 4967 [25] 

• velikost zrna – spo!ívá ve srovnávání snímk" mikrostruktury p#i zv tšení 100x 

s etalony, nap#. podle normy $SN EN ISO 643 [26]. 
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6. EXPERIMENTÁLNÍ  ÁST   

 

6.1.  ROZBOR PROBLÉMU 

 

    P ed t emi lety byl MATERIÁLOVÝM A METALURGICKÝM VÝZKUMEM s.r.o. a 

spole!ností EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. (EVS)  ešen úkol technického rozvoje EVS 

20/2623/136/08/04 – Vliv parametr" PWHT na mechanické vlastnosti a strukturu kotlových 

jakostí [27]. V díl!í !ásti  ešení tohoto úkolu byla jakost oceli A516 Gr.70 zastoupena dv#ma 

tavbami ve dvou tlouš$kách plech" 28 a 80mm. Ob# tavby byly koncep!n# „!istými“ 

jakostmi A516 Gr.70, tzn. bez mikrolegování. Výsledky provedených experimentálních prací 

ukázaly, že pro aplikované režimy PWHT neposkytne materiál požadované mechanické 

vlastnosti. Z pohledu chemického složení m#ly zkoušené materiály p edevším nízký obsah 

uhlíku a z toho vyplývající pom#rn# nízké hodnoty pevnostních vlastností ve stavu po 

normaliza!ním žíhání. Hodnocení mechanických vlastností bylo provedeno podle specifikace 

A516/A516M, ASME Code, Section II Part A [28, 29]. 

   V Tabulce 1 uvádím pro informaci analýzy taveb zkoušených v práci [27] a v tabulkách 2 a 

3 jsou pak hodnoty mechanických charakteristik po simulovaném tepelném zpracování.  

 

 

      Tabulka 1 Chemické složení taveb ocelí zkoušených v [27] a v tomto úkolu v hm.% 

  C Mn Si  S P Cu  Ni  Cr  Mo Al 

požadavek dle 
ASME [28] 

max. 
0,27 

0,79 - 
1,30 

0,13 - 
0,45 

max. 
0,035 

max. 
0,035 

max. 
0,40 

max. 
0,40 

max. 
0,30 

max. 
0,12 

min. 
0,020 

analýza dle atestu 
t. 22267 

0,173 1,43 0,37 0,005 0,014 0,07 0,03 0,05 0,007 0,034 

analýza dle atestu 
t. 10093 [27] 

0,137 1,34 0,22 0,002 0,015 0,01 0,02 0,04 0,005 0,038 

analýza dle atestu 
t. 29033 [27] 

0,181 1,07 0,25 0,002 0,015 0,03 0,02 0,06 0,005 0,024 

           

  V Nb Ti N Cekv.      

požadavek dle 
ASME [28] 

max. 
0,03 - 

max. 
0,03 -       

analýza dle atestu 
t. 22267 

0,002 0,025 0,003 0,007 0,43 
     

analýza dle atestu 
t. 10093 [27] 

0,004 0,017 0,002 0,005  
     

analýza dle atestu 
t. 29033 [27] 

   0,006  
     

 



37 37  

Tabulka 2  Mechanické vlastnosti po simulovaném TZ plechu 28mm z tavby 10023 [27] 

Režim PWHT ReH Rm A5 Rp0,2 Rm A5 

  (MPa) (MPa) (%) (MPa) (MPa) (%) 

podle specifikace 

SA-516/A516M 
min.260 485 -620 min.21 min.260 485 -620 min.21 

teplota zkoušení laboratorní 300°C  

dodaný stav po normaliza ním 

žíhání 880°-900°C/50min 
356 495 39 255 524 38 

A:610°C/2hod. 364 482 41 229 503 37 

B:610°C/6hod. 362 473 41 218 494 40 

C:610°C/10hod. 357 467 39 220 490 35,5 

D:650°C/2hod. 357 468 40 219 495 37,5 

E:650°C/6hod. 350 459 39,5 212 490 38,5 

F:650°C/10hod. 354 458 39,5 211 489 37,5 

G:690°C/2hod. 356 456 40 211 493 36,5 

H:690°C/5hod. 349 447 40,5 205 486 37,5 

I:690°C/10hod. 349 444 40,5 207 484 38 

Pozn.: uvedené hodnoty p edstavují aritmetický pr!m"r ze 2 zkoušek 

 

Tabulka 3 Mechanické vlastnosti po simulovaném TZ plechu 80mm z tavby 29033 [27] 

Režim PWHT ReH Rm A5 Rp0,2 Rm A5 

  (MPa) (MPa) (%) (MPa) (MPa) (%) 

podle specifikace 

SA-516/A516M 
min.260 485-620 min.21 min.260 485-620 min.21 

teplota zkoušení laboratorní 300°C  

dodaný stav po normaliza ním 

žíhání 880°-900°C/50min 
311 489 39 229 491 38 

A:610°C/2hod. 310 482 40 299 486 37,5 

B:610°C/6hod. 305 476 40 231 485 36 

C:610°C/10hod. 305 474 39,5 224 479 37 

D:650°C/2hod. 313 475 40 355 484 41 

E:650°C/6hod. 330 464 39 225 478 39,5 

F:650°C/10hod. 299 456 40 213 471 38 

G:690°C/2hod. 309 464 41 201 481 39,5 

H:690°C/6hod. 302 451 42 212 474 38,5 

I:690°C/10hod. 313 444 41,5 214 469 37,5 

Pozn.: uvedené hodnoty p edstavují aritmetický pr!m"r ze 2 zkoušek 
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    Pro  ešení úkolu [30] se ov! uje ocel jakosti 11503, jedná se však o ocel, která, pro použití 

na zakázku plech" jakosti A516Gr.70 vyžaduje souhlas odb!ratele s mikrolegováním nad 

rámec „#isté“ A516Gr.70 a o tavbu s chemickým složením na hranici p ípustného uhlíkového 

ekvivalentu (CEV 0,43). Chemické složení zkoumané oceli je, pro možnost porovnání, 

uvedeno spole#n! se složením starších zkoušených ocelí v již d íve uvedené Tabulce 1. 

    Pro experimentální práce byl z produkce EVS použit vývalek o tlouš$ce 50mm #. 666967, 

tavba #. 22267, normalizovaný na teplot! 900 - 920ºC s výdrží 40minut. Z plechu #. 666967 

byly dodány talony o rozm!rech 50 x 500 x 1000mm s nejdelším rozm!rem ve sm!ru 

válcování. Tyto desky byly postupn!  ezány na talony o rozm!rech 50 x 165 x 150mm 

(150mm ve sm!ru válcování) a tyto podrobeny laboratornímu tepelnému zpracování (TZ). 

P ed zahájením prací byly dohodnuty režimy simula#ního tepelného zpracování a doba 

expozic se zadavatelem EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s..  

 

 

6.2. SIMULA%NÍ TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ 

 

    Odebrané talony z dodaného vývalku byly podrobeny laboratornímu tepelnému zpracování 

normaliza#ním žíháním s prodlouženou výdrží na teplot! normalizace a laboratornímu 

simula#nímu zpracování po sva ování s režimy, které jsou uvedeny v Tabulce 4 a 8. Z takto 

zpracovaných segment" byly pro zkoušky tahem za normální teploty odebrány zkušební ty#e 

v p í#ném sm!ru vzhledem ke sm!ru válcování plechu, pro zkoušky rázem v ohybu v podélné 

a p í#né orientaci vzhledem ke sm!ru tvá ení a vzorky pro metalografický rozbor.  

 

6.2.1. TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NORMALIZA%NÍM ŽÍHÁNÍM S PRODLOUŽENOU 

VÝDRŽÍ NA TEPLOT& NORMALIZACE. 

 

Dlouhodobé výdrže na teplot! normalizace byly zvoleny podle tabulky 4.  

 

                Tabulka 4  Režimy tepelného zpracování 

Ozna#ení 
vzorku 

Režim TZ Ozna#ení 
vzorku 

Režim TZ 

67/0 dodaný stav 67/40 
  900 - 920ºC/40minut   

+sim NŽ 910°C/4h 

67/20 67/60 

  
+sim NŽ 910°C/2h 

  
+sim NŽ 910°C/6h 
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    Tahové zkoušky byly p etrženy p i pokojové teplot!, vesm!s na za ízení MTS 500 

v Laborato i únavových a k ehkolomových vlastností MMV, která je akreditovaná "IA pod #. 

1300 [30]. Zkoušky nárazové práce ohybem se provád!ly tamtéž, nej#ast!ji p ednostn! p i 

teplotách -30, -40 a -50°C. Poté se podle hodnot nárazové práce p i t!chto teplotách 

rozhodovalo o dalších zkušebních teplotách do vy#erpání zhotovených vzork$. Pro srovnání 

jsou hodnoty ur#ené normou v Tabulce 5. 

 

Tabulka 5  Mechanické hodnoty dle specifikace SA-516/A516M [28,29] 

  Zkouška tahem   Tl. plechu v mm a p íslušná zkušební teplota      

Jakostní 

stupe% 

   ReH                 

(MPa) 
Rm (MPa) 

A5       

(%) 

Hodnoty 

nárazové práce                  

podélný sm!r 

                                    

& 25 mm  

> 25 do 

50mm 

> 50 do 

75mm 

 > 75 do 

125mm 

A516 

Gr.70 
260 485 - 620 21 

pr$m!r za t í zkoušek           

20 J                                     

min. hodnota                                   

16J 

-46°C -40°C -35°C -29°C 

 

 

Nam! ené hodnoty provedených tahových zkoušek a zkoušek nárazem v ohybu jsou 

zpracovány v tabulkách 6 a 7.  

 

                                         Tabulka 6 Výsledky tahových zkoušek  

 Ozna#ení 

vzorku 

ReH 

(MPa) 

Rm 

(MPa) 

A5       

(%) 

67/0 362 527 33,6 

67/20 371 534 34,7 

67/40 410 537 30,8 

67/60 402 535 35,9 

                             pozn. uvedené hodnoty jsou pr m!ry ze dvou zkoušek 
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Tabulka 7  Zkoušky rázem v ohybu pro TZ normaliza ním žíháním s prodlouženou výdrží na teplot! normalizace  

    KV +20ºC  KV -20ºC  KV -40ºC  KV -60ºC  KV -80ºC  

Ozna ení 
vzorku Sm!r 

KV1          
J 

KV2    
J 

KV3 
J 

KVØ 
J 

KV1          
J 

KV2 
J 

KV3 
J 

KVØ 
J 

KV1          
J 

KV2 
J 

KV3 
J 

KVØ 
J 

KV1 
J 

KV2 
J 

KV3 
J 

KVØ 
J 

KV1 
J 

KV2 
J 

KV3 
J 

KVØ 
J 

67/0 L  207 194   201       0 138 148 149 145 79 75 83 79 70 40 68 59 

  T 192 197 207 199       0 140 145 136 140 82 107 109 99 87 60 59 69 

67/40 L  210 204 214 209 177 153 137 156 150 144 157 150       0 16 53 27 32 

  T 216 213 213 214 129 171 155 152 153 155 146 151       0 64 34 50 49 

67/60 L  224 219 216 220 170 175 178 174 91 138 145 125       0 90 66 44 67 

  T 197 209 192 199 159 156 150 155 123 112 104 113       0 44 46 60 50 
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    Ze získaných výsledk  je z!ejmé, že prodloužení doby normaliza"ního žíhání v podstat# 

nem#lo vliv na mechanické vlastnosti. Nam#!ené hodnoty zkoušek rázem v ohybu si udržely 

vysokou úrove$ i p!i teplot# zkoušení -80ºC (krom# jednoho vzorku 67/40). 

 
 

6.2.2. TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ (TZ) SIMULA%NÍM PWHT 

 

    Dohodnuté režimy laboratorního simula"ního zpracování po sva!ování jsou uvedeny 

v Tabulce 8. 

 

          Tabulka 8  Režimy simula"ního TZ po sva!ování – PWHT (post weld heat treament) 

Ozna"ení 
vzork  

Režim PWHT 
Ozna"ení     

vzork  
Režim PWHT 

67/011 610°C/2hod. 67/030 690°C/1hod. 

67/012 610°C/6hod. 67/031 690°C/2hod. 

67/013 610°C/10hod. 67/032 690°C/6,5hod. 

67/014 610°C/13hod. 67/033 690°C/11hod. 

67/211 +sim NŽ 910 ºC/2h+610º C/2h 67/034 690°C/13hod. 

67/212 +sim NŽ 910º C/2h+610º C/6h 67/035 690°C/16hod. 

67/213 +sim NŽ 910 ºC/2h+610º ºC/10h 67/232 +sim NŽ 910º C/2h+690 ºC/6h 

67/215 +sim NŽ 910º C/2h+610 ºC/16h 67/235 +sim NŽ 910º C/2h+690 ºC/16h 
 

 

    Výsledky tahových zkoušek 

   Tahové zkoušky byly provedeny p!i laboratorní teplot# pro všechny režimy simula"ního 

tepelného zpracování po sva!ování. Tabulka 9 uvádí nam#!ené hodnoty pevnostních 

charakteristik. Hodnoty Rm jsou pro v#tší názornost zobrazeny v Obr. 11. 

 

         Tabulka 9 Výsledky tahových zkoušek po PWHT 

Ozna"ení 
vzork  

   ReH                 

(MPa) 
Rm 

(MPa) 
A5       

(%) 
Ozna"ení 
vzork  

   ReH                 

(MPa) 
Rm 

(MPa) 
A5       

(%) 

A516Gr.70 265 485-620 21 A516Gr.70 265 485-620 21 

67/011 390 512 36,3 67/030 380 486 35,8 

67/012 376 510 34,7 67/031 374 484 34,6 

67/013 390 511 35,2 67/032 371 472 37,1 

67/014 374 498 36 67/033 373 474 35,1 

67/211 351 503 35 67/034 374 471 36,4 

67/212 339 503 33,7 67/035 359 468 35 

67/213 335 508 34,9 67/232 343 478 34,9 

67/215 373 507 35,1 67/235 351 465 35,9 

          pozn. uvedené hodnoty jsou pr m!ry ze dvou zkoušek 
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     Obr. 11 Závislost pevnosti v tahu na Larson-Millerov  parametru  

 

 

Vyhodnocení 

 

    Jak ukazuje tabulka i graf teplota simula!ního PWHT 610ºC nem la na mechanické 

hodnoty žádný zásadní vliv, došlo jen k mírnému poklesu pevnosti oproti s nam "eným 

hodnotám po normaliza!ním žíhání s prodlouženou výdrží na teplot . Ovšem po režimech 

PWHT až do teploty 690°C je vid t pokles pevnosti pod minimální hranici Rm normy [29]. 

Vysoká hodnota ReH z#stává stále zachována, vysoko nad limitem pro ocel A516Gr.70. 

Pozitivním poznatkem je, že mez kluzu neklesla po žádném ze zde hodnocených režim# pod 

minimální p"ípustnou hodnotu pro jakost/zna!ku S355NL (335 MPa pro tlouš$ky 40-63mm) 

pro kterou se jakost typu 11503 b žn  využívá. Bohužel ovšem pevnost nespl%uje v "ad  

p"ípad# minimální hodnotu ani pro tuto ocel (470MPa). 

Tady je nutné upozornit na rozdíly ve výsledcích mechanických zkoušek studovaných 

materiál# z práce [27] a sou!asné oceli 11503, resp. p"edevším pevnosti zkoumané oceli. Ty 

jsou pro lepší orientaci graficky znázorn ny v Obr. 12, kde jsou prozatím získané, výsledky 

nam "ených pevností v závislosti na parametru P zachyceny spole!n  s výsledky staršími 

z práce [27]. 
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porovnání výsledk  po PWHT; A516Gr.70(2009) a 11503 (vše)
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               Obr. 12  Porovnání vlastních výsledk  a výsledk  práce [30] 

 

Zakreslené prázdné zna!ky neodpovídají samoz"ejm# hodnot# P $ 15,5 ale p"edstavují 

hodnoty pevnosti materiál  ve stavu po normaliza!ním žíhání [30]. Z grafu je patrné, že 

hodnoty po dlouhodobém žíhání reflektují významn# výchozí hodnoty. Ty byly u zkoušených 

ocelí v práci [27] nejmén# o 30MPa nižší a zhruba tento rozdíl je z"ejmý mezi materiály i po 

dlouhodobém žíhání. 

Výsledky zkoušek rázem v ohybu 

    Zkoušky rázem v ohybu byly provedeny u zkušebních t#les v podélném i p"í!ném sm#ru 

válcování. U prvých exponovaných talon  se p"ednostn# ov#"ovaly teploty -30, -40 a -50°C a 

jen informativn# s využitím zbylých zkušebních vzork  teploty jiné. Postupn# se p"ešlo na 

systemati!t#jší zkoušení umož%ující sestavení teplotních závislostí této charakteristiky. 

Výsledky zkoušek pro vybrané teploty zkoušení jsou uvedeny v Tabulce 10.  

    Na vybraných sadách zkoušek (67/0, 67/011,67/013, 67/031, 67/033) jsem stanovila podíl 

houževnatého lomu (FA) k celkové ploše lomu zkušební ty!e a p"í!né rozší"ení (LE). 

Hodnocení nam#"ených parametr  bylo provedeno podle normy &SN 42 0350 [31]. Ze 

získaných hodnot zkoušek nárazové práce lze vyhodnotit teplotní závislost KV neboli tzv. 

Vidalovu k"ivku [30]. Tyto k"ivky je zvykem v MMV popisovat rovnicemi obsahujícími 

tangenciáln#-hyperbolickou funkci dle rovnice (9) 

  
!
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kde Y je charakteristika houževnatosti, KV (CVN), PHL (FA) nebo bo!ní rozší"ení (LE) 

v p"íslušném rozm#ru (J, % nebo mm) a T je teplota zkoušení ve °C.                      
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Tabulka 10  Zkoušky rázem v ohybu po simula ním PWHT 

    KV +20ºC  KV -20ºC  KV -30ºC  KV -40ºC  KV -50ºC  KV -60ºC  KV -80ºC   

Ozna ení 
vzorku 

Sm!r 
KV1          

J 
KV2    

J 
KV3 

J 
KVØ 

J 
KV1          

J 
KV2 

J 
KV3 

J 
KVØ 

J 
KV1          

J 
KV2 

J 
KV3 

J 
KVØ 

J 
KV1      

J 
KV2 

J 
KV3 

J 
KVØ 

J 
KV1 

J 
KV2 

J 
KV3 

J 
KVØ 

J 
KV1 

J 
KV2 

J 
KV3 

J 
KVØ 

J 
KV1 

J 
KV2 

J 
KV3 

J 
KVØ 

J 

67/011 L  202 202   202         122 111 110 114         83 101 69 84 54 68 60 61 27 22 18 22 

 T 201 173   187         132 122 88 114         49 78 75 67 62 80 74 72 11 15 34 20 

67/012 L  170 102   136         114 84     92 91     73 72             14 14     

 T 189 174   182         112 119     91 76     73 47             12 13     

67/013 L  190 185   188         90 137     82 74     51 74             13 14   13 

 T 212 172   192         119 91     96 112     76 92             16 10   13 

67/014 L                  105 97 108 103         66 68 70 68 37 40   39 22 17   20 

 T                 133 123 109 122         72 105 86 88 75 59   67 14 15   15 

67/211 L  177 186 235 199 69 96 152 106 125 41 116 94 77 110 19 69 28 7 14 16 37 81 80 66         

 T 201 194 177 191 142 150 50 114 125 93 124 114 21 105 116 81 45 47 23 38 28 30 57 38         

67/212 L          119 119 145 128 103 131 89 108 95 46 44 62 69 28 68 55 26 52 77 52         

 T         101 94 134 110 78 110 116 101 70 89 50 70 54 19 76 50 21 14 18 18         

67/213 L          112 72 82 89 86 106 85 92 66 17 72 52 13 50 60 41 8 8 32 16         

 T         91 109 100 100 76 67 81 75 48 38 66 51 46 45 29 40 22 50 47 40         

67/215 L  188 172   180         68 88 122 93 59 112 10 92 77 36 10 41 29 27 29 28         

 T 172 174   173         60 102 104 89 57 91 34 61 9 30 13 17 58 10 33 34         

67/031 L  200     200 113 170   142 105 137   121 123 109   116 104 96   100 24 18   21         

 T 230     230 120 160 133 138 105 100 115 107 113 120 99 111 61 84   73 23 14   19         

67/032 L  195 191 185 190         72 11 73 52 52 49 65 55 53 48 30 44         9 8 9 9 

 T 194 163   179         95 112 99 102 75 60 38 58 38 23 42 34         5 4 4 4 

67/033 L  201 214   208 130 135 180 148 131 129 149 136 120 99 109 109 46 83 45 58 17 21   19         

 T 191 196   194 124 135 120 126 116 103 131 117 104 55 109 89 27 41 47 38 17 17   17         

67/034 L  211 207 205 208         121 93 123 112 58 79 64 67 61 23 47 44         12 9 9 10 

 T 188 196   192         121 127 116 121 55 58 64 59 45 35 54 45         11 16 6 11 

67/035 L  193 199   196 143 142 123 136 72 138 127 112 98 53 82 78 51 59 63 58 14 14   14         

 T 170 175   173 122 110 128 120 110 121 111 114 52 54 76 61 24 18 16 19                 

67/232 L  151 173 184 169 117 114 74 102 41 28 71 47 51 23 30 35 7 16 10 11                 

 T 154 141 182 19 47 94 130 90 77 27 98 67 18 20 44 27 13 15 13 14                 

67/235 L  193 212 187 197         49 97 24 57 63 28 27 39 14 19 33 22 12 11 10 11         

 T 178 185 181 181         83 104 68 85 64 48 89 67 85 38 23 49 10 8 10 9         
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Vyhodnocení zkoušek nárazové práce 

    Zna ný pokles nárazové práce p!i teplot" PWHT 610°C i 690°C je, pon"kud proti 

o ekávání, patrný u vzork# po dopl$kovém 2h normaliza ním žíhání oproti stavu po PWHT 

bez této dopl$ující normalizace. Bez dopl$ující normalizace se p!i -50°C vyskytují 

nevyhovující (nízké) hodnoty KV jen ob as, po dopl$ující normalizaci se tento výskyt 

posunul už k -40°C. 

Pro ilustraci uvádím v Obr. 13 dva p!íklady Vidalových k!ivek, a to pro režimy tepelného 

zpracování s nejvyšší a nejnižší dosud zjišt"nou hodnotou nárazové práce v podélném sm"ru 

p!i teplot" zkoušení -50°C. Nejvyšší hladina se zjistila u vzorku 67/40, který je po 

laboratorním p!epracování normaliza ním žíháním po dobu 4 hodin bez dalšího TZ. Naopak, 

nejnižší hladina byla u vzorku 67/232 zpracovaného režimem dopl$ujícího NŽ 910°C/2h a 

následného PWHT p!i 690°C po dobu 6 hodin.  
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        Obr. 13 Teplotní závislost KV u vzorku 67/40 naho!e a vzorku 67/232 dole 
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Je vid t, že zatímco u materiálu po dopl!ujícím normaliza"ním žíhání je p#i p#edepsané 

teplot  zkoušení podle ASTM A20 -40°C nárazová práce 150J, simulace sice p#i kratším 

normaliza"ním žíháním ale p#i teplot  PWHT 690°C, by$ ne p#i nejdelší zkoušené dob , vedla 

k poklesu p#i stejné teplot  zkoušení až na st#ední hodnotu pod 40J.  

Je nutné ovšem zárove! konstatovat, že na druhé stran  – viz údaje v Tabulce 10, jak pro 

podélný sm r, tak dokonce pro p#í"ný sm r by byly výsledky zkoušení vzhledem k ASTM 

A20 stále ješt  vyhovující. A vyhovující by byly hodnoty nárazové práce dokonce i p#i ješt  

výrazn  delší dob  žíhání p#i této vysoké teplot  690°C v trvání 16h. Z t chto výsledk% 

vyplývá, že houževnatost zkoušené oceli typu 11503 po dlouhodobém PWHT, v rámci 

ov #ovaných výdrží a teplot, není kritickým parametrem. 

Vyhodnocení parametr% rázových zkoušek ohybem vybraných vzork% v  závislosti na teplot  

zkoušení uvádí Tabulka 11, která je dopln ná o konstanty tangent-hyperbolických rovnic pro 

podíly houževnatého lomu (PHL nebo FA). K#ivky teplotních závislostí parametr% rázových 

zkoušek ohybem prezentují Obr. 14 až 18.  

 

 

Tabulka 11 Konstanty regresních rovnic a vypo"tené hodnoty teplotních závislostí pr%m rné 

nárazové práce u vybraných vzork% po PWHT 2 a 10h 

 

parametr KV FA KV FA KV FA KV FA KV FA 

A 104,9 50 112,6 72,64 100,6 39,34 100,2 44,33 96,09 42,22 

B 53,99 41,73 33,35 3,669 40,52 30,66 34,89 29,83 39,27 24,52 

C 44,59 37,55 50,2 60,05 35,62 38,07 32,14 34,47 23,01 37,48 

"íslo vzorku 0 011 031 013 033 

režim TZ; 

TPWHT/h  
dod 610/2 690/2 610/10 690/10 

20 202 96 201 140 195 74 194 84 191 77 

0 193 90 178 139 182 66 180 75 186 66 

-20 172 76 142 136 153 50 144 57 162 47 

-40 137 52 98 126 102 30 84 32 93 26 

-60 91 27 58 107 50 14 35 13 27 11 

-80 50 12 30 91 20 5 11 5 5 4 

T50J/T50% -80 -42 -65 -23 -60 -20 -53 -25 -51 -18 

zvýšení T50J nebo T50% o °C 15 19 20 22 27 16 29 24 
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K ivky teplotních závislostí parametr! rázových zkoušek ohybem 
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         Obr. 14 Vyhodnocení parametr! rázových zkoušek ohybem vzorku 67/0 (výchozí stav) 

                       v závislosti na teplot" zkoušení; podélná orientace 
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         Obr. 15 Vyhodnocení parametr  rázových zkoušek ohybem vzorku 67/011 (PWHT   

610°C/2h) v závislosti na teplot! zkoušení; podélná orientace 
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         Obr. 16 Vyhodnocení parametr  rázových zkoušek ohybem vzorku 67/031 (PWHT       

690°C/2h) v závislosti na teplot! zkoušení; podélná orientace 
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         Obr. 17 Vyhodnocení parametr  rázových zkoušek ohybem vzorku 67/013 (PWHT 

610°C/10h) v závislosti na teplot! zkoušení; podélná orientace 
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         Obr. 18 Vyhodnocení parametr  rázových zkoušek ohybem vzorku 67/033 (PWHT 

690°C/10h) v závislosti na teplot! zkoušení; podélná orientace 
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V Tabulce 12 jsou uvedeny konstanty regresních rovnic a vypo tené hodnoty teplotních 

závislostí pr m!rné nárazové práce u vybraných vzork  po PWHT 6 a 13h  [30]. Obrázky 19 

až 24 pak znázor"ují vliv PWHT na zm!nu polohy teplotních závislostí KV v rámci práce 

[30] a mého dopl"kového m!#ení dalších charakteristik rázových zkoušek. V tabulkách i 

grafech jsou použity hodnoty pro podélnou orientaci zkoušek. V posledních #ádcích tabulek je 

z regresí vypo$tená teplota pro získání nárazové práce 50J nebo PHL 50% a zvýšení t!chto 

teplot po aplikovaném žíhání. P#i teplot! 610°C a $asech 2-6-10 a 13h $iní toto zvýšení 

teploty T50J 15-23-27 a 24°C, pro teplotu 690°C a stejné $asy vychází z regresí zvýšení o 20-

36-29 a 33°C. Je tedy vid!t, že zvýšení p#echodové teploty zp sobují už i krátké žíhací 

expozice a zvýšení je tím výrazn!jší, $ím je vyšší teplota [30]. 

Vliv teploty PWHT na podíl houževnatého lomu po tepelném zpracování p#edstavují obrázky 

25 a 26. 

 

 
 

Tabulka 12 Konstanty regresních rovnic a vypo$tené hodnoty teplotních závislostí pr m!rné 

nárazové práce u vybraných vzork  po PWHT 6 a 13h [30] 

 

parametr KV KV KV KV KV 

A 104,9 77,49 102,4 63,12 107 

B 53,99 45,34 26,07 50,59 30,94 

C 44,59 32,06 31,11 26,68 26,43 

  0 12 32 14 34 

  dod 610/6 690/6,5 610/13 690/13 

20 202 152 195 126 210 

0 193 146 173 123 195 

-20 172 129 122 115 149 

-40 137 90 59 87 72 

-60 91 44 21 42 21 

-80 50 16 6 13 5 

T50J -80 -57 -44 -56 -47 

zvýšení T50J o °C   23 36 24 33 
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             Obr. 19 Vliv teploty PWHT po tepelném zpracování 2h na nárazovou práci 

 

 

 

 

vliv teploty PWHT

0

50

100

150

200

250

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

teplota ve °C

K
V

 p
o

d
é

l 
v
 J

dod 610/10 690/10

 
              Obr. 20 Vliv teploty PWHT po tepelném zpracování 10h na nárazovou práci 
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             Obr. 21 Vliv teploty PWHT po tepelném zpracování 6h na nárazovou práci 
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             Obr. 22 Vliv teploty PWHT po tepelném zpracování 13h na nárazovou práci 
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              Obr. 23 Vliv doby trvání PWHT p i 610°C na nárazovou práci 
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              Obr. 24 Vliv doby trvání PWHT p i 690°C na nárazovou práci 

 

 

 

Lze  íci, že teploty PWHT 610ºC i 690ºC pro dobu výdrže 2 a 10hod posouvají polohu k ivky 

teplotní závislostí KV rovnom!rn! doprava od dodaného stavu. Kdežto p i výdržích 6 a 13hod 

na teplot! PWHT 690ºC mezi teplotami zkoušení 0ºC až -40ºC pozorujeme prudší pokles 

k ivky.  Zajímavý se jeví Obr. 23, podle kterého, jakoby doba expozice mezi 2 až 13 

hodinami p i teplotách zkoušení -20°C a níže, nehrála významnou roli. Polohy k ivek 
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teplotních závislostí se mezi sebou p íliš neliší, zatímco p i 0°C a 20°C delší expozice 

významn! hodnotu nárazové práce snížily. 

 

vliv teploty PWHT

0

20

40

60

80

100

120

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

teplota ve °C

F
A

, 
p

o
d

é
l 
v
 %

dod 610/2 690/2

 
         Obr. 25 Vliv teploty PWHT na podíl houževnatého lomu po tepelném zpracování 2h 
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         Obr. 26 Vliv teploty PWHT na podíl houževnatého lomu po tepelném zpracování 10h 
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6.3. METALOGRAFICKÝ ROZBOR 

 

Metalografická analýza vybraných stav  dlouhodobého tepelného zpracování [32] 

    Pro dokumentaci strukturních proces  v oceli zkoumaného typu, které v rozhodující mí!e 

ovliv"ují mechanické a k!ehkolomové vlastnosti se vybralo n#kolik reprezentant  

aplikovaných režim  tepelného zpracování. Použily se vzorky z p!eražených zkoušek 

nárazové práce v podélné orientaci, které byly shodn# odebírány s podélnou osou ve 

vzdálenosti ¼ tlouš$ky od povrchu. Strana t#líska odpovídající polohou !ezu p!es tlouš$ku se 

upravila broušením a lešt#ním na metalografický výbrus a po naleptání ve 4% nitalu se 

po!ídila dokumentace struktury p!i zv#tšení 100x pro celkový obraz a 1000x pro zachycení 

detailu u každého vzorku. 

Pro posouzení strukturních zm#n se p!ipravily 3 sady vzork  podle Tabulky 13 

 

   Tabulka 13 Vybrané vzorky pro metalografickou analýzu 

sada I sada II sada III 

vzorek režim TZ vzorek režim TZ vzorek režim TZ 

dodaný;provozní NŽ dodaný+lab PWHT dodaný+lab PWHT 

67/0 910°C  67/011 610°C/2h 67/031 690°C/2h 

dodaný+lab NŽ dodaný+lab PWHT dodaný+lab PWHT 

67/2 910°C/2h 67/012 610°C/6h 67/032 690°C/6,5h 
dodaný+lab NŽ dodaný+lab PWHT dodaný+lab PWHT 

67/40 910°C/4h 67/013 610°C/10h 67/033 690°C/11h 
dodaný+lab NŽ 

67/60 910°C/6h         

 

Mikrostruktura sady I. vzork  67/0 v dodaném stavu a 67/2 s dopl"ujícím laboratorn# 

provedeným normaliza%ním žíháním byla jemnozrnná tvo!ená lamelárním perlitem a feritem 

se znaky !ádkovitosti, jak je vid#t na Obr. 27 a 28. U vzork  67/40 a 67/60 s dopl"ujícím dále 

prodlouženým laboratorním normaliza%ním žíháním (4 a 6 hod) byla !ádkovitost feriticko 

perlitické matrice mén# výrazná, mimo to se mikrostruktura jevila rovnom#rn#jší a mírn# 

jemnozrnn#jší – Obr. 28 a 30. U všech studovaných vzork  I. sady byl perlit v kovové matrici 

distribuován jak ve form# hrubých blok , tak ve form# drobn#jších ostr vk  a podél hranic 

feritických zrn byl zaznamenán výskyt precipitátu. 
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Obr. 27 Vzorek 67/0, TZ dodaný stav, provozní NŽ - 910oC; zv tšení 100x (naho!e) a 1000x 

(dole) 
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Obr. 28 Vzorek 67/2, TZ dodaný stav, provozní NŽ - 910oC + lab NŽ 910°C/2h; zv tšení 

100x (naho!e) a 1000x (dole) 
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Obr. 29 Vzorek 67/40, TZ dodaný stav, provozní NŽ - 910oC + lab NŽ 910°C/4h; zv tšení             

100x (naho!e) a 1000x (dole) 
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Obr. 30 Vzorek 67/60, TZ dodaný stav, provozní NŽ - 910oC + lab NŽ 910°C/6h; zv tšení 

100x (naho!e) a 1000x (dole) 

 

Dokumentace vzork" II.sady, které byly v p"vodním dodaném stavu tepeln  zpracovány 

laboratorním režimem na snížení pnutí po sva!ování (PWHT) p!i teplot  610°C je uvedena na 

Obr. 31 až 33. Jak je vid t ze snímk" struktur vzork" 67/011 a 67/012 na Obr. 31 a 32, 

v porovnání s p!edchozími vzorky se mikrostruktura obou vzork" po tepelném zpracování 

kvalitativn  neodlišovala. Op t byla feriticko-perlitická s lamelárním uspo!ádáním perlitu, 
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lokáln  však již není možno vylou!it po!átek sferoidizace perlitické složky. U vzorku 67/013 

s 10 hodinovou výdrží na teplot  popoušt ní již byla pozorována !áste!ná sferoidizace perlitu 

na Obr. 33. 

 

Obr. 31 Vzorek 67/011, TZ dodaný stav, provozní NŽ - 910oC + lab PWHT 610oC/2h; 

zv tšení 100x (naho"e) a 1000x (dole) 
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Obr. 32 Vzorek 67/012, TZ dodaný stav, provozní NŽ - 910oC + lab PWHT 610oC/6h; 

zv tšení 100x (naho!e) a 1000x (dole) 
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Obr. 33 Vzorek 67/013, TZ dodaný stav, provozní NŽ - 910oC + lab PWHT 610oC/10h; 

zv tšení 100x (naho!e) a 1000x (dole) 

 

Vzorky z III. sady s obdobnými dobami výdrží na teplot  žíhání na snížení pnutí po 

sva!ování ovšem p!i teplot  690oC jsou dokumentovány na snímcích na Obr. 34 až 36. U 

všech šet!ených vzork" této sady byla mikrostruktura op t tvo!ená feritem a perlitem. Perlit 

byl však již ve všech p!ípadech tém ! sferoidizovaný, p!i#emž u vzorku 67/033 s výdrží 11 

hodin byl jeho rozpad nejvýrazn jší – Obr. 36. 
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Obr. 34 Vzorek 67/031, TZ dodaný stav, provozní NŽ - 910oC + lab. PWHT 690oC/2h; 

zv tšení 100x (naho!e) a 1000x (dole) 
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Obr. 35 Vzorek 67/032, TZ dodaný stav, provozní NŽ - 910oC + lab PWHT 690oC/6,5h; 

zv tšení 100x (naho e) a 1000x (dole) 
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Obr. 36 Vzorek 67/033, TZ dodaný stav, provozní NŽ - 910oC + lab PWHT 690oC/11h; 

zv tšení 100x (naho!e) a 1000x (dole) 

 

Na základ  metalografického šet!ení vybraných reprezentant" aplikovaných režim" tepelného 

zpracování na snížení pnutí materiálu po sva!ování lze konstatovat, že, pokud jde o pevnost 

tepeln  zpracovaných vzork", je její pokles zp"soben zvyšující se mírou sferoidizace perlitu 

ve feriticko perlitické struktu!e zkoumané oceli. Zatímco tato sferoidizace nemá v p!ípad  

zkoumané oceli tém ! žádný vliv na mez kluzu, pevnost je tímto procesem ovlivn ná výrazn . 
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Do jisté míry je ovšem p ekvapující degradující vliv PWHT na vrubovou houževnatost oceli. 

Vzhledem ke snižování úrovn! pevnosti oceli po PWHT by se, na základ! obecné zákonitosti, 

pokud jde o relaci pevnostních a k ehkolomových charakteristik, mohlo o"ekávat, že p i nižší 

pevnosti z#stane houževnatost zachována, nebo by se mohla i zvyšovat. Vzhledem k tomu, že 

tomu tak není, p#sobí p i zpracování typu PWHT z ejm! ješt! další mechanismy, optickou 

metalografií nezjistitelné, které snižují plasticitu. Bude tomu tak zajisté i proto, že ke snížení 

houževnatosti dochází už po krátkých dobách PWHT (1-2h) a vliv dále se prodlužující doby 

se nejeví n!jak mimo ádn! dále tuto houževnatost snižující. 
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7. ZÁV R  

 

    Ukazuje se, že prodloužení režim! normaliza"ního žíhání nem#lo skoro žádný vliv na 

pevnost – diference jen 17MPa. Naopak dosti pozitivní vliv m#lo na mez kluzu, která oproti 

provoznímu stavu vesm#s vzrostla, nejmén# po 2h, nejvíce po 4h, po 6 již dále ne. Nejv#tší 

diference u ReH byla 64MPa. Obdobn# se m#nila dolní mez kluzu i tažnost, což ve všech 

p$ípadech m!že být d!sledkem pozitivního dopadu zjemn#ní zrna po opakovaném NŽ. 

Dalším zjišt#ním se zdá být skute"nost, že prodloužené "i p$ídavné NŽ neovlivnilo negativn# 

úrove% vlastností po dlouhodobém žíhání na snížení pnutí ani jejich závislost na parametru P. 

Zásadní vliv na mechanické vlastnosti, resp. na pevnost, ovšem ukázala teplota PWHT. 

Z Tabulky 8 je vid#t, že zvýšení teploty na 690°C vedlo k poklesu Rm až pod nejnižší v norm# 

p$ípustnou hodnotu. 

T$etím záv#rem "i názorem, který snad lze vyslovit je, že p$i teplot# PWHT 690°C ocel 

11503 i p$i vysoké úrovni CEV 0,43 na zachování požadovaných parametr! nesta"í, nebo 

obecn#ji, za pomoci využití parametru P, že nedokáže uspokojit požadované vlastnosti po 

dlouhodobém žíhání p$i hodnotách tohoto parametru od cca 19,4 výše. 

Regresní rovnice odvozené z výsledk!, které jsou pro materiál zkoumané tavby uvedeny 

v grafu 2, umož%ují p$edb#žn# tipovat, že ocel by mohla vyhov#t p$i teplot# 690°C a dob# 1h. 

Tento režim byl dodate"n# proveden a zkoušen, p$i"emž jedna hodnota pevnosti byla nižší o 

1MPa proti minimální p$edepsané, druhá splnila limit (+3MPa). Další režim, který by podle 

regrese mohl vyhov#t je p$i teplot# 650°C do doby nejvýše 10h. Ten je exponován, ale není 

zatím vyzkoušen. Další experimentální práce tyto odhady potvrdí nebo vyvrátí, každopádn# 

by se po jejich provedení daly p$íslušné regresní vztahy zp$esnit. 

    Pokud jde o houževnatost oceli zjistilo se zkouškami provedenými v mé diplomové práci, 

že výsledky zkoušení rázem v ohybu byly vzhledem k ASTM A20 naprosto vyhovující. 

Z toho vyplývá, že houževnatost zkoušené oceli typu 11503 po dlouhodobém PWHT, v rámci 

ov#$ovaných výdrží a teplot, není kritickým parametrem. 
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