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VÚZ hostil najväčšie podujatie IIW
čítajte na s. 3, 6-9



 
 
2. Materiál a metodika experimentov 

Ako experimentálny materiál boli použité vzorky z nízkouhlíkovej žiarupevnej 9Cr ocele, ktoré boli tepelne 
spracované (austenitizácia) pri teplotách 1 070 °C, 1 150 °C, 1 170 °C, 1 190 °C, 1 210 °C a 1 230 °C s časovou 
výdržou 120 min. Chemické zloženie 9Cr ocele je uvedené v tab. 1. Vzorky boli pripravené štandardným 
metalografickým postupom (brúsenie, leštenie, leptanie). Na vyhodnotenie mikroštruktúry bol použitý svetelný 
mikroskop OLYMPUS GX 51. Stav precipitácie karbidických a iných fáz v oceli bol analyzovaný transmisným 
elektrónovým mikroskopom JEOL JEM 2000FX (TEM) metódou uhlíkových extrakčných replík, ktoré boli po 
oddelení v leptadle Villela stiahnuté z metalograficky pripravených plôch. Úlohou analýzy bolo charakterizovať 
morfológiu transformovanej subštruktúry, morfológiu, veľkosť a distribúciu častíc precipitátov.  

Tab. 1 Chemické zloženie ocele 9CrNB  

9CrNB chemical analysis 

 
Prvky C Mn Si P S Cr Ni Mo W Co B N 

Min [hm. %] 0.06 0.40 0.20 - - 8.00 - - 2.50 2.80 0.010 0.005 
Max [hm. %] 0.10 0.50 0.35 0.020 0.008 9.00 0.15 0.10 3.00 3.20 0.015 0.015 

 
3. Dosiahnuté výsledky 

Mikroštruktúra po austenitizácii pri zvolených teplotách je tvorená martenzitom a bainitom. Pri teplote 
austenitizácie 1 070 °C je mikroštruktúra z hľadiska veľkosti austenitického zrna homogénna (obr. 1), 
s priemernou veľkosťou pôvodných zŕn austenitu 43,1 μm. Pri teplote 1 150 °C bola ojedinele pozorovaná 
heterogenita vo veľkosti zŕn (obr. 2). Priemerná veľkosť dosahovala 138,6 μm.    

 

  
Obr. 1 Mikroštruktúra pri teplote austenitizácie  

1070°C (martenzit + bainit) 
Microstructure after austenitisation at 1070°C 

(martensite + bainite). 

Obr. 2 Mikroštruktúra pri teplote austenitizácie  
1150°C (martenzit + bainit) 

Microstructure after austenitisation at 1150°C 
(martensite + bainite). 

Mikroštruktúra pri teplote 1 170 °C bola hrubozrnnejšia v porovnaní s nižšími teplotami, pričom bola pozorovaná 
aj mierna heterogenita vo veľkosti pôvodných zŕn austenitu (obr. 3). Priemerná veľkosť zrna bola 172,3 μm. Pri 
teplote 1 170 °C boli v mikroštruktúre pozorované aj malé množstvá delta feritu, ktorý bol vylúčený na hraniciach 
austenitických zŕn. Množstvo delta feritu v mikroštruktúre však bol zanedbateľný. V mikroštruktúre  pri teplote 
1 190 °C je v porovnaní s teplotou 1 170 °C vo väčšom množstve pozorovaný výskyt delta feritu (cca 3%), ktorý 
je vylúčený na hraniciach austenitických zŕn (obr. 4). Mikroštruktúra bola mierne heterogénna, priemerná veľkosť 
pôvodných zŕn austenitu bola 139,8 μm. Útvary delta feritu sú väčšie v porovnaní s útvarmi pri teplote 1 170 °C.      
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častíc, bolo zistené, že ide o karbid typu M3C, v ktorých M je s veľkou pravdepodobnosťou Fe. Ide teda o častice 
cementitu. 
 

  
  

Obr. 7 Subštruktúra a distribúcia častíc precipitátov 
v oblasti bainitickej latky a martenzitických latiek 
Substructure and precipitate distribution in bainitic 

lath  

Obr. 8 Detail častíc v bainitickej latke 
Detail of particles in bainitic lath 

 

  
  

Obr. 9 Detail oválnych častíc na rozhraní 
martenzitickej latky 

Detail of oval particles  at martensitic lath 

Obr. 10 Difraktogram vytvorený difrakčnou 
analýzou častice na obr. 9 

Difraction pattern of particle in Fig. 9 
 
Stav B3 (NŽ 1 150 °C/120 min/vzduch) ocele 9CrNB - analýza subštruktúry a precipitátov  
 
Aj v prípade tohto stavu je subštruktúra tvorená martenzitickými a bainitickými latkami s rôznou orientáciou, ktoré 
boli formované v pomerne veľkých zrnách austenitu. V menších regiónoch bývalých austenitických zŕn majú latky 
rovnobežnú orientáciu. V subštruktúre sú viditeľné aj hranice pôvodných zŕn austenitu, na ktorých sa sporadicky 
nachádzajú veľmi malé častice precipitátov. Veľmi malé množstvo oválnych častíc precipitátov, maximálnej 
veľkosti 100 nm, sa nachádzalo na rozhraní martenzitických a bainitických latiek. Výrazne väčšie množstvo častíc 
precipitátov sa nachádzalo vo vnútri bainitických latiek. Detailnejšie snímky týchto bainitických latiek na obr. 11, 
12  dokumentujú prítomnosť predovšetkým tyčinkovitých, v malom množstve aj oválnych častíc vo vnútri týchto 
latiek. Tyčinkovité častice dĺžky do 300 nm, ktoré detailne dokumentuje obr. 13, sú spravidla vylúčené v určitých 
kryštalografických rovinách latiek bainitu. Malé množstvo oválnych častíc dosahuje veľkosť do 100 nm. Difrakčné 
stopy na difraktograme (obr. 14) získaného z tyčinkovitej častice, dokumentovanej na obr. 13, odpovedajú 
kryštalickej stavbe karbidov typu M3C, v ktorých M je Fe. Ide o častice cementitu.  
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Vážení čitatelia, obchodní partneri.

V dňoch 7.-12. júla sme hostili Výročné za-
sadanie správnej rady IIW, ako aj medzinárodnú 
odbornú konferenciu. Bolo nám veľkou cťou pozvať 
do Bratislavy odborníkov z celého sveta, ktorí sú no-
siteľmi najnovších myšlienok a stoja pri zavádzaní 
perspektívnych trendov v oblasti zvárania a spája-
nia nových materiálov. Prišli na Slovensko, aby pre-
zentovali výsledky svojho výskumu a diskutovali o 
aktuálnych otázkach.

Výskumný ústav zváračský si rolu hostiteľa najpres-
tížnejšieho svetového podujatia v oblasti spájania 
materiálov zopakoval po 40-tich rokoch. Odvtedy sa 
zmenilo takmer všetko – počet krajín a účastníkov, 
počet tematických blokov a prednášok, rýchlosť ko-
munikácie, prestíž podujatia. Úroveň stúpla zarovno 
s nárokmi na technológie zvárania a spájania inova-
tívnych materiálov, ktoré sa používajú v súčasnosti 
čoraz viac. 

IIW – INTERNATIONAL INSTITUTE OF WELDING (Me-
dzinárodný zváračský inštitút) bol založený v roku 
1948 s cieľom vytvoriť organizáciu združujúcu od-
borníkov v oblasti spájania. Poslaním inštitútu bolo 
a dodnes je zdieľanie najnovších poznatkov medzi 
členskými krajinami, bez ohľadu na geografické, 
etnické, politické a iné odlišnosti. IIW si od vzniku 
až dodnes zachoval svoj prísne apolitický charakter. 

Trochu odľahčene možno povedať, že výsledky práce 
odborníkov z členských krajín IIW pomáhajú „dr-
žať svet pohromade“. Snáď všetky výrobky, ktoré 
kupujeme a používame, využívajú nejaký spoj. Ten 
umožňuje, aby rôzne materiály spojené do jedného 
výrobku boli funkčné a udržali si tvar. Odborníci vo 
zváraní pracujú v prospech celého ľudstva.

Okrem šírenia poznatkov je ďalším poslaním IIW 
vzdelávať a skúšať profesionálov vo zváraní celo-
svetovo jednotným spôsobom. Absolventi, ktorí svoj 
zváračský titul získajú v jednej z akreditovaných in-
štitúcií v ktorejkoľvek členskej krajine IIW, sa môžu 
spoľahnúť, že ich kvalifikácia bude uznaná na celom 
svete. Zamestnávatelia sa môžu spoľahnúť, že takto 
kvalifikovaný človek prešiel medzinárodne štandar-
dizovaným procesom vzdelávania a overovania ve-
domostí i zručností bez ohľadu na krajinu pôvodu. 

ROZHODUJÚCA ČASŤ HISTÓRIE VÚZ sa prekrýva s his-
tóriou IIW. VÚZ sa stal členom IIW v roku 1956 a dlhé 
roky sme boli jedinou členskou organizáciou nielen 
v Československu, ale aj v krajinách bývalého RVHP. 
VÚZ bol a dodnes je aktívnym členom IIW. V období 
rokov 1981-1984 bol vtedajší riaditeľ VÚZ Ing. Ján 
Škriniar, CSc. zvolený za generálneho riaditeľa IIW. 
Bol to prejav uznania prínosu VÚZ do svetovej zna-
lostnej databázy v oblasti zvárania a spájania, ako i 

rešpektovania pozície, ktorú si VÚZ vybudoval v re-
gióne strednej a východnej Európy.  
 
VÚZ je aj po privatizácii, ktorá prebehla v roku 2003, 
hlavnou členskou organizáciou IIW na Slovensku a 
reprezentuje našu krajinu v tejto najvýznamnejšej 
svetovej odbornej organizácii. Prispievame k rozvo-
ju IIW v oblasti výskumu, poskytujeme celosvetovo 
uznávané vzdelanie a podieľame sa aj na smerovaní 
tejto organizácie. Mám tú česť byť jedným z 15-tich 
členov Rady riaditeľov IIW, čo je hlavná riadiaca 
zložka tejto organizácie, a to ako tretí človek z býva-
lého Československa v 72-ročnej histórii IIW. 

BRATISLAVSKÉ PODUJATIE IIW vstúpi do histórie. 
Mení  sa  najužšie  vedenie,  sídlo  sa  sťahuje  z  Fran-
cúzska do Talianska. Výsledky podujatia, ako i ďalšie 
podrobnosti prinášame na s. 8-9. Jedno však zostá-
va nemenné – poslanie aj naďalej šíriť najnovšie 
poznatky z oblasti spájania materiálov na prospech 
všetkých krajín. 

Ing. Peter Ďurík, IWE
Vedúci COP a ANB,

člen Rady riaditeľov IIW

Mikroštruktúra a sub-
štruktúra 9CrNB ocele 
po vysokoteplotnej 
austenitizácii

Ponuka vzdelávania
Prehľad odborných kurzov a podujatí 
VÚZ vo 4. kvartáli 2019
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