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Abstract 
 The influence of hydrogen on strength and failure of dissimilar weld joint of the two 
creep resistent steels with different chemical composition (9Cr-1Mo,V and 0,5Cr-0,5Mo,V) 
welded by arc welding after tensile strain tests at ambient temperature (+20 °C) was 
investigated. 
 Hydrogen presence in weld joint decreases notch strength (Rmv) and reduction area 
(Zv) in both the heat affected zone (HAZ) and welding metal (WM) at tensile straining (+20 °C) 
in the following order: 1. HAZ 0,5Cr-0,5Mo,V (STN15 128), 2. Weld metal T24 (2,5Cr-
0,5Mo,V,Ti,B), 3. HAZ 9Cr-1Mo,V (P91). 
 Changes in appearance of fracture modes and mechanism of failure, induced by 
presence of hydrogen in dissimilar weld joint by means of fractography analyses of fracture 
surfaces of the HAZ and WM were observed. Ductile failure by dimpling at absence of the 
hydrogen changes to brittle cleavage failure caused by presence of hydrogen. 
 It was confirmed that nucleation of voids in tempered martensite steels at usual tensile 
load conditions predominantly occurs by separation of carbide/matrix interfaces. Voids initiate 
and grow preferentially around the large particles, later their coalescence with the voids around 
small particles between the crack tip and large voids leads to the final failure consisting of the 
large and small dimples. 
 The hydrogen in weld joint initiates a “brittle fracture” and cleavage (quasi-cleavage) 
on the carbide/matrix interfaces and decreases energy of the crack propagation. The mode of 
failure of the weld joint after hydrogen charging depends on the microstructure, size and 
distribution of particles (carbides) in different parts of the weld joint (HAZ, WM). 
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Abstrakt 
 V práci sa skúmal vplyv vodíka na pevnosť a porušovanie heterogénneho zvarového 
spoja, pripraveného zváraním elektrickým oblúkom dvoch žiarupevných ocelí s rozdielnym 
chemickým zložením (9Cr-1Mo,V a 0,5Cr-0,5Mo,V) po ťahovom namáhaní pri teplote okolia 
(+20 °C). 
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 Bolo zistené, že vodík v heterogénnom zvarovom spoji skúmaných Cr-Mo,V ocelí 
znižuje pevnosť (Rmv) a kontrakciu (Zv) teplom ovplyvnených oblastí (TOO) a zvarového kovu 
-ZK (2,5Cr-0,5Mo,V,Ti,B) pri ťahovom namáhaní v poradí: 1. TOO 0,5Cr-0,5Mo,V (STN 15 
128), 2. zvarový kov T24 (2,5Cr-0,5Mo,V,Ti,B), 3. TOO 9Cr-1Mo,V (P91). 
 Fraktografická analýza lomových povrchov TOO a ZK po ťahovom namáhaní a 
porušení pri teplote okolia preukázala že, vplyvom vodíka dochádza pri porušovaní k zmene 
mechanizmu porušenia a morfológie lomového povrchu. Pri porušovaní pri absencii vodíka v 
zvarovom spoji vzniká tvárny lom realizovaný dutinkovým mechanizmom s charakteristickými 
jamkami. Po navodíkovaní zvarového spoja a jeho porušení sa morfológia lomového povrchu 
mení z tvárneho na krehké štiepne porušenie. Bolo potvrdené že, v popúšťaných martenzitických 
oceliach pri ťahovom namáhaní (za obvyklých podmienok) nukleácia dutiniek sa prednostne 
vyskytuje prevažne oddeľovaním na medzifázových povrchoch karbid/matrica. Dutinky iniciujú 
a rastú prednostne blízko veľkých častíc, neskôr malých a ich spájaním sa v priebehu namáhania 
vznikne konečné porušenie, pozostávajúce z veľkých a malých jamiek. Vodík prítomný v 
zvarovom spoji inicioval štiepenie (kvázištiepenie) na medzifázových rozhraniach 
karbid/matrica a znižuje energiu šírenia sa lomu. Spôsob porušovania zvarového spoja po 
nasýtení vodíkom závisí od mikroštruktúry, veľkosti a distribúcie častíc (karbidov) v rôznych 
oblastiach (TOO a ZK) zvarového spoja. 
 
 

1. Úvod 
 Pri výrobe alebo opravách zariadení v energetickom alebo petrochemickom priemysle 
pre aplikácie pri teplotách do cca 620 °C sa používajú konštrukčné časti vyrobené z celej škály 
Cr-Mo,V ocelí, ktoré sú navzájom zvarené. Často sa pritom používajú heterogénne zvarové 
spoje typu 0,5Cr/2,5Cr/9Cr [1], ktoré sa nachádzajú na exponovaných miestach zariadenia. V 
heterogénnych zvarových spojoch počas exploatácie pri vyšších teplotách (>300°C) dochádza k 
intenzívnej migrácii chemických prvkov medzi spojenými materiálmi a zvarovým kovom 
odlišného chemického zloženia, čo môže mať výrazný vplyv na pevnostné, krípové, 
krehkolomové a iné vlastnosti materiálu v mieste spoja [2]. 
 Dôležitým faktorom vplývajúcim na vlastnosti ocelí, môže byť aj krehkosť, vyvolaná 
prítomnosťou vodíka, tzv. hydrogen embrittlement-HE [3-27]. Krehkosť Cr-Mo,V ocelí (okrem 
tepelnej krehkosti a materiálovej degradácie prebiehajúcej počas exploatácie) vyvolaná 
absorbovaným vodíkom je jav, keď po ochladení časti zariadenia (pri opravách alebo odstávke) 
pod 150 °C vodík rozpustený v oceli je iniciátorom pre vznik zárodku trhliny a následného 
krehkého porušenia materiálu pri teplote okolia. 
 Všetky procesy zvárania elektrickým oblúkom zavádzajú istou mierou vodík do 
zvarového spoja. Vodík môže vznikať z vlhkosti obalu elektród alebo obklopujúcej vlhkej 
atmosféry, môže pochádzať z uhľovodíkov mazadiel, korózie alebo iných kontaminácií 
organického pôvodu, nachádzajúcich sa na zváraných dielcoch.  
 V priebehu procesu zvárania je vodík pohlcovaný do roztaveného zvarového kovu. 
Počas tuhnutia zvarového kovu so znižovaním teploty klesá rozpustnosť vodíka a jeho 
koncentrácia v roztavenom kove sa stáva presýtenou. Uvoľňovaný vodík difunduje zo 
zvarového spoja do oblasti kde je koncentrácia vodíka nižšia. V zvarovom spoji takouto 
oblasťou je teplom ovplyvnená oblasť nachádzajúca sa za zónou stavenia zvarového kovu a 
zváraného materiálu. V tepelom ovplyvnenej oblasti zvarového spoja pôsobením ohrievacích a 
ochladzovacích cyklov, transformáciou vznikajú štruktúrne zložky s vysokou pevnosťou a 
tvrdosťou. Teplom ovplyvnená oblasť zvarového spoja s vysokou tvrdosťou a nízkou 
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húževnatosťou je podrobená relatívne vysokému ťahovému napätiu, ktoré vzniká v dôsledku 
zmrašťovania sa chladnúceho zvarového spoja a pri prítomnosti vodíka má za následok krehké 
porušovanie -praskanie vyvolané vodíkom (tzv. hydrogen induced cracking-HIC) [3-6,13]. 
 Vodíkom vyvolané „praskanie za studena“ sa môže vyskytovať aj po zváraní, alebo 
„opravnom“ zváraní dielcov vyrobených z Cr-Mo,V ocelí, následkom tvorby tvrdých a krehkých 
mikroštruktúr (fáz) v zvarových spojoch [4], migrácie vodíka do týchto štruktúr, jeho 
zachytávaní sa a interakcii so zložkami tvoriacimi mikroštruktúru (napr. nekovové inklúzie [8-
10,13,14] a precipitáty [9,22], vakancie, dislokácie [12,15-17], segregáciou prímesí ovplyvnené 
medzifázové rozhrania [4,12,18,20,22,28-30] a pod.), pri spolupôsobení napätia v zvarovom 
spoji alebo v jeho najbližšom okolí (TOO). 
 Bolo zistené [3], že pre vodíkom indukované krehké porušovanie zvarového spoja 
musia byť splnené tieto predpoklady: 1 - vysoká hladina vodíka, 2 - mikroštruktúra citlivá na 
vodík (martenzit, bainit) a 3 - ťahové napätie pôsobiace v zvarenom mieste. 
 Cieľom tejto práce bolo preskúmať vplyv vodíka v heterogénnom zvarovom spoji 
vzniknutom zváraním elektrickým oblúkom dvoch žiarupevných ocelí s rozdielnym chemickým 
zložením (9%Cr-1%Mo,V a 0,5%Cr-0,5%Mo,V) zvarovým kovom 2,5%Cr-0,5%Mo,V,Ti,B na 
jeho pevnosť, vzhľad a charakter porušenia po ťahovom namáhaní pri teplote okolia. 
 
 

2. Materiál a metodika experimentov 
 Ako experimentálny materiál boli použité zvarové spoje pripravené zvarením dvoch 
hrubostenných rúr s rozdielnym chemickým zložením, P91 (9Cr-1Mo,V) a STN 15 128.5 
(0,5Cr-0,5Mo,V), priemeru Ø=272 mm s hrúbkou steny h=20 mm, ktoré boli zvarené 
oblúkovým zváraním zvarovým kovom 2,5Cr-0,5Mo,V,Ti,B -Chromet T 24 (Metrode). 
Chemické zloženie spájaných materiálov a zvarového kovu je uvedené Tab. 1. 
 
 Table 1  Chemical composition of the base metals and weld metal in mass % 

Materiál C Si Mn S P Cr Ni 

P91 0,1 0,38 0,49 0,001 0,02 8,5 - 

STN  15 128 0,14 0,33 0,54 0,005 0,018 0,45 - 

Chromet T24 0,055 0,39 0,65 0,007 0,012 2,36 0,06 

 

Materiál Mo V Ti Nb B N 

P91 0,94 0,23 - 0,069 - 0,043 

STN 15 128 0,57 0,25 - - - - 

Chromet T24 0,95 0,25 0,072 - 0,002 0,014 

 
 

 Pred oblúkovým zváraním materiál (rúry) bol predohriaty na teplotu 180-250 °C. Po 
zváraní bol zvarový spoj vyžíhaný pri 720-730 °C/2hod a ochladzovaný rýchlosťou 150 °C/hod 
až do teploty 300 °C (tzv. post weld heat treatment-PWHT). 
 Heterogénne zvarové spoje boli pozdĺžne rozrezané na vzorky, z ktorých boli 
vyrobené neštandardné skúšobné telieska pre ťahové skúšky celkovej dĺžky lc= 80 mm, priemeru 
Ø=5 mm, so závitovými hlavami M10, podľa schémy uvedenej na obr. 1. Po naleptaní 
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skúšobných teliesok s heterogénnym zvarovým spojom a určení teplom ovplyvnených oblastí -
TOO boli telieska po obvode opatrené V- vrubom do hĺbky 1,0 mm a to v: a - zvarovom kove 
T24, b - TOO na strane materiálu T24/P91 a c - TOO na strane materiálu T24/15 128.5. 

 
Fig.1 Schema of material withdrawal and preparation of the test specimens for tensile tests (TOO=HAZ, ZK=WM) 

 
 

 Skúšobné telieska s vrubom umiestneným v príslušnom mieste zvarového spoja (a-
T24, b-TOO P91, c-TOO 15 128 boli pred ťahovou skúškou elektrolyticky sýtené vodíkom v 
roztoku 1M HCl + 0,1 N NH2SO4 (síran hydrazínu) po dobu 10 a 22 hodín pri prúdovej hustote 
200 A.m-2. Po vodíkovaní boli skúšobné telieska vložené do tekutého dusíka a dopravené k 
trhaciemu zariadeniu. Doba od ukončenia sýtenia vodíkom po realizáciu ťahovej skúšky bola do 
30 minút. 
 Skúšky v ťahu skúšobných teliesok s vrubom boli realizované pri teplote okolia (+20 
°C) na zariadení TIRATEST 300. Rýchlosť posunu priečnika pri skúške bola 0,5 mm.min.-1. Po 
ťahových skúškach sa vyhodnocovala pevnosť a kontrakcia materiálu v mieste vrubu. Lomové 
povrchy porušených vzoriek boli podrobené fraktografickej analýze na rastrovacom 
elektrónovom mikroskope TESLA BS 350. 
 
 

3. Výsledky experimentov 
3.1  Mikroštruktúra 
 Výsledky mikroštruktúrneho rozboru heterogénneho zvarového spoja 9Cr-1Mo,V a 
0,5Cr-0,5Mo,V ocelí zvarených prídavným materiálom 2,5Cr-0,5Mo,V,Ti,B po vyžíhaní pri 
720-730 °C/2h sú zobrazené na obr. 2. 
 Mikroštruktúra 9Cr-1Mo,V ocele (P91) po žíhaní zvarového spoja je tvorená 
jemnozrnnou feriticko-karbidickou zmesou (vysoko popustený martenzit), obr. 2a. 
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 Mikroštruktúra teplom ovplyvnenej (vysoko vyhriatej) oblasti zvarového spoja –TOO 
zo strany materiálu P91) je tvorená zhrubnutými polyedrickými zrnami popusteného bainitu, s 
rozmernejšími feritickými latkami a karbidmi, obr. 2b. 
a b c d e 

 TEM  TEM  

   

9Cr-1Mo,V(P91) HAZ P91 WM T24 
(2,5Cr-
0,5Mo,V,Ti,B) 

HAZ 15 128 0,5Cr-0,5Mo,V 
(STN 15 128.5) 

Fig.2  Microstructures of dissimilar weld joint of the Cr-Mo,V steels after annealing at 720-730 °C/2h (PWHT) and 
carbon extraction replicas from HAZ: a – base metal 9Cr-1Mo,V (P91), b - HAZ P91, c – weld metal T24 
(2,5Cr-0,5Mo,V,Ti,B), d - HAZ STN 15 128., e – base metal 0,5Cr-0,5Mo,V (STN 15 128.5). 

 
 

 Mikroštruktúra zvarového kovu T24 (2,5Cr-0,5Mo,V,Ti,B) po žíhaní zvarového spoja 
pozostáva z feriticko-karbidickej zmesi s výraznými znakmi pôvodnej bainiticko-martenzitickej 
mikroštruktúry, s hranicami zŕn zvýraznenými vylúčenými precipitátmi. V mikroštruktúre je 
možné miestne pozorovať zachovaný kolumnárny charakter stuhnutého a žíhaného zvarového 
kovu, obr. 2c. 
 Mikroštruktúra v teplom ovplyvnenej oblasti TOO (STN 15 128) v mieste prechodu 
zvarového kovu do zváraného materiálu pozostáva zo zmesi zŕn proeutektoidného hrubozrnného 
feritu a opusteného bainitu, obr. 2d. 
 Mikroštruktúra zváraného materiálu 0,5Cr-0,5Mo,V (STN 15 128.5) je polyedrická, 
feriticko-perlitická, pričom perlitické zrná vykazujú charakter typický pre podeutektoidné ocele 
po žíhaní pri teplote blízko Ac1 (zrnitý perlit), obr. 2e. 
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Fig.3 Hardness (HV 10) in cross-section of dissimilar weld joint in depth of the A –5 mm and B – 6 mm from outer 

surface 

3.2  Tvrdosť zvarového spoja 
 Tvrdosť (HV 10) heterogénneho zvarového spoja (STN EN 1043-1) bola meraná v 
dvoch pod sebou idúcich líniách v mieste výroby vzoriek pre skúšky jednoosím ťahom, a to A - 
5 mm a B - 6 mm pod krycou vrstvou zvarového spoja, (obr. 1). 
 Priebeh tvrdosti HV 10 zvarového spoja Cr-Mo,V ocelí po žíhaní je znázornený na 
obr. 3. Priebeh tvrdosti naprieč zvarovým spojom poukazuje na rozdiel hodnôt pre východzie 
zvárané materiály a zvarový kov. Po zvarení došlo k lokálnemu nárastu tvrdosti v TOO 
vzhľadom k tvrdosti spájaných materiálov. 
 
 

3.3  Výsledky skúšok v ťahu 
 Výsledky ťahových skúšok heterogénneho zvarového spoja s V -vrubom 
umiestneným v rôznych miestach zvarového spoja sú uvedené v tabuľke Tab. 2. 
 
Table 2  Results of tensile tests of dissimilar weld joint of the Cr-Mo,V steels with V-notch 

Bez vodíka S vodíkom 10h S vodíkom 22h  
V- vrub umiestnený 

v 
RmV 

[MPa] 
ZV 

[%] 
RmV 

[MPa] 
ZV 

[%] 
RmV 

[MPa] 
ZV 

[%] 

TOO 15 128 720 25 950 22 490 13 

T 24 980 22,6 1050 19 565 16 

TOO P91 910 41 1132 33 780 16 

 
 

 Závislosť medze pevnosti (Rmv) a kontrakcie (Zv) pri teplote okolia v rôznych 
oblastiach zvarového spoja (ZK a TOO) od doby sýtenia vodíkom je graficky znázornená na 
obr. 4 a obr. 5. 
 Z obr. 4 a obr. 5 je zrejmé, že vodík v zvarovom spoji znižuje pevnosť a kontrakciu 
zvarového kovu a teplom ovplyvnených oblastí na oboch stranách heterogénneho zvarového 
spoja. 
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Fig.4 Dependence of notch-strength (Rm) on hydrogen 

charging time in dissimilar weld joint of the Cr-
Mo,V steels at ambient temperature (Zk=WM) 

 
Fig.5 Dependence of reduction area (Z) on hydrogen 

charging time in dissimilar weld joint of the Cr-
Mo,V steels at ambient temperature (TOO=HAZ, 
Zk=WM) 

a b c 

   

   

   
Fig.6 Ductile fracture of dissimilar weld joint of the Cr-Mo,V steels without hydrogen after tensile loading at ambient 

temperature: a - HAZ STN 15 128, b - weld metal T24, c - HAZ P91 
 
 

3.4  Fraktografia 
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 Fraktografická analýza porušených skúšobných teliesok s vrubom, umiestneným v 
zvarovom kove a v teplom ovplyvnených oblastiach heterogénneho zvarového spoja, bola 
zameraná na posúdenie vplyvu absorbovaného vodíka na vzhľad a charakter porušenia po 
aplikovaní ťahového namáhania pri teplote okolia. 
 Ako dokumentuje obr. 6, pre porušovanie jednotlivých materiálov a oblastí zvarového 
spoja bez vodíka je charakteristické tvárne porušenie s jamkami, realizované dutinkovým 
mechanizmom. 
 Obr. 7 dokumentuje porušenie v rôznych miestach heterogénneho zvarového spoja po 
elektrolytickom sýtení vodíkom. Lomový povrch pozostáva z oblastí porušených krehkým 
štiepnym mechanizmom a oblasti s tvárnym porušením - jamkami. 
 
 

4. Diskusia 
 Zvarové spoje vo všeobecnosti pozostávajú z troch rozdielnych oblastí : zvarový kov 
(ZK), teplom ovplyvnená oblasť(TOO) a zváraný materiál (ZM). 
 Nehomogenita mikroštruktúry v TOO oblasti je dôsledkom komplexu tepelnej 
histórie, ktorej táto oblasť bola podrobená v priebehu zvárania. Mikroštruktúra v TOO zónach 
Cr-Mo-V ocelí v skutočnosti pozostáva prinajmenšom z troch pásiem (podzón): (1) hrubozrnnej 
bainitickej (alebo popustenej martenzitickej) časti, (2) jemnozrnnej B (M), časti a (3) tzv. inter- 
kritickej časti. Morfológia a distribúcia karbidov-precipitátov (M23C6). v pásmach 1 a 2 býva 
veľmi podobná, ale v interktitickom pásme (3) tieto častice sú značne väčšie [5]. To je 
spôsobené vysokým vyhriatím častí 1 a 2 do austenitickej oblasti a rozdielnou rýchlosťou 
ochladzovania. Interkritická časť je vyhriata do austenitu len čiastočne, najmä po hraniciach 
pôvodných zŕn. 
 

a b c 
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Fig.7 Dominantly cleavage fracture of dissimilar weld joint of the Cr-Mo,V steels after hydrogen charging and tensile 

loading at ambient temperature: a - HAZ STN 15 128, b - weld metal T24, c - HAZ P91 
 
 

 Výskyt vodíkom indukovaného praskania zvarových spojov v studenom stave 
ovplyvňuje chemické zloženie zváraného materiálu (zhoda v obsahu C), obsah vodíka v 
zvarovom kove, prívod tepla do zvarového spoja a rýchlosť ochladzovania po zváraní. Ďalšími 
faktormi, ktoré majú vplyv na praskanie zvarových spojov v studenom stave sú zvyškové 
napätia, koncentrátory napätia (vruby) [8,17,21,31-33], hrúbka a priebeh postupu zvarového 
spoja [6].  
 Výsledky experimentov získané v tejto práci o vplyve vodíka na pevnosť, kontrakciu 
a porušovanie pri ťahovom namáhaní, vykonaných na heterogénnom zvarovom spoji (9Cr-
2,5Cr-0,5Cr) dvoch zvarených Cr-Mo,V ocelí s rozdielnym chemickým zložením, je možné 
analyzovať zo štyroch hľadísk: I - mikroštruktúra, II - tvrdosť zvarového spoja, III - pevnosť a 
kontrakcia, IV - porušovanie. 
4.1  Mikroštruktúra 
 Mikroštruktúra 0,5%Cr východzieho zváraného materiálu (STN 15 128.5), pôvodne 
tvorená zmesou feritických a perlitických zŕn, obr. 2a, vo vysoko vyhriatej oblasti v tesnej 
blízkosti zvarového spoja , po žíhaní pozostáva zo zmesi zŕn proeutektoidného hrubozrnného 
feritu a vysoko popusteného bainitu (latky feritu dekorované karbidmi). To svedčí o tom, že 
rýchlosť ochladzovania po zváraní vo vysokovyhriatej oblasti bola dosť veľká na to, aby po 
vylúčení proeutektoidného feritu z austenitu došlo k anizotermickému rozpadu zvyškového 
austenitu v oblasti medzi Ar1 a Ms,  obr.2b.  
 Bainiticko-martenzitická mikroštruktúra zvarového kovu- 2,5Cr0,5Mo,V,Ti,B (T24) 
po vyžíhaní zvarového spoja sa mení na feriticko-karbidickú zmes s výraznými znakmi 
pôvodnej bainiticko-martenzitickej mikroštruktúry, s hranicami zŕn zvýraznenými vylúčenými 
precipitátmi, obr. 2c. V mikroštruktúre je možné miestne pozorovať pôvodný kolumnárny 
charakter stuhnutého a žíhaného zvarového kovu. Takáto skladba mikroštruktúry zvarového 
kovu, t. j. striedanie sa kolumnárnych oblastí zváracích húseniek a medzihúsenicových oblastí s 
rekryštalizovanými polyedrickými zrnami, zvýraznenými vylúčenými karbidmi sa pomerne 
často vyskytuje [1,2]. 
 V teplom ovplyvnenej oblasti na strane 9%Cr ocele je možné pozorovať hrubozrnnú 
feriticko-karbidickú mikroštruktúru v blízkosti zóny stavenia a jemnozrnnejšiu, ktorá plynulo 
prechádza do zváraného materiálu, obr. 2d [3,36]. 
 Mikroštruktúru 9%Cr ocele tvorí vysoko popustený martenzit, t. j. feriticko-
karbidická zmes s karbidmi vylúčenými v matrici a karbidmi na hraniciach bývalých 
austenitických zŕn. Táto mikroštruktúra je typická pre takmer všetky modifikácie 9Cr-1Mo-V 
ocelí po tepelnom spracovaní (kalenie a popúšťanie) a žíhaní, obr. 2e [34-36]. 
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4.2  Tvrdosť zvarového spoja 
 Na priebehu tvrdosti, (meranej na priečnom reze zvarového spoja) po žíhaní, obr. 3 je 
možné jednoznačne odlíšiť 3 oblasti, a to: zvárané materiály, zvarový kov a teplom ovplyvnené 
oblasti po oboch stranách spoja. Pokiaľ tvrdosť zváraných materiálov a zvarového kovu 
jednoznačne závisí na chemickom zložení a tepelno-ochladzovacej histórii a je stála na určitej 
hladine, v teplom ovplyvnených oblastiach aj po vyžíhaní je zreteľný vzostup hodnôt tvrdosti.  
 Nárast tvrdosti v teplom ovplyvnenej oblasti zvarového spoja zo strany 0,5%Cr ocele 
voči zváranému materiálu (ferit a perlit) je spôsobená vysokým vyhriatím pôvodnej feriticko-
perlitickej štruktúry na austenit a jeho anizotermickým rozpadom na bainit vplyvom rýchleho 
chladnutia, spôsobeného odvodom tepla zváraným materiálom.  
 V TOO oblasti od zvarového kovu k 9%Cr zváranému materiálu zvýšenie tvrdosti je 
spôsobené hlavne lokalitami hrubozrnnej štruktúry zo strany zvarového kovu. Tvrdosť v teplom 
ovplyvnenej oblasti (po PWHT) na tejto strane zvarového spoja je značne závislá od existujúcej 
mikroštruktúry, ktorá je dôsledkom teplotných cyklov počas zvárania a je určovaná výškou 
prehriatia vyvolaným počas zvárania [36]. Následné žíhanie zvarového spoja po zváraní v 
teplom ovplyvnenej oblasti vyvolá intenzívnu precipitáciu sekundárnych častíc, a tá je príčinou 
vzostupu tvrdosti v tejto oblasti. 
 
 

4.3  Pevnosť a kontrakcia 
 Pevnosť (Rmv) a kontrakcia (Zv) skúmaného heterogénneho zvarového spoja dvoch 
Cr-Mo-V ocelí s rozdielnym chemickým zložením závisí na chemickom zložení a tepelno-
ochladzovacej histórii (mikroštruktúre) TOO zváraných materiálov a zvarového kovu. Z 
priebehu závislosti Rmv a Zv, obr. 4 a obr. 5, od doby sýtenia vodíkom v rôznych oblastiach 
heterogénneho zvarového spoja Cr-Mo,V ocelí porušenom ťahom pri teplote okolia je vidieť, že 
sú výrazne ovplyvnené – znížené prítomnosťou vodíka. Poradie ovplyvnenia vrubovej pevnosti 
a kontrakcie skúmaného heterogénneho zvarového spoja dvoch Cr-Mo,V ocelí s rozdielnym 
chemickým zložením je nasledovné: 1. TOO 0,5Cr-0,5Mo,V (STN 15 128), 2. Zvarový kov T24 
(2,5Cr-0,5MoVTiB), 3. TOO 9Cr-1Mo,V (P91). 
 Citlivosť k ovplyvneniu uvedených hodnôt vodíkom sa zdá byť značne závislá na 
stave mikroštruktúry ovplyvnenej vysokým vyhriatím pri zváraní s následným žíhaním (PWHT) 
[36] a množstvom absorbovaného vodíka [8,17,22]. Dôležitým faktorom vplývajúcim na 
pevnosť a kontrakciu jednotlivých oblastí zvarového spoja je stav napätosti pri ťahovom 
namáhaní, ktorý v mieste vrubu za prítomnosti vodíka zosilňuje jeho „skrehujúci“ účinok 
migráciou atómov vodíka do miesta so zvýšenou koncentráciou napätia (oblasť trojosového 
napätia v mieste vrubu pri namáhaní) [6,8,21,31,32]. 
 
 

4.4  Porušovanie 
 Fraktografická analýza lomov skúšobných vzoriek s heterogénnym zvarovým spojom 
dvoch Cr-Mo-V ocelí s rozdielnym chemickým zložením, ktoré boli porušené ťahovým 
namáhaním preukázala vplyv vodíka na porušovanie takéhoto zvaru. 
 

(I) Zvarový spoj bez vodíka 



Acta Metallurgica Slovaca, 14, 2008, 2 (263 - 274)                                                                                                         273 

 

a - Porušenie v TOO oblasti v mieste spoja 0,5%Cr/2,5%Cr je húževnaté, tvárne s jamkami, obr. 
6a a bolo realizované dutinkovým mechanizmom. Porušovanie bolo iniciované na časticiach 
karbidických fáz v teplom ovplyvnenej oblasti tejto časti spoja. 
b - Porušenie zvarového kovu 2,5%Cr, obr. 6b pozostáva z dvoch oblastí, a to z húževnatej, 
tvárnej oblasti s jamkami a z oblasti s „kvázištiepením“, v ktorej bol zachovaný kolumnárny 
charakter mikroštruktúry, najmä v mieste prepájania sa zváracích húseníc. 
c - Porušenie v TOO oblasti v mieste spoja 9%Cr/2,5%Cr, obr. 6c je tvárne s jamkami a bolo 
iniciované na časticiach karbidických fáz v teplom ovplyvnenej oblasti spoja. 
 Potvrdilo sa že, v popúšťaných martenzitických oceliach pri ťahovom namáhaní (za 
obvyklých podmienok) sa nukleácia dutiniek prednostne uskutočňuje prevažne oddeľovaním na 
medzifázových povrchoch karbid/matrica. Dutinky iniciujú a rastú prednostne blízko veľkých 
častíc, neskôr malých a ich spájaním sa v priebehu namáhania vznikne konečné porušenie, 
pozostávajúce z veľkých a malých jamiek [12,34]. 
 

(II) Zvarový spoj s vodíkom 
 Fraktografické pozorovania lomových povrchov jednotlivých oblastí heterogénneho 
zvarového spoja, ovplyvneného absorbovaným vodíkom po ťahovom namáhaní jednoznačne 
preukázali, že vodík ovplyvnil nukleáciu porušovania –inicioval štiepenie (kvázištiepenie) na 
medzifázových rozhraniach karbid/matrica a znížil energiu šírenia sa lomu [9,10,12,22]. Spôsob 
porušovania zvarového spoja po nasýtení vodíkom je značne ovplyvnený mikroštruktúrou, 
veľkosťou a distribúciou častíc (karbidov) v rôznych miestach (TOO a ZK) spoja, obr. 7. Napr. 
v TOO 0,5%Cr bolo pozorované striedanie sa mikrooblastí s jamkami a oblastí so štiepením, 
obr. 7a, v TOO 9%Cr bolo porušovanie prevažne štiepne a jamky sa vyskytovali len miestne na 
hraniciach feritických latiek, či bývalých austenitických zŕn, obr. 7c, a v zvarovom kove sa 
striedali mikrooblasti s jamkami a oblasti so štiepnym (kvázištiepnym) porušením, obr. 7b. 
Doporučenie pre prax 
 V prípade difúzie vodíka do heterogénneho zvarového spoja (9Cr/2,5Cr/0,5Cr), 
vzniknutého zvarením dvoch žiarupevných Cr-Mo,V ocelí s odlišným chemickým zložením, pri 
namáhaní ťahovým napätím pri teplotách blízkym teplote okolia (+20 °C) hrozí, že bude 
prednostne dochádzať ku krehkému porušovaniu – praskaniu v teplom ovplyvnenej oblasti spoja 
–TOO na strane zváraného materiálu 0,5Cr-0,5Mo,V (STN 15 128.5). 
 
 

Záver 
 Na základe experimentov vykonaných na heterogénnom zvarovom spoji, ktorý bol 
zhotovený oblúkovým zváraním dvoch žiarupevných Cr-Mo,V ocelí s rozdielnym chemickým 
zložením (9Cr-1Mo,V (P91) a 0,5Cr-0,5MoV (STN 15 128) zvarovým kovom T24 (2,5Cr-
0,5MoV,Ti,B), po skúmaní vplyvu vodíka na jeho pevnosť a porušovanie ťahovým namáhaním 
pri teplote okolia (+20 °C) je možné dospieť k nasledovným záverom: 

1. Vodík vo zvarovom spoji pri ťahovom namáhaní znižuje vrubovú pevnosť a kontrakciu 
teplom ovplyvnených oblastí a zvarového kovu. 

2. Poradie ovplyvnenia vrubovej pevnosti skúmaného heterogénneho zvarového spoja 
vodíkom Cr-Mo,V ocelí s rozdielnym chemickým zložením je nasledovné: 1. TOO 
0,5Cr-0,5Mo,V (STN 15 128), 2. Zvarový kov T24 (2,5Cr-0,5Mo,V,Ti,B), 3. TOO 
9Cr-1Mo,V (P91). 
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3. Vodík vo zvarovom spoji pri ťahovom namáhaní a porušovaní spôsobuje zmenu 
mechanizmu, charakteru porušovania a vzhľadu lomového povrchu. Vodík ovplyvňuje 
nukleáciu porušovania na medzifázových rozhraniach karbid/matrica, znižuje energiu 
šírenia sa lomu a zapríčiňuje nukleáciu krehkého štiepneho porušovania 
(kvázištiepenie). 
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