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ANOTACE 

Zvýšení životnosti a provozní spolehlivosti heterogenních  

svarových spojů zařízení jaderné energetiky 

Problematika provozu jaderných elektráren je úzce spojená s procesy monitorování 

stavu energetických zařízení a vlastností materiálů včetně hodnocení jejich zbytkové 

životnosti s cílem zajištění dostatečné úrovně technické bezpečnosti. Požadavky vyplývají  

jak z obecně závazných právních předpisů, tak i z vlastních závazků držitele povolení.   

Při svařování heterogenních svarových spojů tj. ocelí nestejného chemického složení  

a rozdílných strukturních bází (austenit - ferit) se používají různé typy přídavných materiálů, 

jejichž kombinace jsou navrženy podle provozních podmínek výrobního zařízení (potrubí). 

Vlastnosti heterogenních svarových spojů jsou ovlivněny jednak typem základního materiálu 

a současně i volbou použití přídavného materiálu. Svařování heterogenních svarových spojů 

vede vždy k degradaci jednoho nebo obou svařovaných materiálů z důvodu, že v přechodu 

materiálu do svarového kovu vzniká natavená úzká zóna (hranice ztavení), která má odlišné 

chemické složení a tím i mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti.  

Při svařování heterogenního svarového spoje vzniká řada materiálových  

a technologických problémů, které je nutno řešit. Studium a ověřování heterogenních návarů 

zhotovených v různých variantách přídavných materiálů se stalo hlavním úkolem  

této disertační práce. 

Teoretická část disertační práce se zabývá rozborem současného stavu řešené 

problematiky heterogenních svarových spojů (návarů) používaných v jaderné energetice.  

Důraz je kladen na jejich vlastnosti při výrobě (svařování) a po dlouhodobé teplotní expozici 

z hlediska určení příčin jejich degradace. V závěru teoretické části je rozebrána svařitelnost 

ocelí rozdílných strukturních bází ve smyslu vzniku heterogenního svarového spoje.  

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

metalurgicko-technologických parametrů reálných heterogenních návarů zhotovených 

v různých variantách svařovacích materiálů. 

 Praktická část disertační práce je zaměřena na provedení vlastních heterogenních 

vícevrstvých návarů a jejich vyhodnocení. V první části se jedná o materiálové posouzení 

heterogenních přechodových návarů v návaznosti na jejich použití. Druhá část experimentu  

je zaměřena na studium vlivu procesu svařování a tepelného zpracování na vlastnosti 

heterogenního návaru s důrazem na jeho mikrostrukturu, odolnost proti mezikrystalové 

korozi, redistribuci substitučních prvků a přerozdělení  intersticiálního uhlíku v oblasti 

hranice ztavení mezi základním materiálem a přechodovým návarem. K posouzení 

jednotlivých pásem TOO byla v práci použita elektronová liniová a plošná mikroskopie 

umožňující analýzu chemického složení návarů. V návaznosti na posouzení mikrostruktury 

byla provedena elektronová analýza zjištěných nehomogenit např. kulovité vměstky  

(sférické inkluze), vyloučené fáze atd. Rovněž byla provedena detailní analýza přítomných 

necelistvostí (mikrotrhlin). Poslední částí experimentu je ověřování technologické 

proveditelnosti heterogenních návarů, zhotovených na základním materiálu feritické oceli 

22K při různých variantách svařovacích parametrů s využitím kontinuálního záznamu procesu 

svařování (WeldMonitor). 

 V závěru disertační práce je provedena diskuse výsledků a shrnutí dosažených 

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

a schválení technologie svařování heterogenních svarových spojů ocelí feritické  

a austenitické báze.  
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ANNOTATION 

Increase the Lifetime and Operational Reliability of Heterogeneous  

Welded Joints in Nuclear Facilities 

The operation of nuclear power plants is closely related to monitoring processes 

of power engineering equipment and material properties, including residual life assessment, 

with the aim to ensure a sufficient standard of technical safety. Requirements are based  

on generally binding legal regulations as well as internal obligations of the licence holder.  

For welding of heterogeneous joints, i.e. steel with variable chemical composition 

and different structural bases (austenite - ferrite), different types of accessory material  

are used and their combination is proposed with respect to operating conditions  

of the equipment (pipeline). Properties of heterogeneous weld joints are dependent  

on the type of base material and at the same time the selected accessory material. Welding 

of heterogeneous joints leads at each time to degradation of one or both welded materials 

because a narrow fusion zone (fusion line) is created at material transition to weld metal 

which has a different chemical composition, thus even mechanical, physical and chemical 

properties.  

Many material and technological problems arise during welding of heterogeneous 

joints that must be addressed. The main objective of this dissertation work was to study  

and test heterogeneous weld deposits made with different types of accessory materials. 

Theoretical part of dissertation work the present state of the discussed topic  

of heterogeneous weld joints (weld deposits) used in the nuclear industry. In particular,  

their properties in manufacture (welding) and after long-term thermal exposure with respect  

to defined causes of degradation are accentuated. In conclusion of the theoretical part, 

weldability of steel with different structural bases in terms of weld joint formation  

is discussed. Based on a theoretical analysis, objectives and methods for solving the issue 

were defined with regard to study of metallurgical and process parameters of real 

heterogeneous weld deposits made with different types of welding materials. 

 The practical part of dissertation work is focused on making actual heterogeneous 

multilayer weld deposits and their evaluation. The first part discusses a material analysis  

of heterogeneous transition weld deposits in relation to their use. The second part  

of the experiment is focused on study of welding process and heat processing effects  

on properties of a heterogeneous weld deposit with accent on its microstructure, resistance  

to intercrystal corrosion, redistribution of substitution elements and redistribution  

of interstitial carbon around the fusion line between base material and a transition weld 

deposit. To analyze the individual TOO zones, the electron line and planar microscopy  

was used that allows to analyze a chemical composition of weld deposits. Following  

to the microstructure analysis, an electron analysis of identified inhomogeneities  

was performed, e.g. spherical inclusions, or phase deposits, etc. A detailed analysis  

of present disintegrity (microcracks) was also performed. The last part of the experiment was 

testing and verification of technological feasibility of heterogeneous weld deposits  

on base material of ferrite steel 22K with different welding parameters under continuous 

record of the welding process (WeldMonitor). 

 In conclusion, the achieved results are summarized and discussed. The set of results  

of this dissertation work even contributes to practical applications with respect to design  

and approval of the welding technology for heterogeneous weld joints of ferrite  

and austenitic steels.  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZNAČEK  

ARA Diagram anizotermického rozpadu austenitu 

AWS Americká svářečská společnost 

BT Bezpečnostní třídy jaderných zařízení podle vyhlášky č. 132/2008 Sb. 

CrE Ekvivalentní obsah chromu  [hm. %] 

D Skutečný vnější průměr - potrubí 

DC Stejnosměrný proud 

DN Jmenovitá vnitřní světlost - potrubí  

EDS Energiově disperzní spektroskopie  

EDU Jaderná elektrárna Dukovany 

ETE Jaderná elektrárna Temelín 

FC2 Zařízení (feritometr) pro stanovení obsahu feritu ve svarovém kovu 

FN  Feritové číslo [-] 

GOST Ruská technická norma 

HA Hydroakumulátor 

HCČ Hlavní cirkulační čerpadlo 

HCP Hlavní cirkulační potrubí 

HSS    Heterogenní svarový spoj 

HV 0,04 Mikrotvrdost dle Vickerse při zatížení 40 g [-] 

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

I Svařovací proud  [A] 

KO Kompenzátor objemu 

Lot. Výrobní číslo tavby přídavného materiálu 

MAG Obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu (136) 

MKK Mezikrystalová koroze 

MMA  Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou (111) 

NiE Ekvivalentní obsah niklu  [ %] 

PA Poloha svařování - vodorovná shora 

PG    Parogenerátor - tepelný výměník 

Q Vnesené teplo [kJ.mm
-1

] 

SAOZ Systém havarijního chlazení aktivní zóny primárního okruhu 

s  Tloušťka plechu [mm] 

t Čas [s] 

T Teplota [°C] 

Ti Mezihousenková teplota - Interpass  [°C] 

Tmax Maximální teplota [°C] 

Tmin Minimální teplota [°C] 

Tp Teplota předehřevu [°C] 

TC Systém kontinuálního čištění chladiva primárního okruhu 

TNR Tlaková nádoba reaktoru 

TOO  Tepelně ovlivněná oblast - svarového spoje, návaru 

TQ Aktivní havarijní systém doplňování a dochlazování primárního okruhu 

TZ  Tepelné zpracování 

U Svařovací napětí [V] 

v Rychlost svařování [mm.s
-1

] 

WDS Vlnově disperzní spektroskopie  

pWPS Předběžná specifikace postupu svařování 

YT Pasivní havarijní systém doplňování a dochlazování primárního okruhu 

ZM Základní materiál 
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1 ÚVOD 

 Výroba elektrické energie a tepla patří k důležitým odvětvím průmyslové výroby  

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

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

účinnosti souvisí se zvyšováním pracovních parametrů a vede ke kladení vyšších požadavků 

na vlastnosti používaných materiálů.  

V energetice velkých výkonů to klade mimořádné nároky právě na strukturní stálost 

materiálů, tj. konstantnost, neměnnost jejich vlastností po celou plánovanou dobu životnosti, 

neboť je v prvé řadě zapotřebí, aby použité materiály splnily beze zbytku funkci, pro niž byly 

určeny. Strukturní stálost ocelí, která vyjadřuje schopnost materiálu odolávat vlivu působících 

vnějších podmínek, tj. např. vlivu teploty, tlaku, korozního prostředí, ozáření a dalších  

účinků působících v čase, se může výrazně projevit haváriemi a výpadky zařízení.  

Proces poškozování může být obecně velmi různorodý, vždy však jde o děj lokalizovaný  

do nejslabších míst tělesa a do čela rozvíjejících se trhlin. Snížená strukturní stálost materiálu 

těles přitom může sehrát jednu z rozhodujících rolí. Jedná se především o materiály,  

které jsou navrhovány pro komponenty a strojní součásti, u nichž je počítáno se zvýšenou 

nebo vysokou provozní teplotou. Patří zde například parní potrubí, sběrače, ohříváky, vybrané 

primární časti jaderných zařízení a další.  

Pro teplotní oblast, kdy pracovní parametry páry se pohybují do 350 °C,  

se heterogenní svarové spoje zařízení a potrubí menších tlouštěk svařují austenitickými 

přídavnými materiály, které dávají plastický svarový kov s vysokou houževnatostí.  

Svařují-li se materiály různých strukturních bází o velkých tloušťkách stěn, zhotovuje  

se svarový spoj tak, že se vysokolegované přídavné materiály s vysokým obsahem niklu 

použijí pouze pro navaření protidifúzní bariéry na straně feritického materiálu,  

kdežto pro výplňový svar se použijí elektrody austenitické báze s velmi nízkým obsahem 

uhlíku, které odolávají trhlinám. Uvedeným postupem se svařují heterogenní svarové spoje, 

které pracují v teplotní oblasti nad 350 °C. 

Strukturní vlastnosti svarových spojů mohou být dále ovlivňovány různými faktory. 

Jedním z nich je i svařitelnost materiálů a jejich odolnost proti mezikrystalové korozi. 

Svarové spoje jsou považovány za nejslabší místo energetického zařízení. Rozdílné provozní 

teploty jednotlivých komponentů elektráren vyžadují používání různých druhů základních 

materiálů, které je nutné mezi sebou svařovat. Svařováním vznikají kromě homogenních 

 i heterogenní svarové spoje, které vyžadují z pohledu hodnocení spolehlivosti, životnosti 

a bezpečnosti energetických zařízení vyšší pozornost než svarový spoj dvou stejných 

strukturních bází.  

 Jedením z navrhovaných typů heterogenních svarových spojů, používaných  

na projektovaných a provozovaných jaderných elektrárnách, je spoj mezi feritickými  

a austenitickými materiály s  použitím přechodových vícevrstvých návarů. V průběhu 

svařování heterogenních svarových spojů může dojít vlivem působení degradačních procesů 

ke snížení strukturní stálosti ve svarovém kovu a jednotlivých pásmech tepelně ovlivněných 

oblastí a tím k porušení materiálu v oslabeném místě.  

Studium strukturních vlastností a ověřování technologické proveditelnosti 

heterogenních vícevrstvých návarů se stalo hlavním úkolem této disertační práce. 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY SVAŘOVÁNÍ 

HETEROGENNÍCH SVAROVÝCH SPOJŮ 

2.1 Vysokolegované oceli 

Vysokolegované svařitelné oceli obsahují více než 10 hm. % celkového obsahu legur  

a podle původní normy ČSN 42 0002 jsou zařazeny do třídy 17. Podle TNI CEN ISO/TR 

15608 jsou zařazeny do skupin 8 a 10 [1, 31].  

Vyrábí se pro:    

 zlepšení korozních vlastností; 

 zlepšení žáruvzdorných vlastností; 

 zlepšení žárupevných vlastností; 

 dosažení zvláštních elektrických nebo magnetických vlastností; 

 zvýšení odolnosti proti opotřebení; 

 zlepšení vlastností za nízkých teplot. 

Podle obsahu hlavních legur a dosažené mikrostruktury je můžeme dále rozdělit  

do čtyř základních skupin:   

a) feritické chromové oceli; 

b) martenzitické chromové oceli; 

c) austenitické Cr-Ni, nebo Cr-Ni-Mo oceli; 

d) austeniticko-feritické (duplexní oceli). 

2.1.1 Struktura vysokolegovaných ocelí  

Struktura vysokolegovaných korozivzdorných ocelí závisí na jejich chemickém 

složení. Základní informaci o možných strukturách chromových ocelí poskytuje rovnovážný 

diagram železo chrom. 

Chrom je feritotvorné prvek, tj. stabilizuje fázi α a zmenšuje oblast γ v diagramu 

železo-chrom. Slitina prodělává transformaci α→γ→α do obsahu chromu 13 hm. %.  

Nad obsahem 13 hm. % chromu je oblast feritu α. Tato jednofázová slitina  

při ohřevu nad 900 ºC bude mít hrubé zrno a křehne. Při obsahu chromu nad 25 hm. % 

vzniká nová fáze Ϭ, která vyvolává křehnutí slitin železo – chrom. Při aplikaci diagramu 

železo-chrom na oceli je nutné uvážit vliv uhlíku, který rozšiřuje oblast γ směrem k vyšším 

obsahům chromu a vliv ostatních legujících prvků. 

Chromové oceli s obsahem nad 5 hm. % Cr jsou samokalitelné. Chrom výrazně 

snižuje kritickou rychlost ochlazování pro vznik martenzitu, tj. posouvá ,,C“ křivky v ARA 

diagramu doprava. Proto i při ochlazování na vzduchu vzniká u chromových ocelí s obsahem 

chromu do rozsahu oblasti γ martenzitická struktura. 

Dolegováním niklu do chromových ocelí se dosahuje větší korozní odolnosti a větší 

houževnatosti oceli.  Je to způsobeno austenitickou strukturou Cr-Ni ocelí, která  

je výsledkem vlivu kombinací feritotvorných a austenitotvorných prvků na strukturu oceli. 

Vliv všech feritotvorných prvků, která ocel obsahuje je vyjádřen  tzv. ekvivalentem  chromu 

CrE. Vliv všech austenitotvorných prvků je vyjádřen  tzv. ekvivalentem  niklu NiE. Na základě 

CrE a NiE  byly zkonstruovány konstituční diagramy, Schaefflerův (obr. 1) a De Longův 

diagram (obr. 2). 
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    Obr. 1 Schaefflerův diagram [1]                    Obr. 2 De Longův diagram [1] 

2.1.2 Korozivzdorné austenitické Cr-Ni (Cr-Ni-Mo) oceli  

Austenitické oceli mají asi o 50 % větší tepelnou roztažnost a asi o 30 % nižší 

tepelnou vodivost než oceli feritické. Při svařování se to projeví vznikem větších deformací  

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

tažnost a houževnatost než uhlíkové a nízkolegované oceli. Základním člen řady těchto ocelí 

dnes obsahuje 18 hm. % chromu a 9 hm. % niklu při obsahu uhlíku kolem 0,08 hm. % [3]. 

Při svařování Cr-Ni ocelí nedochází ke zkřehnutí TOO. Jejich svařitelnost ovlivňují tři 

hlavní faktory:      

 náchylnost k tvorbě teplých trhlin; 

 precipitace karbidů chromu, jejímž důsledkem je mezikrystalová koroze; 

 zkřehnutí vznikem fáze Ϭ. 

Teplé trhliny můžeme pozorovat ve svarech a také v tepelně ovlivněné oblasti (TOO). 

Teplé trhliny vznikají buď v průběhu krystalizace svarového kovu, nebo při tepelném 

ovlivnění svaru např. další vrstvou svaru. Jedná se o praskání při vysokých teplotách v oblasti 

likvidu - solidu a nebo při podsolidových teplotách. Teplé trhliny se nejvíce vyskytují  

ve svarových kovech. Teplé trhliny v TOO jsou méně časté. Jde o praskání v mikro oblastech, 

které se mohou následně rozšířit dalšími degradačními mechanizmy až do makroskopických 

rozměrů. Pro vznik krystalizačních trhlin je nejnebezpečnější oblast setkávání dendritů v ose 

svaru. Když je tento úhel malý, nečistoty a jiné nízkotavitelné fáze, které tvoří tekutý film, 

jsou vytláčeny ven ze svarového kovu. Když je tento uhel velký ~ 180 ºC, zůstávají tyto 

nízkotavitelné fáze „zamrznuté“ v ose svaru, kde jsou příčinou teplých trhlin.  

Během tuhnutí svaru se mohou v mezidendritických oblastech vytvářet dutiny, 

které jsou označeny jako mikrostaženiny (obr. 3). Tyto vady lze nalézt převážně v lité 

struktuře a svojí morfologií odpovídají licím trhlinám o délce od desítek mikrometrů  

až do 1 mm. Mikrostaženiny mohou být uzavřené nebo mohou zasahovat na povrch licí 

struktury kovu (svaru). 
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a) b)              

Obr. 3 Morfologie mikrostaženiny (licí vady);  

a) mikrostaženina na povrchu lité legované oceli [6]; b) mikrostaženina ve svarovém  

kovu austenitické báze [zpráva E-KMAT-885/13 - tab. 29]  

Nejčastější metalurgickou příčinou vzniku krystalizačních trhlin jsou nečistoty  

ve svaru, zejména síra. Nízkotavitelné sulfidy nebo eutektika mohou být příčinou poklesu 

kohézní pevnosti krystalů v poslední fázi tuhnutí. V důsledku segregačních procesů mohou 

v tuhnoucím svarovém kovu být přítomné zbytky taveniny i pod teplotou solidusu matrice, 

proto je účelné snižovat obsah nečistot nebo je vázat na fáze s dostatečnou teplotou tavení. 

Rozhodujícím faktorem pro snížení náchylnosti austenitických ocelí k tvorbě teplých trhlin 

je obsah δ feritu ve struktuře. Ve svarových kovech se vyžaduje při teplotě okolí obsah 

δ feritu mezi 3 FN až 15FN [4]. 

Krystalizační trhliny bývají poměrně rozevřené a tvarově složité (obr. 4). Typickým 

druhem krystalizačních trhlinek jsou kráterové trhlinky v místě ukončování svarů. Kromě 

nečistot tj. sulfidů, oxidů, mohou být příčinou krystalizačních trhlin i plošné karbidy niobu 

NbC. V důsledku vysokého podílu Nb vzniká ve svarovém kovu také Lavesova fáze Fe2Nb, 

resp. i malý podíl této fáze může vyvolat praskání svarového kovu.    

    

Obr. 4 Charakteristické tvary krystalizačních trhlinek [4] 

Ferit δ má příznivý účinek na odstranění citlivosti k praskání za tepla, protože [3]:       

 vyšší tvárnost feritu při vysoké teplotě vede ke snazšímu přizpůsobení 

svarového kovu pnutím, která mohou být příčinou vzniku trhlin; 

 některé doprovodné nebo slitinové prvky, jako křemík nebo fosfor, které 

podporují práskání se vyznačují vyšší rozpustností ve feritu než v austenitu, tím 

se v mezidendritických oblastech vyhneme vzniku souvislé křehké fáze o nízké 

teplotě tavení. 

2.1.3 Svařování korozivzdorných austenitických ocelí 

Austenitické oceli na bázi CrNi svařujeme přídavným materiálem dávajícím svarový 

kov obdobných mechanických a fyzikálních vlastností jako má základní materiál. 

Mikrostruktura svarových kovů korozivzdorných austenitických ocelí se odlišuje od struktury 

základního materiálu. Oceli, které jsou v kovaném stavu úplně austenitické, tak ve svaru často 

obsahují malé množství feritu. Ve svarovém kovu můžeme někdy zjistit také malé množství 
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ostrovů martenzitu a karbidů, hlavně při použití přídavných materiálů stabilizovaných titanem 

nebo niobem.  Rozhodující je zde požadovaný obsah δ feritu ve svarovém kovu. Polygonální 

ostrůvky δ feritu jsou do 5% prospěšné a potlačují vznik trhlin za tepla [7].  

Svařujeme je bez předehřevu, protože je nelze zakalit a nejsou náchylné na vznik 

studených trhlin. Důvodem je vysoká rozpustnost vodíku v austenitu. Navíc by předehřev 

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

teplých trhlin limitujeme obvykle tepelný příkon do svaru na maximální hodnotu 1,5 kJ.mm
-1

 

a teplotu interpass na max. 100 ºC (150 ºC). Snížený tepelný příkon snižuje rovněž nebezpečí 

růstu zrn v pásmu přehřátí TOO. Jako ochranné atmosféry se doporučuje použít čistý argon, 

nebo směsi Ar-He [1]. 

Svarové spoje korozivzdorných austenitických ocelí se obvykle tepelně 

nezpracovávají. Je-li nutno spolehlivě zamezit vzniku mezikrystalové koroze, musíme ocel 

podle obsahu uhlíku stabilizovat titanem nebo niobem.  

Jedním se základních pravidel korozní odolnosti je, aby svarové kovy obsahovaly 

aspoň shodné množství prvků důležitých pro korozní odolnost (Cr, Ni, Mo) jako  

má svařovaná ocel. Přídavné materiály proto mají jistý přebytek uvedených přísad,  

jednak vzhledem na jejich možné vyhoření a jednak na kompenzování segregací. 

Mikrostruktura svarového spoje se stává citlivou na mezikrystalovou korozi v daném 

prostředí, když svar nebo tepelně ovlivněná oblast zůstane delší čas v kritické teplotní oblasti 

425 až 815 ºC. V této oblasti může precipitovat na hranicích zrn karbid chromu Cr23C6. 

Ochuzením hranic zrn o chrom, spolu s elektropozitivním účinkem karbidů může nastat 

mezikrystalová koroze.  

Korozní praskání iniciují zejména chloridy. Odolnost svarových spojů proti koroznímu 

praskání můžeme zvýšit [4]:     

 žíháním svarových spojů na snížení hladiny napětí; 

 vhodnou volbou oceli s vyšším obsahem niklu; 

 odstraněním chloridů a kyslíku z korozního prostředí. 

2.2 Spojování ocelí rozdílných strukturních bází 

Svařování ocelí nestejného chemického složení a rozdílných strukturních bází  

(A - F) vede vždy k degradaci jednoho nebo obou svařovaných materiálů z důvodu, 

že v přechodu materiálu do svarového kovu vzniká natavená - fúzní - zóna, která má odlišné 

chemické složení a tím i degradované mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti [1]. 

2.2.1 Použití Schaefflerova diagramu 

Strukturní stavy, které získáme v oceli v závislosti na jejím chemickém složení  

po rychlém ochlazení z rozpouštěcí teploty (1050°C) na teplotu 20 °C, lze zjistit z upraveného 

Schaefflerova diagramu (obr. 5). V přiblížení lze Schaefflerův diagram použít ke stanovení 

strukturních stavů v přechodech mezi základními materiály a svarovým kovem. 

Z upraveného Schaefflerova diagramu je zřejmé, že v přechodu mezi feritickou ocelí  

a austenitickým svarovým kovem se vyskytuje směs struktur, jmenovitě martenzitická 

struktura, která může především podle obsahu uhlíku znesnadnit postup svařování.  

Při existenci martenzitu je bezpodmínečné nutné svařovaný předmět předehřívat a předejít tak 

možnosti vzniku martenzitu s vyšším obsahem uhlíku. Martenzit transformující z austenitu 

za poměrně nízkých teplot okolo 200°C a dále ochlazovaný na teplotu 20 °C může být 

zdrojem trhlin za studena, které navíc mohou být ve svarovém kovu indukovány vodíkem. 

Předehřevem (150°C) dochází k popuštění martenzitu a tím ke snížení stavu napjatosti spoje 

po svařování [1]. 
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Obr. 5 Schaefflerův diagram strukturních stavu po rychlém ochlazení oceli 

 z rozpouštěcí teploty na teplotu 20 °C, s vyznačením složení mikrostruktury  

v důsledku promíšení; body A-nízkolegovaná ocel, B-vysokolegovaná ocel, X-promíšení 

mezi ocelí (A) a (B), Y-přídavný materiál na bázi Ni, Z-promíšení mezi (A), (B) a (Y) [2] 

2.2.2 Volba technologie svařování 

Při svařování různorodých materiálů je potřebné z důvodu co nejnižšího nalegování 

svarového kovu aplikovat technologie svařování s nízkými hodnotami tepla přivedenými 

na jednotku délky svarového spoje. Optimální procesy např. svařování laserem, elektronovým 

paprskem, svařování třením, mikroplazmou, lze realizovat jen v málo případech.  

Proto je nutné použít z dostupných způsobů např. ruční obloukové svařování (111) s malými 

tepelnými příkony. Úspěšně lze využít, za uvedených podmínek, svařování tavící 

se elektrodou v inertním ochranném plynu MIG (131) [1].  

2.2.3 Heterogenní svarové spoje z pohledu struktury 

V důsledku rozdílných součinitelů tepelné roztažnosti svarového kovu austenitické 

báze a feritického základního materiálu dochází při cyklickém tepelném namáhání 

k poruše svarového spoje.  

Zejména svarové spoje pracující v proměnlivém tepelném režimu tj. teplotní 

cyklování, náběhy teplot a odstávky) jsou v důsledku rozdílných koeficientů tepelné 

roztažnosti cyklicky namáhané v oblasti tepelné vysokodeformační únavy. Proto je třeba 

chemické složení svarového kovu upravit tak, aby jeho koeficient tepelné roztažnosti ležel 

mezi koeficienty obou materiálů, případně aby svarový kov byl natolik plastický, aby stačil 

překonat cyklické deformace z toho vznikající [2].   

K výskytu vad heterogenních svarových spojů dochází v přechodu mezi nauhličenou 

 a oduhličenou oblastí. Rozbor svarového spoje dlouhodobě namáhaného za pracovní teploty 

550 °C je uveden na obrázku 6a. V dané pásmu heterogenního svarového spoje přechází uhlík 

z oceli, která jej obsahuje více, do oceli uhlíkem chudší nebo k fázi, jenž tento prvek snáze 

rozpouští.  V praxi nejčastěji dochází k difuzi uhlíku ve svarových spojích konstrukčních 

uhlíkových ocelí s korozivzdornými austenitickými ocelemi. Jak z obrázku 6b vidíme, 

má složení ocelí velký význam pro rychlost difuze.  



VŠB – Technická univerzita Ostrava Autoreferát disertační práce 

 

 14 

                 
a)                                               b)   

Obr. 6 Heterogenní svarové spoje; a) rozbor svarového spoje ocelí za teploty 550 ° C;  

b) difuze uhlíku v pásmu závaru zhotovený elektrodou typu 18Cr-8Ni, zv. 1000x [1, 8] 

Z rozboru svarového spoje je zřejmé, že přídavný materiál pro svařování  

a technologii svařování ocelí rozdílných strukturních bází je třeba volit tak, aby za provozních 

podmínek byl vznik oduhličených a nauhličených pásem potlačen na minimum,  

tj. aby strukturní stálost spoje byla co nejvyšší, jinými slovy, aby gradient chemické 

koncentrace uhlíku v přechodu mezi základním materiálem a svarovým kovem byl 

co nejnižší. Šířka pásma, ve kterém proběhla difuze, se dá vypočítat podle vzorce [1]: 

.2 CefDx   [cm]          (2.1) 

, kde DCef  je efektivní koeficient difúze uhlíku [cm
2
.s

 -1
] a τ je čas [s]. 

2.2.4 Problematika svařování heterogenních svarových spojů 

Při svařování ocelí rozdílných strukturních bází se musí uvažovat o jejich různých 

teplotách tavení.  Více legovaná ocel, zejména austenitická má nižší teplotu tavení než ocel 

méně legovaná. Navíc austenitické oceli mají také širší interval tuhnutí než oceli konstrukční.  

Velký rozdíl v teplotě tavení může způsobit praskání na straně oceli s nižší teplotou tavení, 

protože smrštění svaru na straně konstrukční oceli vyvolává působení přechodných termálních 

napětí na straně austenitické oceli, jejichž teploty jsou ještě v teplotním intervalu křehkosti  

za tepla. Tento problém můžeme překonat tím, že při svařování naneseme jednu nebo více 

housenek na stranu konstrukční oceli s vyšší teplotou tavení. Tento postup je známý jako 

polštářování resp. navařování hrany feritické oceli (obr. 7) [2].  

 
a)  b)    c)  

Obr. 7 Postup svařování feritické oceli s korozivzdornou austenitickou ocelí; 

a) zhotovení polštáře (návaru) na hranu feritické oceli; b) zarovnání polštáře (návaru); 

 c) zhotovení vlastního svaru [2] 
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Svarový spoj, který pracuje za teplot vyšších než 350 °C, se svařuje postupem, 

který dává svarový kov tvořící bariéru proti difúzi uhlíku. Svařuje se nejlépe elektrodami 

s vyšším obsahem niklu než 30 hm. %. Aby se zabránilo vzniku trhlin v kořeni svaru, 

svařujeme kořenovou vrstvu elektrodami 38 hm. % Ni, 20 hm. % Cr (svarový kov vzdoruje 

tvorbě trhlin). Vlastní výplňový svar svaříme podle pracovní teploty buď elektrodami 

s vysokým obsahem Ni, nebo elektrodami 60 hm. % Ni, 18 hm. % Cr (obr. 8) [1]. 

Svařují-li se materiály různých strukturních bází o velkých tloušťkách stěn, zhotovuje 

se svarový spoj tak, že se vysokolegované přídavné materiály 60 hm. % Ni, 18 hm. % Cr 

nebo elektrody s vysokým obsahem niklu použijí pouze pro navaření protidifúzní bariéry 

na straně feritického materiálu (2 vrstvy), kdežto pro výplňový svar se použijí elektrody 

austenitické báze, nejlépe s velmi nízkým obsahem uhlíku ~ 0,03 hm. %, které odolávají 

trhlinám. Po svařování se spoj pouze popouští za teplot na dolní předepsané hranici  

s prodloužením popouštěcí doby podle předpisu platného pro feriticko-martenzitický 

 základní materiál s přihlédnutím na použitý austenitický základní materiál, který musí 

 být z důvodu odolnosti proti MKK stabilizovaný Nb. Teplota předehřevu při svařování 

polštáře se stanoví podle feriticko-martenzitické oceli. Při svařování výplňového svaru 

elektrodami austenitickými báze např. se složením 18 hm. % Cr, 8 hm. % Ni se svarový spoj 

nemusí předehřívat. Způsob svařování polštářováním podle výše uvedeného postupu 

je na obrázku 9 [1]. 

 
Obr. 8 Konstrukce svarového spoje oceli 

rozdílných bází pracující za teplot vyšších 

než 350 °C 1 - austenitická ocel 18 hm. % 

Cr, 8 hm. % Ni, 2 - nízkolegovaná ocel,  

3 - kořen, svarový kov 38 hm. % Ni,  

20 hm. % Cr, 4 - svarový kov 60 hm. % Ni, 

18 hm. % Cr [1] 
 

Obr. 9 Svařování ocelí rozdílných 

strukturních bází s využitím polštářování 

1- austenitická ocel 18 hm. % Cr, 8 hm. 

% Ni, 2 - nízkolegovaná ocel, 3 - kořen, 

svarový kov 38 hm. % Ni, 20 hm. % Cr,  

4 - polštář, svarový kov 60 hm. % Ni, 

18 hm. % Cr, 5 - svarový kov 18 hm. % 

Cr, 8 hm. % Ni [1] 

2.3 Strukturní stálost návarů a svarových spojů  

Problematika strukturní stálosti svarových spojů představuje oblast, v níž se spojují 

základní vědecké poznatky z oblasti fyzikální metalurgie na straně jedné a rozsáhlé 

technologické poznatky z oblasti svařovacích procesů, tepelného zpracování a aplikované 

mechaniky na straně druhé. Získané poznatky z dané problematiky přináší nové  

pohledy na řešení materiálově technických problémů energetického strojírenství,   

jakož i na hodnocení spolehlivosti, životnosti a bezpečnosti energetických zařízení. 

Jestliže se původní struktura materiálu změní natolik, že součást není schopna přenášet 

namáhání, pro něž byla určena, tj. strukturní stálost je za daných podmínek nevyhovující, 

takže se zcela vyčerpá životnost materiálu, přestane součást plnit původní funkci a může dojít 

k jejímu porušení [10].  
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2.3.1 Příčiny degradace struktury a vlastností spojů  

U spojů a návarů s velmi nízkou strukturní stálostí dochází k výrazné redistribuci 

uhlíku již během svařovacího procesu, takže při chladnutí po svaření vznikají na rozhraní 

svarových spojů ocelí, které mají rozdílné koeficienty teplotní roztažnosti, vysoká vnitřní 

napětí relaxující plastickou deformací v měkčí a odpevněné zóně spoje. Část energie 

spotřebovaná na plastickou deformaci se přitom ukládá ve formě energie nově vznikajících 

poruch v mřížce. Při plastické deformaci měkčí, redistribucí uhlíku oduhličené 

a odpevněné zóny, se dislokace uspořádávají během ohřevu do buněčné struktury. Jestliže 

plastická deformace oduhličené zóny překročila kritickou hodnotu dochází k rekrystalizaci, 

při níž se struktura deformačně zpevněného materiálu nahradí novými nedeformovanými 

zrny, která vznikají nukleací a růstem. Tento jev se často pozoruje u spojů a návarů 

feritických a austenitických ocelí. U stykového svaru oceli feritické a austenitické oceli 

je rekrystalizace feritu v oduhličené zóně feritické oceli dobře pozorovatelná na obrázku 10, 

který zobrazuje strukturu rozhraní obou ocelí spoje po izotermickém žíhání [10].  

    
a) b) 

Obr. 10 Heterogenní svarový spoj; a) struktura rozhraní stykového svaru ocelí 12 050 

a 17 241 po žíhání 700ºC/15h, leptáno nitalem, zv. 250x; b) struktura rozhraní stykového 

svaru oceli 12 050 a 17 241 po žíhání 600ºC/100h, leptáno nitalem, zv. 250x [10] 

Ze získaných výsledků provedených studií je možné charakterizovat hlavní příčiny 

degradace struktury a vlastností svarových spojů a návarů spočívající ve snížené strukturní 

stálosti. Příčiny degradace jsou spojeny [10]:     

 s redistribucí uhlíku a tvorbou oduhličených a nauhličených zón spoje; 

 se změnami mechanických popřípadě fyzikálních i korozních vlastností spoje; 

 s postupnou lokalizací plastické deformace do odpevněných zón spoje  

při cyklických změnách teploty a zatížení. 

2.3.2 Vliv přerozdělení intersticiálních prvků na strukturu   

K základnímu posouzení struktur ve svarových spojích chrómniklových austenitických 

ocelí s uhlíkovými, popř. nízkolegovanými ocelemi různého složení je vhodný Schaefflerův 

diagram. Podle teploty, při níž redistribuce uhlíku probíhá, precipitují v nauhličené zóně 

austenitu chromniklových ocelí více nebo méně dispergované karbidy, které tuhý roztok 

intenzivně zpevňují. Karbidické precipitáty vytvářejí v silně stabilizovaném austenitu  

po naleptání nitalem tmavé mezivrstvy, jejichž morfologie je zobrazena na obrázku 11a. 

Jehlicovitá morfologie v uspořádání karbidů a vysoká mikrotvrdost těchto oblastí vedou 

k tomu, že se tyto strukturní útvary často považují za martenzit [10].  
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     a)   b)                   

Obr. 11 Snímky z elektronového mikroskopu; a) karbidické precipitáty na rozhraní 

 spoje B, žíháno 550 ºC/ 10 h, zv. 500x; b) karbidické precipitáty na rozhraní spoje B 

po žíhání 500 ºC/ 12 h, extrakční uhlíkový otisk, zv. 22 000x [10] 

2.3.3 Experimentální metody stanovení šířky oduhličeného pásma    

Metalografické stanovení šířky oduhličeného pásma 

Šířku oduhličené zóny lze měřit buď přímo z výbrusu na matnici metalografického 

mikroskopu nebo lépe a přesněji na fotografiích mikrostruktur. Výbrus je možné též připravit 

přímo na místě pomocí elektrolytické pipety, strukturu oceli vyvolat vhodným činidlem a její 

reliéf sejmout technikou kolódiových a jiných otisků, jako je tomu při přípravě  

otisků pro elektronovou transmisní mikroskopii. Silně pokovené otisky lze pak vyhodnotit 

metalografickým mikroskopem. Příklad metalografického stanovení šířek oduhličených 

pásem svarových spojů je znázorněn na austenitickém návaru zhotoveném elektrodou 

E-B 423 (Cr18Ni10Mo2-B) a E-B 466 (Ni38Cr20Mo6Co4-B) na feritické oceli 12 040  

(obr. 12) [10]. 

   
a) b) 

Obr. 12 Heterogenní svarový spoj (návar); a) na oceli 12040 elektrodou E-B423,  

žíháno 650ºC/50h, leptáno nitalem, zv. 200x; b)  na oceli 12040 elektrodou E-B423, 

žíháno 650ºC/100h, leptáno nitalem, zv. 200x [10] 

Metoda měření mikrotvrdosti 

Je-li pro tentýž spoj známé jak rozložení uhlíku, tak i mikrotvrdosti, je v zásadě 

možné stanovit pro svařované materiály příspěvky k odpevnění a zpevnění vlivem 

přerozdělení při dané teplotě žíhání, či exploataci spoje. Takto stanovených korelací  

mezi koncentrací uhlíku můžeme pak alternativně využít buď k odhadu mikrotvrdosti, 

známe-li rozložení uhlíku nebo ke stanovení změn v rozložení uhlíku ve spoji, jestliže 

je znám průběh mikrotvrdosti. Příklad měření mikrotvrdosti HV 0,02 ve svarovém spoji ocelí 

12050 / 17241 žíhaném 700 ºC/ 15 h/ vzduch v oduhličeném a nauhličeném pásmu je vidět 

na obrázku 13 [10]. 
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Obr. 13 Heterogenní svarový spoj na oceli 12050 / 17241, žíháno  700ºC/15h, měření 

mikrotvrdosti v oduhličeném pásmu oceli 12 050, leptáno nitalem, zv. 300x [10] 

Metoda rentgenové spektrální mikroanalýzy 

Metalografické výbrusy spojů a návarů používané k mikroanalýze uhlíku jsou 

připravovány mechanickým broušením na metalografických brusných papírech za mokra  

a dokončovány leštěním pomocí diamantové pasty, poté jsou naleptány nitalem a analyzované 

oblasti označeny mikrovpichy. Posuvy vzorku a jeho krokování při analýze, stejně jako 

záznam intenzity rtg. záření, jsou automatizovány a zaznamenávány na děrnou pásku. Příklad 

takto analyzovaného přechodového pásma svarového spoje je vidět na obrázku 14 [10]. 

 

Obr. 14 Stopy po úsečkové mikroanalýze uhlíku, chromu a molybdenu v přechodovém 

 pásmu svarového spoje ocelí GS-17CrMoV5.11 / DMV 83-IG, žíháno  550ºC/500h,  

po mikroanalýze leptáno nitalem, zv. 450x [10] 

2.3.4 Možnosti zvýšení strukturní stálosti svarových spojů    

V zásadě existují dvě možnosti jak zabránit, popřípadě omezit přerozdělování uhlíku 

i dalších intersticiálních prvků ve spoji [10]: 

 úpravou chemického složení ocelí, nebo 

 použitím bariér vhodného kovu, či slitiny, která brání difúzi uhlíku ze základního 

materiálu do svarového kovu, popřípadě obráceně. 

2.3.5 Použití difúzních bariér    

Má-li být zhotoven strukturně stálý svar mezi feritickou a austenitickou ocelí 

pro práci za vyšších teplot nad 350 °C, je zapotřebí vložit mezi obě oceli vrstvu kovu 

s minimální rozpustností uhlíku, jako difúzní bariéru proti přerozdělení uhlíku.  

Od té vrstvy se zároveň požaduje, aby se součinitel teplotní roztažnosti nacházel mezi 

svařovanými ocelemi tj. mezi feriticko-perlitickou a austenitickou ocelí a vrstva  

tak zároveň umožňovala snazší relaxaci vznikajících napětí. Jako materiál, který se vkládá 

mezi feritickou a austenitickou ocel, se nejčastěji používá slitina na bázi niklu 8. 
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2.4 Heterogenní svarové spoje v jaderné energetice   

Při svařování heterogenních svarových spojů se používají různé typy přídavných 

materiálů, jejichž kombinace jsou navrženy podle původního předpisu OP 1513-72  

pro svařování a navařování uzlů a konstrukcí jaderných elektráren, experimentálních 

a výzkumných jaderných reaktorů a předpisu PK 1514-72 pro jejich kontrolu a hodnocení [13, 

14]. Při svařování heterogenních svarových spojů vzniká řada problémů, které je nutno řešit. 

K objasnění těchto problémů by měl přispět projektový tým držitele povolení, který řeší 

danou problematiku ve spolupráci s expertními organizacemi [28, 29, 30]. 

2.4.1 Problematika heterogenních svarových spojů v ruské jaderné 

energetice    

V devadesátých letech minulého století, téměř všechny jaderné elektrárny typu VVER 

jak v zahraničí tak v Rusku hlásily případy trhlin ve svarových spojích potrubí. Vzhledem 

k tomu, že tento jev má masový charakter, zvýšily se náklady na monitorování stavu zařízení 

a jejich oprav, které nyní představují většinu práce během plánovaných odstávek zařízení. 

Během provedení (2007 blok č. 2 Kolská JE a blok č. 3 Novovoroněžská JE) automatické 

ultrazvukové kontroly svarového spoje č. 23h-horké hrdlo a 23s-studené hrdlo parogenerátoru 

byly identifikovány odrazy přesahující přijatelnou úroveň (obr. 15) [11, 12].  

 
Obr. 15 Celkový pohled na parogenerátor PGV-4M [12] 

Pro výzkum byly použity kroužky svaru (vadné úseky) vyřezané ze svaru č. 23s  

a 23h (obr. 16). Vadný úsek pro výzkum zahrnuje všechny oblasti heterogenního svaru.  

   
a) b)               

Obr. 16 Heterogenní svarový spoj č. 23s;  

a) výřez vadné části svaru; b) vzorek svaru pro výzkum 11 

Vzorek č. 23s-1 byl vyřezán z oblasti s maximálním signálem podle UT kontroly 

a vzorek č. 23s-2 byl vyřezán z oblasti s minimálním signálem podle UT kontroly. Úhlová 

vzdálenost mezi těmito oblastmi je přibližně 90 º. Na obrázku 17 je vidět celkový pohled  

na vzorek č. 23s-1 11.    
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    a)      b)                             c) 

Obr. 17 Trhlina v heterogenním svarovém spoji vzorku č. 23s-1;  

a) makrostruktura přechodové části svaru; b) poloha šíření trhliny od kořene svaru nahoru 

po hranici ztavení; c) vnitřní část povrchu svaru v kontaktu s médiem 11 

Zhodnocení  výsledků výzkumu 

Poškození svarových spojů č. 23s a č. 23h parogenerátoru bylo způsobeno 

mechanismem korozního praskání pod napětím. K projevům náchylnosti svarových spojů 

ke koroznímu praskání pod napětím přispělo porušování technologie svařování v podobě 

nedostatečné tloušťky přechodového návaru což vedlo ke vzniku martenzitických mezivrstev 

v oblasti ztavení základního materiálu a návaru, které by mohly být příčinou vzniku  

a rozvoje zjištěných trhlin. Dá se předpokládat, že předběžný návar byl přetaven 

při následném svařování nebo odříznut mechanickým opracováním svarových ploch 

při výrobě PG (obr. 18) [11].    

 

Obr. 18 Makrostruktura vzorku č. 23s-1; trhlina v oblasti ztavení svaru  

po naleptání a místa s absencí přechodového návaru [11] 

2.4.2 Problematika heterogenních svarových spojů v české jaderné 

energetice    

Při ultrazvukových kontrolách heterogenních svarových spojů kolektorů 

parogenerátoru (PG) DN 1100 (obr. 19) byly zjištěny vady, které se blíží svojí velikostí 

maximálně přípustným. Pro zajištění dalšího bezporuchového provozu bylo rozhodnuto,  

že vady heterogenních svarových spojů DN 1100 budou opraveny. 

  
a) b) 

Obr. 19 Parogenerátor PGV 213 - JE typu VVER 440 (EDU); 

 a) celkový pohled na PG; b) HSS DN 1100 kolektoru PG 15 
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Během opravy poškozeného heterogenního svarového spoje PG mezi kolektorem 

z materiálu 08CH18N10T a pláštěm z materiálu 22K byl záměrně odřezán celoobvodový 

vzorek s vadou (obr. 20). Již v etapě přípravy technologie opravy bylo plánováno 

na odřezaném vzorku provést verifikaci příčiny poškození heterogenního svarového spoje 

kolektoru s pláštěm PG. Vzorek byl odřezán z kořenové části svarového spoje, kde část vady 

byla zachována 16. 

 
Obr. 20 Vyříznutý vzorek s vadou rostoucí do hloubky z kořenové části heterogenního 

svarového spoje parogenerátoru pro analýzu příčiny poškození 16 

Vada v kořeni má celoobvodový charakter, detekovaná vada ultrazvukovou sondou 

je viditelná pouhým okem na jednom z odřezaných vzorků. Byl navržen experimentální 

program, jehož cílem bylo ověřit hypotézy poškození heterogenního svarového spoje DN1100 

PG EDU, rozšířit dosavadní znalosti o heterogenním svarovém spoji degradovaným 

provozem a zpřesnit příčinu poškození tohoto heterogenního svarového spoje. Z odřezaného 

vzorku s vadou z heterogenního svarového spoje z PG byly zhotoveny experimentální 

polotovary, které byly předány na jednotlivá řešitelská pracoviště.  

Analyzovaný vzorek označený 2B (délka 70 mm) předaný na fraktografické pracoviště 

obsahoval „průchozí“ trhlinu.  Tento vzorek se po odříznutí rozpadl na dvě části (obr. 21). 

Na lomových plochách tohoto vzorku byla provedena fraktografická analýza, zaměřená 

na sledování mechanismů vzniku a rozvoje trhliny 16.  

 
Obr. 21 Vzorek 2B v dodaném stavu: obě líce „průchozí“ trhliny 16 

Závěr z experimentálního programu 

Dominantním degradačním mechanismem heterogenního svarového spoje DN1100  

je korozní praskání. Je zřejmé, že jde o konstrukční uzel s velmi komplikovaným stavem 

zbytkových technologických vlastních napětí, která mohou při provozu působit v interakci  

s teplotními poli a dilatačními účinky v oblastech styku materiálů s rozdílnou roztažností. 

Byly sledovány pouze následky těchto napěťových účinků, působících v kombinaci 

s agresivním korozním prostředím. Mechanismem lomu je korozní praskání materiálu  

1. návaru jako důsledku kombinace faktorů napětí, materiálu a prostředí 17. 
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2.4.3 Přehled heterogenních svarových spojů JE Temelín    

Přehled výrobních a montážních heterogenních svarových spojů (HSS) na zařízeních 

primárního okruhu zařazených do bezpečnostní třídy 1 a 2 dle vyhlášky č. 132/2008 Sb.  

Převážně se jedná se o heterogenní svarové spojení oceli 10GN2MFA s ocelí 08Ch18N10T 

přes dvě austenitické přechodové boční vrstvy na straně oceli 10GN2MFA. Na ocel 

10GN2MFA je na vnitřním povrchu navařen dvouvrstvý antikorozní návar (obr. 22) [18, 27]. 

Výrobní heterogenní svarové spoje [18]: 

 HSS nátrubku havarijního napájení parogenerátoru D 240; 

 HSS nátrubku vstřiku kompenzátoru objemu D 400; 

 HSS nátrubku odvodu páry kompenzátoru objemu D 400; 

 HSS v oblasti sání a výtlaku HCČ D 1050; 

 HSS nátrubku pro měření kompenzátoru objemu D 45, 58; 

 HSS spodního nátrubku hydroakumulátoru D 300; 

 HSS nátrubku plnění a vypouštění dusíku hydroakumulátoru D 50; 

 HSS nátrubku pro měření hydroakumulátoru D 22, 57. 

Montážní heterogenní svarové spoje [18]: 

 HSS nátrubků cirkulačních smyček reaktoru D 990; 

 HSS nátrubků periodického, kontinuálního odkalu a odluhu parogenerátoru D 28, 89; 

 HSS spodního nátrubku kompenzátoru objemu D 428; 

 HSS spodního kompenzačního potrubí D 428. 

 HSS nátrubku na HCP pro kompenzační potrubí vstřiku kompenzátoru objemu D 225; 

 HSS nátrubku na HCP pro spodní kompenzační potrubí kompenzátoru objemu D 430; 

 HSS na potrubí pasivního havarijního systému hydroakumulátoru YT D 351; 

 HSS na potrubí systému dochlazování TQ 12,22, 32 D 351; 

 HSS systému dochlazování TQ40 D351; 

 HSS systému dochlazování TQ13,23,33 D 159; 

 HSS nátrubků pro měření na HCP D 52; 

 HSS nátrubku HCP systému TC D 200. 

Antikorozní dvouvrstvé návary (07Ch25N13 a 08Ch19N10G2B) provedené na nízko-

legované oceli 10GN2MFA pod tavidlem [18]:  

 návar na vnitřním povrchu HCP, KO a PG; 

 návar na vnitřním povrchu potrubního systému TQ a SAOZ ; 

 na vnitřním povrchu potrubí od KO do horké části smyčky č. 4 HCP. 

  
a) b) 

Obr. 22 Příklad konstrukčního provedení montážního HSS;  

a) HSS potrubí TQ40; b) HSS potrubí SAOZ-YT11,12,13,14 [18] 
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2.4.4 Přehled heterogenních svarových spojů JE Dukovany    

Přehled výrobních a montážních heterogenních svarových spojů (HSS) na zařízeních 

primárního okruhu zařazených do bezpečnostní třídy 1 a 2 dle vyhlášky č. 132/2008 Sb. 

Převážně se jedná se o heterogenní svarové spojení oceli 22K s ocelí 08Ch18N10T přes dvě 

austenitické přechodové boční vrstvy na straně oceli 22K (obr. 23) [19, 27].  

Výrobní heterogenní svarové spoje [19]: 

 HSS horkého a studeného kolektoru parogenerátoru DN 1100; 

 HSS nátrubku havarijního napájení parogenerátoru DN 80; 

 HSS spodního nátrubku kompenzátoru objemu DN 300; 

 HSS nátrubku vstřiku kompenzátoru objemu DN 100; 

 HSS nátrubku odvodu páry kompenzátoru objemu DN 100; 

 HSS nátrubků elektroohřívače kompenzátoru objemu DN 100; 

 HSS nátrubků pro měření kompenzátoru objemu DN 12, 25, 30; 

 HSS spodního nátrubku hydroakumulátoru DN 250; 

 HSS nátrubku plnění a vypouštění dusíku hydroakumulátoru DN 50; 

 HSS nátrubků pro měření hydroakumulátoru DN 13, 30;  

 HSS nátrubků cirkulačních smyček reaktoru DN 500; 

 HSS nátrubků havarijního dochlazování reaktoru DN 250; 

 HSS nátrubku pro měření reaktoru DN 250. 

Montážní heterogenní svarové spoje [19]:  

 HSS měření hladiny parogenerátoru DN 13, 32; 

 HSS potrubí havarijního napájení parogenerátoru DN 80; 

 HSS kontrola těsnosti sekundárních vík parogenerátoru DN 15; 

 HSS odvzdušnění sekundární strany parogenerátoru DN 20; 

 HSS nátrubku těsnosti průlezu kompenzátoru objemu DN 15; 

 HSS spodního nátrubku hydroakumulátoru DN 250; 

 HSS hrdlo kontroly těsnosti hydroakumulátoru DN 15. 

 
a) b)  

Obr. 23 Příklad materiálového provedení HSS v oblasti spojení kolektoru přes 

nátrubek k plášti PG; a) Vítkovické provedení; b) Ruské provedení [19] 
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3 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE  

Na základě zhodnocení současného stavu a dané problematiky byly stanoveny 

následující cíle disertační práce: 

 Volba vhodných náhrad přídavných materiálů za původní přídavné materiály předepsané 

původním projektem;  

 Studium změn chemického složení včetně uhlíku na rozhraní mezi základním materiálem 

a návarem ve stavu po svaření, po konečném TZ a po dlouhodobém žíhání pomocí 

vhodné mikrosondy; 

 Studium mikrostruktury na stejných rozhraních materiálů jako v předchozím bodě, 

pomocí optické a elektronové mikroskopie; 

 Kontrola fázového rozhraní ferit-austenit pomocí elektronové mikroskopie; 

 Stanovení profilů tvrdosti a mikrotvrdosti na daných rozhraních materiálů; 

 Analýza odolnosti návarů proti mezikrystalové korozi metalografickou metodou  

a metodou potenciokinetické reaktivace; 

 Výzkum vlivu technologických parametrů svařování a tepelného zpracování na vznik 

nežádoucích struktur v návaru a v TOO, a s tím spojený možný vznik trhlin v návaru při 

svařování a po svařování; 

 Návrh a ověření technologií svařování přechodových návarů s použitím vhodných 

přídavných materiálů s cílem dosažení požadovaných vlastností svarového kovu; 

 Zdokumentování procesu svařování přechodových návarů dle platných evropských 

mezinárodních norem; 

 Definování přínosů práce pro rozvoj vědního oboru Strojírenská technologie; 

 Definování přínosů práce pro praktickou realizaci výsledků řešení. 

4 POSTUP ŘEŠENÍ DISERTAČNÍ PRÁCE  

Na základě získaných teoretických poznatků a studia současného stavu problematiky 

lze stanovit postup řešení disertační práce následovně:  

 Studium vlastností jednotlivých typů ocelí používaných pro heterogenní svarové spoje; 

 Svařování vzorků zvolených základních a přídavných materiálů vhodnou technologií 

navařování; 

 Návrh a aplikace definovaného tepelného zpracování heterogenních návarů;  

 Nedestruktivní kontroly heterogenních návarů; 

 Metalografické posouzení heterogenních návarů; 

 Chemický rozbor heterogenních návarů; 

 Kontrola obsahu feritické fáze; 

 Posouzení hodnot tvrdostí a mikrotvrdostí návarů a TOO; 

 Zkoušky odolnosti proti MKK; 

 Liniová a bodová chemická analýza vybraných oblastní heterogenních návarů;  

 Stanovení optimálních parametrů svařování heterogenních návarů; 

 Vyhodnocení technologické proveditelnosti heterogenních návarů; 

 Definování přínosů práce pro rozvoj vědního oboru Strojírenská technologie; 

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

5.1 Volba základních materiálů   

 Na základě teoretické části práce, byly pro vlastní experiment navařování 

přechodových návarů použity desky o jakosti  22K (GOST 5520-79 nízkouhlíková  

ocel, tab. 1) a jakosti 08Ch18N10T (GOST 5632-72 korozivzdorná austenitická ocel, tab. 2) 

jako referenční kombinace dvou základních materiálů v sestavě heterogenních svarových 

spojů u provozovaných jaderných zařízení. Základní materiály pro experimentální část práce 

odpovídají stanoveným požadavkům mechanických vlastností podle normativně technické 

dokumentace Asociace strojních inženýrů Sekce II [22]. 

Tab. 1 Chemické složení základního materiálu 22K 

22K 
C Si Mn Cu Cr Ni S P 

hm. % 

min. 0,19 0,20 0,75 - - - - - 

max. 0,26 0,40 1,00 0,30 0,40 0,50 0,020 0,020 

tavba 0,21 0,34 0,60 0,20 0,25 0,23 0,008 0,008 

Tab. 2 Chemické složení základního materiálu 08Ch18N10T  

08Ch18N10T 
C Si Mn Cr Ni Ti S P Co 

hm. %  

min. - - - 17,00 9,00 0,20 - - - 

max. 0,08 0,80 2,00 19,00 11,00 - 0,020 0,035 0,07 

tavba 0,065 0,71 1,38 17,60 10,65 0,44 0,002 0,018 0,015 

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 1: Přílohy č. 1.  

5.2 Volba přídavných materiálů a svařovacích parametrů   

 Přídavné materiály pro svařování přechodových návarů byly vybrány s ohledem 

na technické charakteristiky náhrad přídavných materiálů za původní materiály předepsané 

projektovou dokumentací. Při  volbě vhodných přídavných materiálů k experimentálnímu 

zkoušení byly uplatněny dostupné relevantní informace z dané problematiky oprav 

heterogenních svarových spojů na jaderných elektrárnách typu VVER a to s ohledem  

na požadavky normativně technické dokumentace Asociace strojních inženýrů Sekce I [23, 

24, 25]. Pro porovnání výsledků zkoušek a technologické proveditelnosti návarů byly 

do programu experimentálního zkoušení zahrnuty i vybrané značky původních přídavných 

materiálů [26].  

V tabulkách 3 až 13 jsou uvedeny všechny použité přídavné materiály jak pro metodu 

ručního obloukového svařování (111), tak pro metodu obloukového svařování plněnou 

elektrodou v aktivním plynu (136) podle normy ČSN EN ISO 4063. Pro metodu (136) byl 

použit aktivní ochranný plyn ARCAL 5 MAG (82%Ar + 18% CO2). 

Tab. 3 Chemické složení svarového kovu elektrody BOEHLER FOX NIBAS 70/20 

Typické chemické složení svarového kovu [%] 

Průměr [mm] C Si Mn P S Cr Mo Ni Nb 

data sheet / 

tavba 
0,025 0,4 5,0 - - 19,00 ≤1,2 základ 2.2 

Ø 3,2    

Lot. 4108679 
0,021 0,39 5,13 0,007 0,006 18,76 1,30 69,60 2,07 

Ø 4,0   

Lot. 4108645 
0,020 0,36 5,06 0,008 0,005 18,95 1,26 69,90 2,11 

Delta ferit -  bez [%] 



VŠB – Technická univerzita Ostrava Autoreferát disertační práce 

 

 26 

Tab. 4 Chemické složení svarového kovu elektrody BOEHLER FOX SAS 2 

Typické chemické složení svarového kovu [%] 

Průměr [mm] C Si Mn P S Cr Mo Ni Nb 

data sheet / 

tavba 
0,03 0,4 1,3 - - 19,8 - 10,5 + 

Ø 3,2  

 Lot. 2125332 
0,033 0,48 1,28 0,020 0,008 19,34 0,09 10,12 0,43 

Ø 4,0  

Lot. 2125380 
0,028 0,43 1,20 0,021 0,009 19,06 0,16 10,32 0,37 

Delta ferit (FC2)  2 - 8 [%] 

Tab. 5 Chemické složení svarového kovu elektrody BOEHLER FOX CN 24/13 Nb 

Typické chemické složení svarového kovu [%] 

Průměr [mm] C Si Mn P S Cr Mo Ni Nb 

data sheet / 

tavba 
0,030 0,40 1,0 - - 24,20 - 12,50 0,85 

Ø 3,2  

 Lot. 2124345 
0,037 0,52 1,00 0,017 0,006 24,45 0,07 12,55 0,87 

Ø 4,0  

Lot. 2124344 
0,030 0,37 1,03 0,020 0,006 24,27 0,08 12,09 0,73 

Delta ferit (FC2)  11 - 15  [%] 

Tab. 6 Chemické složení svarového kovu elektrody OK 48.00 N 

Typické chemické složení svarového kovu [%] 

Průměr [mm] C Si Mn P S Cr Mo Ni Co 

data sheet / 

tavba 
0,10 0,70 1,30 0,012 0,010 0,05 0,05 0,10 0,030 

Ø 3,2  

Lot. SB050231 
0,062 0,31 0,99 0,010 0,003 0,03 0,01 0,034 0,015 

Tab. 7 Chemické složení svarového kovu elektrody EA-395/9 

Typické chemické složení svarového kovu [%] 

Průměr 

[mm] 
C Si Mn P S Cr Mo Ni Co 

data sheet / 

tavba 

≤  

0,12 

0,35 

 ÷ 

0,70 

1,20 

 ÷ 

2,80 

≤  

0,030 

≤  

0,018 

13,50 

 ÷ 

17,00 

4,50

÷ 

7,00 

22,00

÷ 

27,00 

≤  

0,050 

Ø 3,0  

D 78304 
0,08 0,51 1,94 0,013 0,009 16,20 5,90 24,44 - 

Ø 4,0  

A 78552 
0,08 0,60 1,92 0,014 0,010 15,00 5,66 24,00 - 

Delta ferit (FC2)  -  bez [%] 

Tab. 8 Chemické složení svarového kovu elektrody ZIO-8 

Typické chemické složení svarového kovu [%] 

Průměr [mm] C Si Mn P S Cr Mo Ni Co 

data sheet / 

tavba 

≤  

0,12 

≤  

1,00 

≤  

2,70 

≤  

0,030 

≤  

0,020 

23,00 

 ÷ 

27,00 

- 

11,50

÷ 

14,00 

≤ 

0,050 

Ø 3,0  

E 36624 
0,1 0,54 1,63 0,027 0,011 24,53 - 13,31 - 

Delta ferit (FC2) 2 - 5 [%] 
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Tab. 9 Chemické složení svarového kovu elektrody EA-400/10T 

Typické chemické složení svarového kovu [%] 

Průměr [mm] C Si Mn P S Cr Mo Ni Co 

data sheet /  

tavba 

≤  

0,10 

≤  

0,60 

1,15 

÷ 

3,10 

≤ 

0,030 

≤ 

0,025 

16,80 

 ÷ 

19,00 

2,00

÷ 

3,50 

9,00 

÷ 

12,00 

≤ 

0,050 

Ø 3,0  

D 78029 
0,07 0,52 1,55 0,018 0,007 17,98 2,67 11,13 - 

Delta ferit (FC2) 2 - 8 [%] 

Tab. 10 Chemické složení svarového kovu plněné elektrody NIBAS 70/20 Mn-FD 

Typické chemické složení svarového kovu [%] 

Průměr [mm] C Si Mn P S Cr Nb Ni Ti 

data sheet / 

tavba 
0,030 0,30 5,50 - - 19,70 2,40 základ  

Ø 1,2   

Lot. 2303201 
0,034 0,23 5,41 0,008 0,003 20,17 2,24 71,51 0,09 

Delta ferit - bez [%] 

Tab. 11 Chemické složení svarového kovu plněné elektrody BÖHLER EAS 2 PW-FD 

Typické chemické složení svarového kovu [%] 

Průměr [mm] C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu 

data sheet / 

tavba 
0,030 0,70 1,50 - - 19,80 10,20 - - 

Ø 1,2  

Lot. 2302667 
0,023 0,69 1,52 0,019 0,005 19,05 11,00 0,020 0,050 

Delta ferit (FN) ~ 6 [%] 

Tab. 12 Chemické složení svarového kovu plněné elektrody BÖHLER CN 23/12 PW-FD 

Typické chemické složení svarového kovu [%] 

Průměr [mm] C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu 

data sheet / 

tavba 
0,030 0,70 1,40 - - 23,00 12,50 - - 

Ø 1,2  

Lot. 2303279 
0,029 0,78 1,54 0,018 0,008 22,74 12,11 0,02 0,06 

Delta ferit (FN) ~ 16 [%] 

Tab. 13 Chemické složení svarového kovu plněné elektrody BÖHLER SAS 2 PW-FD 

Typické chemické složení svarového kovu [%] 

Průměr [mm] C Si Mn P S Cr Ni Nb Cu 

data sheet / 

tavba 
0,030 0,70 1,40 - - 19,00 10,50 +  

Ø 1,2  

Lot. 2301967 
0,020 0,71 1,45 0,023 0,006 18,53 10,31 0,37 0,27 

Delta ferit (FN) ~ 6 [%] 

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 1: Přílohy č. 2 a 3.  
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5.3 Metody svařování a svařovací zdroje  

Pro navařování přechodových návarů byla aplikována metoda ručního obloukového 

svařování obalenou elektrodou MMA-111 podle normy ČSN EN ISO 4063. Pro zhotovení 

návarů byly použity invertorové svařovací zdroje SELCO Genesis 302 AC/DC, KEMPPI 

Master 2800 a ESAB Caddy Professional 250.  

Dále pro navařování přechodových návarů byla aplikována metoda ručního 

obloukového svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu MAG-136 podle normy  

ČSN EN ISO 4063. Pro metodu byl použit zcela digitalizovaný a mikroprocesorem řízený 

svařovací zdroj FRONIUS TRANS PULS SYNERGIC 4000 MIG/MAG [20]. 

5.4 Příprava svarových ploch před svařováním  

Z dodaného základního materiálu oceli značky 22K vyříznutého z parogenerátoru 

Ruského provedení o rozměrech 490 x 400 x 80 mm byly vyrobeny vzorky o rozměrech  

490 x 130 x 80 mm. Z dodaného základního materiálu oceli značky 08Ch18N10T vyříznutého 

z kruhové oceli RD 140 mm pro kontrolní svarové spoje byly vyrobeny vzorky o rozměrech 

140 x 100 x 40 mm. Na základních materiálech (deskách) byly frézováním připraveny 

svarové plochy pro zkušební návary.  

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 1: Přílohy č. 4.  

5.5 Provedení zkušebních návarů   

Na zkontrolované svarové plochy o šířce cca 80 mm byly v poloze PA navařeny 

danou metodou svařování a v různých variantách přídavných materiálů zkušební přechodové 

návary (tab. 14).  

Zkušební návary a z nich vyrobené vzorky byly s ohledem na jejich jednoznačnou  

a srozumitelnou identifikaci označeny následovně: 

 RXX.1 - stav po svaření; 
 RXX.2 - stav po TZ 640 ± 10°C/6hod; 
 RXX.3 - stav po žíhání 450°C/500hod. 

Tab. 14 Označení zkušebních návarů  

Označení 

návaru 

Výchozí stav návaru 

před zkoušením 
ZM Návar I Návar II 

R31.1 stav po svaření  22K FOX NIBAS 70/20 FOX SAS 2 

R31.2 stav po TZ 640 ± 10°C/6h 22K FOX NIBAS 70/20 FOX SAS 2 

R31.3 stav po žíhání 450°C/500h 22K FOX NIBAS 70/20 FOX SAS 2 

R32.1 stav po svaření 22K EA-395/9 FOX SAS 2 

R32.2 stav po TZ 640 ± 10°C/6h 22K EA-395/9 FOX SAS 2 

R32.3 stav po žíhání 450°C/500h 22K EA-395/9 FOX SAS 2 

R33.1 stav po svaření 22K FOX CN 24/13Nb FOX SAS 2 

R33.2 stav po TZ 640 ± 10°C/6h 22K FOX CN 24/13Nb FOX SAS 2 

R33.3 stav po žíhání 450°C/500h 22K FOX CN 24/13Nb FOX SAS 2 

R34.1 stav po TZ 640 ±10°C/6h 22K FOX NIBAS 70/20 --------------- 

R34.2 stav po svaření 22K FOX NIBAS 70/20 FOX SAS 2 

R35.1A stav po svaření 22K FOX NIBAS 70/20 FOX SAS 2 

R35.1B stav po svaření 22K FOX NIBAS 70/20 FOX SAS 2 

R36.1 stav po svaření 22K ZIO-8, EA-395/9 EA-400/10T 

R36.2 stav po TZ 640 ± 10°C/6h 22K ZIO-8, EA-395/9 EA-400/10T 

R36.3 stav po žíhání 450°C/500h 22K ZIO-8, EA-395/9 EA-400/10T 
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Tab. 14 Označení zkušebních návarů - pokračování 

Označení 

návaru 

Výchozí stav návaru 

před zkoušením 
ZM Návar I Návar II 

R37.1 stav po svaření 08Ch18N10T FOX NIBAS 70/20 OK 48.00N 

R37.2 stav po TZ 640 ± 10°C/6h 08Ch18N10T FOX NIBAS 70/20 OK 48.00N 

R37.3 stav po žíhání 450°C/500h 08Ch18N10T FOX NIBAS 70/20 OK 48.00N 

R38.1 stav po svaření 22K NIBAS 70/20 Mn-FD        EAS 2 PW-FD        

R38.2 stav po TZ 640 ± 10°C/6h 22K NIBAS 70/20 Mn-FD        EAS 2 PW-FD        

R38.3 stav po žíhání 450°C/500h 22K NIBAS 70/20 Mn-FD        EAS 2 PW-FD        

R39.1 stav po svaření 22K CN 23/12 PW-FD SAS 2 PW-FD 

R39.2 stav po TZ 640 ± 10°C/6h 22K CN 23/12 PW-FD SAS 2 PW-FD 

R39.3 stav po žíhání 450°C/500h 22K CN 23/12 PW-FD SAS 2 PW-FD 

Návary byly provedeny podle zpracovaných postupů svařování pWPS (tab. 15). 

Během svařování zkušebních návarů byla kontrolována mezihousenková teplota (interpass) 

nebo teplota předehřevu podle postupů svařování pWPS. Zhotovené návary chladly  

na klidném vzduchu. Parametry svařování zkušebních návarů v poloze PA jsou uvedeny 

v tabulce 16 [32].  

Tab. 15 Zkušební návary a jejich provedení  

Označení 

návaru 
Přídavný materiál 

Návar I Metoda 

svařování 

Poloha 

svařování 
pWPS 

Návar II 

R31 

FOX NIBAS 70/20 
3,2 - 1 vrstva 

4,0 - 3 vrstvy 
111 PA 29/2011 

FOX SAS 2 
3,2 - 1 vrstva 

4,0 - 2 vrstvy 

R32 

EA-395/9 
3,0 - 2 vrstvy 

4,0 - 2 vrstvy 
111 PA 30/2011 

FOX SAS 2 
3,2 - 1 vrstva 

4,0 - 2 vrstvy 

R33 

FOX CN 24/13Nb 
3,2 - 2 vrstvy 

4,0 - 1 vrstva 
111 PA 31/2011 

FOX SAS 2 
3,2 - 1 vrstva 

4,0 - 2 vrstvy 

R34 
FOX NIBAS 70/20 

2,5 - 1 vrstva 

3,2 - 2 vrstvy 111 PA 
001/2012 

005/2012 
FOX SAS 2 2,5 - 1 vrstva 

R35 

FOX NIBAS 70/20 3,2 - 3 vrstvy 

111 PA 

002/2012 

003/2012 

004/2012 
FOX SAS 2 

FOX SAS 2 

3,2 - 1 vrstva 

3,2 - 1 vrstva 

R36 

ZIO-8 

EA-395/9 

3,0 - 2 vrstvy 

3,0 - 2 vrstvy 111 PA 006/2012 

EA-400/10T 3,0 - 2 vrstvy 

R37 
FOX NIBAS 70/20 3,2 - 2 vrstvy 

111 PA 007/2012 
OK 48.00N 3,2 - 3 vrstvy 

R38 
NIBAS 70/20 Mn-FD 1,2 - 2 vrstvy 

136 PA 008/2012 
EAS 2 PW-FD 1,2 - 2 vrstvy 

R39 
CN 23/12 PW-FD 1,2 - 2 vrstvy 

136 PA 009/2012 
SAS 2 PW-FD 1,2 - 2 vrstvy 
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Tab. 16 Parametry svařování zkušebních návarů 

Označení 

návaru 
Přídavný materiál 

Průměr Proud Napětí Rychlost Q Ti 

[mm] [A] [V] [mm.s
-1

] [KJ/mm] [˚C] 

R31 

FOX NIBAS 70/20 
3,2 100 20 - 22 2,5 0,67 80 - 96 

4,0 120 22 - 24 4,2 0,53 80 - 96 

FOX SAS 2 
3,2 105 20 - 22 3,3 0,58 81 - 95 

4,0 125 22 - 24 3,9 0,59 80 - 95 

R32 

EA-395/9 
3,0 85 21 - 23 2,3 0,65 80 - 97 

4,0 125 22 - 24 3,9 0,59 81 - 95 

FOX SAS 2 
3,2 105 20 - 22 3,3 0,58 81 - 95 

4,0 125 22 - 24 3,9 0,59 80 - 95 

R33 

FOX CN 24/13Nb 
3,2 105 20 - 22 2,6 0,68 81 - 95 

4,0 135 22 - 24 3,8 0,65 84 - 94 

FOX SAS 2 
3,2 105 20 - 22 3,3 0,58 81 - 95 

4,0 125 22 - 24 3,9 0,59 80 - 95 

R34 

FOX NIBAS 70/20 
2,5 65 20 - 22 5,5 0,23 60 - 70 

3,2 95 21 - 23 5,4 0,36 65 - 70 

FOX SAS 2 
2,5 (4P*) 70 22 - 24 4,7 0,28 100 

2,5 (4R**) 70 22 - 24 6,3 0,23 100 

R35 

NIBAS 70/20 3,2 90 21 - 23 5,3 0,31 70 

FOX SAS 2 
3,2 90 21 - 24 9,8 0,19 140,Tp=130 

3,2 100 22 - 25 7,1 0,30 70 

R36 

ZIO-8 3,0 90 22 - 25 2,8 0,7 250 

EA-395/9 3,0 90 22 - 25 2,9 0,64 100 

EA-400/10T 3,0 90 22 - 25 3,1 0,59 100 

R37 
NIBAS 70/20 3,2 90 21 - 25 5,4 0,30 100 

OK 48.00 N 3,2 90 21 - 25 3,7 0,58 250 

R38 
NIBAS 70/20Mn-FD 1,2 158 25 4,8 0,68 100 

EAS 2 PW-FD 1,2 150 24 4,4 0,67 100 

R39 
CN 23/12 PW-FD 1,2 155 24 5,1 0,61 100 

SAS 2 PW-FD 1,2 153 24 4,1 0,75 100 

* - nižší rychlost svařování 4. vrstvy (R34-4P); **- vyšší rychlost svařování 4. vrstvy (R34-4R) 

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 1: Přílohy č. 5-7.  

5.5.1 Monitoring procesu svařování návarů 

Během svařování zkušebních návarů byly parametry svařování standardně 

kontrolovány. U návarů R34, R35, R36, R38 a R39 proběhlo navíc kontrolní monitorování 

parametrů svařování zařízením WeldMonitor, včetně uložení a zpracování získaných  

dat. Kompletní nasnímaná data z průběhu svařování jsou uložena v programu WeldMonitor  

a jsou dostupná k prohlížení s možností zpětných analýz.  

V záznamech jsou uvedeny skutečné svařovací parametry, nikoliv nepřesné, 

odhadnuté nebo ručně zadané údaje. Shodu svařovacího procesu s požadavky postupů 

svařování pro daný proces svařování je možné dokladovat formou tištěných protokolů nebo 

výpisů. Získaná data z měření tvoří referenční údaje charakterizující úroveň procesu 

svařování zkušebních návarů.  

Mezi záznamy získané z průběhu svařování zkušebních návarů systémem 

WeldMonitor patří: 

a) Grafy průběhu měřených veličin;  
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b) Graf měření teploty základního materiálu;  

c) Výpis parametrů svařování. 

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 1: Přílohy č. 8-10.  

5.6 Předehřev    

Pro svařování zkušebních návarů na nízkouhlíkovou ocel 22K a korozivzdornou 

austenitickou ocel 08Ch18N10T nebyl předehřev před svařováním v rámci tohoto 

experimentálního ověřování proveden. Pouze v jednom případě u vzorku R35 byl na základě 

doporučení společnosti Böhler aplikován předehřev 130 °C s teplotou interpass 140 °C 

a to pro první návar elektrodou FOX SAS 2 podle postupu pWPS 003/2012. Předehřev 

byl proveden kyslíko - acetylenovým plamenem.  

U korozivzdorné austenitické oceli 08Ch18N10T je naopak nutné sledovat teplotu 

interpass. Vzhledem k degradaci austenitického materiálu byla zvolena teplota interpass max. 

100 °C. U zkušebních návarů nebyl použit dohřev, pouze volné chladnutí na vzduchu [21]. 

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 1: Přílohy č. 11.  

5.7 Tepelné zpracování zkušebních návarů     

Rozdělení zkušebních návarů je uvedeno v tabulce 14, ze kterého je patrné i provedené 

tepelné zpracování zkušebních návarů. 

Zkušební návary (vzorky) č. R31.1, R32.1, R33.1, R35.1, R36.1, R37.1, R38.1,  

R39.1 - bez tepelného zpracování (TZ). 

Zkušební návar (vzorek) č. R34.1 - TZ 640 ±10°C/6h., rychlost ohřevu 80°C/h., 

ochlazování vzorku v peci, teplota vzorku při vytahování z pece 35°C. Na základě odborného 

doporučení bylo uvedené TZ aplikováno po navaření celistvého návaru elektrodou 

FOX NIBAS 70/20 na ocel 22K s tím, aby se vyloučil vliv zbytkového napětí na následný návar. 

Zkušební návary (vzorky) č. R31.2, R32.2, R33.2, R36.2, R37.2, R38.2, R39.2 -  

TZ  640 ±10°C/6h., ochlazování vzorku v peci, teplota vzorku při vytahování z pece 35°C. 

Režim TZ byl zvolen na základě doporučení původních předpisů pro svařování  

a navařování uzlů a konstrukcí jaderných elektráren.  

Zkušební návary (vzorky) č. R31.3, R32.3, R33.3, R36.3, R37.3, R38.3, R39.3 -  

TZ  450°C/500h., ochlazování vzorku v  peci, teplota vzorku při vytahování z pece 35°C. 

Režim TZ byl zvolen za účelem simulace doby provozu jaderného zařízení v délce 

30 let. Pomocí Larson-Millerovy parametrické rovnice (5.1) byla vypočítána doba (výdrž TZ), 

která odpovídá projektové životnosti zařízení 30-ti let. Materiálový parametr C=20 log(h)  

byl stanoven z odborné literatury a je použitelný pro C-Mn a nízkolegované oceli [41].   

Základní rovnice má tvar: 

 )log(PLM tCT   nebo  C
T

P
t LM log   [h]  nebo 

Ct

P
T

r

LM



log

  [K]  (5.1) 

, kde C je materiálový parametr, PLM je Larson-Millerův parametr, T je teplota 

v Kelvinech a t je doba do lomu v hodinách.   
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5.8 Zkušební vzorky     

Pro realizaci experimentálního programu bylo zhotoveno dostatečné množství vzorků 

při zachování jejich jednoznačné identifikace s vazbou na danou variantu návaru. Identifikace 

vzorků byla zajištěna a kontrolována v průběhu celého procesu zkoušek. Zbytky vzorků nebo 

již odzkoušené vzorky jsou uschovány pro dodatečné ověřování. Základní dělení navařeného 

návaru na menší praktičtější zkušební vzorky probíhalo na strojní pásové pile na kov.  

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 1: Přílohy č. 12.  

6 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ZKUŠEBNÍCH NÁVARŮ   

Rozsah zkoušek zkušebních návarů je uveden v tabulce 17. Doplňkové studie 

zkušebních návarů jsou součástí výzkumu a podporují tuto vědeckou práci. 

Tab. 17 Kontrola a zkoušení zkušebních kusů 

Zkušební kus Druh zkoušky Rozsah zkoušení 

Vícevrstvý návar 

 

Vizuální kontrola 100% 

Kapilární zkouška 100% 

Ultrazvuková zkouška 100% 

Boční zkouška lámavosti 

Nahrazena UT zkouškou 

a rozšířenou kontrolou 

makrostruktury. 

Kontrola makrostruktury 2 vzorky 

Kontrola mikrostruktury 2 vzorky 

Chemický rozbor 1 vzorek 

Kontrola obsahu feritu 1 vzorek 

Zkouška tvrdosti 1 proměření 

Zkouška mikrotvrdosti Vybrané vzorky 

Zkouška odolnosti proti 

mezikrystalové korozi 
Vybrané vzorky 

Metalografická analýza 

oduhličeného pásma 
Vybrané vzorky 

Elektronová analýza chemického 

složení 
Vybrané vzorky 

Elektronová analýza 

mikrostruktury 
Vybrané vzorky 

Elektronová analýzy morfologie 

necelistvostí a nehomogenit 
Vybrané vzorky 

Doplňkové studie 

Studie technologické 

proveditelnosti 
Vybrané vzorky 

6.1 Nedestruktivní posouzení návarů      

Nedestruktivní posouzení zkušebních návarů bylo provedeno před jejich rozřezáním 

na dílčí zkušební vzorky.  

Nedestruktivní zkoušky byly provedeny podle požadavků: 

 vizuální kontrola  ČSN EN ISO 17637 

 kapilární zkouška ČSN EN 571-1 

 ultrazvuková zkouška  ČSN EN ISO 17640 
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6.1.1 Vizuální kontrola návarů 

Během svařování zkušebních návarů byla prováděna 100 % vizuální kontrola povrchu 

každé navařené svarové housenky a povrchu každé navařené vrstvy návaru na zkušební 

desky. 

 Ve zkušebních návarech R32, R33, R36, R37 a R39 nebyly vizuální kontrolou 

nalezeny žádné vady, proto lze tyto návary označit za vyhovující. 

 Ve zkušebních návarech R31, R34, R35 a R38 byly vizuální kontrolou v návaru II 

nalezeny lineární vady typu trhlin, proto jsou tyto návary označeny za nevyhovující. 

V návaru I nebyly vizuální kontrolou nalezeny žádné vady. 

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 1: Přílohy č. 13.  

6.1.2 Kapilární zkouška návarů 

Po svaření všech vrstev byla provedena na návaru I a návaru II 100% kapilární 

zkouška povrchu navařeného návaru. V případě pochybností při mezioperační vizuální 

kontrole byla kapilární zkouška provedena i v průběhu svařování vrstvy nebo na povrchu 

navařené svarové housenky. 

Ve zkušebních návarech R32, R33, R36, R37 a R39 nebyly kapilární zkouškou 

nalezeny žádné vady, proto jsou tyto návary označeny za vyhovující. 

 Ve zkušebních návarech R31, R34, R35 a R38 byly kapilární zkouškou návaru II 

nalezeny lineární vady typu trhlin, proto jsou tyto návary označeny za nevyhovující. 

Zároveň tímto byly potvrzeny nálezy z vizuální kontroly. V návaru I nebyly kapilární 

zkouškou nalezeny žádné vady. 

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 1: Přílohy č. 14.  

6.1.3 Ultrazvuková zkouška návarů 

Po svaření všech vrstev byla provedena na návaru I a návaru II 100% ultrazvuková 

zkouška povrchu navařeného návaru. 

Ve zkušebních návarech  R31, R32, R33, R36, R37 a R39 nebyly nalezeny žádné 

vady, proto jsou tyto návary označeny za vyhovující. 

 Ve zkušebních návarech R34, R35 a R38 byly nalezeny lineární vady typu trhlin, 

proto jsou tyto návary označeny za nevyhovující. Zároveň tímto byly potvrzeny nálezy 

z vizuální kontroly a kapilární zkoušky. Ultrazvuková zkouška návaru I byla  

u kontrolovaných vzorků vyhovující. 

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 1: Přílohy č. 15.  

6.2 Destruktivní posouzení návarů      

Destruktivní zkoušky byly provedeny podle požadavků: 

 Kontrola makrostruktury - ČSN EN 1321 

 Kontrola mikrostruktury - ČSN EN 1321 

 Chemický rozbor - postup zkušební organizace  

 Kontrola obsahu feritu  - ČSN 42 0470  
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 Zkouška tvrdosti - ČSN EN ISO 9015-1 

 Zkouška mikrotvrdosti - ČSN EN ISO 9015-2 

 Zkouška odolnosti proti MKK - GOST 6032-84 

 Zkouška odolnosti proti MKK - ČSN EN ISO 12732 

 Metalografická analýza oduhličeného pásma - ČSN EN 1321 

 Elektronová analýza chemického složení - postup zkušební organizace 

 Elektronová analýza mikrostruktury - postup zkušební organizace    

 Elektronová analýza necelistvostí a nehomogenit - postup zkušební organizace    

6.2.1 Kontrola makrostruktury 

 Zkoušené vzorky byly připraveny broušením tak, aby byla jasně patrná hranice 

ztavení, tepelně ovlivněná oblast a způsob kladení housenek. 

Metalografickým hodnocením makrostruktury zkušebních návarů č. R33.1(2, 3), 

R34.1, R36.1(2, 3), R37.1(2, 3) a R39.1(2, 3) nebyly nalezeny žádné vady, proto jsou tyto 

návary označeny za vyhovující. 

Metalografickým hodnocením makrostruktury zkušebních návarů č. R31.1(2), 

R32.1(1R, 2), R34.2, R35.1A(B) a R38.1(2, 3) byly nalezeny lineární vady typu trhlin 

(staženin), proto jsou tyto návary označeny za nevyhovující.  

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 1: Přílohy č. 16.  

6.2.2 Kontrola mikrostruktury 

 Zkoušené vzorky byly připraveny broušením a opakovaným mechanickým leštěním 

diamantem tak, aby byla jasně patrná hranice zrna, struktura zrna, struktura tuhého roztoku 

a segregace. 

Metalografickým hodnocením mikrostruktury zkušebních návarů č. R33.1(2, 3),  

R36.1(2, 3), R37.1(2, 3) a R39.1(2, 3) nebyly nalezeny žádné vady, proto jsou tyto návary 

označeny za vyhovující.  

Metalografickým hodnocením mikrostruktury zkušebních návarů č. R32.1R 

a R38.1(2, 3) byly nalezeny lineární vady typu trhlin (mikrostaženin) v mezidendritických 

oblastech, proto jsou tyto návary označeny za nevyhovující. Trhliny sledují dendritickou 

texturu návaru.  

Z důvodu nevyhovujícího metalografického hodnocení makrostruktury "nálezy 

trhlin" u zkušebních návarů č.  R31.1(2), R32.1(2), R34.2 a R35.1A(1B), nebylo již 

vyhodnocení mikrostruktury prováděno.   

 S ohledem na variantu zkušebního návaru je mikrostruktura svarového kovu licí 

austenitická s δ-feritem nebo bez δ-feritu. Mikrostruktura vykazuje výrazné dendrity, které 

jsou orientovány kolmo k rozhraní vrstev. V mikrostruktuře byly rovněž pozorovány 

nehomogenity, které se jeví jako tmavě zbarvené kulovité částice připomínající dutiny.    

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 1: Přílohy č. 17.  

6.2.3 Chemický rozbor 

Na zkušebním návaru I a návaru II bylo po jednotlivých vrstvách provedeno měření 

chemického složení metodou rentgenové fluorescence (XRF) analyzátorem typu Oxford 

Instruments X-MET 5100. 



VŠB – Technická univerzita Ostrava Autoreferát disertační práce 

 

 35 

Chemický rozbor vzorků č.  R31, R34, R35 a R38 prokázal v první vrstvě návaru I 

vlivem promíšení se základním materiálem výrazný pokles obsahu chromu a niklu 

v porovnání s inspekčním certifikátem. Pouze u vzorku  R38 (metoda svařování 136) není 

pokles obsahu chromu a niklu tak výrazný jako u ostatních vzorků (metoda svařování 111).   

U všech vzorků má obsah železa opačný průběh, kdy jeho koncentrace klesá proti 

rostoucímu obsahu niklu. Finální vrstva návaru I vykazuje již srovnatelný obsah legujících 

prvků v porovnání s inspekčním certifikátem. V první vrstvě návaru II došlo k malému 

poklesu obsahu chromu, avšak svarový kov se nalegoval niklem na více něž dvojnásobek 

v porovnání s čistým svarovým kovem přídavných materiálů. Finální vrstva návaru II 

vykazuje již srovnatelný obsah legujících prvků v porovnání s inspekčním certifikátem. 

Chemický rozbor na straně návarových vrstev vzorků R33 a R39 prokázal,  

že ve vrstvách návaru I a návaru II nedochází k  velkým rozdílům obsahu chromu, niklu 

a ostatních legujících prvků v porovnání s inspekčním certifikátem. Rovněž u všech vzorků 

nedochází k zásadním změnám obsahu železa, jeho koncentrace ve svarovém kovu  

je ustálená. V první vrstvě návaru I došlou pouze k pozvolnému poklesu chromu  

a niklu bez skokových změn.  První vrstva návaru II má již srovnatelný obsah legujících 

prvků v porovnání s čistým svarovým kovem. 

Chemický rozbor na straně návarových vrstev vzorků R32 a R36  prokázal v první 

vrstvě návaru I vlivem promíšení se základním materiálem mírný pokles obsahu chromu  

a niklu (molybdenu) v porovnání s inspekčním certifikátem. U všech vzorků má opačný 

průběh obsah železa, kdy jeho koncentrace klesá proti rostoucímu obsahu niklu. Pouze  

u vzorku R36 v oblasti (B) návar ZIO-8 je koncentrace železa ustálená a to vlivem příliš 

neměnícího se obsahu niklu ve svarovém kovu. Finální vrstva návaru I vykazuje  

již srovnatelný obsah legujících prvků v porovnání s inspekčním certifikátem. V první 

vrstvě návaru II došlo k  malému nárůstu obsahu niklu v porovnání s čistým svarovým 

kovem, obsah chromu se výrazně nezměnil. U vzorku R36 v oblasti (B) návar ZIO-8  

se tento uvedený nárůst obsahu niklu neprojevil a to vlivem srovnatelného obsahu niklu  

se svarovým kovem v  návaru I. Finální vrstva návaru II vykazuje již srovnatelný obsah 

legujících prvků v porovnání s inspekčním certifikátem.    

Chemický rozbor na straně návarových vrstev vzorku R37 prokázal v první vrstvě 

návaru I vlivem promíšení se základním materiálem výrazný pokles obsahu chromu  

a niklu v porovnání s inspekčním certifikátem. U vzorku v oblasti návaru I byl naměřen 

opačný průběh obsahu železa, kdy jeho koncentrace klesá proti rostoucímu obsahu niklu. 

Finální vrstva návaru I vykazuje již srovnatelný obsah legujících prvků v porovnání 

s inspekčním certifikátem. V  oblasti návaru II vlivem použití feritického přídavného 

materiálu (na niklový návar I), došlo ke skokovým změnám v chemickém složení svarového 

kovu. Obsah chromu a niklu se výrazně snižuje v závislosti na počtu navařených vrstev. 

Obsah železa má v této oblasti  návaru II opačný průběh, kdy jeho koncentrace stoupá. 

Finální vrstva návaru II již vykazuje srovnatelný obsah legujících prvků v porovnání 

s inspekčním certifikátem. 

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 1: Přílohy č. 18.  

6.2.4 Kontrola obsahu feritu 

Stanovení obsahu feritu na vzorcích zkušebního návaru bylo provedeno dle normy 

ČSN 42 0470 [34]. Ke  stanovení obsahu feritu na vzorcích s  návarem byla použita 

magnetická metoda pomocí zařízení Dr. Förster 1.053 a Feritscope M10/10B s jednopólovou 

dotykovou sondou pro měření magnetické polarizace. Rozptyl výsledků, daný měřící 

metodou, přístrojem a jinými faktory byl eliminován odpovídajícím značným počtem měření.  
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Kontrola obsahu feritické fáze na vzorcích zkušebního návaru č. R33.1 

a R39.1 prokázala její dostatečnou přítomnost a to ve všech vrstvách návaru I  

a návaru II. V oblasti návaru I bylo naměřeno cca 6 až 15 % a v oblasti návaru II 

cca 4 až 10 % feritické fáze.  V austenitické struktuře svarového kovu se obvykle vyžaduje 

za teploty okolí obsah 2 až 8 % feritu někdy i více. Přítomnost v požadovaném obsahu má 

příznivý účinek na odstranění citlivosti k praskání za tepla, protože umožňuje vyšší 

rozpustnost některých doprovodných nebo slitinových prvků, jako např. síry nebo fosforu. 

Míra segregace a možnost vzniku nízkotavitelných eutektik se tímto snižuje. Z pohledu 

svařitelnosti lze tyto návary označit za vyhovující. 

Kontrola obsahu feritické fáze na vzorcích zkušebního návaru č. R31.1, R32.1R  

a R38.1 neprokázala její dostatečnou přítomnost a to ve všech vrstvách návaru I  

a návaru II. V oblasti návaru I bylo naměřeno cca 0 až 7 % a  v oblasti návaru II cca 0 až 3 

% feritické fáze. Horní meze obsahu feritické fáze naměřené v oblasti první vrstvy návaru I 

jsou zkresleny přítomností feromagnetické fáze z hranice ztavení se základním feritickým 

materiálem 22K (20Mn5). V oblasti druhé vrstvy návaru I již byly naměřeny nižší hodnoty 

v rozsahu cca 0 až 2 %. Tyto obsahy nezaručují příznivý účinek na odstranění citlivosti 

k praskání svarového kovu za tepla. Z pohledu svařitelnosti lze tyto návary označit  

za nevyhovující. 

Kontrola obsahu feritické fáze na vzorku zkušebního návaru č. R37.1 neprokázala 

její dostatečnou přítomnost ve všech vrstvách návaru I. V oblasti návaru I bylo naměřeno 

cca 0,1 až 2,9 % feritické fáze. U návaru II v oblasti první vrstvy bylo naměřeno cca 17  

až 25 % a  v oblasti druhé a třetí vrstvy již nad 50 % feritické fáze, což je mimo měřící 

rozsah přístroje. Vzhledem k tomu, že návar II je zhotovený feritickým přídavným 

materiálem, proto nebudou změřené obsahy feritické fáze již dále hodnoceny.   

Kontrola obsahu feritické fáze na vzorku zkušebního návaru R36.1 v oblasti (A) 

návaru I neprokázala její dostatečnou přítomnost a to včetně vrstev návaru II nad touto 

oblastí.  V oblasti (A) návaru I bylo naměřeno cca 0,1 až 3,5 % a  v oblasti návaru II 

cca 0,5 až 3 % feritické fáze. Horní meze obsahu feritické fáze naměřené v oblasti první 

vrstvy návaru I jsou zkresleny přítomností feromagnetické fáze z hranice ztavení  

se základním feritickým materiálem 22K (20Mn5). V oblasti druhé vrstvy návaru I již byly 

naměřeny nižší hodnoty v rozsahu cca 0,05 až 0,1 %. Proto není v oblasti (A) návaru I  

a návaru II dostatečně zaručen příznivý účinek na odstranění citlivosti k praskání 

svarového kovu za tepla.  Z pohledu svařitelnosti lze tyto návary označit za nevyhovující.   

Kontrola obsahu feritické fáze na vzorku zkušebního návaru č.  R36.1 v oblasti (B) 

návaru I prokázala oproti oblasti (A) její vyšší přítomnost a to včetně vrstev návaru II nad 

touto oblastí. Přesto se našla místa kde naměřená hodnota feritické fáze se dostala pod 2 %.  

V oblasti (B) návaru I bylo naměřeno cca 1,9 až 3,5 %  a  v oblasti návaru II cca 1,8  

až 4,5 %. Tímto byl do jisté míry v oblasti (B) zaručen příznivý účinek na odstranění 

citlivosti k praskání svarového kovu za tepla. Z pohledu svařitelnosti lze tyto návary označit 

za podmíněně vyhovující. 

6.2.5 Zkouška tvrdosti 

Zkoušení tvrdosti na vzorcích návarů podle Vickerse (HV 10) bylo provedeno 

 podle ČSN EN ISO 9015-1. Měření proběhlo při teplotě okolí 20°C. Kritériem  

pro vyhodnocení zkoušek tvrdosti byla norma ČSN EN ISO 15614-1. Požadavek  

na tvrdost pro základní materiál, TOO a návar byl stanoven na hodnotu max. 330 HV 10 

pro návary v žíhaném stavu a max. 380 HV10 pro návary v nežíhaném stavu. Kritérium bylo 

zvoleno s ohledem na materiál 22K a bylo použito i pro austenitický materiál  

a niklové slitiny, ačkoliv pro tyto materiály není hodnota tvrdosti normativně stanovena. 
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Zkouška tvrdosti na vzorcích zkušebního návaru č. R32.1R, R33.1(2, 3), R36.1(2, 3), 

R37.2, R38.1 (2, 3) a R39.1(2, 3) prokázala, že naměřené hodnoty tvrdosti v oblasti 

základního materiálu, TOO a jednotlivých vrstev návaru jsou ve všech případech nižší než 

je stanovené kritérium, proto jsou tyto návary z hlediska tvrdosti označeny za vyhovující.    

Zkouška tvrdosti na vzorcích zkušebního návaru č. R37.1(3) prokázala, 

že naměřené hodnoty tvrdosti v oblasti základního materiálu, TOO a návaru I jsou ve všech 

případech nižší než je stanovené kritérium, avšak naměřené hodnoty tvrdosti zejména 

v oblasti druhé vrstvy (místy i první vrstvy) návaru II jsou výrazně vyšší než je stanovené 

kritérium, proto jsou tyto návary z hlediska tvrdosti označeny za nevyhovující.    

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 1: Přílohy č. 19.  

6.2.6 Zkouška mikrotvrdosti 

Zkoušení mikrotvrdosti na vzorcích návarů podle Vickerse (HV 0.04) bylo provedeno 

podle ČSN EN ISO 9015-2. Měření proběhlo při teplotě okolí 20°C. Kritériem  

pro vyhodnocení zkoušek mikrotvrdosti byla norma ČSN EN ISO 15614-1, kde byly 

požadavky zvoleny jako pro zkoušku tvrdosti. Požadavek na mikrotvrdost pro definované 

rozhraní byl stanoven na hodnotu max. 330 HV 0,04 pro návary v žíhaném stavu  

a max. 380 HV 0,04 pro návary v nežíhaném stavu. Kritérium bylo zvoleno s ohledem 

na materiál 22K a bylo použito i pro austenitický materiál a niklové slitiny, ačkoliv pro tyto 

materiály není hodnota tvrdosti normativně stanovena. 

Zkouška mikrotvrdosti na vzorcích zkušebního návaru č. R32.1R, R33.1(2, 3), 

R36.1(2, 3), R37.1(2, 3), R38.1 (2, 3), R39.1(2, 3) a R40.1A (1B, 1C,1 D) prokázala, 

že naměřené hodnoty mikrotvrdosti v oblasti rozhraní mezi základním materiálem a první 

vrstvou návaru I jsou ve všech případech výrazně nižší než je stanovené kritérium,  

proto jsou tyto návary z hlediska mikrotvrdosti označeny za vyhovující.  

Zkouška mikrotvrdosti na vzorcích zkušebního návaru č. R37.1(2, 3) prokázala, 

že naměřené hodnoty mikrotvrdosti v oblasti rozhraní mezi vrstvami návaru I a návaru II 

jsou ve všech případech nižší než je stanovené kritérium, proto jsou tyto návary z hlediska 

mikrotvrdosti označeny za vyhovující. 

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 1: Přílohy č. 20.  

6.2.7 Zkouška odolnosti proti mezikrystalové korozi 

Zkoušení odolnosti zkušebních návarů proti mezikrystalové korozi (MKK) bylo 

provedeno podle předpisu GOST 6032-84 metodou AMU, spočívající v metalografickém 

hodnocení korozně zkoušeného vzorku a podle metody elektrochemické potenciokinetické 

reaktivace (DL-EPR) podle ČSN EN ISO 12732 [36, 37]. Při vyhodnocení odolnosti vzorků 

proti MKK bylo čerpáno z normy ČSN 03 8169 a technické odborné literatury Vladimír Číhal 

„Mezikrystalová koroze ocelí a slitin Praha 1984“ [9, 35]. 

6.2.7.1 Metoda AMU podle GOST 6032-84 (ČSN 03 8169)  

Zkouška odolnosti proti MKK metodou AMU podle GOST 6032-84 prokázala,  

že struktura návarů s vysokým obsahem chromu a nízkým obsahem uhlíku má vyšší 

odolnost proti korozi a nevykazuje sklon k mezikrystalové korozi. Do této skupiny  

lze zařadit návary na vzorkách  R31.2, R33.2(3) a R39.2(3). Stav hodnocených povrchů 

na návarech odpovídal sporadickému poškození s hloubkou porušení hranic zrn  
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až do cca 70 μm. Vliv tepelného zpracování TZ 450°C/500h se ve srovnání s TZ 640°C/6h 

projevil mírným zhoršením citlivosti resp. v exponovaných oblastech došlo k nárůstu 

hloubky porušení hranic zrn. 

Oproti tomu struktura s nižším obsahem chromu, vyšším obsahem niklu a uhlíku  

má menší odolnost proti mezikrystalové korozi. Do této skupiny lze zařadit zkušební návary 

na vzorkách R32.1R, R32.2, R36.2(3), R37.2(3) a R38.2. Stav hodnocených povrchů  

na návarech odpovídal intenzivnímu souvislému poškození s hloubkou porušení hranic zrn 

až do cca 300 μm. Vyhodnocení zkoušek bylo velmi ztíženo rozpouštěním oceli 22K 

ve zcitlivujícím roztoku a tím kontaminací zkušebního prostředí. 

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 1: Přílohy č. 21.  

6.2.7.2 Metoda DL-EPR podle ČSN EN ISO 12732   

Tepelné ovlivnění nebo zpracování mělo značný vliv na průběh polarizačních křivek 

naměřených na vyznačených vrstvách návarů. Získané výsledky ukazují, že kombinace 

návaru I a návaru II z austenitického svarového kovu s nižším obsahem uhlíku  

pod 0,03 hm. % mají vyšší odolnost proti MKK. Tyto výsledky jsou ve shodě s již 

publikovanými výsledky odborných studií, podle kterých u těchto austenitických materiálů 

nedojde k MKK. Zároveň mezi důležité zjištění patří, že se metodou DL-EPR prokázalo 

u austenitického základního materiálu s uhlíkem 0,065 hm. % po TZ 640°C/6h zcitlivění  

se slabou náchylnosti k MKK.  

Na některých vrstvách nebyly exponované oblasti rozlišitelné od okolního slabě 

naleptaného původního povrchu, pravděpodobně z důvodu vyššího obsahu Mo a zvýšené 

korozní odolnosti. Při mikroskopickém sledování byly zde viditelné velmi úzké naleptané 

oblasti, připomínající velmi tenké vlasové mikrotrhliny, pravděpodobně podél hranic 

dendritů. Na návarech Cr-Ni byly nalezeny oblasti hluboce naleptaných dendritů, 

připomínající řadu mikrotrhlin. Tyto necelistvosti nebyly zjištěny na návaru z uhlíkové 

oceli, kde byly hlavně pozorovány prohlubně podél okrajů vrstev a docházelo  

zde k plošnému rozpouštění oceli. 

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 1: Přílohy č. 22.  

6.2.8 Metalografická analýza oduhličeného pásma 

Stanovení šířky oduhličeného pásma bylo provedeno metalografickým hodnocením. 

Vzorky pro hodnocení byly připraveny broušením a opakovaným mechanickým leštěním 

diamantem.  

Na základě získaných výsledků z metalografického měření šířky oduhličeného 

pásma na straně základních materiálů a provedené analýzy charakteru oduhličení,  

lze konstatovat, že u vzorků došlo k rozdílným rozsahům oduhličení. Návary bez tepelného 

zpracování resp. ve stavu po svaření, nevykazovaly žádná viditelná pásma oduhličení. 

Zatímco u návarů po tepelném zpracování již proces oduhličení byl zpozorován.  

Vliv tepelného zpracování na míru oduhličení byl prokázán v režimu TZ 640°C/6h  

a TZ 450°C/500h. U návarů po TZ 450°C/500h ve srovnání s návary po TZ 640°C/6h  

se mírně zvýšila hloubka oduhličení, proto nelze zcela vyloučit, že u těchto návarů může 

v přechodové oblasti dojít i k poklesu mechanických vlastností.  
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U návarů bez aplikace tepelného zpracování má oduhličení převážně charakter 

sporadického nebo částečného nesouvislého oduhličení na straně základního materiálu 

22K s max. šířkou pásma až 150 μm. Pouze u vzorků R32.2, R33.2 a R33.3 po aplikaci 

tepelného zpracování dosahuje max. šířka oduhličeného pásma až 290 μm. U těchto vzorků 

má oduhličení převážně charakter souvislého téměř úplného oduhličení na straně 

základního materiálu 22K. U návaru R38.1(2,3) s niklové slitiny bez TZ, ale i po TZ nebylo 

na straně základního materiálu zjištěno žádné pásmo oduhličení. 

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 2: Přílohy č. 23.  

6.2.9 Elektronová analýza chemického složení 

Na vybraných návarech byly provedeny liniové analýzy chemického složení kolmo 

k povrchu návaru. Tyto linie byly analyzovány metodou EDS a WDS. Metoda EDS  

byla použita pro měření celkového složení materiálu návarů, jmenovitě pak prvků Cr, Ni, Mn, 

Mo, Nb a Si. Metoda WDS byla použita pro měření koncentrace uhlíku v oblasti rozhraní 

mezi základním materiálem a první vrstvou návaru I.  

V rozhraní spoje mezi základním materiálem 22K a první vrstvou návaru vzniká 

promíšení materiálů což je patrné na profilech obsahu substitučních prvků. Následkem 

toho vzniká na straně materiálu 22K oblast se zvýšeným obsahem chromu a niklu, která 

zároveň vykazuje zvýšenou hodnotu koncentrace uhlíku. Analogicky vzniká v materiálu 

návaru v těsné blízkosti svarového rozhraní se základním uhlíkovým materiálem úzká 

oblast se sníženým obsahem substitučních prvků.  

Tepelným zpracováním došlo v  rozhraní mezi návarem a základním materiálem 

k redistribuci uhlíku směrem z nelegovaného základního materiálu 22K do materiálu 

návaru. V promíšené oblasti dochází k lokálnímu nárůstu obsahu uhlíku nad úroveň 

základního materiálu. Rozdíl v míře nauhličení a oduhličení ve vzorcích není výrazný, 

hodnota rozdílu je na hranici rozlišovací schopnosti použitého spektrometru, hloubka 

nauhličené oblasti se prakticky nezměnila a je možné konstatovat, že většina změn 

v chemickém profilu přes toto rozhraní proběhla při TZ 640°C/6h  po svařování. 

Měření chemických profilů přes rozhraní austenitických návarů (X3CrNiNb24-13 + 

X3CrNi19-10) je komplikováno výrazným promíšením a relativně malými rozdíly 

v chemickém složení kombinovaných svarových kovů. Tyto návary se z pohledu 

naměřených obsahů substitučních prvků jeví jako více homogenní bez skokových 

koncentračních změn. V případě měření chemických profilů přes rozhraní návarů na bázi 

niklové slitiny (X2NiCr70-20) a austenitických návarů (X3CrNi19-10) je poměrně dobře 

vidět ostré rozhraní mezi návary, doprovázené skokovou změnou chemického složení.  

Tyto návary jsou z pohledu obsahů substitučních prvků velmi heterogenní. 

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 2: Přílohy č. 24.  

6.2.10 Elektronová analýza mikrostruktury 

Vzhledem k tomu, že varianta návaru R36 je s ohledem na použité přídavné materiály 

a základní materiál nejvíce blízká původní výrobní technologii navařování vícevrstvých 

přechodových návarů v jaderné energetice, proto bylo ještě provedeno u vybraného vzorku 

R36.1 detailní sledování mikrostruktury pomocí energiově dispersního analyzátoru IXRF 500 

a řádkovacího elektronového mikroskopu JSM 5510 LV.  
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Z hodnocení mikrostruktury vyplývá, že všechny sledované oblasti návaru R36.1 

jsou bez trhlin. Chemické složení analyzovaných oblastí odpovídá svarovému kovu 

použitých přídavných materiálů s  ohledem na stupeň promíšení. V oblasti návaru 

z austenitického svarového kovu (X7CrNiMo18-11-3 + X10CrNi25-13) byla zjištěna 

přítomnost strukturních fází odpovídajících delta feritu. V oblasti rozhraní mezi niklovým 

návarem (X8NiCrMo24-16-6) a austenitickým návarem (X7CrNiMo18-11-3) byla již 

přítomnost delta feritu výrazně menší než v předchozí popsané oblasti. V niklovém návaru 

(X8NiCrMo24-16-6) tyto částice nepravidelného tvaru nebyly zjištěny, proto se jedná o čistě 

austenitickou strukturu bez delta feritu. Ve všech vrstvách návaru byly zjištěny 

nehomogenity (tmavé částice), které vykazovaly oproti matrici vyšší obsah Ti, Al (oxidické 

vměstky). Charakter mikrostruktury vzorku R36.1 odpovídá získaným výsledkům 

z předchozího metalografického hodnocení. Proto je z pohledu mikrostruktury tento návar 

označen za podmíněně vyhovující.  

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 2: Přílohy č. 25.  

6.2.11 Elektronová analýza necelistvostí a nehomogenit 

Vzhledem k  výskytu trhlin v návarech varianty R31, R32 a R38 byly vybrané vzorky 

předány k dalším fraktografickým rozborům. V této etapě prací byly pořízeny snímky 

z řádkovacího elektronového mikroskopu JSM 5510 LV. Dále byla pomocí energiově 

dispersního analyzátoru RIXF 500 provedena lokální elektronová analýza chemického složení 

materiálu. U vzorku R32.1R byla využita možnost použití nového unikátního zařízení firmy 

Jeol - mikroskop JSM 7800F s analyzátorem EDS AZtec X-Max Premium.  

Z hodnocení vzorků vyplývá, že u všech sledovaných návarů byla potvrzena četná 

přítomnost trhlin v licí značně nehomogenní struktuře v oblasti austenitického návaru II  

(X3CrNi19-10). Mikrostruktura návarů je značně nehomogenní a je tvořena výraznými 

dendrity, které jsou orientovány kolmo k rozhraní vrstev. Dendritická struktura  

je výraznější u prvních vrstev návarů I nanesených na ocel 22K.   

Většina nalezených trhlin je soustředěna v oblasti rozhraní mezi niklovým  

návarem (X8NiCrMo24-16-6, X2NiCr70-20) a austenitickým návarem (X3CrNi19-10). 

Mikromorfologie lící trhlin odpovídá licím vadám a mají všechny stejný charakter. V okolí 

trhlin nebyly nalezeny žádné zjevné stopy plastické deformace. Na lících trhlin byly 

pozorovány částice s charakteristickým hvězdicovitým tvarem, které v závislosti na typu 

návaru (svarového kovu) obsahují poměrně vysoké koncentrace niobu cca až 69 hm. %, 

dále je přítomen molybden cca až 12 hm. %. Rovněž v okolí trhlin byly zjištěny pásy 

světlého precipitátu, které jsou obohaceny o molybden a niob cca až 13 hm. %. 

Mikromorfologické znaky nalezených trhlin jsou zcela charakteristické pro licí vady typu 

staženin, jejichž příčinou vzniku je smršťování tavné lázně v mikroobjemu. V návarech byly 

nalezeny i spojité útvary připomínající trhliny, které sledují směr dendritů. Tvarem  

se pravděpodobně jedná o systém více či méně propojených dutinek na hranicích dendritů, 

které jsou propojeny pásy světlé fáze obohacené o niob. V blízkosti těchto světlých fází  

byly ojediněle přítomny i tmavé fáze obohacené o chrom cca až 27 hm. % a molybden  

cca až 2 hm. %, avšak s nižší koncentrací niklu cca 7 hm. % oproti okolní matrici. 

Pravděpodobně se jedná o fáze delta feritu v austenitickém svarovém kovu. 

V celém objemu všech návarů se vyskytují malé okrouhlé útvary do velikosti  

cca 2 μm. Nebylo zjištěno, že by se tyto částice přednostně vyskytovaly v prostorech mezi 

dendrity, nebyla prokázána jejich souvislost se vznikem trhlin. Pomocí analýzy chemického 

složení bylo prokázáno, že tyto částice resp. sférické inkluze obsahují kromě  
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prvků uvedených ve složení výchozích materiálů ještě hliník cca až 20 hm. % a titan  

cca až 30 hm. %.  U vzorků s prvním niklovým návarem (X8NiCrMo24-16-6) byl ve všech 

navařených vrstvách prokázán výskyt částic fází bohatých na molybden až 26 hm. %. 

Vysoké koncentrace niobu až 30 hm. % byly naměřeny ve sférických částicích niklového 

návaru (X2NiCr70-20). 

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 2: Přílohy č. 26.  

7 STUDIE TECHNOLOGICKÉ PROVEDITELNOSTI NÁVARŮ   

Vzhledem k tomu, že se v současné době hromadí případy výskytu vad typu trhlin 

v heterogenních svarových spojích dlouhodobě provozně exponovaných, je proto nezbytně 

nutné určit povahy těchto poškození, které mohou být způsobeny již při nedodržení výrobních 

technologických postupů. Proto v rámci studie technologické proveditelnosti heterogenních 

návarů, jsou na vybraných vzorcích z provozně exponovaného svarového spoje provedeny 

laboratorní zkoušky s ohledem na posouzení strukturní stability přechodového návaru. 

Za účelem prokázání vlivu výrobních technologických odchylek na kvalitu svarového spoje 

byly v rámci studie technologické proveditelnosti svařeny a vyhodnoceny zkušební návary  

v různých variantách svařovacích parametrů. 

7.1 Experimentální zkoušky vzorku R42.2      

Pro provedení  experimentálních zkoušek v rámci studie technologické proveditelnosti 

heterogenních návarů, byly získány tři vzorky z provozně exponovaného heterogenního 

svarového spoje s označením R42.2A, R42.2B a R42.2C. 

Vzorek R42.2 je tvořen následujícími materiály: 

 základní materiál - ocel 22K  

 návar I - plný drát Sv10Ch16N25AM6 + tavidlo OF10 - metoda svařování automatem 

pod tavidlem (121) 

 návar II - plný drát Sv04Ch19N11M3 + tavidlo OF6 - metoda svařování automatem 

pod tavidlem (121) 

 výplň svaru - obalená elektroda EA-400/10T - metoda ručního obloukového svařování 

obalenou elektrodou (111) 

7.1.1 Kontrola mikrostruktury vzorku R42.2  

Pro kontrolu mikrostruktury s ohledem na vyhodnocení makrovýbrusu byl vybrán 

vzorek R42.2C. Po vybroušení a mechanickém leštění byly preparáty sledovány pomocí 

řádkovacího elektronového mikroskopu JSM 5510 LV. V některých případech bylo sledování 

mikrostruktury doplněno lokální elektronovou analýzou chemického složení materiálu 

pomocí energiově dispersního analyzátoru rtg. záření IXRF 500.  

Z hodnocení vzorku vyplývá, že v celém objemu návaru I (X10NiCrMo25-16-6),  

návaru II (X4CrNiMo19-11-3) a výplně svaru (X7CrNiMo18-11-2,5) bylo zjištěno velké 

množství nehomogenit. Mikrostruktura návarů a výplně je tedy značně nehomogenní  

a je tvořena výraznými dendrity, které jsou orientovány kolmo k rozhraní vrstev.  

U nehomogenit se převážně jedná o tmavě zbarvené kulovité vměstky, vykazující oproti 

okolní matrici vyšší koncentraci Al cca až 23 hm. %. Dále byl v objemu svarového kovu 

prokázán výskyt částic (fází) bohatých na molybden až 17 hm. %.  Metalografickým 

hodnocením se zaměřením na způsob kladení housenek byla zjištěna poměrně tenká vrstva 

návaru I a v analyzované oblasti B je tato vrstva dokonce přerušena resp. chybí.  
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Změny v tloušťce návaru I jsou doprovázeny i změnami v chemickém složení. Nelze 

tímto vyloučit, že patrně došlo k jejímu odtavení při nanášení (zhotovení) návaru II. 

V ostatních oblastech nebylo zeslabení návaru I již zjištěno a tloušťka návaru I  

se pohybovala v rozmezí cca 2 až 2,8 mm. Vzhledem k poměrně shodnému chemickému 

složení svarového kovu je rozhraní mezi návarem II a výplní svaru méně výrazné.  

V návaru II byla nalezena osamocená trhlina orientována ve směru dendritů. 

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 2: Přílohy č. 27.  

7.1.2 Chemický rozbor vzorku R42.2 

Na vzorcích R42.2A(B, C) v oblasti základního materiálu, návaru I, návaru II  

a výplně svaru bylo provedeno kontrolní měření chemického složení metodou rentgenové 

fluorescence analyzátorem typu Oxford Instruments X-MET 5100.  

Chemický rozbor na straně návarových vrstev vzorků R42.2A(C) vykazuje, že vrstva 

návaru I vlivem promíšení se základním materiálem má výrazný pokles obsahu chromu  

na cca 13 hm. %, niklu na cca 16 hm. % a molybdenu na cca 3 hm. % v porovnání 

s chemickým složením čistého svarového kovu. Pouze u vzorku R42.2B byly naměřeny 

poměrně odpovídající hodnoty chemického složení promíšeného svarového kovu s obsahem 

chromu cca až 12,5 hm. %, niklu 20 hm. % a molybden až 4 hm. % Ve vrstvě  návaru II 

došlo vlivem použití odlišného přídavného materiálu než u návaru I ke skokové změně 

v obsahu chromu a niklu. Koncentrační křivka nárůstu chromu šla oproti koncentrační 

křivce poklesu niklu. K výraznému poklesu nedošlo u obsahu molybdenu cca až 3 hm. %. 

Oblast výplně svaru se vzhledem k naměřeným změnám chemického složení jeví jako více 

homogenní s obsahem chromu až 19 hm. %, niklu až 12 hm. % a molybdenu až 2,5 hm %.  

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 2: Přílohy č. 28.  

7.1.3 Elektronová analýza chemického složení vzorku R42.2 

Na vzorcích R42.2A (B, C) byly provedeny liniové analýzy chemického složení 

kolmo ke směru sváření. Tyto linie byly analyzovány metodou EDS pro měření celkového 

složení materiálu návarů, jmenovitě pak prvků Cr, Ni, Mn, Mo a Si. Pro měření EDS spekter  

byl použit rastrovací elektronový mikroskop Tescan VEGA3 s EDS detektorem. 

 V rozhraní spoje mezi základním materiálem 22K a první vrstvou návaru I 

(X10NiCrMo25-16-6) vzniká promíšení materiálů což je patrné na profilech obsahu 

substitučních prvků. Následkem toho vzniká na straně materiálu 22K oblast se zvýšeným 

obsahem chromu a niklu. Analogicky vzniká v materiálu návaru v těsné blízkosti svarového 

rozhraní se základním uhlíkovým materiálem úzká oblast se sníženým obsahem 

substitučních prvků. Vliv exponovaného provozního prostředí se na změny chemického 

složení svarového kovu tímto měřením neprokázal.  

Měření chemických profilů přes rozhraní austenitických návarů II (X4CrNiMo19-

11-3) a výplně svaru (X7CrNiMo18-11-2.5) je komplikováno výrazným promíšením  

a relativně malými rozdíly v chemickém složení kombinovaných svarových kovů.  

Tyto návary se z pohledu naměřených obsahů substitučních prvků jeví jako více homogenní 

bez skokových koncentračních změn. V případě měření chemických profilů přes rozhraní 

návarů I (X10NiCrMo25-16-6) na bázi niklu a austenitických návarů II (X4CrNiMo19-11-

3) je poměrně dobře vidět ostré rozhraní mezi návary, doprovázené skokovou změnou 

chemického složení. Tyto návary jsou z pohledu obsahů substitučních prvků velmi 

heterogenní. 
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U vzorku R42.2A a R42.2B byla analýzou chemického složení v oblasti linie A 

potvrzena přítomnost návaru II a návaru I s rozhraním do základního materiálu. Chemické 

složení návaru II a návaru I odpovídá chemickému složení použitých přídavných materiálů. 

Chemické složení v oblasti linie B rovněž odpovídá chemickému složení použitých 

přídavných materiálů pro návar II a výplň svaru. U vzorku R42.2A v oblasti rozhraní mezi 

návarem I a základním materiálem byla analýza chemického složení do jisté míry ovlivněna 

lineární vadou, která se šířila v pásmu tohoto rozhraní.  

Změřené chemické složení vzorku R42.2A v oblasti linie A v blízkosti lineární vady 

odpovídá chemickému složení návaru I a základního materiálu. Rozptyl hodnot v daném 

rozhraní je dán vzájemným promíšením svarového kovu se základním feritickým 

materiálem. U vzorku R42.2C bylo analýzou chemického složení v oblasti linie A zjištěno, 

že návar I v oblasti rozhraní se základním materiálem chybí resp. změřené hodnoty 

koncentrace jednotlivých prvků v této oblasti odpovídají více méně chemickému složení 

svarového kovu návaru II. Chemické složení v oblasti linie B již odpovídá chemickému 

složení použitých přídavných materiálů pro návar II a výplň svaru. Zrcadlová resp. skoková 

změna koncentrace substitučních prvků chromu a niklu v oblasti linie A mezi návarem I 

a návarem II, odpovídá chemickému složení použitým typů přídavných materiálů. 

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 2: Přílohy č. 29.  

7.2 Experimentální zkoušky vzorku R40.1      

Za účelem ověření vlivu změny konstrukčního parametru (výšky návaru) na kvalitu 

heterogenního návaru na oceli 22K byl v rámci studie přechodových oblastí zhotoven nový 

zkušební návar, který byl dále podrobněji analyzován. Na plochu desky z oceli 22K  

byl navařen zkušební návar metodou svařování MMA 111 - ruční obloukové svařování 

obalenou elektrodou (tab. 18).  

Tab. 18 Označení zkušebního návaru 

Označení návaru ZM Návar I Návar II 

R40.1 22K EA-395/9 EA-400/10T 

Návar byl proveden podle zpracovaného postupu svařování pWPS (tab. 19).  

Tab. 19 Zkušební návar a jeho provedení 

Označení 

návaru 
Přídavný materiál 

Návar I Metoda 

svařování 

Poloha 

svařování 
pWPS 

Návar II 

R40.1 
EA-395/9 3,0 - 1 vrstva 

111 PA 010/2012 
EA-400/10T 3,0 - 1 vrstva 

Parametry svařování zkušebního návaru v poloze PA jsou uvedeny v tabulce 20.  

Tab. 20 Parametry svařování zkušebního návaru 

Označení 

návaru 

Přídavný 

materiál  

Průměr Proud Napětí Rychlost Q Ti 

[mm] [A] [V] [mm.s
-1

] [KJ/mm] [˚C] 

R40.1 
EA-395/9 3,0 90 23 - 25 4,2 0,49 100 

EA-400/10T 3,0 95 24 - 26 4,3 0,53 100 

Označení sekcí 0 - 3 zkušebního návaru R40.1 bylo zvoleno následovně: 

 Sekce 0 - návar I EA-395/9 tl. pod 1 mm, dále krycí návar II provedený elektrodou 

EA-400/10T; 

 Sekce 1 - návar I  EA-395/9 tl. cca 1 mm, dále krycí návar II provedený elektrodou 

EA-400/10T; 
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 Sekce 2 - návar I EA-395/9 tl. cca 2 mm, dále krycí návar II provedený elektrodou 

EA-400/10T; 

 Sekce 3 -  návar I EA-395/9 tl. cca 3 mm, dále krycí návar II provedený elektrodou 

EA-400/10T. 

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 2: Přílohy č. 30.  

7.2.1 Kontrola makrostruktury vzorku R40.1  

Pro analýzu makrostruktury byly zkoušené vzorky připraveny broušením tak, aby byla 

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

Z hodnocení makrostruktury, která byla zaměřena i na způsob kladení housenek  

ve vrstvě návaru vyplývá, že vzorky R40.1A (B, C) v analyzované sekci 2 a 3 jsou vyhovující. 

Na makrostruktuře vzorků ve výchozím stavu po svaření je patrná výrazná TOO ze strany 

materiálu 22K o šířce 2,2 až 3,6 mm, což odpovídá použití spíše vyšších parametrů 

svařování. Na makrovýbrusech po naleptání jsou zřetelně vidět jednotlivé oblasti 

návarových vrstev s tím, že návar I a návar II je v sekci 2 a 3 souvislý. Z makrovýbrusu byla 

naměřená tloušťka návaru I cca 1 až 2 mm a návaru II cca 2 až 3 mm.  Hodnocením 

makrostruktury výše uvedených vzorků nebyly v žádné části návaru zjištěny vady jako  

např. trhliny, póry, zatavené nečistoty apod. 

Z hodnocení makrostruktury vyplývá, že vzorky R40.1A (B, C) v sekci 0 a 1 jsou 

nevyhovující. Hodnocením makrostruktury výše uvedených vzorků bylo zjištěno, 

že návar I v oblasti sekce 0 a 1 není souvislý nebo dokonce v některých místech úplně chybí.  

Oproti tomu návar II je v celé oblasti sekce 0 a 1 souvislý. Z makrovýbrusu byla naměřená 

tloušťka návaru I pod 1 mm a návaru II cca 1,5 až 2,5 mm. V návarech nebyly zjištěny 

žádné vady typu trhlin.  

Z hodnocení makrostruktury, která byla zaměřena i na způsob kladení housenek  

ve vrstvě návaru vyplývá, že vzorek R40.1D v analyzované sekci 2 a 3 je vyhovující.  

Na makrostruktuře vzorku ve výchozím stavu po svaření je patrná výrazná TOO  

ze strany materiálu 22K o šířce 2,8 až 3,6 mm, což odpovídá použití spíše vyšších parametrů 

svařování. Na makrovýbrusech po naleptání jsou zřetelně vidět jednotlivé oblasti 

návarových vrstev s tím, že návar I je v sekci 2 a 3 souvislý. Z makrovýbrusu byla naměřena 

tloušťka návaru I cca 2 až 3 mm. Hodnocením makrostruktury výše uvedeného vzorku 

nebyly v žádné části návaru I zjištěny vady jako např. trhliny, póry, zatavené nečistoty apod.  

Z hodnocení makrostruktury vyplývá, že vzorek R40.1D v sekci 0 a 1 je nevyhovující. 

Hodnocením makrostruktury výše uvedeného vzorku bylo zjištěno, že návar I v oblasti 

sekce 0 a 1 je sice souvislý, ale jeho tloušťka je pod 1 mm.  Jedná se o zkušební návar,  

který je mechanicky opracovaný na požadovanou tloušťku, která již nevyhovuje 

projektovému kritériu (výchozímu stavu před zhotovením návaru II). Podle předpisu 

OP 1513-72 bodu 8.8.3 platí, že návar I po strojním opracování musí mít tloušťku 4±
0

2 mm. 

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 2: Přílohy č. 31.  

7.2.2 Kontrola mikrostruktury vzorku R40.1  

Zkoušené vzorky byly připraveny broušením pomocí papírů a opakovaným 

mechanickým leštěním diamantem tak, aby byla jasně patrná hranice zrna, struktura zrna, 

struktura tuhého roztoku a segregace.  
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Mikrostruktura základního materiálu 22K (20Mn5) na vzorkách R40.1A (B, C)   

bez TZ je feriticko-perlitická se sferoidizovaným perlitem a v oblasti TOO je bainitická 

s jehlicemi feritu. Mikrostruktura návaru I je licí austenitická bez vyloučeného delta feritu, 

mikrostruktura návaru II je licí austenitická s delta feritem. Mikrostruktura je dále tvořena 

výraznými dendrity, které jsou orientovány kolmo k rozhraní vrstev. Hodnocením 

mikrostruktury byla v oblasti sekce 2 a 3 potvrzena souvislá vrstva návaru I. Rovněž 

zhotovený návar II byl metalografickým zkoušením potvrzen jako souvislý v celé jeho délce, 

proto jsou tyto návary v uvedených sekcí 2 a 3 označeny za vyhovující.  

Hodnocením mikrostruktury byly v oblasti sekce 0 a 1 potvrzeny chybějící části 

návaru I. Zhotovený návar II byl metalografickým zkoušením potvrzen jako souvislý v celé 

jeho délce, přesto jsou tyto návary v uvedených sekcí 0 a 1 označeny za nevyhovující. 

Mikrostruktura základního materiálu 22K (20Mn5) na vzorku R40.1D bez TZ  

je feriticko-perlitická se sferoidizovaným perlitem a v oblasti TOO je bainitická s jehlicemi 

feritu. Mikrostruktura návaru I je licí austenitická bez vyloučeného delta feritu. Je tvořena 

výraznými dendrity, které jsou orientovány kolmo k rozhraní vrstev. Hodnocením 

mikrostruktury byla v oblasti sekce 2 a 3 potvrzena dostatečně souvislá vrstva návaru I, 

proto je návar v uvedené sekci 2 a 3 označen za vyhovující. Hodnocením mikrostruktury 

byla v oblasti sekce 0 a 1 potvrzena nedostatečná tloušťka vrstvy návaru I (pod 1 mm), 

proto je návar v uvedené sekcí 0 a 1 označen za nevyhovující. 

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 2: Přílohy č. 32.  

7.2.3 Zkouška tvrdosti vzorku R40.1A (B, C, D)  

Zkoušení tvrdosti na vzorcích návarů podle Vickerse (HV 10) bylo provedeno podle 

ČSN EN ISO 9015-1. Měření proběhlo při teplotě okolí 20°C. Kritériem  

pro vyhodnocení zkoušek tvrdosti byla norma ČSN EN ISO 15614-1. Požadavek  

na tvrdost pro základní materiál, TOO a návar byl stanoven na hodnotu max. 380 HV 10 

tj. návary v nežíhaném stavu. Kritérium bylo zvoleno s ohledem na materiál 22K  

a bylo použito i pro austenitický materiál, ačkoliv pro tento materiál není hodnota tvrdosti 

normativně stanovena.  

Zkouška tvrdosti na vzorcích zkušebního návaru č. R40.1A(B, C) prokázala, 

že naměřené hodnoty tvrdosti v oblasti základního materiálu, TOO a vrstvy návaru I  

a návaru II jsou ve všech případech nižší, než je stanovené kritérium, proto jsou tyto návary 

z hlediska tvrdosti označeny za vyhovující. Přesto lze uvést, že vyšší hodnoty tvrdosti byly 

naměřeny v oblasti sekce 0 a 1, kde metalografickým hodnocení byly analyzovány oblasti  

s chybějícím návarem I. 

Zkouška tvrdosti na vzorku zkušebního návaru č. R40.1D prokázala, 

že naměřené hodnoty tvrdosti v oblasti základního materiálu, TOO a vrstvy návaru I jsou  

ve všech případech nižší, než je stanovené kritérium, proto je tento návar z hlediska tvrdosti 

označen za vyhovující.  

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 2: Přílohy č. 33.  

7.2.4 Zkouška mikrotvrdosti vzorku R40.1A (B, C, D)  

Zkoušení mikrotvrdosti na vzorcích návarů podle Vickerse (HV 0.04) bylo provedeno 

podle ČSN EN ISO 9015-2. Měření proběhlo při teplotě okolí 20°C. Kritériem  

pro vyhodnocení zkoušek mikrotvrdosti byla norma ČSN EN ISO 15614-1, kde byly 
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požadavky zvoleny jako pro zkoušku tvrdosti. Požadavek na mikrotvrdost  

pro definované rozhraní byl stanoven na hodnotu max. 380 HV 0,04 tj. návary v nežíhaném 

stavu. Kritérium bylo zvoleno s ohledem na materiál 22K a bylo použito i pro austenitický 

materiál, ačkoliv pro tyto materiály není hodnota tvrdosti normativně stanovena.  

Zkouška mikrotvrdosti na vzorcích zkušebního návaru č. R40.1A(B, C) prokázala, 

že naměřené hodnoty mikrotvrdosti v oblasti hranice ztavení mezi základním materiálem  

a vrstvou návaru I jsou ve všech případech nižší, než je stanovené kritérium, proto jsou tyto 

návary z hlediska mikrotvrdosti označeny za vyhovující. Přesto lze uvést, že vyšší hodnoty 

mikrotvrdosti byly naměřeny v oblasti sekce 0 a 1, kde metalografickým hodnocení byly 

analyzovány oblasti s chybějící návarem I. 

Zkouška mikrotvrdosti na vzorku zkušebního návaru č. R40.1D prokázala, 

že naměřené hodnoty mikrotvrdosti v oblasti hranice ztavení mezi základním materiálem  

a vrstvou návaru I jsou ve všech případech nižší, než je stanovené kritérium, proto je tento 

návar z hlediska mikrotvrdosti označen za vyhovující.  

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 2: Přílohy č. 34.  

7.2.5 Zkouška odolnosti proti mezikrystalové korozi vzorku R40.1A  

Zkoušení odolnosti zkušebních návarů proti mezikrystalové korozi (MKK) bylo 

provedeno podle předpisu GOST 6032-84 metodou AMU, spočívající v metalografickém 

hodnocení korozně zkoušeného vzorku [36]. Při vyhodnocení odolnosti vzorků proti MKK 

bylo čerpáno z normy ČSN 03 8169 a technické odborné literatury Vladimír Číhal 

„Mezikrystalová koroze ocelí a slitin Praha 1984“ [9, 35]. 

Zkouška odolnosti proti MKK metodou AMU podle GOST 6032-84 na vzorku 

zkušebního návaru R40.1A v sekcích 0 až 3 prokázala, že zhotovený návar s čistě 

austenitickou strukturou tj. struktura s nižším obsahem chromu, vyšším obsahem niklu  

a uhlíku má velký sklon k napadení MKK.  Na celém povrchu zkoušeného návaru jsou 

vidět souvislé stopy poškození a místy dochází až k úplnému rozpadu navařené vrstvy. 

U návaru I bylo zjištěno intenzivní poškození povrchu s hloubkou porušení hranic zrn 

až do cca 200 μm a u návaru II až do cca 100 μm.  

Stav povrchu vzorku rovněž naznačuje nedostatek komplexní pasivity při zcitlivění 

v prostředí zkušebního roztoku. Silné rozpuštění základního materiálu 22K v oblasti 

přechodového pásma návaru je jednou z příčin vlivu rozdílného elektrochemického 

potenciálu způsobujícího vznik galvanické koroze, tento stav je patrný na snímcích 

hodnoceného výbrusu. Z toho lze usoudit, že rozpuštěný základní materiál 22K do jisté míry 

kontaminuje zkušební prostředí a tím ovlivňuje i vlastní citlivost zkušebních návarů.  

Mezi návarem a základním materiálem 22K bylo u všech zkušebních vzorků shledáno 

intenzivní poškození se souvislým nebo částečným odhalením návaru v celé jeho délce. 

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 2: Přílohy č. 35.  

7.2.6 Chemický rozbor vzorku R40.1A (B, C, D)  

Na zkušebním návaru I a návaru II bylo provedeno kontrolní měření chemického 

složení metodou rentgenové fluorescence (XRF) analyzátorem typu Oxford Instruments  

X-MET 5100. 
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Z výsledků provedené analýzy chemického složení metodou rentgenové fluorescence 

na vzorku R40.1 lze konstatovat, že naměřené hodnoty chemického složení u návaru I 

(X8NiCrMo24-16-6) tj. získaný svarový kov s nižším obsahem niklu cca 15 až 16 hm. %, 

chromu cca 10 až 11 hm. % a molybdenu cca 3 až 4 hm. % odpovídá použití spíše vyšších 

parametrů svařování. Návar II (X7CrNiMo18-11-3) byl vlivem stupně promíšení s návarem 

I nalegován niklem a tím došlo k získání svarového kovu s čistě austenitickou strukturou 

bez δ feritu. Při vyšším obsahu niklu cca až 13 hm. % a s nižším obsahem chromu 

cca 16 hm. % je (dle Schaefflerova diagramu) svarový kov přechodového návaru II čistě 

austenitický bez δ feritu s vyšší náchylností k praskání za tepla.  

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 2: Přílohy č. 36.  

7.2.7 Elektronová analýza chemického složení vzorku R40.1A (D)  

Na zkušebních vzorcích R40.1A a R40.1D byly po sekcích 0 - 3 provedeny liniové 

analýzy chemického složení kolmo k povrchu návaru. Tyto linie byly analyzovány metodami 

EDS a WDS.  Metoda EDS byla použita pro měření celkového složení materiálu návarů, 

jmenovitě pak prvků Cr, Ni, Mn, Mo, Nb a Si. Metoda WDS byla použita pro měření 

koncentrace uhlíku v oblasti rozhraní mezi základním materiálem a první vrstvou návaru I. 

Pro měření EDS spekter byl použit rastrovací elektronový mikroskop Tescan VEGA3 s EDS 

detektorem a pro měření WDS spekter uhlíku poté mikroanalyzátor CAMEBAX. 

Z výsledků provedené elektronové analýzy chemického složení vzorku R40.1A  

lze konstatovat, že zhotovený nedostatečný návar I (X8NiCrMo24-16-6) je v sekci 0 a 1 

vlivem promíšení s návarem II (X7CrNiMo18-11-3) místy nesouvislý, částečný nebo zcela 

chybí (přetavený). V sekci 2 a 3 vzorku R40.1A je vidět, že zhotovený návar I byl zachován  

a je souvislý po celé délce vzorku. Tímto lze jednoznačně konstatovat, že pro zvolené spíše 

vyšší parametry svařování je tloušťka cca pod 1,5 mm přechodového návaru I v sekci 0 a 1 

nedostačující, tudíž výchozí konstrukční stav pro zhotovení návaru II nebyl v dané oblasti 

sekce dostatečně zajištěn. Chemickou analýzou vzorku R40.1D byla v sekcích 0 až 3 

potvrzena přítomnost souvislého návaru I (X8NiCrMo24-16-6).  

Hodnoty koncentrace uhlíku v pásmu ztavení mezi základním materiálem 22K 

a návarem I nevykazují projev výrazného oduhličení na straně základního materiálu. 

Naměřené koncentrace uhlíku jsou charakteristické pro danou značku oceli a přídavný 

materiál.  

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 2: Přílohy č. 37.  

7.3 Studie technologických charakteristik vzorku R43.1      

Za účelem ověření vlivu velikosti vneseného tepla na výslednou strukturu navařeného 

svarového kovu byla provedena studie technologické proveditelnosti u vybrané varianty 

heterogenního návaru R43.1. Zvolená kombinace přídavných materiálů pro návar na oceli 

22K odpovídá původní výrobní technologii použité při navařování vícevrstvých 

přechodových návarů v jaderné energetice. Na plochu vzorku z oceli 22K byly v rámci studie 

zhotoveny nové zkušební návary v různých variantách nastavení svařovacích parametrů, 

které byly dále podrobněji analyzovány. Zkušební návary byly navařeny metodou svařování 

MMA 111 - ruční obloukové svařování obalenou elektrodou (tab. 21).  
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Tab. 21 Označení zkušebního návaru 

Označení návaru ZM Návar I Návar II 

R43.1 22K EA-395/9 EA-400/10T 

Návary byly provedeny podle zpracovaného postupu svařování pWPS (tab. 22). 

Tab. 22 Zkušební návar a jeho provedení  

Označení 

návaru 
Přídavný materiál 

Návar I Metoda 

svařování 

Poloha 

svařování 
pWPS 

Návar II 

R43.1 
EA-395/9 3,0 - 2 vrstvy 

111 PA 001/2013 
EA-400/10T 3,0 - 2 vrstvy 

Parametry svařování zkušebních návarů v poloze PA jsou uvedeny v tabulce 23.  

Tab. 23 Parametry svařování zkušebních návarů 

Označení 

návaru 

Přídavný 

materiál 

Průměr Proud Napětí Rychlost Q Ti 

[mm] [A] [V] [cm.min
-1

] [KJ/mm] [˚C] 

R43.1A1-1RR 

EA-395/9 
3,0 - 1v. 88 - 90 24 - 26 24 - 27 0,44 123 

3,0 - 2v. 91 - 92 23 - 25 22 - 25 0,45 98 

EA-400/10T 
3,0 - 3v. 90 - 91 23 - 25 22 - 25 0,44 103 

3,0 - 4v. 90 - 91 22 - 24 19 - 22 0,52 106 

R43.1A1-1RP 

EA-395/9 
3,0 - 1v. 88 - 90 24 - 26 24 - 27 0,44 123 

3,0 - 2v. 91 - 92 23 - 25 22 - 25 0,45 98 

EA-400/10T 
3,0 - 3v. 90 - 91 23 - 25 16 - 19 0,60 102 

3,0 - 4v. 91 - 92 22 - 24 13 - 16 0,72 108 

R43.1A2-2PR 

EA-395/9 
3,0 - 1v. 90 - 91 24 - 26 16 - 19 0,66 120 

3,0 - 2v. 91 - 92 23 - 25 16 - 19 0,64 124 

EA-400/10T 
3,0 - 3v. 91 - 92 23 - 25 20 - 23 0,51 97 

3,0 - 4v. 90 - 91 23 - 25 18 - 21 0,55 95 

R43.1A2-2PP 

EA-395/9 
3,0 - 1v. 90 - 91 24 - 26 16 - 19 0,66 120 

3,0 - 2v. 91 - 92 23 - 25 16 - 19 0,64 124 

EA-400/10T 
3,0 - 3v. 90 - 91 23 - 25 14 - 17 0,67 106 

3,0 - 4v. 90 - 91 22 - 24 14 - 17 0,66 112 

R43.1B1-3RR 

EA-395/9 
3,0 - 1v. 80 - 81 23 - 25 21 - 24 0,42 115 

3,0 - 2v. 80 - 81 23 - 25 18 - 21 0,48 106 

EA-400/10T 
3,0 - 3v. 80 - 81 22 - 24 19 - 22 0,46 92 

3,0 - 4v. 80 - 81 22 - 24 19 - 22 0,45 93 

R43.1B1-3RP 

EA-395/9 
3,0 - 1v. 80 - 81 23 - 25 21 - 24 0,42 115 

3,0 - 2v. 80 - 81 23 - 25 18 - 21 0,48 106 

EA-400/10T 
3,0 - 3v. 81 - 82 22 - 24 13 - 16 0,63 94 

3,0 - 4v. 81 - 82 22 - 24 16 - 19 0,55 114 

R43.1B2-4PR 

EA-395/9 
3,0 - 1v. 80 - 81 23 - 25 13 - 16 0,63 107 

3,0 - 2v. 81 - 82 23 - 25 14 - 17 0,60 88 

EA-400/10T 
3,0 - 3v. 80 - 81 22 - 24 19 - 22 0,45 108 

3,0 - 4v. 80 - 81 22 - 24 18 - 21 0,49 113 

R43.1B2-4PP 

EA-395/9 
3,0 - 1v. 80 - 81 23 - 25 13 - 16 0,63 107 

3,0 - 2v. 81 - 82 23 - 25 14 - 17 0,60 88 

EA-400/10T 
3,0 - 3v. 80 - 81 22 - 24 14 - 17 0,59 91 

3,0 - 4v. 80 - 81 22 - 24 14 - 17 0,61 103 

R43.1C1-5R EA-395/9 3,0 - 1v. 97 - 98 24 - 26 22 - 25 0,53 121 

R43.1C2-6P EA-395/9 3,0 - 1v. 97 - 98 26 - 28 14 - 17 0,81 84 

R43.1D1-7R EA-395/9 3,0 - 1v. 103 - 104 25 - 27 23 - 26 0,54 135 

R43.1D2-8P EA-395/9 3,0 - 1v. 103 - 104 25 - 27 14 - 14 0,89 88 
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Zkušební návary a z nich vyrobené vzorky byly označeny následovně: 

 R43.1 - základní označení návarů pro experiment, číslo za tečkou (1) označuje výchozí 

stav po svaření, tj. návary bez tepelného zpracování; 

 písmena (A - D) - definují umístění návarů na zkušební desce; 

 číslice (1, 2) za písmeny - označují pořadové číslo návarů pro jeho konkrétní umístění, 

např. v místě A jsou zhotoveny dva návary v různých variantách nastavení 

svařovacích parametrů (návar R43.1A1, R43.1A2);  

 číslice (1 - 8) za pomlčkou -  označují posloupnost řazení návarů podle výroby; 

 první písmeno (R, P) za číslem - označuje zvolenou variantu rychlosti navařování  

pro první návar tj. R - vyšší rychlost navařování, P - nižší rychlost navařování;  

 druhé písmeno (R, P) za číslem - označuje zvolenou variantu rychlosti navařování  

pro druhý návar tj. R - vyšší rychlost navařování, P - nižší rychlost navařování.  

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 2: Přílohy č. 38.  

7.3.1 Kontrola makrostruktury vzorku R43.1  

Pro analýzu makrostruktury byly zkoušené vzorky připraveny broušením tak,  

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

Z hodnocení makrostruktury, která byla zaměřena i na způsob kladení housenek  

ve vrstvě návaru vyplývá, že vzorky R43.1A1(A2) a R43.1B1(B2) jsou vyhovující.  

Na makrostruktuře vzorku ve výchozím stavu po svaření je patrná výrazná TOO ze strany 

materiálu 22K o šířce 0,88 až 1,73 mm, což odpovídá použití spíše nižších parametrů 

svařování. Na makrovýbrusech po naleptání jsou zřetelně vidět jednotlivé oblasti 

návarových vrstev s tím, že návar I a návar II je souvislý. Z makrovýbrusu vzorku 

R40.1A1(A2) byla naměřená tloušťka návaru I cca 2,94 až 5,31 mm a návaru II cca 6,48 

až 10,17 mm. Dále u vzorku R40.1B1(B2) byla naměřená tloušťka návaru I cca 2,82  

až 4,88 mm a návaru II cca 6,93 až 9,72 mm. Hodnocením makrostruktury výše uvedených 

vzorků nebyly v žádné části návaru zjištěny vady jako např. trhliny, póry, zatavené nečistoty 

apod.  

Z hodnocení makrostruktury vyplývá, že vzorky R43.1C1(C2) a R43.1D1(D2) 

 jsou pro další postupy experimentálního zkoušení nevyhovující. Na makrostruktuře vzorků 

ve výchozím stavu po svaření je patrná výrazná TOO ze strany materiálu 22K o šířce 0,75  

až 2,14 mm, což odpovídá použití spíše proměnlivých parametrů svařování. Z makrovýbrusu 

vzorku R43.1C1(C2) byla naměřená tloušťka návaru I cca 2,15 až 3,32 mm a u vzorku 

R43.1D1(D2) naměřená tloušťka cca 2,22 až 3,64 mm. V návarech nebyly zjištěny žádné 

vady jako např. trhliny, póry, zatavené nečistoty apod. Přesto jsou tyto návary na základě 

výsledků z mezioperační kontroly chemického složení svarového kovu metodou rentgenové 

fluorescence (X-MET 5100) vyřazeny z programu experimentálního zkoušení. 

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 2: Přílohy č. 39.  

7.3.2 Chemický rozbor vzorku R43.1  

Na zkušebním návaru I a návaru II vzorku R43.1 bylo po jednotlivých vrstvách 

provedeno kontrolní měření chemického složení metodou rentgenové fluorescence 

analyzátorem typu Oxford Instruments X-MET 5100.   
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Provedená analýza chemického složení metodou rentgenové fluorescence  

jednoznačně prokázala, že v první vrstvě návaru I (X8NiCrMo24-16-6) vlivem rozdílných 

parametrů svařování a rychlosti svařování došlo ke změně  mísícího poměru mezi 

základním a přídavným materiálem. Takto  získaný svarový kov má  sice čistě austenitickou 

strukturu, avšak obsah substitučních prvků se pohybuje v různých koncentračních 

poměrech. Tímto lze říci, že aplikovaným měřením chemického složení po vrstvách návarů 

se podařila prokázat spojitost mezi parametry svařování na jedné straně a výslednou 

strukturou svarového kovu na druhé straně.  

U návaru II (X7CrNiMo18-11-3) při různých variantách nastavení parametrů 

svařování jsou rovněž patrné změny v chemickém složení jednotlivých vrstev. Zde je rovněž 

vidět přítomná zrcadlová (skoková) změna v obsahu substitučních prvků, zejména chromu 

a niklu. Tato skoková změna je charakteristická pro použité typy přídavných materiálů. 

  Čím je tato zrcadlová změna prvků výraznější resp. když jsou koncentrační křivky 

chromu (max.) a niklu (min.) více rozevřené, tím získáváme austenitickou strukturu 

s dostatečně vyloučeným delta feritem. Takto docílená austenitická struktura výrazně 

snižuje  projevy náchylnosti návarů (svarových spojů) k praskání za tepla.  

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 2: Přílohy č. 40.  

7.3.3 Kontrola obsahu feritu vzorku R43.1  

 Stanovení obsahu feritu na vzorcích zkušebního návaru bylo provedeno dle normy 

ČSN 42 0470 [34].  Ke stanovení obsahu feritu na vzorcích s návarem byla použita 

magnetická metoda pomocí zkušebního zařízení Feritscope M10/10B s jednopólovou 

dotykovou sondou spočívající v měření magnetické polarizace. Rozptyl výsledků, daný měřící 

metodou, přístrojem a jinými faktory byl eliminován odpovídajícím značným počtem měření.  

Kontrola obsahu feritické fáze na vzorkách R43.1A1(A2) a R43.1B1(B2) 

neprokázala její dostatečnou přítomnost ve všech vrstvách návaru I (X8NiCrMo24-16-6). 

V oblasti návaru I bylo naměřeno cca 0,1 až 4,5 % feritické fáze. Horní meze obsahu 

feritické fáze naměřené v oblasti první vrstvy návaru I jsou zkresleny přítomností 

feromagnetické fáze z hranice ztavení se základním feritickým materiálem 22K (20Mn5). 

Uvedené zkreslení, lze vidět na získaných hodnotách informativního měření obsahu 

feritické fáze v oblasti první vrstvy návaru I na vzorkách R40.1C1(C2) a R40.1D1(D2),  

viz tabulka 117 - disertační práce. Měření bylo provedeno jak ze strany čela návaru (plocha 

makrovýbrusu) tak ze strany povrchu návaru (krycí plocha). V oblasti čela návaru bylo 

naměřeno cca 1,0 až 3,8 % a v oblasti povrchu návaru cca 0,2 až 0,6 % feritické fáze. 

V první vrstvě návaru II (X7CrNiMo18-11-3) byla měřením rovněž prokázána 

nedostatečná přítomnost feritické fáze. V oblasti první vrstvy návaru II bylo naměřeno 

cca 0,1 až 1,5 % feritické fáze.  Tímto není u svarového kovu zaručena dostatečná odolnost 

proti praskání za tepla. Ve druhé vrstvě návaru II již byl změřen dostačující obsah feritické 

fáze zaručující příznivý účinek na odstranění citlivosti k praskání svarového kovu za tepla 

a to v rozsahu cca 3,5 až 6,4 %. Proto lze z pohledu svařitelnosti tyto návary označit 

za podmíněně vyhovující. 

7.3.4 Výpočet měrného tepelného příkonu vzorku R43.1  

Za účelem prokázání míry závislosti ve změnách sledovaných parametrů (TOO, 

chemické složení, delta ferit a výška návaru) na velikosti vneseného tepla do návaru 

byly parametry svařování na vzorkách řady R43.1A1(A2) a R43.1B1(B2) kontinuálně 

snímány a vyhodnoceny zařízením WeldMonitor.  
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Monitorování svařovacího procesu zkušebních návarů na vzorkách R43.1A1(A2), 

R43.1B1(B2), R43.1C1(C2) a R43.1D1(D2) proběhlo bezchybně bez dopadu do vlastního 

průběhu svařování. Rovněž import nasnímaných dat do programového prostředí zařízení 

WeldMonitor proběhl u všech navařených vrstev bez potíží. Na základě vyhodnocení 

nasnímaných dat lze konstatovat, že během svařování nedošlo k  žádným zásadním 

odchylkám svařovacích veličin, majících vliv na kvalitu návarů. Grafy z průběhu měřených 

veličin dokumentují, že byl zajištěn optimální průběh svařovacího procesu. Vzhledem 

k velkému množství dat z měření je v rámci studie technologické proveditelnosti návaru 

R43.1 zpracována tabulka 23 naměřených hodnot a to s ohledem na získané údaje 

z monitoringu procesu svařování. 

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 2: Přílohy č. 41 

a 42.  

7.3.5 Analýza technologických charakteristik vzorku R43.1  

Na základě výsledků z kontroly chemického složení, kontroly makrostruktury, 

kontroly obsahu feritu a monitoringu svařování bylo provedeno vyhodnocení všech 

sledovaných parametrů zkušebních návarů na vzorkách R43.1A1(A2), R43.1B1(B2), 

R43.1C1(C2) a R43.1D1(D2). 

Na základě vyhodnocení všech sledovaných parametrů se z pohledu technologické 

proveditelnosti stal nejpříznivější variantou návaru vzorek R43.1A2-2PP, naopak nejméně 

příznivou variantou návaru se stal vzorek R43.1B1-3RR. Tímto se podařilo objektivně 

prokázat, že požadované konstrukční parametry pro zhotovení vícevrstvých návarů byly 

splněny při zvolení spíše nižší rychlosti svařování a horní meze svařovacího proudu 

doporučené výrobcem pro daný typ použitého přídavného materiálu (v=2,5 mm/s, I=90 A). 

Takto navařené jednotlivé vrstvy návaru I a návar II vzorku R43.1A2-2PP zajišťují ideální 

výchozí podmínky pro následné strojní opracování. Oproti tomu, změny k vyšší rychlosti 

svařování při zachování svařovacího proudu (v=4 mm/s, I=90 A) vedly k prohloubení 

heterogenity svarového kovu a přírůstek v tloušťce navařených vrstev nebyl tak výrazný. 

V kombinaci vyšší rychlosti svařování s dolní mezí svařovacího proudu (v=4 mm/s, I=80 A) 

bylo docíleno nejméně příznivé varianty návaru.  

Vzhledem k velkému rozsahu příloh dokumentujících činnosti a procesy z provedeného 

experimentu jsou tyto přílohy uvedeny pouze v disertační práci a to v části 2: Přílohy č. 43.  

8 DISKUSE A SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 

 V předložené disertační práci byly studovány změny ve vícevrstvých heterogenních 

návarech včetně jejích přechodových oblastí mezi základním materiálem ocelí 22K  

(20Mn5) a 08Ch18N10T (X8CrNiTi18-10). Zkušební heterogenní návary byly provedeny 

v různých variantách přídavných materiálů podle zpracovaných postupů svařování pWPS.    

 Pro svařování byly použity metody 111 a 136. Desky s heterogenními návary  

byly podrobeny navrženým režimům tepelného zpracování. Tepelné zpracování probíhalo  

při teplotě 640°C/6 hod. (vzorky č. RXX.2) a 450°C/500 hod. (vzorky č. RXX.3).   

Za účelem dalšího možného porovnání výsledků, byl z  každé varianty přídavných materiálů 

ponechán návar bez tepelného zpracování tj. ve stavu po svaření (vzorky č. RXX.1). 
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Následně byly heterogenní návary podrobeny nedestruktivnímu a destruktivnímu 

zkoušení, jehož rozsah byl navržen podle normy ČSN EN ISO 15614-7 [33]. Kromě 

normovaných zkoušek byl experiment rozšířen i o zkoušky mikrotvrdostí, zkoušky odolnosti 

proti mezikrystalové korozi, metalografickou analýzu oduhličeného pásma, rozbor 

chemického složení pomocí elektronové mikroanalýzy a elektronovou analýzu morfologie 

necelistvostí (nehomogenit). 

Druhá část předložené disertační práce se zaměřuje na studium technologické 

proveditelnosti heterogenních návarů za účelem prokázání míry vlivu technologických 

parametrů svařování na degradační procesy v návarech a to již v průběhu výrobního procesu. 

Pro tento případ bylo využito zařízení WeldMonitor s možností kontinuálního záznamu všech 

veličin procesu svařování. Kromě normovaných zkoušek byla studie u vybraných zkušebních 

návarů doplněna i o zkoušky mikrotvrdosti, zkoušky odolnosti proti mezikrystalové korozi 

a rozbor chemického složení pomocí elektronové mikroanalýzy. 

8.1 Experimentální zkoušení návarů      

Poznatky získané v jednotlivých etapách experimentální práce vedou k závěru,  

že v případě analyzovaných částic s vysokým obsahem niobu až 69 hm. % nalezených  

na povrchu mezidendritických staženin v oblasti světlé fáze se pravděpodobně jedná  

o karbonitridy Nb (C, N). Mikrostruktura svarového kovu na bázi niklu vykazuje značnou 

segregaci, zejména v obsahu niobu nebo molybdenu na dendritických hranicích. 

Naměřené obsahy niobu, molybdenu a železa v oblastech světlé fáze, které odpovídají 

stechiometrickému poměru 2:1 Fe:Nb (Fe:Mo) by mohly pravděpodobně odpovídat složení 

Lavesovy fáze Fe2Nb (Fe2Mo), ale navíc byly nalezeny i poměrně vysoké obsahy dalších 

prvků, především titanu a chromu. Světlé fáze obohacené o částice niobu a molybdenu jsou 

přítomny v oblasti podél hranic dendritů svarového kovu. Značné obohacení o niob 

a molybden je více méně kompenzováno úbytkem železa, chromu a niklu. Vlnitá morfologie 

mezidendritického povrchu staženin nasvědčuje tomu, že eutektická fáze přítomná podél 

dendritických hranic svarového kovu byla ještě při lomu roztavená.  

Závěry experimentální části disertační práce v oblasti analýzy necelistvostí  

a nehomogenit potvrzují výsledky provedené nezávislé studie k problematice náchylnosti 

svarového kovu na bázi niklových slitin k praskání a k tvorbě trhlin za tepla, které jsou 

uvedeny ve výzkumné zprávě VTT RESEARCH NOTES 2582. Prezentované výsledky  

z fraktografické analýzy necelistvostí a nehomogenit jsou v obou případech zcela identické. 

Ve svarových kovech na bázi niklových slitin byla pozorována výrazná segregace legujících 

prvků, jako Nb, Si a Mn (P) a ložiska eutektické světlé fáze bohaté o Nb tj. Lavesovy fáze 

Fe2Nb v mezidendritických oblastech 40.   

Vzhledem k velkému rozsahu zkoušení je řešitelem úkolu s ohledem na již shrnuté 

výsledky doplněno kvalitativní vyhodnocení provedených experimentů (tab. 24). 
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Tab. 24 Kvalitativní vyhodnocení provedených experimentů   

Program 

zkoušení 

Návary  

R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 

VT 
         

PT 
         

UT          

Makro 
         

Mikro 
   - -     

Chemie 
   - - 

    

Ferit 
   - - 

    

Tvrdost -   - -     

Mikrotvrdost -   - -     

MKK - AMU    - - 
    

MKK - EPR - 
  - - 

  
-  

Oduhličení    
- -     

EDS/ WDS - 
  

- - 
    

Elektron - trhliny 
  

- - -  - 
 

- 

Celkové 

vyhodnocení          

8.2 Studie technologické proveditelnosti heterogenních návarů      

Experimentální zkoušky vzorku R42.2 

Z provedené analýzy technologické proveditelnosti lze předpokládat, že návar I 

v oblasti linie A vzorku R42.2C vzhledem ke své nedostatečné technologické tloušťce byl  

při následném nanášení návaru II místy zcela odtaven nebo je nesouvislý resp. částečný. 

Nelze vyloučit, že tyto lokální změny chemického složení mohou mít za následek výrazné 

strukturní změny s ohledem na požadovanou strukturní stálost spoje. V  provozních 

podmínkách mohou tyto nálezy nastartovat intenzivní degradační procesy snižující 

životnost spoje. Výsledky z provedené fraktografické analýzy tuto skutečnost jen potvrzují.  

Vzhledem k velkému rozsahu zkoušení je řešitelem úkolu s ohledem na již shrnuté 

výsledky doplněno kvalitativní vyhodnocení provedených experimentů (tab. 25). 
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Tab. 25 Kvalitativní vyhodnocení provedených experimentů   

Program 

zkoušení 

Návary  

R42.2A R42.2B R42.2C 

Makro 
   

Mikro - - 
 

Chemie 
   

EDS    

Elektron - necelistvosti - - 
 

Celkové 

vyhodnocení    

Experimentální zkoušky vzorku R40.1 

Na základě výše uvedených prokazatelných výsledků lze objektivně konstatovat,  

že je velmi důležité, aby heterogenní svarové spoje s využitím přechodových návarů byly 

prováděny jen podle kvalifikovaných výrobních postupů, eliminujících příčiny vzniku 

skrytých technologických rizik. Za zmínku stojí specifické požadavky z hlediska svařování 

dílů z ocelí rozdílných strukturních bází stanovené předpisem OP 1513-72, kde dvouvrstvý 

návar musí být zhotoven s celkovou tloušťkou po strojním opracování 9±2 mm s tím, 

že tloušťka prvního návaru musí být 4±
0
2 mm. Tomuto konstrukčnímu požadavku 

z pohledu limitní tloušťky pro první návar (X8NiCrMo24-16-6) vyhovují pouze oblasti 

v sekci 2 a 3 vzorku R40.1A(B, C), resp. už i oblasti v sekci 2 s ohledem na metalografické 

hodnocení vykazují určitou míru rizikovosti. Zkoušením bylo dokázánu, že v takto 

nedostatečně zhotoveném prvním návaru mohou v  oblasti hranice ztavení mezi základním 

materiálem a návarem vznikat pásma martenzitických mezivrstev, které vedou k projevům 

náchylnosti svarového spoje na praskání. Z provedeného hodnocení analýzy technologické 

proveditelnosti lze jen doporučit, aby tloušťka přechodového návaru I po mechanickém 

opracování nebyla menší než 4±
1
0 mm. 

Vzhledem k velkému rozsahu zkoušení je řešitelem úkolu s ohledem na již shrnuté 

výsledky doplněno kvalitativní vyhodnocení provedených experimentů (tab. 26, 27). 

Tab. 26 Kvalitativní vyhodnocení provedených experimentů   

Program 

zkoušení 

Návary  

R40.1A(B, C) 

Sekce 0 

R40.1A(B, C) 

Sekce 1 

R40.1A(B, C) 

Sekce 2 

R40.1A(B, C) 

Sekce 3 

VT     

PT     

Makro     

Mikro     

Chemie 
    

Tvrdost     

Mikrotvrdost     

MKK (AMU) 
    

EDS/WDS 
    

Celkové 

vyhodnocení     
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Tab. 27 Kvalitativní vyhodnocení provedených experimentů   

Program 

zkoušení 

Návary  

R40.1D  

Sekce 0 

R40.1D  

Sekce 1 

R40.1D 

Sekce 2 

R40.1D 

Sekce 3 

VT     

PT     

Makro 
    

Mikro 
    

Chemie     

Tvrdost     

Mikrotvrdost     

EDS/WDS     
Celkové 

vyhodnocení     

Studie technologických charakteristik vzorku R43.1 

Z provedené analýzy technologické proveditelnosti návarů vyplývá, že významným 

parametrem ovlivňující metalurgii navařování je právě rychlost svařování,  

která je do značné míry podmíněna zkušenostmi svářeče. Proto je velmi důležité,  

aby byl kladen velký důraz na praktický výcvik v proveditelnosti těchto heterogenních 

návarů. Více méně, dodržení optimálních svařovacích parametrů nám vytváří ideální 

výchozí podmínky k zajištění projektově požadované kvality svarových spojů.  

Rovněž tyto velmi cenné výsledky mohou přispět ke snížení či odbourání rizikovosti 

heterogenních svarových spojů s ohledem na jejich optimální technologickou připravenost. 

Vzhledem k velkému rozsahu zkoušení je řešitelem úkolu s ohledem na již shrnuté 

výsledky doplněno kvalitativní vyhodnocení provedených experimentů (tab. 28). 

Tab. 28 Kvalitativní vyhodnocení provedených experimentů   

Program 

zkoušení 

Návary  

R43.1A

1-1RR 

R43.1A

1-1RP 

R43.1A

2-2PR 

R43.1A

2-2PP 

R43.1B

1-3RR 

R43.1B

1-3RP 

R43.1B

2-4PR 

R43.1B

2-4PP 

VT         

PT         

Makro         

Chemie 
        

Ferit 
        

VN 
        

Q - teplo         

TOO         
Celkové 

vyhodnocení 7 3 5 1 8 4 6 2 
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9 SEZNAM VÝSLEDKOVÉ DOKUMENTACE  

 V  kapitole jsou uvedeny technické zprávy a protokoly z provedených  

experimentů. Seznam výsledkové dokumentace je rozdělen na Část 1: Vyhodnocení výsledků 

zkušebních návarů (tab. 29) a Část 2: Studie technologické proveditelnosti návarů (tab. 30).  

Tab. 29 Seznam výsledkové dokumentace - Část 1: 

Zpráva / protokol Zkoušení Vypracoval Vzorek 

E-KMAT-885/13 Mikro 
ČVUT Praha 

KMAT-FJFI 

R31.1, R32.1, R32.1R, 

R38.1 

E-KMAT-920/14 Mikro 
ČVUT Praha 

KMAT-FJFI 
R32.1R 

P/2763/11 Makro 
Vítkovice Testing 

Center  Ostrava 
R31.1, R31.2 

P/2959/11 Makro 
Vítkovice Testing 

Center Ostrava 
R32.1, R32.2 

P/2959-1/11 Makro 
Vítkovice Testing 

Center Ostrava 
R33.1, R33.2 

P/3254/11 Makro 
Vítkovice Testing 

Center Ostrava 
R33.3 

P/2960/11 Mikro 
Vítkovice Testing 

Center  Ostrava 
R33.1, R33.2 

P/3253/11 Mikro 
Vítkovice Testing 

Center Ostrava 
R33.3 

P/364/12 Makro 
Vítkovice Testing 

Center  Ostrava 
R34.1 

P/364-1/12 Makro 
Vítkovice Testing 

Center  Ostrava 
R34.2 

P/364-2/12 Makro 
Vítkovice Testing 

Center  Ostrava 
R35.1A, R35.1B 

7488B11 Tvrdost 
Vítkovice Testing 

Center  Ostrava 
R33.1 

7489B11 Tvrdost 
Vítkovice Testing 

Center  Ostrava 
R33.2 

7490B11 Tvrdost 
Vítkovice Testing 

Center  Ostrava 
R33.3 

12C0396-01/002-7/2572N 
Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R32.1R 

13C1013-01/0002-7/2465N 
Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R33.1, R33.2, R33.2 

12C0396-02/002-7/2573N 
Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R36.1 

12C0396-03/002-7/2574N 
Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R36.2 

12C0396-04/002-7/2575N 
Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R36.3 

12C0396-05/002-7/2576N 
Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R37.1 

12C0396-06/002-7/2577N 
Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R37.2 

12C0396-07/002-7/2578N 
Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R37.3 

12C0817-01/002-7/2488N 
Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R38.1 

12C0817-02/002-7/3289N 
Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R38.2 

12C0817-03/002-7/3290N 
Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R38.3 



VŠB – Technická univerzita Ostrava Autoreferát disertační práce 

 

 57 

Tab. 29 Seznam výsledkové dokumentace - Část 1: pokračování  
 Protokol / Zpráva Zkoušení Vypracoval Vzorek 

12C0817-04/002-7/3291N 
Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R39.1 

12C0817-05/002-7/3292N 
Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R39.2 

12C0817-06/002-7/3293N 
Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R39.3 

12/DNTB-SV/0253 Chemický rozbor ČEZ JE Temelín R31 

12/DNTB-SV/0223 Chemický rozbor ČEZ JE Temelín R32 

12/DNTB-SV/0228 Chemický rozbor ČEZ JE Temelín R33 

12/DNTB-SV/0040 Chemický rozbor ČEZ JE Temelín R34 

12/DNTB-SV/0067 Chemický rozbor ČEZ JE Temelín R35 

12/DNTB-SV/0183 Chemický rozbor ČEZ JE Temelín R36 

12/DNTB-SV/0282 Chemický rozbor ČEZ JE Temelín R37 

12/DNTB-SV/0283 Chemický rozbor ČEZ JE Temelín R38 

12/DNTB-SV/0390 Chemický rozbor ČEZ JE Temelín R39 

12C1030-01/002-7/3134N Kontrola obsah feritu 
Tediko, MTL 

Chomutov 

R31.1, R32.1R, R33.1, 

R36.1, R37.1, R38.1,R39.1 

12C1030-08/0002-7/3326N MKK - AMU 
Tediko 

Chomutov 

R31.2, R32.1R, R32.2, 

R33.2,R33.3,R36.2,R36.2a 

12C1030-08/0002-7/3326N MKK - AMU 
Tediko 

Chomutov 

R36.3,R36.3a,R37.2,R37.3,

R38.2, R39.2, R39.3 

CSU-zpr_11 MKK - EPR 
VŠB-TUO 

KMI-FMMI 
R32.2, R33.2, R33.3 

CSU-zpr_5-14 MKK - EPR 
VŠB-TUO 

KMI-FMMI 

R36.2, R36.3, R37.2, R37.3, 

R39.2, R39.3 

13C0504-07/0002-7/1119N 
Metalografie 

oduhličeného pásma 

Tediko 

Chomutov 

R31.1, R31.2, R31.3, R32.1, 

R32.2, R32.3, 

13C0504-07/0002-7/1119N 
Metalografie 

oduhličeného pásma 

Tediko 

Chomutov 

R33.1, R33.2, R33.3, 

R36.1, R36.2, R36.3 

13C0504-07/0002-7/1119N 
Metalografie 

oduhličeného pásma 

Tediko 

Chomutov 

R37.1, R37.2, R37.3, 

R38.1, R38.2, R38.3 

13C0504-07/0002-7/1119N 
Metalografie 

oduhličeného pásma 

Tediko 

Chomutov 
R39.1, R39.2, R39.3 

13C1058-01/0002-7/2593N Analýza - EDS, WDS 
Tediko Chomutov 

VŠCHT Praha 

R32.1R, R33.1, R33.2, 

R33.3, R36.1, R36.2, R 36.3 

13C1058-01/0002-7/2593N Analýza - EDS, WDS 
Tediko Chomutov 

VŠCHT Praha 

R37.1, R37.2, R37.3, R38.1, 

R38.2, R38.3 

13C1058-01/0002-7/2593N Analýza - EDS, WDS 
Tediko Chomutov 

VŠCHT Praha 
R39.1, R39.2, R39.3 

E-KMAT-895/13 
Elektronová analýzy 

mikrostruktury - ŘEM 

ČVUT Praha 

KMAT-FJFI 
R36.1 

E-KMAT-885/13 
Elektronová analýzy 

necelistvostí - ŘEM 

ČVUT Praha 

KMAT-FJFI 

R31.1, R32.1,  

R32.1R, R38.1 

E-KMAT-920/14 
Elektronová analýzy 

necelistvostí - ŘEM 

ČVUT Praha 

KMAT-FJFI 
R32.1R 
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Tab. 30 Seznam výsledkové dokumentace - Část 2:  
Protokol / Zpráva Zkoušení Vypracoval Vzorek 

E-KMAT-898/13 
Elektronová analýzy 

mikrostruktury - ŘEM 

ČVUT Praha 

KMAT-FJFI 
R42.2C 

12/DNTB-SV/1005 Chemický rozbor ČEZ JE Temelín R42.2A, R42.2B, R42.2C 

13C1058-01/0002-

7/2593N 
Analýza - EDS 

Tediko Chomutov 

VŠCHT Praha 
R42.2A, R42.2B, R42.2C 

13C0504-02A/0002-

7/1361N 

Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R40.1A 

13C0504-02B/0002-

7/1361N 

Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R40.1B 

13C0504-02C/0002-

7/1361N 

Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R40.1C 

13C0504-02D/0002-

7/1361N 

Makro, Mikro, 

Tvrdost, Mikrotvrdost 

Tediko 

Chomutov 
R40.1D 

12/DNTB-SV/0259 Chemický rozbor ČEZ JE Temelín R40 

13C0743-01-

R40.1A/0002-7/1745N 
Analýza - EDS, WDS 

Tediko Chomutov 

VŠCHT Praha 
R40.1A 

13C0743-01-

R40.1D/0002-7/1745N 
Analýza - EDS, WDS 

Tediko Chomutov 

VŠCHT Praha 
R40.1D 

14C0793-01/0002-

7/1947N 

Makro, 

Kontrola obsah feritu 

Tediko 

Chomutov 

R43.1A1-1RR, R43.1A1-RP  

R43.1A2-2PR, R43.1A-2PP 

14C0793-01/0002-

7/1947N 

Makro, 

Kontrola obsah feritu 

Tediko 

Chomutov 

R43.1B1-3RR, R43.1B1-3RP 

R43.1B2-4PR, R43.1B2-4PP 

14C0793-01/0002-

7/1947N 

Makro, 

Kontrola obsah feritu 

Tediko 

Chomutov 

R43.1C1-5R, R43.1C2-6P 

R43.1D1-7R, R43.1D2-8P 

13/DNTB-SV/0704 Chemický rozbor ČEZ JE Temelín 
R43.1A1-1RR, R43.1A1-RP  

R43.1A2-2PR, R43.1A-2PP 

13/DNTB-SV/0704 Chemický rozbor ČEZ JE Temelín 
R43.1B1-3RR, R43.1B1-3RP 

R43.1B2-4PR, R43.1B2-4PP 

13/DNTB-SV/0704 Chemický rozbor ČEZ JE Temelín 
R43.1C1-5R, R43.1C2-6P 

R43.1D1-7R, R43.1D2-8P 

10 NOVÉ POZNATKY PRO ROZVOJ VĚDNÍHO OBORU 

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 

Předložená disertační práce přinesla řadu nových teoretických a praktických poznatků 

v oblasti metalurgické svařitelnosti heterogenních návarů z feritických a austenitických 

materiálů. Získané poznatky z dané problematiky rovněž přináší nové pohledy na řešení 

materiálově technických problémů jaderného strojírenství, jakož i na hodnocení provozní 

spolehlivosti a životnosti jaderných zařízení. Tyto vícevrstvé návary tvoří heterogenní 

přechodovou oblast svarového spoje mezi dvěma různorodými základními materiály. Takto 

provedené heterogenní svarové spoje jsou používány na provozovaných jaderných 

elektrárnách. Životnost těchto spojů je přímo ovlivněna jejich strukturní stabilitou, ztíženou 

použitím materiálů dvou odlišných strukturních fází.  

Za hlavní nové poznatky pro rozvoj vědního oboru strojírenská technologie lze označit: 

 studium a charakteristika přechodových pásem heterogenních návarů ze strany 

feritického základního materiálu 22K (20Mn5) včetně vlivů při aplikaci navržených 

režimů tepelného zpracování po svaření; 

 studium a charakteristika přechodových pásem heterogenních návarů ze strany 

austenitického základního materiálu 08Ch18N10T (X8CrNiTi18-10) včetně vlivů při 

aplikaci navržených režimů tepelného zpracování po svaření; 



VŠB – Technická univerzita Ostrava Autoreferát disertační práce 

 

 59 

 posouzení vlivu legujících prvků v rozhraní mezi návary vzhledem k jejích tloušťce  

od základního materiálu; 

 studium průběhů liniového chemického složení svarového kovu návarů přes přechodové 

pásmo do základního materiálu s ohledem na možnou šířku difuzního pásma a aplikaci 

různých režimů tepelného zpracování; 

 studium strukturních změn vícevrstvých návarů vzhledem k použitému typu přídavných 

materiálů; 

 studium obsahu delta feritu (feritické fáze) s ohledem na míru citlivosti svarového kovu 

návarů k praskání za tepla; 

 studium vzniku strukturních fází ve svarovém kovu s ohledem na odolnost proti 

mezikrystalové korozi; 

 posouzení vlivu tvrdostí a mikrotvrdostí různých typů vyskytujících se struktur 

v závislosti na tepelném zpracování heterogenních návarů;  

 studium a zdůvodnění příčiny vzniku necelistvostí a nehomogenit ve svarovém kovu 

heterogenních návarů; 

 studium a posouzení vlivu promísení svarového kovu se základním materiálem  

a jeho vliv na strukturní změny v jednotlivých oblastech návarů, s ohledem na použité 

parametry navařování; 

 odchylky od teoreticky i prakticky ověřených hodnot vneseného tepelného příkonu  

a technologie svařování mohou vést ke vzniku nepřípustných vad s negativním dopadem 

na provozní spolehlivost a zbytkovou životnost zařízení.  

Prokazatelné výsledky a poznatky získané v jednotlivých etapách zkoušení 

heterogenních návarů, které jsou uvedeny v disertační práci vedou k závěru, že v případě 

navaření dvouvrstvé protidifúzní bariéry přídavným materiálem s vyšším obsahem niklu 

(X2NiCr70-20) na straně základního feritického materiálu (20Mn5), nelze již na tento hotový 

niklový návar I pokračovat v navařování další vrstvy návaru II s přídavným materiálem  

na austenitické bázi (X3CrNi19-10). V důsledku promíšení svarových kovů dochází v první 

vrstvě návaru II k malému poklesu obsahu chromu, avšak svarový kov v oblasti návaru II 

se nalegovává niklem na více něž dvojnásobek v porovnání s čistým svarovým kovem 

přídavných materiálů. Tímto ve svarovém kovu  návaru II získáváme strukturu čistě 

austenitickou, místo struktury austenitické s delta feritem. Čistě austenitická struktura  

bez delta feritu vede ke vzniku nízkotavitelných fází, které v důsledku segregačních procesů 

v tuhnoucím svarovém kovu způsobují praskání za tepla. Vznik trhlin se podařilo rovněž 

prokázat i ve svarovém kovu návaru II (X3CrNi19-10), který byl navařený na celistvý 

svarový kov návaru I s výrazně nižším obsahem niklu (X8NiCrMo24-16-6), než je uváděno  

u předchozí varianty návaru. 

Vliv změny v rychlosti svařování na vznik trhlin a jejich četnost v oblasti 

austenitického návaru nebyl experimentálně prokázán. Rovněž volba předehřevu před 

svařováním a aplikace vhodného tepelného zpracování na snížení napětí po svaření celistvého 

niklového návaru neměly vliv na vznik trhlin v  navařeném austenitickém návaru.  

Všechny zjištěné trhliny mají stejný charakter. Mikromorfologické znaky nalezených 

vad prokazují, že se jedná o staženiny odpovídající licím vadám, jejichž příčinou vzniku  

je smršťování tavné lázně v mikroobjemu. Na lících trhlin byly pozorovány částice 

s charakteristickým hvězdicovitým tvarem, které v závislosti na typu návaru obsahují 

poměrně vysoké koncentrace niobu nebo molybdenu. Rovněž v okolí trhlin byly zjištěny pásy 

světlého precipitátu, které jsou obohaceny o molybden a niob.  
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Nelze zcela vyloučit, s ohledem na naměřené obsahy niobu (molybdenu) a železa, že 

by se v těchto případech mohlo jednat o Lavesovy fáze Fe2Nb (Fe2Mo).  

Výsledky této disertační práce jsou v  protikladu s  doporučením odborné literatury  

a současnou praxí v jaderné energetice, že pro svařování heterogenních svarových spojů 

mezi feritickými a austenitickými materiály je možné použít přechodový návar s niklovou 

slitinou a výplň svarového spoje provést austenitickým přídavným materiálem. 

Vyhovující výsledky byly dosaženy pouze použitím přechodového návaru typu 24 hm. % Cr 

a 13 hm. % Ni. 

11 VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ V PRAXI 

Uvedené teoretické poznatky, které představují vědecký přínos pro rozvoj oboru 

svařování, je možné přímo použít v praxi. 

Výsledky práce umožňují v praxi:   

 optimalizovat výběr technologie, vhodných přídavných materiálů a parametrů svařování 

při provádění heterogenních svarových spojů mezi feritickými a austenitickými ocelemi; 

 optimalizovat režim tepelného zpracování heterogenních návarů s ohledem degradační 

procesy (změny) v oblasti přechodového pásma;     

 zvýšit provozní spolehlivost, provozní bezpečnost a životnost jaderně energetických 

zařízení; 

 snížit náklady při výrobě energetických zařízení; 

 kvalifikovat vhodné postupy svařování. 

Z prokazatelných výsledků vyplývá, že pro zhotovení heterogenních vícevrstvých 

návarů vystavených účinku teploty do 350 °C je nejvíce vhodné použít pro první návar  

na straně feritického materiálu přídavný materiál typu E309L (X3CrNi24-13) 

a pro druhý návar použít přídavný materiál typu E347 (X3CrNi19-10).  V případě použití 

přídavných materiálů dolegovaných niobem je svarový kov stabilizován niobem a jeho 

možné použít i pro návary (svarové spoje), kde je technologickým postupem požadováno 

konečné tepelné zpracování.   

Poznatky a závěry disertační práce k provádění heterogenních vícevrstvých návarů 

(svarových spojů) potvrzují  doporučení amerického národního standardu ANS/AWS A5.4 

Specification for Stainless Steel Welding Electrodes for Shielded Metal Arc Welding, A5.9 

Specification for Bare Stainless Steel Welding Electrodes and Rods a odborné literatury 

ASM Handbook Volume 6 Welding, Brazing and Soldering 5, 38, 39. 
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12 ZÁVĚR 

Předložená disertační práce se zabývá provedením vícevrstvých heterogenních návarů, 

jejich přechodových rozhraní mezi základními materiály či návary a TOO. Hlavním přínosem 

práce je studium vlastností různorodých svarových kovů heterogenních návarů a jejich 

mikrostruktury. Program experimentálního zkoušení, který byl na začátku stanoven 

se podařilo splnit s tím, že byly popsány nové poznatky metalurgie svařování na základě 

prokazatelných výsledků zkoušek. Teoretické získané poznatky práce jsou porovnávány 

 se studovanými vlastnostmi konkrétních heterogenních vícevrstvých návarů, zhotovených 

v různých variantách přídavných materiálů na základním materiálu feritické oceli 22K 

(20Mn5) a austenitické oceli 08Ch18N10T (X8CrNiTi18-10). Hlavní přínosy práce jsou 

definovány v kapitolách 3, 4, 5, 6, 7, 10 a 11. Výsledky řešení jsou uvedeny v jednotlivých 

kapitolách a diskutovány v kapitole 8. 

U všech sledovaných heterogenních návarů a jejich pásem TOO byla stanovena 

makrostruktura, mikrostruktura, měření tvrdosti přes návar, měření mikrotvrdosti  

přes pásma TOO, analýza obsahu delta feritu a ověřena odolnost proti mezikrystalové korozi. 

Dále bylo provedeno studium mikrostruktury na řádkovacím elektronovém mikroskopu 

s detailní analýzou mikromorfologie zjištěných necelistvostí a nehomogenit. Za velmi cenné 

výsledky lze označit informace z provedené liniové analýzy průběžného chemického složení 

přes svarový kov jednotlivých vrstev návarů až do pásma TOO pomocí rastrovacího 

elektronového mikroskopu.  Provedené zkoušky heterogenních návarů umožňují dosažení 

akceptovatelných výsledků dle ČSN EN ISO 15614-7. Veškeré zkoušky návarů a jejich 

vyhodnocení bylo provedeno v souladu normativně technickou základnou, platnou k datu 

zkoušení. Tento rozsáhlý soubor výsledků je přínosem pro využití výsledků v praktických 

aplikacích při optimalizaci svařování heterogenních návarů metodou 111 a metodou 136. 

Z pohledu hodnocení strukturní stability s ohledem na degradační procesy  

u již provozovaných zařízení, byly vybrané varianty návarů podrobeny dlouhodobému žíhání 

(450°C/500h) simulující dobu 30-ti let provozu jaderného zařízení. Na základě průkazných 

výsledků všech zkoušek se jako nejvíce vhodná varianta zhotovení přechodového návaru jeví 

postup, kdy první návar na straně feritického materiálu 22K (20Mn5) se provede obalenou 

elektrodu typu E309Nb (X3CrNiNb24-13) a následný druhý návaru se provede obalenou 

elektrodou typu E347 (X3CrNi19-10).   

 Důležité jsou také výsledky studie technologické proveditelnosti austenitických návarů 

ruské varianty s různými parametry svařování, tak aby bylo dosaženo nejpříznivějších 

technologických charakteristik s ohledem na jejich proveditelnost. 

Využití výsledků disertační práce v praxi by mělo přinést zvýšení životnosti 

 a provozní spolehlivosti jaderně energetických zařízení i při požadavku na zvyšování jejich 

účinnosti. V rámci dalšího výzkumu by bylo vhodné zrealizovat a vyhodnotit svařování 

heterogenních svarových spojů z  hlediska požadovaných mechanických vlastností  

a to s ohledem na již získané velmi cenné výsledky a poznatky v předložené disertační práci. 
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13 CONCLUSION  

The present dissertation work deals with multilayer heterogeneous weld deposits, their 

transition boundaries between base materials or weld deposits and TOO. The main benefit  

of the research work is the study of properties of heterogeneous weld metals in heterogeneous 

weld deposits and their microstructure. The experimental programme as early defined was 

successfully implemented and new knowledge of welding metallurgy was described with 

reference to proven test results. The attained theoretical knowledge of research work 

is compared to the studied properties of specific heterogeneous multilayer weld deposits with 

different accessory materials on base material of ferrite steel 22K (20Mn5) and austenitic steel 

08Ch18N10T (X8CrNiTi18-10). The major benefits of research work are defined in Chapters 

3, 4, 5, 6, 7, 10 and 11. The solution and results are provided in specific chapters 

and discussed in Chapter 8. 

For all studied heterogeneous weld deposits and their TOO zones, we defined  

a macrostructure and microstructure and performed a weld deposit hardness measurement, 

TOO zone microhardness measurement, delta ferrite content analysis and testing  

of resistance to intercrystal corrosion. Furthermore we studied the microstructure using  

a scanning electron microscope with a detailed micromorphological analysis of identified 

microcracks and inhomogeneities. The information from a line analysis of continuous 

chemical composition through weld metal of each weld deposit layer to the TOO zone using 

a scanning electron microscope may be considered as most valuable results. Heterogeneous 

weld deposits were tested in order to implement acceptable results according to CSN EN ISO 

15614-7. All weld deposits were tested and evaluated in compliance with the standardized 

technical platform in effect on the test date. This extensive set of results are beneficial 

and relevant for practical applications provided that welding of heterogeneous weld deposits 

is optimized using the method 111 and the method 136. 

 In view of structural stability evaluation considering degradation processes  

in facilities already in operation, the selected alternatives of weld deposits were subject 

to long-term annealing (450°C/500hrs) simulating 30 years of operation of a nuclear facility. 

Based on probative results of all tests, it seems that the process where a coated electrode type 

E309Nb (X3CrNiNb24-13) is used to make the first weld deposit on the side of ferrite 

material 22K (20Mn5) and a coated electrode type E347 (X3CrNi19-10) is used to make 

the consequent second weld deposit is the best alternative for making transition weld deposits.  

The results of the study of technological feasibility of austenite weld deposits using 

the Russian alternative with different welding parameters are very important as well 

to achieve the optimal technological characteristics in terms of their feasibility. 

The application of results of the dissertation work in practice should increase  

the lifetime and operational reliability of nuclear facilities even with the required 

improvement of their efficiency. In the scope of further research, it would be useful  

to implement and evaluate welding of heterogeneous weld joints in terms of the required 

mechanical properties with a view to the already attained valuable results and knowledge  

in the present research work. 
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