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Abstrakt 

 

Heterogenní svary jsou běžně používány v energetice pro aplikace v potrubních 

systémech kotlů tak, aby kompenzovaly rozdíly v teplotách, tlaku a korozním prostředí v 

různých lokalitách. Velká pozornost je věnována heterogenním svarům mezi modifikovanými 

9-12%Cr ocelemi a ocelemi nízkolegovanými. Slabou stránkou heterogenních svarových 

spojů je všeobecně redistribuce intersticiálních prvků mající za následek mikrostrukturní 

změny v oblasti pásma ztavení mezi nízkolegovaným a vysokolegovaným materiálem, 

vedoucí k lokální degradaci pevnosti a tím i creepové odolnosti. Degradace mikrostruktury a 

vlastností přechodových svarových spojů je obecně významně závislá na použité kombinaci 

svařovaných materiálů, včetně volby svarového kovu a na parametrech expozice. Proto jsou z 

hlediska možnosti využití heterogenních svarů v energetických zařízeních nezbytné detailní 

poznatky o žárupevných vlastnostech těchto spojů. Předmětem studia byly dva typy 

svarových spojů P23/P91 s přídavným materiálem s chemickým složením podobným 

jednomu ze základních materiálů 9Cr1Mo (Thyssen Chromo 9V) a 2,25CrWV (Thyssen 

Chromo 3V). Experimentální výsledky detailního studia vývoje mikrostruktury během 

creepové expozice byly porovnány s termodynamickými a kinetickými výpočty pomocí 

softwarových programů TermoCalc a Dictra. 

 

Klíčová slova 

Creep, žárupevné oceli, mikrostrukturní stabilita, heterogenní svary P23/P91, up-hill 

difúze, termodynamické a kinetické simulace, ThermoCalc, DICTRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 

 

Dissimilar welds are commonly used in the power plant industry for applications in 

boiler tubing to compensate differences of temperature, pressure and corrosion conditions 

between various locations. Great attention is being paid today to heterogeneous welds 

between modified 9-12% Cr steels and low alloy steels. An important degradation mechanism 

of dissimilar welds is related to the migration of interstitial elements, especially carbon, from 

low alloy side to high alloy side of the weld. This redistribution of interstitial elements 

significantly affects microstructural evolution in the vicinity of the fusion zone between low 

and high alloy materials during long-term creep exposure. Degradation of the microstructure 

and properties of dissimilar welds in general significantly depends on the combination of 

welded base materials, including the selection of the weld metal and parameters of exposure. 

Therefore, it is necessary to have detailed knowledge of the heat resistant properties of these 

types of heterogeneous welded joints in terms of their prospective applications in power 

generation. The Ph.D. thesis is focused on the study of dissimilar weld joints made between a 

low alloy P23 steel and a P91 steel during creep exposure at temperatures from 500 to 600
o
C. 

Two types of filler metals 9Cr1Mo (Thyssen Chromo 9V) and 2,25CrWV (Thyssen Chromo 

3V) with chemical compositions matching one or another base materials were applied. 

Experimental results of microstructural evaluation have been compared with thermodynamic 

and kinetics calculations using TermoCalc and Dictra software packages.  

 

Keywords  

Creep, heat resistant steels, microstructural stability, heterogenous welds P23/P91, up-

hill diffusion, thermodynamic and kinetics calculations, ThermoCalc, DICTRA. 
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SEZNAM ZKRATEK A POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

 

Zkratka Název (jednotka) 

A 

A5 

Ak 

λ 

λeff 

λl 

λs 

βk 

BCC 

BM 

C 

CALPHAD 

DICTRA 

dmean 

D, Dkj 

ε 

dε/dt 

EBSD 

EBW 

EDX 

ESW 

FCAW 

FCC 

Gm
C
 

Gm
j
 

IC TOZ 

IPF 

JZ TOZ 

GMAW 

GTAW 

 

HV 

HZ TOZ 

M3 

M6 

M7 

M23 

austenit 

tažnost (%) 

regresní konstanta (-) 

regresní konstanta (-) 

střední vzájemná vzdálenost mezi částicemi 

efektivní střední vzájemná vzdálenost mezi částicemi 

střední vzájemná vzdálenost mezi většími částicemi 

střední vzájemná vzdálenost mezi malými částicemi 

kubická prostorově centrovaná mřížka (Body Centred Cubic)  

základní materiál svarového spoje (Base Metal) 

Optimalizovaná konstanta (-) 

simulační program (CALculation of PHAse Diagrams) 

název simulačního programu (Diffusion Controlled TRAnsformation) 

střední velikost částice (m) 

difúzní koeficient (m
2
.s

-1
) 

creepová deformace (-) 

rychlost stacionárního creepu (s
-1

) 

difrakce zpětně odražených elektronů (Elektron Backscatter Diffraction) 

svařování elektronovým paprskem (Electron Beam Welding) 

energiově disperzní rentgenová spektroskopie (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy) 

elektrostruskové svařování (ElectroSlag Welding) 

svařování plněnou elektrodou (Flux-Cored Arc Welding) 

kubická plošně centrovaná mřížka (Face Centred Cubic) 

celková molární Gibbsova energie soustavy (J.mol
-1

) 

molární Gibbsova energie fáze j (J.mol
-1

) 

interkritická oblast tepelně ovlivněné zóny 

krystalové orientační mapy (Inverse Pole Figure) 

jemnozrnná oblast tepelně ovlivněné zóny 

svařování tavící se elektrodou v inertním plynu (Gas Metal Arc Welding) 

svařování netavící se woframovou elektrodou v inertním plynu (Gas Tungsten Arc 

Welding) 

tvrdost podle Vickerse 

hrubozrnná oblast tepelně ovlivněné zóny 

karbid M3C 

karbid M6C 

karbid M7C3 

karbid M23C6 
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MX 

Moeq 

Nv 

L 

LAVES 

P 

p 

PAW 

PWHT 

PZ 

Re 

Rp0,2 

Rm 

RmT 

ρ 

SAD 

SAW 

SEM 

SK 

SMAW 

SSOL 

STEEL 16 

T 

tu
*
 

TEM 

ThermoCalc 

TOZ 

USC 

WDX 

Z 

ZM 

karbonitrid MX 

ekvivalent molybdenu (hm.%) 

počet částic v jednotce objemu (m
-3

) 

tavenina 

Lavesova fáze 

regresivní teplotně časový parametr 

tlak (Pa) 

plazmové svařování (Plasma Arc Welding) 

tepelné zpracování svarového spoje po svaření (Post Weld Heat Treatment) 

pásmo ztavení 

mez kluzu (MPa) 

smluvní mez kluzu odpovídající εpl = 0,2% (MPa) 

mez pevnosti v tahu (MPa) 

mez pevnosti při tečení (MPa) 

hustota dislokací (m
-2

) 

selekční elektronové difrakce 

svařování pod tavidlem (Submerged Arc Welding) 

rastrovací elektronová mikroskopie (Scanning Electron Microscopy) 

svarový kov 

svařování obalovanou elektrodou (Shielded Metal Arc Welding) 

termodynamická databáze 

termodynamická databáze 

termodynamická teplota (K) 

doba do lomu (h) 

transmisní elektronová mikroskopie (Transmission Electron Microscopy) 

simulační program 

tepelně ovlivněná oblast 

ultra-super kritické parametry páry (Ultra-SuperCritical) 

vlnově disperzní rentgenová spektroskopie (Wavelength Dispersive X-Ray Spectroscopy) 

kontrakce při tečení (%) 

základní materiál 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. ÚVOD 

 

Od konce osmdesátých let 20. století probíhá v celosvětovém měřítku intenzivní vývoj 

směřující ke zvýšení účinnosti tepelných elektráren, obr. 1.1 [1]. Pro současnou energetiku 

byla charakteristická teplota páry na vstupu do turbíny 540-565°C [2]. Tepelnou účinnost 

elektráren lze zvýšit použitím vyšších teplot a tlaků vstupní páry. To je však podmíněno 

dostupností vhodných konstrukčních materiálů. Je požadována vyšší mez pevnosti při tečení, 

vynikající odolnost proti oxidaci a proti korozi za zvýšených teplot. Vysoká oxidační odolnost 

konstrukčních materiálů pro práci za zvýšených teplot je důležitá z hlediska minimální 

redukce nosného průřezu komponent během jejich provozní exploatace. V případě tvorby 

tlustých oxidických vrstev dochází ke zhoršení podmínek pro přestup tepla, což může vést 

k přehřátí a porušení komponent. Tlusté oxidické vrstvy mají rovněž tendenci se lokálně 

odlupovat. Potenciálním materiálem pro tyto účely by mohly být austenitické CrNi(Mo) oceli. 

Jejich použití však brání nízká tepelná vodivost a velká teplotní roztažnost, což v případě 

změn provozních režimů představuje nebezpečí poškozování částí mechanizmy tepelné 

únavy. Kromě toho hraje roli i vysoká cena těchto materiálů. 

 

 
 

Obr. 1.1 Nárůst účinnosti elektráren s rostoucími parametry páry [2] 

 
V posledních desetiletích je značná pozornost věnována vývoji žárupevných 

feritických ocelí pro aplikace v energetických zařízeních se zvýšenými parametry páry. V 



Kapitola 1                                                                                                                                        ÚVOD 

6 

 

průmyslově vyspělých zemích (zejména USA, Japonsko a země EU) je vývoj zaměřen na 

technologické osvojení nových značek martenzitických ocelí na bázi 9-12%Cr, 

modifikovaných dalšími prvky (Mo, W, Co, N, B, V) [3]. Do středu pozornosti se 

v materiálovém řešení tlakových částí energetických zařízení dostávají také nízkolegované 

Cr-Mo oceli legované V, Ti, B nebo W - oceli P23 a P24. Tyto oceli nacházejí uplatnění 

především ve výparnících parních kotlů, příp. i v přehřívákových celcích.  

V řadě případů se pro akomodaci změn teploty, tlaku, příp. i korozních podmínek mezi 

různými lokalitami tepelných zařízení používají svarové spoje materiálů s výrazně odlišným 

chemickým složením tzv. přechodové, resp. heterogenní svarové spoje. Spolehlivost 

heterogenních svarů je komplexní funkcí parametrů konstrukčního, technologického a 

provozního charakteru. Tyto svary se mohou stát limitujícím článkem jednotlivých zařízení. 

Proto je třeba věnovat velkou pozornost studiu poklesu žárupevnosti v daných svarových 

spojích ve srovnání se základními materiály. S rostoucími nároky na materiál rostou o to více 

nároky na navazující technologie jejich spojování, především svařování. Mezi nejdůležitější 

přechodové svarové spoje náleží kombinace modifikovaných 9-12%Cr ocelí a 

nízkolegovaných ocelí. Z tohoto důvodu bude velká pozornost věnována zejména 

kombinovanému spoji mezi nízkolegovanou 2,25Cr-1Mo ocelí P23 a vysokolegovanou 9%Cr 

ocelí P91. Významný degradační mechanismus heterogenních svarů během dlouhodobé 

expozice v oblasti creepu souvisí s redistribucí intersticiálních prvků, zejména uhlíku, 

v oblasti pásma ztavení mezi nízkolegovaným a vysokolegovaným materiálem. Toto 

přerozdělení intersticiálních prvků, související s tzv. "up-hill" difúzí, významně ovlivňuje 

vývoj mikrostruktury a creepového poškození v těsné blízkosti pásma ztavení mezi 

nízkolegovanou a vysoce legovanou ocelí [4]. 

Vzhledem k značné časové náročnosti určování creepových charakteristik byly 

vyvinuty nové výpočtové metody, které umožnily zefektivnit a usnadnit vývoj nových 

generací materiálů. Jednou z těchto možností je výpočtová metoda CALPHAD (Calculation 

of Phase Diagram) [5]. Na základě této metody byly vyvinuty softwarové programy 

ThermoCalc a DICTRA, jejichž prostřednictvím lze simulovat termodynamické rovnováhy a 

kinetiku difúzních fázových přeměn uskutečňujících se v průběhu dlouhodobé vysokoteplotní 

expozice. Tyto výpočty je však nezbytné vzhledem k nedostatečné kvalitě používaných 

databází experimentálně verifikovat. 
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2. CREEP 

 

2.1. Mechanismy creepu, rychlost tečení 

 

U součástí vystavených za provozu vysokým teplotám a zatížením se může velmi 

významně projevit tečení materiálu (creep). Tento efekt by se měl uvažovat již v samotném 

návrhu komponent a předejít tak mnohým technickým problémům, které by se mohly za 

provozu vyskytnout. Creep nastává u všech materiálů, které jsou dlouhodobě zatíženy a to i 

pod jejich odpovídající mezí kluzu. Rychlost tečení, resp. creepové deformace, je funkcí celé 

řady materiálových vlastností, času, teploty a způsobu zatížení [6], [7]. Mechanismy, kterými 

probíhá creep na úrovni krystalové mříže, jsou závislé na vnější teplotě a napětí.  

Ashby navrhl koncept map deformačních mechanismů uplatňujících se při creepu za 

různých podmínek, obr. 2.1 (a). Je však nezbytné poznamenat, že tyto mapy reprezentují 

ustálený děj, nicméně nezahrnují průběh porušení a typ lomu. Hranice mezi jednotlivými 

oblastmi deformačních map se liší v závislosti na materiálu. Významnou úlohu také sehrává 

stav mikrostruktury a další externí činitelé (předpětí, tepelné zpracování, oxidace a koroze, 

druh zatížení apod.) [8], [9], [10]. Na podobných principech jsou konstruovány schématické 

mapy lomových mechanismů (obr. 2.1 (b)), podle kterých lze předpokládat, který typ 

porušení se uplatní nejdříve [11]. 

 
         

 

                                        (a)                                                                                             (b) 

Obr. 2.1 Ashbyho diagramy: (a) schéma deformační mapy a (b) mapy lomových 

mechanismů pro kovy s FCC mřížkou [11] 
 

Při nízkých napětích a nízkých teplotách se materiál deformuje elasticky. Při nižších 

vnějších zatíženích, nicméně vysokých expozičních teplotách převládá difúzní creep, který se 

uskutečňuje buď difúzí podél hranic zrn (tzv. Coblův creep), nebo objemovou difúzí (tzv. 

Homologovaná teplota, T/Tm Homologovaná teplota, T/Tm 
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Nabarro-Herringův creep) projevující se za vyšších expozičních teplot [8]. Experimentálně 

mohou být tyto mapy konstruovány z výsledků měření závislostí na rychlosti creepu.  

Podle dostupných literárních údajů jsou žáropevné materiály a jejich svarové spoje 

provozovány za podmínek, kdy se uplatňuje zejména creep dislokační. Tento deformační 

mechanismus bývá někdy rozdělován na nízkoteplotní a vysokoteplotní dislokační creep. 

Základním nositelem plastické deformace při dislokačním tečení je krystalografický skluz 

dislokací, obr. 2.2. Z tohoto hlediska lze konstatovat, že rychlost tečení je tedy v zásadě 

kontrolována pohybem dislokací [9], [10].  

 
 

 

Obr. 2.2 Princip dislokačního creepu - skluz hranové dislokace [10] 

 
Porušení kovů za podmínek dlouhodobého creepu je výsledkem neustále se 

rozvíjejícího procesu nukleace a růstu trhlin. Při nižších teplotách a vyšším napětí se proces 

porušování polykrystalických materiálů děje pokluzy na styku hranic tří zrn s následnou 

nukleací a růstem klínových trhlin W-typu, obr. 2.3 (a) [9]. Při vysokých teplotách a nižších 

úrovních zatížení vznikají dutiny přibližně eliptického nebo sférického tvaru, tzv. kavity, 

iniciující v dalším stádiu při snížení kohezní pevnosti hranic zrn vlivem lokálních koncentrací 

napětí trhliny R-typu. Intensivní plastická deformace v krystalických materiálech může být 

doprovázena vznikem dutin nejen podél hranic zrn mezi různě orientovanými krystaly, ale i 

v jiných místech lokalizace koncentrace napětí jako jsou např. rozhraní precipitáty/matrice, 

obr. 2.3 (b). Poškození se tak výrazně lokalizuje, vzniká magistrální trhlina, která se šíří 

skokovitě propojováním kavit před jejím čelem. Ke konečnému porušení součásti dojde buď 

tvárným lomem zbývajícího průřezu, pokud je materiál součásti za daných podmínek 

dostatečně tvárný, nebo rychlým křehkým lomem pokud je materiál v křehkém stavu. 

Kavitace hraje kritickou úlohu v rozvoji porušení, a proto je přímým indikátorem tzv. 

zbytkové životnosti součásti [6], [7], [9]. 
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(a) 

 
 

 
 

(b) 
 

(c) 
Intergranulární creepový lom, 

(vady)    (trhliny W-typu) 

Růst defektů v průběhu 

nízkonapěťového creepu  

(transkrystalický)  (interkristalický)  

 

Princip dynamické rekrystalizace 

 

Obr. 2.3 Schéma vybraných mechanismů v oblasti vysokoteplotního creepu [11], [12] 

 
Je-li v případě čistých tvárných kovů teplota dostatečně vysoká, pak může dojít 

k dynamické rekrystalizaci, při níž probíhá odstranění dutin prakticky v okamžiku jejich 

vzniku. Dynamická rekrystalizace je řídícím mechanismem změkčení u kovů krystalizujících 

v FCC mřížce a materiálů s nízkou hodnotou energie vrstevné chyby. Při rekrystalizaci jsou 

nahrazována původní deformovaná zrna zrny nedeformovanými, oddělenými novými 

velkoúhlovými hranicemi, což umožňuje další vlnu primárního creepu. Tím dochází ke 

vzniku velkých deformací a k akceleraci creepové rychlosti. Princip dynamické rekrystalizace 

je schématicky znázorněn na obr. 2.3 (c) [9], [11], [12]. Při dostatečně vysokých teplotách 

zároveň vstupuje do popředí dynamické zotavení. Dynamické zotavení do jisté míry likviduje 

deformační zpevnění, a to v závislosti na teplotě a rychlosti deformace. Při dynamickém 

zotavení uskutečňujícím se především šplhem dislokací hranice zrn nemigrují, v protažených 

zrnech se zachovanou texturou vznikají nová subzrna [9]. 

Chování kovů a slitin zatížených staticky za vysokých teplot je charakterizováno 

křivkou, jejíž obecný tvar je zachycen na obr. 2.4. Křivku lze rozdělit do tří základních 

kategorií:  

Primární stádium (tzv. přechodový creep) představuje neustálené stadium tečení, ve 

kterém je deformační zpevňování výraznější než zotavení. V této oblasti dochází 

k postupnému poklesu přírůstku rychlosti tečení dε/dt při nárůstu celkové deformace ε.  

V sekundárním stádiu, tzv. ustáleném creepu, které bývá obvykle nejdelší v celém 

průběhu tečení (záleží ovšem na velikosti teploty a napětí), je rychlost tečení konstantní. 

Nejdůležitějším parametrem z hlediska praxe je právě rychlost ustáleného tečení. Ustálení 

rychlosti v druhém stádiu je výsledkem ustanovení dynamické rovnováhy mezi zpevňujícími 

procesy a tepelně aktivovanými odpevňovacími mechanismy [7]. Rychlost stacionárního 
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tečení d/dt je rozhodující veličinou při dimenzování konstrukcí pro creepové podmínky. V 

takových případech je limitním faktorem zvětšující se plastická deformace, která nesmí 

překročit za celou dobu provozu součásti přípustnou hodnotu danou konstrukcí zařízení. 

Jiným parametrem, který nalézá praktické uplatnění v případech, kdy rozhodující veličinou 

není nárůst creepové deformace s časem, ale doba do lomu součásti, je tzv. dlouhodobá 

pevnost materiálu za zvýšených teplot.  

 

 

                                                                                                           
 

Obr. 2.4 Rychlost creepové deformace, průběh kavitačního poškození [13], [6] 

 

V terciárním stádiu creepu je důsledkem zvýšení napětí, vyvolaného zmenšením 

průřezu tělesa. Lom nastává po velmi krátkém čase. Při studiu časové závislosti rychlosti 

tečení modifikovaných 9-12%Cr ocelí bylo zjištěno, že po dosažení minimální rychlosti 

tečení navazuje přímo oblast terciárního creepu [6]. Terciární stádium creepu je spíše 

výsledkem mikrostrukturních změn a mechanické nestability způsobené vznikem lokálních 

poruch soudržnosti. Změny vlastností materiálu zahrnují čáry kluzu, pokluzy podél hranic zrn, 

tvorbu kavit, jejich růst a štěpení (na hranici zrn, na mezifázovém rozhraní, transkrystalicky). 

Tyto mikrostrukturní poruchy mají za následek tvorbu krčku (místo se zúženým průřezem), 

zde dochází k nárůstu napětí oproti ostatním průřezům vzorku [7], [9], [14].  
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2.2. Predikce meze pevnosti při tečení 

 

Žáropevné vlastnosti materiálů jsou charakterizovány řadou veličin, především však 

mezí pevnosti při tečení [15]. V případě návrhu součásti zařízení, kde musí být uvažován 

creep, je projektovaná doba života zařízení 20 a více let. Laboratorní zkoušky jsou časově 

značně omezené, zpravidla 1 000 hodin (42 dní) nebo někdy 10 000 hodin (14 měsíců), velice 

zřídka se dělají zkoušky 100 000 hod (11 let) [16]. Úspěšný přístup je použití dat z relativně 

krátkodobých zkoušek, ale provedených při teplotách vyšších než je teplota provozní, 

k predikci chování materiálu při delších dobách při provozní teplotě. K popisu závislosti doby 

do lomu byla navržena celá řada fenomenologických matematických modelů (Sherby-

Dornův, Larson-Millerův a Manson-Haferdův apod.). Úspěch každého přístupu na základě 

parametru ekvivalence teploty a času závisí na podobnosti fyzikálního mechanismu creepu 

probíhajícího jak při laboratorních zkouškách (relativně krátké časy a vysoké teploty), tak i 

při provozních podmínkách (dlouhé doby a nižší teploty). V České republice je velmi často 

používán Seifertův model s Larson-Millerovým parametrem v polynomu prvého nebo 

druhého řádu (rov. 2.1 a 2.2) [114], [6].  

            k

k

n

k
P.log

00  
                                                          (2.1) 

 ))(log( 1

*

 nutTP             n=1,2                                  (2.2) 

kde P - teplotně časový parametr (-), σ0 - napětí (MPa), β1-n - regresní konstanty, T - teplota 

(K), tu
*
- doba do lomu (h).  

Na následujícím obr. 2.5 (a), (b) jsou uvedeny ukázkové příklady grafické 

interpretace výsledků creepových zkoušek různých jakostí 9-12%Cr a nízkolegovaných ocelí 

publikovaných v příspěvku [17]. 
 

 
 

(a) 

 
 

(b) 

Obr. 2.5 (a) Výsledky creepových zkoušek vybraných jakostí žárupevných ocelí po expozici 

na teplotě 650
o
C, (b) meze pevnosti při tečení nízkolegovaných ocelí a oceli P91 [17] 
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3. ŽÁRUPEVNÉ OCELI URČENÉ PRO APLIKACE V ENERGETICE 

 

3.1 Vývoj progresivních žárupevných ocelí pro energetiku 

 

Historie žárupevných ocelí sahá až do 30. let minulého století, kdy začala růst spotřeba 

elektrické energie. Jejich původní průmyslové použití bylo pro výrobu elektřiny v 

elektrárnách, které byly v té době pouze uhelné a vodní [18]. Ekonomickou motivací k 

využívání těchto materiálů byla známá souvislost mezi pracovními parametry páry parního 

cyklu a tepelnou účinností tohoto systému. S technologickým pokrokem souvisejícím 

s vynálezem parní turbíny, rozvojem letectví, kosmonautiky a stále se zvyšujícími nároky na 

materiály došlo k rozvoji nových austenitických a feritických ocelí až na samé hranice 

technologických možností. V posledních letech se klade větší důraz na prohloubení znalostí o 

chování metalurgicky zavedených ocelí a řízení jejich zpracování, než na vývoj nových ocelí.  

Na důležitosti u mnoha zařízení nabývají také další vlastnosti jako odolnost proti korozi v 

prostředí vodní páry, dostatečná tepelná vodivost a nízká teplotní roztažnost, které mají 

přímou souvislost s únavou materiálu [19], [20]. Novým aspektem je zavádění moderních 

materiálů s prodlouženou provozní životností až o desítky let, jak je tomu v případě potrubí 

parní turbíny a rotorů, což má velký hospodářský význam. Dosavadní koncepce způsobu 

výroby elektrické energie se totiž stává do budoucna neudržitelnou a na nové koncepci 

probíhá intenzivní vývoj. Navíc nabývají na celosvětovém významu důsledky průmyslové 

činnosti, zejména v produkci emisí CO2, které nás nutí k šetrnějšímu chování k životnímu 

prostředí a účinnějšímu využívání přírodních zdrojů. Významnou roli v této problematice 

hraje výzkum žárupevných materiálů, schopných splňovat velmi náročné požadavky [21].  

Až do konce 20. let minulého století se široce používaly nelegované oceli pro 

komponenty pracující v provozních podmínkách nepřesahujících 350
o
C/15 barů [9]. Po roce 

1920 došlo ke zvýšení kritických parametrů páry na 450
o
C a tlak 35 barů, což vedlo k vývoji 

nových nízkolegovaných žárupevných materiálů. Na základě multiplikovaných výzkumů 

ocelí s proměnlivými obsahy Mo, Cr, Ni, V byly zavedeny nové jakosti žárupevných 

nízkolegovaných na bázi 0,15%C–0,3–0,5%Mo, 0,13%C–1%Cr–0,5%Mo a 0,10%C–

2,25%Cr–1%Mo, které se používají dodnes [9]. S pokrokem v tepelné energetice a potřebou 

snižování celkové produkce emisí za současného navyšování účinnosti elektráren bylo 

vyvinuto značné úsilí vedoucí k vývoji nové řady žárupevných ocelí s 9-12%Cr se zvýšenou 

úrovní užitných vlastností, především meze pevnosti při tečení [22], [23].  
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Na obr. 3.1 (a), (b) je graficky zachycen historický přehled zvyšování creepové 

pevnosti RmT/10
5
 h/600

o
C ocelí určených pro kotlové komponenty v průběhu 20. století a 

obecné schéma novodobého spalovacího kotle s běžně používanými materiály [9], [11]. Se 

zvyšujícími se nároky na žárupevnost materiálů, které úzce souvisí s rostoucími kritickými 

parametry páry v tepelných elektrárnách (teplota, tlak), byly nízkolegované oceli postupně 

nahrazovány ocelemi vysokolegovanými. Po druhé světové válce byla značná pozornost také 

věnována vývoji nových jakostí austenitických 18%Cr – 8%Ni ocelí. V 50. letech minulého 

století byly zkonstruovány první tepelné elektrárny s USC parametry páry (viz dále). Zde 

našly své uplatnění především austenitické oceli typu TP316H (komory), 17-14CuMo 

(parovody) nebo TP321H (přehříváky a přihříváky), v pozdějších letech také oceli TP347H, 

Super304H a XA704, které prokázaly dobrou creepovou odolnost. 

 

 
                                      (a)                                                                                                

Obr. 3.1 (a) Historický přehled zvyšování creepové pevnosti při 600°C/10
5
 h ocelí určených 

pro kotlové komponenty (b) schéma spalovacího kotle a používané materiály [11] 

 
Při navrhování novodobých konstrukčních součástí kotlových komponent je nutné 

zohlednit, v jakých provozních (creepových) podmínkách budou dané součásti pracovat. 
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Všechny bloky provozované v elektrizační soustavě ČR jsou zařízení s podkritickými 

parametry páry. Prvním nadkritickým zdrojem energie se výhledově stane elektrárna Ledvice 

(teplota páry 600/610°C, tlak 28 MPa) [24], [25]. 

V současné době je hlavním cílem zavedení nových technologických provozů, 

provozů s tzv. ultra-super kritickými parametry páry (USC). K naplnění těchto cílů přispívají 

projekty jako COST 536 (CO-operation on the Field of Science and Technology), COMTES 

(Component Test Facility) v Evropě či výzkumné instituty, jakým je například NIMS 

(National Institute for Materials Science) v Japonsku. V rámci projektu COST zaměřeného na 

vývoj nových jakostí 9-12%Cr ocelí je předpoklad, že tato skupina ocelí umožní aplikace při 

provozních teplotách až do cca 620°C. Jsou vyvíjeny nové modifikované žáropevné oceli s 

martenzitickou matricí na bázi 9 až 12%Cr, určené především pro tělesa komor a parovody. V 

oblasti nízkolegovaných ocelí byly vyvinuty modifikované žáropevné oceli s bainitickou 

matricí na bázi 2,25%Cr, určené především pro membránové stěny kotlů [6], [27]. Typickými 

představiteli této skupiny jsou oceli T23 (7CrWVMoNb9-6) a T24 (7CrMoVTiB7-7) [27].  

Žáropevné oceli, které jsou používány v novodobé technické praxi, je možno rozdělit 

podle struktury na austenitické a feritické, z hlediska chemického složení na: 

 oceli nelegované (s provozní teplotou Tprac. do 450°C) a nízkolegované (do 580°C) 

 vysokolegované chromové oceli (modifikované 9-12%Cr použitelné do 600- 620°C) 

 austenitické (Tprac.~ 620-700°C) a austenitické vytvrditelné oceli (Tprac.~ 650-750°C) 

 
 

3.2. Uhlíkové a nízkolegované oceli 

 

První diskutovanou skupinou mající uplatnění v oblasti energetiky jsou uhlíkové a 

nízkolegované oceli. Maximální provozní teplota, za které tyto oceli mohou pracovat je 

omezena s korozní odolností a hodnotou meze pevnosti při tečení, která se mění v závislosti 

na napětí. U nelegovaných ocelí s max. obsahem 0,26%C dosahuje při teplotě 380
o
C mez 

pevnosti při tečení RmT/10
5
 = 160 MPa. Přestože jsou tyto oceli určené pro trubky, plechy, 

výkovky a odlitky energetických zařízení s nižšími provozními teplotami (cca 350 – 400
o
C), 

lze jejich použitím dosáhnout výrazného ekonomického efektu. Tuto potřebu kryjí zejména 

ušlechtilé kotlové oceli třídy 12, např. 12 021 a 12 022 [28].  Koncem 70.let minulého století 

byla pro podobné účely vyvinuta mikrolegovaná ocel VN 12 025 s žárupevností vyšší o cca 

30% ve srovnání s ocelí 12 022, využívající zpevňovacích mechanismů prostřednictvím 

precipitátů typu V(C,N), resp. Nb(C,N). Nicméně v dnešní době se tato ocel již nepoužívá.  



Kapitola 3                                ŽÁRUPEVNÉ OCELI URČENÉ PRO APLIKACE V ENERGETICE 

15 

 

Další významný celek tvoří nízkolegované oceli používané zejména pro výrobu 

trubkových systémů a směšovacích kusů, které mají teplotní oblast použití do max. 580ºC. 

Široce rozšířená ocel 15 313 na bázi 2,25Cr-1Mo s dobrou žárupevností a zvýšenou odolností 

proti vodíkové korozi za vyšších teplot, která byla původně využívána pro potřeby 

chemického průmyslu, našla své uplatnění u řady výrobců energetických zařízení u nás i v 

zahraničí. Nicméně s vysokým obsahem legujících prvků souvisí i vyšší cena, která vedla k 

její postupné náhradě nově vyvinutými CrMoV ocelemi. Jako příklad může být uvedena ocel 

15 128 (0,5Cr-0,5Mo-0,25V). Její nasazení, které je možno díky tepelnému zpracování s 

ohledem na rozměry součástí použít ve dvou variantách výchozí meze kluzu s rozdílnou 

žárupevností, přináší díky o cca 30 % vyšší žárupevnosti (varianta 15 128.5) rovněž výrazné 

ekonomické efekty snížením hmotnosti použitých výrobků a zlepšením přenosu tepla ve 

srovnání s původní ocelí 15 313 [11], [29]. Zároveň je třeba zdůraznit, že ocel 15 128 

představuje nejlépe prozkoušenou ocel z pohledu žárupevnosti, jejíž experimentální zkoušky 

tečení v řadě případů přesahují výpočtovou dobu služby 2.10
5
 hodin a tím potvrzují seriózní 

extrapolaci hodnot dlouhodobé pevnosti při tečení. Pro srovnání jsou na obr. 3.2 graficky 

vyneseny teplotní závislosti creepové pevnosti vybraných skupin uhlíkových a 

nízkolegovaných ocelí [30]. 

 

 
 

Obr. 3.2 Teplotní závislost meze pevnosti při tečení u vybraných typů uhlíkových a 

nízkolegovaných ocelí [11] 

 
Existuje však i pokrok v oblasti nízkolegovaných ocelí, kde je návaznost na ocel 

3%Cr-0,5%Mo se zvýšenou odolností vůči vodíku. Nová skupina 2,25%Cr ocelí započala 

před časem jakostí T22 známou také pod označením 10CrMo9-10 [31]. Konvenční, 

celosvětově používané oceli T22 (2,25Cr-1Mo) a T12 (13CrMo4-4) nemají dostatečnou 

creepovou pevnost z hlediska použitelnosti pro membránové stěny [32], [33], [37]. 

Výsledkem dalšího výzkumu prováděného v Japonsku a Německu jsou trubkové oceli T/P23 

(2,25%Cr-0,18%Mo-0,25%V-1,6%W,Nb,B) a T/P24 (2,4%Cr-1%Mo-0,25%V,Ti,B) určené 
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pro membránové stěny a přehříváky s provozní teplotou nepřesahující 580°C. Ocel T/P23 je 

legována W za současného snížení obsahu molybdenu. Do legující báze obou ocelí byl 

zahrnut přídavek V a Nb (u oceli T/P24 dále V a Ti) a navíc malého množství B a N. Vliv 

tohoto způsobu legování se projevil v lepším karbidickém vytvrzení oceli a zvýšení creepové 

odolnosti. Navíc snížený obsah uhlíku (0,04-0,1% hm.) má příznivý vliv na zpracovatelnost a 

svařitelnost [31], [17], [35]. 

Následující tab. 3.1 uvádí přehled chemického složení několika vybraných 

žárupevných feritických ocelí používaných pro potrubí a parovody v energetice, který lze 

rozdělit do skupin: C-Mn oceli (označeny čísly 1 a 2), Mo oceli (č. 3 a 4), nízkolegované Cr-

Mo oceli (č. 5-9) a 9-12%Cr oceli (č. 10-15) [1].  

 

Tabulka 3.1: Chemické složení vybraných žárupevných feritických ocelí určených pro 

energetiku [1] 
 

 
 

 

3.3. Feritické 9-12%Cr oceli  

 

V průmyslově vyspělých zemích se věnuje velká pozornost vývoji a výrobnímu 

osvojení nových martenzitických ocelí na bázi 9-12%Cr [6]. Creepová pevnost vybraných 

ocelí této třídy je uvedena na obr. 3.3 (a), (b).  
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V polovině 60. let 20. století byla v energetice zavedena ocel 12CrMoV. Následující, 

více než třicetiletý vývoj této skupiny ocelí určených pro parovody vedl k vyvinutí 9%Cr 

modifikované oceli P91 zavedené v energetice v roce 1988, později wolframem modifikované 

oceli P92 (2001) a E911 (2002) [36]. Další obdobné oceli byly vyvíjeny pro velké odlitky 

s aplikacemi v turbínách, viz schéma vývoje 9-12%Cr ocelí uvedené na obr. 3.4.  

 

          
 

                                         (a)                                                                                               (b) 

Obr. 3.3 (a) Creepová pevnost vybraných žárupevných ocelí určených pro trubky a vedení, 

(b) požadavky na úroveň creepové pevnosti s rostoucím tlakem a teplotou [1]. 

 

 
Obr. 3.4 Schéma vývoje žárupevných martenzitických 9-12%Cr ocelí [6] 
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Prioritním cílem současných výzkumných projektů je především vývoj ocelí pro 

aplikace při teplotách do cca 620°C. Základním kritériem je vyvinout takové oceli, které by 

při těchto teplotách dosahovaly úrovně meze pevnosti při tečení RmT/10
5
 = 105 MPa, ale 

zároveň i vyhovující oxidační odolnosti v prostředí vodní páry. Tyto 9-12%Cr oceli jsou 

považovány za perspektivní materiály pro konstrukci komponent tepelných elektráren 

s ultrakritickými (USC) parametry páry [6]. Pokročilé prozkoušení technologicky zvládnuté 

oceli 10CrMoVNbN9.10 známé pod označením P91 předurčuje tento materiál k efektivnímu 

použití do teplot 600ºC, i když původní předpoklad o dosažení meze pevnosti při tečení 

600ºC/100 MPa se zcela nenaplnil. Přesto je tato ocel již široce využívána při současných 

výstavbách, resp. modernizaci tepelných bloků velkých výkonů s výstupní teplotou páry 

593ºC pro relativně velmi dobré hodnoty poměru hmotnosti (tloušťky stěny) a výrobních a 

zpracovatelských nákladů [20], [23].  

 

 

3.4. Austenitické žárupevné oceli 

 

Austenitické oceli se vyznačují vyšší mezí tečení, protože v mřížce FCC probíhají 

difúzní pochody i za zvýšené teploty pomaleji. Výhodou těchto ocelí je, že se rekrystalizace 

projevuje mezi 800 až 900°C, kdežto ferit rekrystalizuje již za teploty 600°C [28]. V dnešní 

době jsou austenitické žáropevné oceli považovány za nejvhodnější materiály pro aplikace v 

elektrárnách s USC parametry páry pro nejvíce teplotně zatěžované komponenty jak 

z pohledu vysoké teploty, tak i účinnosti a ceny [11]. Podle chemického složení lze 

austenitické žárupevné oceli rozdělit na chromniklové a manganchromové.  

Chromniklové (Cr-Ni) austenitické oceli je možné použít až do teplot 700°C. Koncept 

vývoje konstituce nové generace Cr-Ni austenitických ocelí na základě modifikace již 

existujících jakostí je přehledně zachycen na obr. 3.5. Austenitická 18%Cr-8%Ni ocel 

TP316H legovaná molybdenem za účelem zvýšení příspěvku substitučního zpevnění byla 

požívána pro komory a parovody. Precipitačně zpevněná ocel TP321H přídavkem titanu našla 

své uplatnění podobně jako oceli TP347, Super304H a HR3C pro potrubí přehříváků po 

celém světě [37]. Mezi vhodné kandidáty materiálů určených pro přehříváky a 

mezipřehříváky pracujících v provozních podmínkách s USC parametry páry patří 

austenitické oceli 347HGF, Super304H, XA704, Temp. AA-1 s možnými aplikacemi při 

teplotách do 660
o
C, dále H3C, Temp. A-3, HR6W pracujících při provozních podmínkách 

v rozmezí 620 až 680
o
C [9]. Směrné chemické složení výše uvedených ocelí je shrnuto v tab. 

3.2. 
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Obr. 3.5 Koncept vývoje chemické konstituce žárupevných austenitických ocelí [11] 

 

 

Tabulka 3.2: Chemické složení Cr-Ni austenitických ocelí určených pro kotlové  

komponenty [11] 
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3.5. Minoritní fáze v žárupevných ocelích 

 

V ocelích se setkáváme s velkým množstvím fází, jejichž mechanické, fyzikální, 

chemické vlastnosti se liší od kovové matrice. Většina těchto fází má kovovou vazbu a 

koexistuje v určitém koncentračním rozmezí. Jejich složení je proměnlivé v závislosti na 

teplotě a nelze je tedy považovat za chemické sloučeniny [14]. Žárupevnost ocelí je udávána 

jejich chemickým složením a mikrostrukturou, tedy i stabilitou disperzních fází. Následně 

budou diskutovány minoritní fáze (karbidy, nitridy, intermetalika aj.), které významně 

determinují creepovou odolnost žárupevných materiálů. 

Vznik karbidických fází v ocelích úzce souvisí s počtem elektronů v elektronové 

podslupce d. Při vzniku karbidů se valenční elektrony u karbidotvorných prvků a železa 

uvolňují a tím vznikne mezi těmito atomy kovová vazba, která je charakterizována valenčními 

elektrony nacházejícími se mezi kladně nabitými částicemi. Valenční elektrony vytváří tzv. 

elektronový plyn. Karbidotvornost kovového prvku stoupá se zvyšujícím se deficitem 

elektronů na hladině d [15]. Pořadí prvků podle množství elektronů v této hladině je od 

nejmenšího po největší následující: Ti, Zr, Hf, Nb, V, Ta, W, Mo, Cr, Mn, Fe. Karbidické 

fáze jsou obecně křehké a svou stavbou, velikostí a způsobem rozložení v základním tuhém 

roztoku významně modifikují mechanické vlastnosti ocelí za pokojové teploty. Mají ale také 

vliv na chování ocelí při změně podmínek. Krystalická struktura karbidů je různá a závisí na 

umístění karbidotvorných prvků v periodické soustavě. Podle typu krystalických mřížek lze 

typické binární karbidy rozdělit do následujících tří skupin:  

 

1. s mřížkou kubickou: nejstabilnější karbidy 

a) karbidy typu MC(M4C3), TiC, ZrC, VC(V4C)3, NbC(Nb4C)3 ,TaC 

b) karbidy typu M23C6 , Cr23C6, Mn23C6 

2. s mřížkou hexagonální a trigonální 

a) hexagonální karbidy s nejtěsnějším uspořádáním - MoC, Mo2C, WC, W2C, Ta2C 

b) trigonální karbidy - M7C3, Cr 7C3, Mn7C3 

3. s mřížkou ortorombickou - M3C, Fe3C, Mn3C 

 

Je-li v oceli zastoupeno více karbidotvorných prvků, tvoří se komplexní karbidy a v 

rovnovážných podmínkách může souběžně existovat i několik typů karbidů [14]. V kubických 

karbidech M23C6 se omezeně rozpouští atomy železa a také další karbidotvorné prvky V, W, 

Mo. Železo tvoří s atomy Mo a W ternární karbidy typu M6C, mezi něž patří Fe3W3C, 

Fe2W4C, Fe3Mo3C, Fe2Mo4C. U těchto karbidů s kubickou mřížku se atomy W a Mo mohou 



Kapitola 3                                ŽÁRUPEVNÉ OCELI URČENÉ PRO APLIKACE V ENERGETICE 

21 

 

také vzájemně nahrazovat. Karbid M3C za rovnovážného stavu s feritem rozpouští 18 až 20% 

chromu. Tuto velkou rozpustnost způsobuje malý rozdíl v poloměru atomů železa a chromu. 

Rozpustnost vanadu v M3C je přibližně 0,1%, wolframu 1,5% a molybdenu 1%. Karbid 

M7C3, jehož existenci významně ovlivňuje přítomnost chromu, může za rovnovážných 

podmínek s feritem rozpouštět v rozmezí 30 až 50% železa, rozpustnost molybdenu je 

přibližně 2%. Karbid M6C existuje jako termodynamicky stabilní fáze ve slitinách Fe-Mo-C a 

Fe-W-C. V určitých ternárních soustavách se za ideálních podmínek může v tomto karbidu 

rozpouštět 60 až 75,4% molybdenu, rozpustnost chromu dosahuje u slitiny prvků Fe-Cr-W-C 

přibližně 8% [9], [14]. Karbid M4C3 je odvozen z bimární soustavy V-C. Rozpustnost železa 

v této minoritní fázi se pohybuje kolem 11,5%, u chromu 6% a v případě molybdenu dosahuje 

až 50%. Karbidy s obecným vzorcem MX (kde X = Ti,Nb,V apod.) se vylučují jak v průběhu 

popouštění, tak i na teplotách vyšších než 700°C [14], [39].  

Nitridická Z-fáze ve formě CrNbN je původně známá z austenitických ocelí 

legovaných niobem, kde se vyskytuje jako prospěšná zpevňující fáze, protože zde precipituje 

ve formě velmi jemných částic [40]. V martenzitických 9–12% Cr ocelích legovaných V a Nb 

se vyskytuje tzv. modifikovaná Z-fáze s obecným vzorcem Cr(V,Nb)N. Jelikož Z-fáze 

obsahuje stejné prvky jako karbonitridy MX, je její precipitace doprovázena rozpouštěním 

termodynamicky méně stabilních částic MX. Částice modifikované Z-fáze v 12%Cr ocelích 

rychle rostou. Bylo vypočteno, že vznik jedné částice Z-fáze způsobí rozpuštění asi 1 000 

částic MX [41], [42]. 

Intermetalická fáze σ se vyskytuje v binárním systému Fe-Cr a Fe-V. Tato fáze se 

vyznačuje vysokou tvrdostí a křehkostí. Nebezpečí zkřehnutí se následkem vylučování σ fáze 

vyskytuje u vysokolegovaných chromových a chromniklových austenitických nerezavějících 

a žárupevných ocelí. Přísada niklu do systému Fe-Cr posouvá horní mez stability σ fáze na 

teplotu 920°C, přestože koncentrace niklu v σ fázi dosahuje maximálně 8% [9], [14]. 

Lavesovy fáze jsou také intermetalické fáze a vznikají mezi prvky s velkými rozdíly 

v atomových poloměrech. Podmínkou vzniku Lavesových fází je, že rozdíl mezi atomovými 

poloměry prvního a druhého prvku musí být v rozmezí 20 až 30%. Lavesovy fáze se vyskytují 

ve vysokolegovaných chromových ocelích s vyššími obsahy W a Mo a v systémech Fe-Cr-W-

Mo-C [9].  

Ukázkové příklady minoritních fází vyskytujících se v závislosti na legující bázi u 

vybraných austenitických ocelí jsou uvedeny tab. 3.3. 
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Tabulka 3.3: Porovnání hlavních legujících prvků a schéma precipitace v 15Cr-15Ni 

austenitických ocelích [11] 
 

 

ocel 

 

Mo W Nb Ti 
schéma mikrostruktury po stárnutí 

na teplotě 700
o
C/10

4
 h 

 

 

17-14CuMo 
 

 

2,12 - 0,67 0,28 

       
 

 

 

15-15N 
 

 

1,58 1,49 1,07 - 

 
 

AN31 
 

 

1,53  1,07 - 

 

 

 

 

Esshete 1250 
 

 

1,04 - 0,96 0,198 

 

 

 

 

12R72 
 

 

 

1,16 - - 0,3 

 

 

 

3.6. Základní aspekty žárupevnosti feritických typů ocelí 

 

Mikrostruktura žárupevných ocelí na feritické bázi a jí odpovídající užitné vlastnosti 

včetně žárupevnosti jsou úzce závislé na typech a podílech přítomných mechanizmů zpevnění 

[32]. Nejdůležitějšími mechanizmy zpevnění působícími během vysokoteplotní expozice v 

případě žárupevných nízkolegovaných a modifikovaných ocelí jsou precipitační zpevnění, 

zpevnění tuhého roztoku a dislokační zpevnění, které je výsledkem interakce volných 

dislokací s dislokacemi nepohyblivými [41].  

Při provozních podmínkách žárupevných feritických ocelí je dislokační creep řízený 

vývojem dislokační substruktury zcela převládajícím mechanismem. Pro dosažení dobré 

odolnosti proti creepové deformaci je tedy zcela nezbytné omezit pohyb volných dislokací, tj. 

aby změny dislokační substruktury tvořené volnými dislokacemi probíhaly v průběhu creepu 

co nejpomaleji. Změny v uspořádání dislokací jsou silně ovlivněny interakcemi mezi 

dislokacemi a precipitáty [42]. Z tohoto důvodu je termodynamická a rozměrová stabilita 

precipitátů velmi důležitá. Vyloučením za daných podmínek stabilních fází (M23C6, M6C, 

M7C3, MX, M2X a intermetalika) lze výrazně zpomalit procesy akcelerující rychlost 

stacionárního creepu, tj. dynamickou rekrystalizaci a zotavení kovové matrice [6], [13]. 
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Příklad vývoje mikrostruktury 9-12%Cr v průběhu dlouhodobé vysokoteplotní expozice je 

uveden na obr. 3.6 [44], [45]. 

 

        
 

 
Obr. 3.6 Vývoj mikrostruktury v průběhu dlouhodobé teplotní expozice u 9-12%Cr ocelí [44] 

 

U martenzitických 9-12% ocelí jsou původní martenzitické laťky nahrazovány 

subzrny, která pozvolna rostou. Při zpomalení růstu subzrn hrají významnou úlohu karbidy 

M23C6 mechanismem karbidy stabilizované substruktury. Přerozdělení dislokací v průběhu 

žíhání nebo creepu je doprovázeno výrazným poklesem hustoty dislokací v kovové matrici. 

Významný vliv na stabilitu dislokační substruktury uvnitř latěk mají intragranulární částice 

precipitátu, především sekundární částice typu MX [6]. V případě modifikovaných 9-12%Cr 

ocelí s nízkým obsahem dusíku (např. 9%Cr-1%Mo nebo 12%Cr-1%Mo-0,3%V) je 

precipitační zpevnění hlavně způsobeno částicemi typu M23C6, obr. 3.7. Bylo zjištěno, že mez 

pevnosti při tečení u těchto ocelí závisí na obsahu volného dusíku. Jde o část dusíku, který 

není vázán na Al, Ti nebo Nb a umožňuje tvorbu částic nitridu vanadu VN [16]. Také malé 

množství bóru (~ 100 ppm) v modifikovaných 9-12%Cr ocelích má pozitivní vliv na úroveň 

žárupevnosti. Podle výsledků studií pomocí techniky APT atomy boru segregují na povrchu 

částic typu M23C6 [6], [46], [47]. 

Precipitační zpevnění nízkolegovaných CrMoV ocelí (např. ocel 0,5%Cr-0,5 %Mo-0,3%V) je 

hlavně způsobeno nanočásticemi V4C3 nebo V(C,N) (obr. 3.8), zatímco v případě 

nízkolegovaných Cr-Mo ocelí jsou důležité částice fází Mo2C a Cr7C3. Rozměrová stabilita 

karbidů precipitujících v Cr-Mo ocelích je nižší než rozměrová stabilita karbonitridu vanadu v 

Cr-Mo-V ocelích [8], [41]. U moderních nízkolegovaných 2,25Cr-1Mo ocelí s přísadami V, 

Ti a Nb je dostačující žárupevnost zajištěna disperzí jemných MX částic [32]. Kromě 

zpevňujících VX resp. TiX byly ve struktuře 2,25Cr-1Mo ocelí identifikovány také částice 

M6C, M23C6 a M7C3 [47]. 
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Obr. 3.7 Vliv vzájemné vzdálenosti 

částic typu M23C6 na žárupevnost Cr-Mo 

ocelí [47] 

 

Obr. 3.8 Vliv vzájemné vzdálenosti částic V4C3 

resp. VCN na žárupevnost nízkolegovaných 

CrMoV ocelí [16] 

 

Disperze částic se charakterizuje střední vzájemnou vzdáleností mezi částicemi, kterou je 

možné vypočítat podle rovnice: 

 

 
3

2

2

1
2

1

ddN meanmeanv



                                                     (3.1) 

 

kde Nv označuje počet částic v jednotce objemu, dmean je střední průměr částic a λ je střední 

vzájemná vzdálenost částic. Dusík dolegovaný do 9–12% chromových žárupevných ocelí 

umožňuje formování velmi malých částic nitridu nebo karbonitridu vanadu, které významně 

spolu s částicemi M23C6 přispívají ke zvyšování precipitačního zpevnění. V tomto případě je 

možné precipitační zpevnění charakterizovat efektivní střední vzájemnou vzdáleností mezi 

částicemi λeff, která může být vypočítána pomocí rovnice : 

 

 sleff

111
                                                                 (3.2) 

 

kde λl odpovídá střední vzájemné vzdálenosti větších částic (M23C6 u Cr ocelí, Cr7C3 u 

nízkolegovaných ocelí) a λs je střední vzájemná vzdálenost malých částic (MX, V4C3, Mo2C). 

Pro výpočet hodnot λl a λs je možné použít rovnici (3.1). Mnohokrát bylo potvrzeno, že pokud 
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se střední vzdálenost mezi částicemi snižuje, tak mez kluzu a hodnota meze pevnosti při 

tečení se zvyšují, zatímco rychlost tečení klesá [8], [16], [47]. 

Často se předpokládá, že na zpevnění tuhého roztoku ocelí má hlavní vliv zvyšování 

obsahu molybdenu a wolframu v tuhém roztoku. Nicméně bylo prokázáno, že není důvod 

zvyšovat ekvivalentní obsah molybdenu Moeq určený vztahem:  

 

 Moeq = % Mo + 0,5 % W                                                       (3.3) 

 
nad mez rozpustnosti. Na zpevnění tuhého roztoku se totiž podílí jen ta část Mo a/nebo W v 

oceli, která není vázána ve formě sekundárních fází bohatých Mo a/nebo W (např. M6C, 

Fe2M). Přebytečný obsah těchto prvků v oceli se vyloučí ve formě karbidů nebo 

intermetalických fází. Mo u nízkolegované CrMoV oceli rychlost tečení snižuje pouze do 

obsahu 0,5% [41], [47]. Dlouhodobé testy žárupevnosti provedené u 9% Cr oceli 

modifikované molybdenem potvrdily pozitivní vliv Mo v rozmezí 0,5 až 1,5 %. Přelegování 

ocelí výše uvedenými prvky (nad limit rozpustnosti) může během vysokoteplotní expozice 

vést k intenzívní tvorbě nežádoucích fází (např. typu M6C příp. Fe2Mo(W) – Lavesovy fáze s 

nízkou rozměrovou stabilitou), které ochuzují tuhý roztok [16], [48]. 

 

 

3.7. Strukturní stabilita a degradační procesy žárupevných ocelí 

 

Nejvýznamnější degradační procesy žárupevnosti feritických ocelí vedou k poklesu 

substitučního zpevnění a precipitačního zpevnění [49]. Podstatnou úlohu při degradaci 

mikrostruktury sehrávají změny chemického složení minoritních fází. Precipitační 

mikrostruktura není za zvýšených teplot stabilní a podléhá hrubnutí (tzv. Ostwaldovo 

hrubnutí) s následnou degradací mechanických vlastností. Při Ostwaldově hrubnutí je matrice 

prakticky v chemicky rovnovážném stavu s precipitáty a hnací silou hrubnutí je pokles 

celkové povrchové energie precipitátů [6], [50]. Hrubnutí částic dané minoritní fáze vede ke 

snížení počtu precipitátů, zvětšování jejich středního průměru a vzájemné vzdálenosti, což má 

za následek pokles precipitačního zpevnění. Na obr. 3.8 je zachycena souvislost mezi 

poklesem creepové pevnosti žárupevné 9-12%Cr oceli a mikrostrukturními změnami 

v průběhu dlouhodobé vysokoteplotní expozice [51]. 

 



Kapitola 3                                ŽÁRUPEVNÉ OCELI URČENÉ PRO APLIKACE V ENERGETICE 

26 

 

 
 

Obr. 3.8 Změny mikrostruktury a creepové pevnosti 9-12%Cr ocelí [51] 

 

Při precipitaci speciálních karbidů dochází k významnému přerozdělení substitučních 

prvků. Jako příklad mohou být uvedeny karbidy typu M23C6 vyskytující se běžně u 9-12%Cr 

ocelí [52], [53]. Chemické složení karbidů M23C6 je po tepelném zpracování na jakost blízké 

jejich rovnovážnému složení pro danou teplotu popouštění. Termodynamické výpočty svědčí 

o tom, že rovnovážný obsah chromu ve fázi M23C6 se zvyšuje s poklesem teploty, a proto při 

provozní teplotě, která je obvykle o 100÷200°C nižší než teplota popouštění, bude probíhat 

pozvolné obohacování karbidů o chrom. Obohacování částic M23C6 chromem při provozní 

teplotě probíhá tak dlouho, až částice M23C6 dosáhnou rovnovážného složení pro danou 

teplotu. Experimentálně bylo prokázáno, že obohacování částic M23C6 o chrom v 12%Cr 

ocelích probíhá po dobu delší než 100 000 hodin. V průběhu creepové expozice dochází 

k růstu a následně k hrubnutí karbidů M23C6, což se projevuje poklesem počtu částic a 

zvětšením jejich střední velikosti. Výsledky uvedené na obr. 3.9 (a) demonstrují růst/hrubnutí 

částic MX, M23C6 a Lavesovy fáze v ocelích typu P91 a P911 při teplotě expozice 650
o
C [6], 

[55]. Hrubnutí částic fáze M23C6 má za následek zotavení martenzitické matrice a tím i ztrátu 

creepové pevnosti.  

V závislosti na obsahu molybdenu a wolframu u modifikovaných 9-12%Cr ocelích 

může v průběhu vysokoteplotní expozice precipitovat Lavesova fáze Fe2Mo(W). V případě, 

že se teplota creepové expozice pohybuje blízko  teploty rozpouštění Lavesovy fáze (Fe2Mo ~ 

650
o
C, Fe2W ~ 750

o
C), dochází k precipitaci hrubých částic, které v pozdějším stádiu mohou 

iniciovat nukleaci creepových kavit na fázovém rozhraní s kovovou matricí, obr. 3.9 (b) [52], 

[6].  
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                                    (a)                                                                            (b) 

Obr. 3.9 (a) Růst M23C6, MX a (b) Lavesovy minoritní fáze v oceli P91 a P911 při teplotách 

650
o
C; po normalizaci a popuštění nebyl výskyt Lavesovy fáze potvrzen [55] 

 
Při expozičních teplotách dostatečně nižších než je teplota rozpustnosti Lavesovy fáze 

jsou tyto precipitáty poměrně stabilní [56]. Ke snížení precipitačního zpevnění 9-12%Cr ocelí 

může docházet v důsledku rozpouštění jemných disperzních částic MX nebo M2X za 

současné nukleace a růstu modifikované Z-fáze odpovídající nitridu typu Cr(V, Nb)N [41]. 

Částice této fáze rostou na úkor jemných částic MX, tím snižují precipitační zpevnění i 

creepovou pevnost ocelí, obr. 3.10 (a). Naopak, pozitivní účinek má tento typ nitridu u ocelí 

austenitických (AISI 316+Nb, obr. 3.10 (b)), u kterých významně redukuje rychlost 

stacionárního creepu [41], [42].  

 

  
 

Obr. 3.10 (a) Detail modifikované Z fáze a primární MX částice v oceli 12CrMoVNb po 

teplotní expozici 57 715 h na 650°C [26], (b) intergranulární precipitace σ-fáze a hrubých 

částic η-Lavesovy fáze, jemné částice sekundární Z-fáze na dislokacích u austenitické oceli 

AISI 316+Nb, creepová expozice 650
o
C/26 505 h [54] 

(a) (b) 

650
o
C 650

o
C 



Kapitola 3                                ŽÁRUPEVNÉ OCELI URČENÉ PRO APLIKACE V ENERGETICE 

28 

 

U nízkolegovaných ocelí se během provozní expozice při zvýšených teplotách mění 

chemické složení cementitu M3C směrem k rovnovážnému stavu, tj. zvyšují se obsahy 

některých substitučních prvků. Největší změny jsou pozorovány v případě chromu, což 

souvisí se skutečností, že rozpustnost chromu v cementitu je větší než rozpustnost manganu 

nebo molybdenu v dané fázi. V této souvislosti lze chrom považovat za nejvhodnější prvek 

pro monitorování tepelné historie materiálu [6], [52].  

Obdobně jako modifikovaná Z-fáze u 9-12%Cr ocelí, představuje precipitace M6X 

významný degradační mechanismus u nízkolegovaných ocelí. Precipitace velkých částic 

M6X, které se vyskytují jak v případě nízkolegovaných, tak i u modifikovaných chromových 

ocelí, je do značné míry nevýhodná. Vyloučení této sekundární fáze způsobuje ochuzení 

matrice o Mo a/nebo W a je příčinou snížení zpevnění tuhého roztoku [33], [50]. Kromě toho 

precipitace hrubých částic M6C nebo M6X způsobuje rozpouštění malých částic karbidů a 

karbonitridů (V4C3, VCN, VN, NbX a Mo2C) a tím dochází ke snížení příspěvku 

precipitačního zpevnění [41], [47]. Schéma precipitačních reakcí karbidů v závislosti na 

časově-teplotních parametrech u nízkolegovaných ocelí typu 2,25Cr-1Mo bylo popsáno 

Bakerem a Nuttingem [56]. Při studiu vývoje mikrostruktury u trubek z oceli 2,25Cr-1Mo 

(T22) byly ve výchozím stavu po normalizačním žíhání na 930
o
C/20 min a popuštění na 

730
o
C/1,5 h identifikovány karbidy M23C6, M2C a M3C a M6C, jehož precipitace se podle 

Baker-Nuttingova modelu očekává až po výrazně delších časových intervalech žíhání. Obr. 

3.11 zachycuje zhrubnutí karbidu M23C6 po 17 letech od uvedení součásti do provozu při 

teplotě cca 537
o
C.  

 

    
 

Obr. 3.11 Zhrubnutí karbidu M23C6 u nízkolegované oceli 2,25Cr-1Mo po 17 letech od 

uvedení součásti do provozu při teplotě cca 537
o
C [58] 

(a) (b) 
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Po provozu trubek na teplotě 537
o
C trvajícím 28 let se v kovové matrici majoritně 

vyskytovaly karbidy M6C a dále M23C6. Na základě strukturních analýz (TEM) bylo zjištěno, 

že se výchozí karbidy typu M2C a M3C po provozní době trvající 28 let kompletně rozpustily 

[28]. 

Je známo, že Mo a W zlepšují žárupevnost slitin i ocelí. Nicméně jejich obsah ve 

slitinách nebo ocelích je často mnohem vyšší než obsah těchto prvků v tuhém roztoku 

v rovnovážném stavu při pracovní teplotě [20]. Vyšší obsah Mo a W v oceli vede k precipitaci 

sekundárních fází bohatých na Mo nebo W například typu M6X nebo (Fe, Cr)2(Mo,W), a tím 

dochází ke snížení zpevnění tuhého roztoku. Z tohoto důvodu je zvyšování obsahu Mo a W v 

oceli nad mez rozpustnosti nevýhodné. S ohledem na provedené experimentální práce je 

možné konstatovat, že ekvivalentní obsah molybdenu v nízkolegovaných ocelích by měl být 

pouze do 0,5 % a v případě modifikovaných CrMoV ocelí s obsahem 9–12%Cr pouze do 1,5 

%. Ekvivalentní obsah molybdenu (rovnice 3.3) ve feritických žárupevných ocelích 

obsahujících současně Mo a W by měl být na stejné úrovni, jako bylo stanoveno pro obsah 

molybdenu v žárupevných ocelích bez W [18], [19], [41].  

 

 

3.10. Počítačové simulace strukturní stability žárupevných ocelí  

 

S rozvojem výpočetní techniky se hledala možnost, jak zefektivnit a usnadnit vývoj 

nových materiálů. Jednou z těchto možností je semiempirická metoda CALPHAD 

(Calculation of Phase Diagrams), na níž jsou založeny simulační programy ThermoCalc a 

DICTRA. Lze je využít následovně. Prvním je uplatnění dosavadních experimentálních dat 

pro predikaci nových, dosud neznámých dat, druhým je porovnání modelovaných dat s 

experimentálními, což vede k dalšímu zpřesňování vstupních databází. Tímto způsobem 

přispívají simulace k hledání nových cest, ověřování a modifikování výsledků, a zejména k 

efektivnější práci při návrhu materiálů pro moderní energetická zařízení s vysokou účinností, 

provozní spolehlivostí a životností [59], [60]. Výpočty fázových rovnováh se řeší na základě 

integrální podmínky, která představuje podmíněnou minimalizaci celkové Gibbsovy energie 

soustavy za konstantního tlaku, teploty a celkového chemického složení: 

                 



f
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j

m
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m XTpGpG
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,1,, ,                    .MINGC

m  ,                                          (3.4) 

kde p
j
 je molární podíl fáze j a j

mG  je molární Gibbsova energie fáze j závislá na teplotě, tlaku 

a složení fáze [61], [62]. Rovnovážný stav vykazuje nejnižší možnou hodnotu Gibbsovy 
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energie soustavy, přičemž musí být splněny podmínky zákona zachování hmotnosti, náboje a 

stechiometrie. Pro popis termodynamického chování neideálních fází kovových soustav se 

používá tzv. vícemřížkový model fází [5], [63], [64]. Tento model je založen na představě, že 

v krystalografické struktuře fáze obsazují složky několik druhů poloh, které nejsou 

krystalograficky ekvivalentní. Soubor ekvivalentních poloh jednoho typu tvoří tzv. 

podmřížku. Řešením fázové rovnováhy se rozumí určení fázových dat (typ a počet fází 

v rovnováze, jejich podíl a složení) a termodynamických dat (chemické potenciály a aktivity 

složek, molární Gibbsova energie soustavy, entropie složek nebo entalpie fází). Tyto výpočty 

vyžadují přímou zpětnou vazbu na experimentální výsledky. Programový systém ThermoCalc 

umožňuje simulovat jednoduché rovnováhy, fázové diagramy (např. obr. 3.12 (a)), nebo 

diagramy různých termodynamických charakteristik [65], [66]. Kvalita výpočtů ThermoCalcu 

je přímo závislá na kvalitě a ověřenosti používaných databází termodynamických parametrů. 

Výsledek výpočtu obsahuje velmi podrobné informace vhodné pro predikci chování materiálů 

za konkrétních teplotních podmínek, resp. při interakci s okolím s odlišným chemickým 

složením. Z obr. 3.12 (b) zachycujícího vliv teploty na podíl fází v 9%Cr oceli Eurofer´97 

patřící do skupiny RAMF ocelí vyvinutých pro jadernou energetiku lze vyčíst, že s rostoucí 

teplotou výrazně klesá stabilita Lavesovy fáze [67], [68].  
 

 
                                    (a)                                                                            (b) 

Obr. 3.12 (a) Rovnovážný diagram oceli P22, (b) vliv teploty na podíl jednotlivých fází v 

oceli Eurofer´97, databáze Allo2 [67], [68] 

 

 Pro studium fázových rovnováh a difúzních procesů v žárupevných ocelích při 

vysokoteplotní expozici se nejčastěji používá programový balík DICTRA (DIffusion 

Controlled TRAnsformation), jehož součástí je program ThermoCalc. Tento program pracuje 

s databázemi termodynamických a kinetických parametrů, na jejichž přesnosti je výpočet 
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závislý [49], [69]. Pro řešení difúze v multikomponentních systémech je nutná znalost 

velkého počtu difúzních koeficientů, jejich závislosti na teplotě a koncentraci složek a 

vzájemné závislosti mezi koeficienty samotnými. Pro přehlednost a zmenšení velikosti 

kinetických databází využívaných programem DICTRA je výhodnější uchovávat tzv. 

atomární mobility, které jsou funkcí teploty, tlaku a složení. Např. pro n-složkovou soustavu 

je zapotřebí (n-1)
2
 difúzních koeficientů, ale jen n mobilit. Atomární mobility jsou výchozí 

parametry pro určení difúzních koeficientů a jsou na sobě nezávislé. Atomární mobility je 

možné pro fáze již zpracovaných soustav počítat a pro soustavy vícesložkové predikovat. 

Softwarový program DICTRA umožňuje sledovat kinetiku fázových přeměn v průběhu 

vysokoteplotní expozice, sledování precipitační sekvence, simulace hrubnutí minoritních fází, 

apod. Bylo prokázáno, že v současné době dostupné databáze neumožňují predikci změn v 

precipitačních reakcích vyvolaných malými změnami chemického složení ocelí. Dále je třeba 

zdůraznit, že komerční databáze prozatím neobsahují informace o všech minoritních fázích, 

které se mohou v žárupevných ocelích vyskytovat [6], [61], [69]. Ukázkovým příkladem 

výpočtů s využitím počítačového balíku DICTRA jsou simulace současného růstu dvou 

intermetalických fází M23C6 a Lavesovy fáze v oceli Fe-8,97%Cr-1,98%W-0,051%C (obr. 

3.13 (a)) a modelování fázového profilu u kombinovaného svarového spoje P22/P91 po 600 

°C/15 875 h (obr. 3.13 (b)), tzn. s uvážením pásma ztavení mezi nízkolegovaným a 

vysokolegovaným materiálem [70], [71].  

 

           
                  

                                             (a)                                      (b) 

Obr. 3.13 (a) Simulace současného růstu (časové závislosti objemového podílu karbidu 

M23C6 a Lavesovy fáze v oceli 9Cr-L (Fe-8,97%Cr-1,98%W-0,051%C), kinetické výpočty 

reprezentují tepelné zpracování sestávající ze dvou kroků: žíhání (2 h/780
o
C) a creepová 

expozice na 650
o
C [70], (b) fázový profil u kombinovaného svarového spoje P22/P91 na 

svarovém rozhraní P91/P22 po 600°C/15 875 h (PZ=100 μm) [71] 
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4. SVAROVÉ SPOJE ŽÁRUPEVNÝCH OCELÍ 

 

Vzhledem ke konstrukčnímu řešení energetických zařízení je nutné žárupevné oceli 

svařovat. Při návrhu svařovaných komponent je však nezbytné vzít v úvahu pokles creepové 

pevnosti ve svarových spojích. Nedílnou součástí vývoje žárupevných ocelí je i vývoj 

vhodných přídavných materiálů, optimalizace technologie svařování a hodnocení vlastností 

svarových spojů. V energetickém průmyslu se vedle homogenních svarů vyskytují 

heterogenní typy svarových spojů spojující vysokolegované a nízkolegované materiály. 

Podmínkou úspěšné provozní aplikace tohoto typu spoje je, aby jeho žárupevnost dosahovala 

žárupevnosti homogenních svarových spojů nízkolegovaných ocelí [6]. 

Technologie svařování má v případě svarových spojů žárupevných ocelí některá 

specifika. Kromě pevnostních požadavků je kladen důraz i na dlouhodobou strukturní stálost a 

pevnost v oxidačním prostředí vysokých provozních teplot a tlaků. Pro svařování 

žárupevných ocelí v energetickém průmyslu se nejčastěji využívá svařování elektrickým 

obloukem s tavitelnou nebo netavitelnou elektrodou [72]. Svařování může být ruční nebo na 

svařovacích automatech. Mezi nejčastěji používané metody svařování žárupevných ocelí 

patří:  

 svařování netavící se woframovou elektrodou v inertním plynu (Gas Tungsten Arc 

Welding - GTAW, starší označení Tungsten Inert Gas - TIG);  

 svařování tavící se elektrodou v inertním plynu (Gas Metal Arc Welding - 

GMAW);  

 svařování pod tavidlem (Submerged Arc Welding - SAW);  

 svařování obalovanou elektrodou (Shielded Metal Arc Welding - SMAW);  

 svařování plněnou elektrodou (Flux-Cored Arc Welding - FCAW).  
 

Další metody jako jsou např. plazmové svařování (Plasma Arc Welding - PAW) nebo 

elektrostruskové svařování (Electroslag Welding - ESW), svařování elektronovým svazkem 

(Electron Beam Welding – EBW) aj. se používají v mnohem menší míře [6], [73].  

Při svařování žárupevných ocelí vzniká v základním materiálu úzké pásmo ovlivněné 

mikrostruktury přiléhající k linii ztavení se svarovým kovem označované jako tepelně 

ovlivněná zóna (TOZ). Precipitační zpevnění je jedním z nejefektivnějších mechanismů 

zpevnění žárupevných feritických ocelí. Proto stabilita precipitátu sehrává klíčovou úlohu 

z hlediska creepové odolnosti jak v tepelně ovlivněné oblasti, tak i v základním materiálu. 

Vzhledem k této skutečnosti by měl být zohledněn i samotný proces svařování. Při svařování 
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může docházet k částečnému nebo úplnému rozpuštění disperzních částic, případně i k jejich 

hrubnutí [9]. Vhodnou volbou teplotního cyklu a technologie svařování lze zamezit 

výraznému ovlivnění precipitátů, a tím i poklesu creepové pevnosti. Obr. 4.1 zachycuje 

účinek dvou použitých technologií svařování EB a GTAW na creepovou pevnost 

homogenního svarového spoje oceli P122, dále porovnání creepové pevnosti svarového kovu, 

základního materiálu a TOZ [11], [74], [75]. 

 

 

Obr. 4.1 Creepová pevnost svarového spoje oceli P122, EBW - svařování elektronovým 

svazkem, GTAW - obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu,  

WM – svarový kov typu 122, BM – základní materiál P122 [75] 
 

 

4.1. Tepelně ovlivněná oblast žárupevné oceli 

 

Jak už bylo řečeno, proces svařování výrazně ovlivňuje mikrostrukturu a vlastnosti 

základního materiálu. Výsledkem několika lokálně nehomogenních tepelných cyklů, 

způsobených svařovacím procesem, je mikrostruktura základního materiálu změněna a vzniká 

tzv. tepelně ovlivněná zóna (TOZ). TOZ se dělí na několik podoblastí. Mezi jednotlivými 

podoblastmi není ostrá hranice, ale plynulý přechod od pásma ztavení u přídavného kovu až 

po tepelně neovlivněný základní materiál. Každá z podoblastí se vyznačuje charakteristickou 

mikrostrukturou a materiálovými vlastnosti. Výsledná mikrostruktura v TOZ je určena 

rychlostí ohřevu v průběhu svařovacího cyklu, která je charakterizována teplotním maximem 

Tp, dobou výdrže a rychlostí ochlazování. Typické schéma tepelného ovlivnění svarového 

spoje z oceli P91 je uvedeno na obr. 4.2 [11], [74], [76]. 
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Oblast částečného natavení (Liquid-solid transition zone) 

Oblast s maximální teplotou (Peak temperature) Tp, která  přímo sousedí se svarovým 

kovem. Je oblastí koexistence taveniny a austenitu, takže dochází k natavení základního 

materiálu a jeho promíchávání se svarovým kovem. Tato oblast se také označuje jako pásmo 

ztavení [7], [11].  

 

Hrubozrnná oblast (Coarse-grained zone) 

Tato oblast přiléhající k pásmu ztavení odpovídá přehřáté mikrostruktuře, neboť v ní 

dochází ke tvorbě nežádoucího δ-feritu. Oblast se nazývá hrubozrnná, protože při teplotách Tp 

jsou v této lokalitě již rozpuštěny precipitáty bránící růstu austenitického zrna. Důsledkem je 

výrazné zhrubnutí austenitických zrn. Ochlazením vzniká v ocelích s nízkým obsahem 

chrómu bainiticko-martenzitická mikrostruktura a v 9–12%Cr ocelích mikrostruktura 

martenzitická. Hrubozrnná oblast je typická nejvyšší tvrdostí a nejnižší houževnatostí v TOZ 

[76], [11]. 

 

Oblast normalizace (Grain refined zone) 

Při nižších teplotách, v intervalu okolo 1200°C až blízko nad AC3, je struktura tvořena 

austenitem a malým podílem precipitátů omezujících růst zrn austenitu. Během chladnutí 

svarů vzniká jemnozrnná bainitická nebo martenzitická struktura. Tato oblast je považována 

za jednu z nejslabších částí svarových spojů v průběhu creepové expozice.  

 

Interkritická oblast (Intercritical zone) 

Teplota v této oblasti leží mezi teplotami AC1 a AC3 a důsledkem toho je částečná 

transformace feritu na austenit během svařovacího cyklu. Austenit nukleuje na hranicích 

primárních austenitických zrn a podél martenzitických latěk [10]. Netransformovaný bainit a 

martenzit je v podstatě podruhé vyžíhán během tepelného cyklu svařování. Část precipitátů se 

rozpouští a během následujícího tepelného zpracování po svařování (Post Weld Heat 

Treatment – PWHT) dochází k hrubnutí nerozpuštěných částic. Po ochlazení je struktura 

tvořena směsí nově vytvořeného čerstvého bainitu nebo martenzitu a 

zotavené/rekrystalizované původní mikrostruktury. Jemnozrnná interkritická oblast vykazuje 

nejnižší hodnoty tvrdosti ve svarovém spoji. Interkritické pásmo TOZ je podobně jako oblast 

normalizace během delších provozních časů při nižších zatíženích náchylné ke vzniku trhlin 

IV. typu (oblast TOZ vyznačená červeně na obr. 4.2) [7]. 

 



Kapitola 4                                                                        SVAROVÉ SPOJE ŽÁRUPEVNÝCH OCELÍ 

35 

 

 
 

unaffected base material = neovlivněný základní materiál, over-tempered zone = vyžíhaná oblast, intercritical 

zone = interkritická oblast, grain refined zone (FG HAZ) = oblast normalizace (JZ TOZ), coarse-grained zone 

(CG HAZ) = hrubozrnná oblast (HZ TOZ), liquid-solid transition zone = oblast částečného natavení 
 

Obr. 4.2 Tepelné ovlivnění žáropevné oceli P91 při svařování [76], [77] 

 

Vyžíhaná oblast (Over-tempered zone) 

Pokud se teplota pohybuje blízko pod AC1, mikrostruktura sice neprodělá fázovou 

transformaci, ale je lokálně přehřáta nad teplotu popouštění základního materiálu. Výsledkem 

je hrubnutí precipitátů v důsledku vyššího koeficientu difúze při dané teplotě. Některé slitiny 

vykazují v této oblasti nižší tvrdost. 

 

Neovlivněný základní materiál (Unaffected base material) 

Za oblast neovlivněného základního materiálu je považováno tepelné ovlivnění 

nepřesahující 700°C, kdy jsou mikrostrukturní změny nevýrazné. Nicméně i v této oblasti 

mohou v případě nízkolegovaných ocelí být pozorovatelné změny, které mají za následek 

snížení creepové pevnosti [11], [77].  

 

 
4.2. Typy porušování svarových spojů 

 

Provozní životnost je potenciálně závislá na uplatnění kritických míst konstrukce v 

průběhu dlouhodobé expozice. Nejčastějšími kritickými lokalitami pro vznik creepového 

porušení jsou svarové spoje [40]. Možné příčiny porušení svarových spojů žárupevných ocelí 

lze rozčlenit do několika základních skupin: vrubové účinky povrchu svarových spojů (vruby, 
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přesazení, převýšení svarové housenky apod.), heterogenity svarových spojů (vměstky, 

bubliny, řediny atd.), trhliny ve svarových spojích (typ I až IV), snížení strukturní stability 

(nehomogenita v důsledku přerozdělení intersticiálních prvků jako C a N), korozní a oxidační 

poškozování [6], [11]. S degradací svarového spoje a vlivem provozních podmínek souvisí 

zejména poslední tři jmenované příčiny. Dále bude bližší pozornost věnována pouze trhlinám 

ve svarových spojích. Ve svarových spojích feritických ocelí se během PWHT a při provozní 

vysokoteplotní expozici vyskytují čtyři základní typy trhlin [76]. 

Trhliny I. a II. typu vznikají v přídavném kovu a příp. v hrubozrnném pásmu TOZ 

s vysokou tvrdostí a nízkou plasticitou. Tyto trhliny zpravidla iniciují již během tuhnutí 

přídavného materiálu a jejich příčinou je kombinace vlivu nečistot a vysokého přehřátí při 

svařování. Jedná se zpravidla o interkrystalické trhliny za tepla. Užitím kvalitního přídavného 

materiálu, správného postupu svařování a PWHT se dá jejich vzniku téměř úplně zamezit. V 

současné době se vyskytují ve větší míře u austenitických ocelí a 9-12%Cr ocelí. Postupně se 

však ukázalo, že při optimální volbě přídavných svařovacích materiálů se svarový kov 

uplatňuje jako nejslabší lokalita spoje pouze při creepové exploataci austenitických 

žárupevných ocelí [78].  

Trhliny III. typu iniciují jako interkrystalické trhliny v hrubozrnné oblasti TOZ 

svarového spoje během PWHT nebo během expozice v případě, že provozní napětí 

superponované se zbytkovým napětím od svařování lokálně překročí pevnost materiálu. 

Pokud k relaxaci přídavných tahových napětí dochází v oblasti svaru s nevyhovující 

creepovou plasticitou, je tento proces provázen creepovým porušováním III. typu. Příčinou 

zkřehnutí je buď segregace nečistot a doprovodných prvků na hranice zrn (interkrystalická 

dekoheze) austenitu nebo reprecipitace a následné hrubnutí nekoherentních karbidů M3C, 

M23C6, M6C (původně rozpuštěných v důsledku svařování) na hranicích původních 

austenitických zrn (interkrystalické tvárné porušení). 9–12%Cr oceli nejsou náchylné ke 

vzniku trhlin tohoto typu. Vysokou náchylnost ke vzniku trhlin typu III naopak vykazují 

nízkolegované 2,25% Cr oceli. Typickým příkladem je přehřáté pásmo tepelně ovlivněné 

oblasti s hrubozrnnou bainitickou strukturou u nízkolegovaných Cr-Mo-V oceli, které se stává 

kritickou lokalitou svaru především při nedodržení optimálního režimu žíhání, které má za 

následek sekundární vytvrzení v průběhu provozní expozice při teplotách v oblasti 

creepového namáhání [11], [78]. Sklon ke vzniku trhlin III. typu se snižuje nanášením 

přídavného kovu ve více vrstvách, kdy každá další vrstva způsobí přežíhání vrstvy předchozí. 

V případě trhlin IV. typu dochází z mikrostrukturního hlediska k porušení v 

jemnozrnné oblasti TOZ, nejčastěji však lomy svarových spojů vznikají v interkritickém 
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pásmu TOZ. V průběhu tepelného cyklu svařování zde dochází k částečné reaustenitizaci 

matrice, která má za následek zjemnění austenitického zrna. Dále dochází k zotavení nebo k 

rekrystalizaci netransformovaného podílu matrice (martenzit, bainit) a částečnému rozpuštění 

částic precipitátu. Následné PWHT způsobí intenzivní precipitaci v čerstvé mikrostrukturní 

složce a výsledná heterogenní struktura je tvořena směsí jedenkrát a dvakrát vyžíhaného 

martenzitu, resp. bainitu. Příčinou snížení žárupevnosti v interkritické oblasti TOZ je rychlejší 

kinetika zotavení a rekrystalizace kovové matrice oproti ostatním částem svarového spoje. 

Dochází tak k lokálnímu poklesu precipitačního zpevnění následkem hrubnutí částic disperzní 

fáze např. V4C3 nebo (Nb,V)(C,N) a zároveň ke zjemnění zrna v pásmu částečně 

austenitizované struktury. Tyto oblasti také vykazují nižší hustotu dislokací. V důsledku 

těchto mikrostrukturních jevů má jemnozrnná a interkritická oblast TOZ podstatně nižší 

creepovou pevnost ve srovnání se základním materiálem. Mechanizmus lomu je řízen 

vznikem kavit a jejich růstem při creepu [78], [79]. Tento typ creepového poškozování je 

charakteristický např. pro kotlové trubky z nízkolegovaných ocelí 0,5Cr-0,5Mo-0,3V 

precipitačně zpevněných disperzí částic karbidu vanadu, pro bezvanadové oceli typu 0,3Mo-

1Cr-0,5Mo nebo 2,25Cr-1Mo, ale také i pro moderní typy žárupevných ocelí používaných při 

výstavbě USC bloků (P 91, P 92, T 23, T 24) [78]. Ke vzniku trhlin typu IV jsou náchylné jak 

nízkolegované, tak 9–12%Cr oceli po svaření, obr. 4.4 (a), (b).  

 

 
 

                                                               (a) 
 

Obr. 4.4 (a) Creepová pevnost svarových spojů oceli P911 (Thermanit MTS 3 – SK typu 91, 

Thermanit MTS 616 – SK typ 92 a Thermanit MTS 911 – SK z oceli 911), (b) typy 

porušování svarových spojů [76] 
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Pro omezení výskytu těchto trhlin IV. typu je vhodné používat technologie svařování, 

které minimalizují šířku TOZ [6]. Tento způsob creepového poškozování je typický pro 

obvodové svary trubek tlakových systémů parních kotlů, namáhaných vnitřním přetlakem 

páry v superpozici s významnou složkou axiální tahové napjatosti, indukované od přídavného 

zatížení tahového (ohybového) typu [78]. 

 

 

4.3. Homogenní svarové spoje žárupevných ocelí 

 

Homogenní svarové spoje se vyznačují stejným nebo podobným chemickým složením 

základních materiálů. Mají-li podobné chemické složení, lze předpokládat, že budou podobné 

i jejich mechanické vlastnosti. Vlastnosti svarových spojů lze ovlivnit volbou vhodné 

technologie svařování a výběrem přídavných materiálů. V případě homogenních svarových 

spojů se volí chemické složení přídavného materiálu podobné jako u materiálu základního [6].  

Tepelným ovlivněním vzniklým v průběhu svařovacího cyklu dochází ve svarovém 

spoji k strukturním a substrukturním změnám, které mají za následek odlišné materiálové 

vlastnosti v závislosti na tepelné historii [72], [80]. Jako ukázkový příklad je na snímcích 4.5 

(a), (b) porovnána mikrostruktura v interkritické oblasti TOZ a v základním materiálu u 

homogenního svarového spoje oceli 2,25Cr-1Mo.  

 

 
 

Obr. 4.5 (a) Základní materiál 2,25Cr-1Mo: bloky precipitátů podél hranic zrn a 

intragranulárně vyloučené acikulární precipitáty; (b) interkritická oblast TOZ v homogenním 

svarovém spoji oceli 2,25Cr-1Mo po PWHT, bloky precipitátů na hranicích zrn s úbytkem 

množství acikulárních částic [81] 

 

Podle výsledků publikovaných ve studii [81] byly v základním materiálu ve 

vyžíhaném stavu identifikovány acikulární karbidy Mo2C a globulární M23C6. Vysvětlení 

mikrostrukturních změn probíhajících v interkritické oblasti oceli 2,25Cr-1Mo lze 
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interpretovat následujícím způsobem. V průběhu interkritického žíhání v oblasti TOZ dochází 

k difúzi uhlíku z feritu do austenitu z důvodu vyšší rozpustnosti uhlíku v austenitu. Snížení 

obsahu uhlíku ve feritu má za následek rozpouštění částic Mo2C doprovázené precipitací 

karbidů M23C6 nebo M7C3. Uhlíkem obohacený austenit při ochlazování transformuje na 

martenzit, ve kterém pak při PWHT dochází k opětovnému vyloučení karbidu Mo2C a k jeho 

následnému rozkladu na karbidy M23C6 a M7C3 [81]. 

Účinky tepelně-deformačního svařovacího cyklu lze hodnotit podle změny 

mechanických vlastností. Nejčastěji to jsou tvrdost a vrubová houževnatost svarového spoje. 

Tvrdost je významná kontrolní veličina, protože umožňuje zjišťovat mechanické vlastnosti ve 

velmi malých vzdálenostech. Tvrdost TOZ ocelí používaných v energetice by neměla 

přesáhnout určitou hranici. V případě nízkolegovaných ocelí je to hodnota 350HV. Ve většině 

případů zvýšení tvrdosti znamená růst pevnostních a pokles deformačních charakteristik. 

Změna mikrotvrdosti přes rozhraní svarového spoje je charakterizována plynulým přechodem 

mezi tvrdostmi obou kovů. Výsledky měření profilů tvrdosti přes homogenní svarový spoj 

oceli P91 ve výchozím stavu a po creepové expozici prokázaly nejnižší úroveň tvrdosti 

v oblasti interkriticky ovlivněného základního materiálu, obr. 4.6 (a) [82]. Důvodem je již 

zmíněná částečná reaustenitizace v průběhu svařovacího cyklu, zotavení, případně i 

rekrystalizace netransformované mikrostruktury a částečné rozpuštění částic precipitátů. 

Creepová pevnost svarového spoje je obvykle nižší ve srovnání s tepelně 

neovlivněným základním materiálem, obr. 4.6 (b) [83], [84].  
 

                                                                                                                    
 

 
                                                   (a)                                                                                          (b) 

 Obr. 4.6 (a) Změny tvrdosti přes svarový spoj oceli P92 v závislosti na čase creepové exp. 

650
o
C/70 MPa [41],(b) porovnání creepové pevnosti homogenního svarového spoje a 

základního materiálu oceli P91 [84] 
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Preferenční lokalita creepového porušení homogenních svarových spojů významně 

závisí na velikosti a způsobu zatížení. Zatímco při creepových zkouškách v oblasti vyšších 

napětí může dojít, v závislosti na pevnostních charakteristikách jednotlivých částí svarového 

spoje, k porušení v libovolné oblasti, při nízkých napětích představuje preferentní oblast 

porušení interkriticky žíhané pásmo TOZ (porušení IV. typu) [78]. Jelikož tepelně ovlivněná 

zóna (TOZ) představuje kritickou oblast nejen u homogenních typů svarových spojů, lze tedy 

očekávat příznivý vliv technologií svařování, které umožňují minimalizovat šířku TOZ. 

Vzhledem k obvykle velmi úzkým šířkám jednotlivých oblastí TOZ není prakticky možné s 

přesností studovat vlastnosti  jednotlivých pásem na reálných svarech. Velmi důležitou 

experimentální techniku při optimalizaci podmínek svařování představuje simulace 

svařovacích tepelných cyklů umožňující získat relativně velký objem materiálu 

s mikrostrukturou odpovídající různým oblastem TOZ [6]. 

V případě homogenního svarového spoje oceli P91 byla autory publikace [85] 

sledována creepová pevnost v TOZ, která byla vytvořena při svařování velkého kusu 

materiálu. Při studiu dislokační substruktury v TOZ po svařování a po režimu PWHT 750
o
C/1 

h se ukázalo, že se hustota dislokací nijak dramaticky neliší, viz tab. 4.1. Po PWHT byla 

„nejvyšší“ hustota dislokací zaznamenána v hrubozrnné oblasti, naopak nižší hodnoty byly 

naměřeny v jemnozrnném a interkritickém pásmu TOZ. Za předpokladu, že rozměrově 

stabilní MX částice přednostně precipitují právě na dislokacích, lze očekávat, že nejlepší 

creepovou pevnost v tepelně ovlivněné zóně bude dosahovat právě oblast hrubozrnná [6], 

[42]. Pomocí metod transmisní elektronové mikrorskopie (TEM) byla ve stavu po žíhání 

studována střední velikost a disperze minoritních fází MX a M23C6 (tab. 4.2).  

 

Tabulka 4.1: Výsledky měření hustoty dislokací v TOZ oceli P91 [85] 
 

Oblast TOZ 
Dodaný stav 

ρ.1014 [m-2] 
PWHT 

po PWHT 

ρ.1014 [m-2] 

Hrubozrnná 12,96±2,14 

750oC/1 h/vzduch 

5,23±1,12 

Jemnozrnná 10,52±2,06 3,62±0,83 

Interkritická 11,86±2,12 3,12±0,73 

 

 

Tabulka 4.2: Určení střední velikosti částic a jejich vzájemné vzdálenosti u homogenního 

svaru oceli P91 [85] 
 

oblast 

MX M23C6 λeff 

[nm] 
dmean 

[mm] 

Nv 

[l.m-3] 

λs 

[nm] 

dmean 

[nm] 

Nv 

[l.m-3] 

λl 

[nm] 

Základní materiál 37 2,0.1020 226 115 7,3.1019 145 88 

Hrubozrnná oblast 29 2,6. 1020 229 128 6,2. 1019 142 88 

Jemnozrnná oblast 39 4,2. 1019 510 128 8,0. 1019 112 92 

Interkritická oblast 37 4,3. 1019 512 133 7,0. 1019 119 96 

kde dmean - střední velikost částic, Nv - počet částic vztažený na jednotku objemu, λs - střední vzdálenost hrubých částic 

M23C6, λl - střední vzdálenost mezi jemnými částicemi MX 
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Nejnižší hodnota efektivní střední vzájemné vzdálenosti mezi částicemi λeff byla 

zjištěna v hrubozrnném pásmu, zatímco v interkritické oblasti byla úroveň λeff vyšší, což 

naznačuje na nižší příspěvek precipitačního zpevnění. 

Vzorky určené k simulaci creepové pevnosti jednotlivých oblastí TOZ byly žíhány 

podle režimů A-F.  
 

 A. hrubozrnná oblast odpovídající teplotnímu cyklu žíhání 1350°C + následné PWHT 

750°C/1 h, 

 B. jemnozrnná oblast žíhaná 1 050°C + PWHT 750°C/1 h, 

 C. reprezentuje interkritickou oblast po režimu 890°C + PWHT 750°C/1 h,  

 D. hrubozrnná a jemnozrnná oblast žíhaná na 1 350°C/1050°C + PWHT 750°C/1 h,   

 E. hrubozrnná a interkritická oblast žíhaná na 1 350°C/890°C +PWHT 750°C/1 h, 

 F. jemnozrnná a jemnozrnná oblast žíhaná na 1 050°C/890°C + PWHT 750°C/1 h.  

Creepové zkoušky byly provedeny při konstantním zatížení při teplotě 600°C v rozsahu 

axiálního zatížení 80-240 MPa. Porovnání creepové pevnosti jednotlivých pásem TOZ je 

uvedeno na obr. 4.7 (a). Z grafické závislosti L-M parametr vs. velikost zatížení je zřejmá 

nejvyšší úroveň creepové pevnosti v hrubozrnné oblasti TOZ, naopak nejhorších výsledků 

bylo dosaženo u vzorků reprezentujících jemnozrnnou a interkritickou oblast TOZ. Pro 

porovnání je na obr. 4.7 (b) uvedena creepová pevnost reálného homogenního svaru a 

základního materiálu P91. 

 

                                   (a)                                                                       (b) 

Obr. 4.7 (a) Simulace creepové pevnosti v oblastech TOZ oceli P91 a (b) creepová pevnost 

homogenního svarového spoje a základního materiálu P91 [85] 

 

Při studiu lomového chování tohoto svarového spoje bylo zjištěno, že porušení ani 

v jednom případě nenastalo ve svarovém kovu. Ukázalo se, že kritickou oblastí náchylnou ke 

creepovému lomu bylo interkritické pásmo TOZ [74], [86]. Tato okrajová oblast TOZ 
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přiléhající k tepelně neovlivněné mikrostruktuře základního materiálu prokázala jak nižší 

úroveň tvrdosti, tak i creepové pevnosti. Na následujícím obr. 4.8 je uveden příklad 

homogenního svarového spoje oceli P911 porušeného v IC TOZ.  

 

 
Obr. 4.8 Porušení vzorku homogenního svarového spoje oceli P911  

po exp.600°C/120 MPa/13 945 h (Base material = základní materiál, HAZ = tepelně 

ovlivněná oblast, WM = svarový kov) [87] 

 

K rozvoji creepového poškození u tzv. cross-weld vzorku zahrnujícího oblast 

základních materiálů, TOZ a svarového kovu, došlo v interkritickém pásmu zároveň na obou 

stranách svarového spoje. Z detailu na obr. 4.8 je na levé části vzorku zřejmá vysoká četnost 

kavit v okolí magistrální trhliny [74], [87]. 

Vedle svařování je jednou z nejdůležitějších operací ovlivňující mikrostrukturu, 

vlastnosti a provozní spolehlivost spojů následné tepelné zpracování po svařování (PWHT). 

Proto je mu také nutné věnovat mimořádnou pozornost [88]. Při studiu homogenních 

svarových spojů oceli P23 se ukázalo, že při vhodné volbě PWHT lze zvýšit jejich creepovou 

pevnost. Zvoleny byly celkem tři experimentální režimy PWHT: 

I.   750-760°C/ 2 h  

II.  740-750°C/ 2 h  

III. 730-740
o
C/ 2 h  

Jako kritérium vlivu parametrů PWHT byly zvoleny creepové zkoušky při teplotách 

500, 550 a 600°C. Ukázalo se, že nejlepších výsledků creepových zkoušek bylo dosaženo u 

třetí alternativy tepelného zpracování. Na obr. 4.9 jsou uvedeny výsledky 11 vzorků, které 

byly testovány v rozmezí teplot 500 až 600°C a napětí 90 - 270 MPa. Z grafické závislosti 

velikosti zatížení vs. Larson-Millerův parametr je patrné, že žárupevnost svaru pro hodnotu 

LMP=20 800, která při teplotě 570°C (což je maximální teplota dlouhodobého použití) 

odpovídá času 47 000h, je pouze o cca 12% nižší než žárupevnost základního materiálu [89], 

[90]. 
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Obr. 4.9 Porovnání žárupevnosti základního materiálu a homogenních svarů oceli P23 [89] 

 

 

4.4. Heterogenní svarové spoje žárupevných ocelí 

  

Technická praxe s sebou často nese požadavek na svařování materiálů s rozdílným 

chemickým složením. Spolehlivost těchto svarových spojů je závislá na konstrukčních, 

technologických a provozních podmínkách. Jsou potenciálními kritickými místy konstrukcí, a 

proto je nutno věnovat velkou pozornost změnám jejich vlastností. Častým typem 

heterogenních svarových spojů bývá kombinace nízkolegované oceli a vysokolegované 

modifikované 9-12%Cr oceli [6]. Chemická heterogenita těchto spojů má negativní vliv na 

jejich mikrostrukturní stabilitu. Degradace mikrostruktury a vlastností přechodových 

svarových spojů je významně závislá na použité kombinaci svařovaných materiálů, včetně 

volby svarového kovu a na parametrech expozice [6], [76], [91]. 

Po svařování je nezbytné provést tepelné zpracování (PWHT), které zpravidla 

zahrnuje žíhání v oblasti teplot pod AC1, např. obr. 4.10. Režim tepelného zpracování se 

stanovuje s ohledem na základní a svařovaný materiál, přičemž platí zásada, že režim žíhání 

se volí podle oceli s vyšším obsahem legujících prvků. Při tepelném zpracování heterogenních 

svarových spojů nebo následné exploataci dochází na svarovém rozhraní k degradaci 

mikrostruktury a ke vzniku oblastí ochuzených a obohacených o intersticiální prvky obsažené 

v oceli (nejvíce se projevuje přítomnost uhlíku). Tvorba uvedených oblastí souvisí s typem 

svařovaných ocelí, podmínkami PWHT a teplotou expozice. Větší část uhlíku je vázána v 
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karbidické fázi, tím však dochází k poklesu koncentrace rozpuštěného chrómu v tuhém 

roztoku, což může vést k další degradaci požadovaných vlastností svarového spoje. V 

závislosti na expoziční teplotě a času se mění i velikost oduhličené a nauhličené oblasti [91], 

[92]. 

 

 

 

Obr. 4.10 Teplotní cyklus při svařování heterogenního svarového spoje P91 s P23/P24 [13] 

 

Na obr. 4.11 (a) je zachycena oblast pásma ztavení mezi základním materiálem typu 

P22 a svarovým kovem odpovídajícím oceli P91. V průběhu svařování a následného PWHT 

došlo k redistribuci uhlíku a tím ke vzniku oduhličeného pásma v TOZ oceli P22 se sníženou 

 tvrdostí 143HV a ve svarovém kovu k nauhličení zóny s tvrdostí 317HV, obr. 4.11 (a) [76], 

[93]. U heterogenního svarového spoje typu P23/P91 s aplikovaným nízkolegovaným 

přídavným materiálem na bázi oceli 23 byly tyto mikrostrukturní změny účinkem 

přerozdělení uhlíku v blízkosti pásma ztavení velmi podobné, obr. 4.11 (b). Z výsledků 

uvedených na obr. 4.11 (a), (b) je však zřejmé, že je vhodnější použít pro tyto heterogenní 

svarové spoje přídavné materiály na legující bázi ocelí T/P23 nebo T/P24. Tyto přídavné 

materiály sice zcela nezabrání difuzi uhlíku proti koncentračnímu gradientu chromu, ale 

dosažené hodnoty tvrdosti a mechanické vlastnosti svarových spojů jsou vyhovující [93], 

[95].  
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                     (a) P22/SK91                         (b) P91/SK23 

Obr. 4.11 Mikrostruktura v místě pásma ztavení mezi nízkolegovanou a vysokolegovanou 

ocelí [76], [93]  

 

 

4.4.1. Mikrostruktura heterogenního svarového spoje po dlouhodobé vysokoteplotní 

expozici 

 

Žárupevné vlastnosti nízkolegovaných a modifikovaných 9-12%Cr ocelí jsou 

určovány hlavně jejich chemickým složením a mikrostrukturou těchto ocelí. Vlastní chemické 

složení těchto ocelí má vliv na výslednou mikrostrukturu, která závisí na tepelném zpracování 

a dále se vyvíjí v podmínkách vysokoteplotní expozice [96]. Vlivem chemické heterogenity 

tohoto typu spojů dochází v průběhu creepové expozice k difúzi intersticiálních atomů z méně 

legované oceli do vysokolegované přes hranici ztavení. Tyto procesy ovlivňují nejenom 

mechanické a žáropevné vlastnosti heterogenních svarových spojů, ale mohou mít také 

negativní účinek na korozní odolnost těchto spojů [6], [76]. 

 

Degradační mechanismy heterogenních svarových spojů 

Mikrostrukturní změny jsou způsobeny vysokoteplotní expozicí (již při samotném 

cyklu svařování), při které dochází ke snižování účinků precipitačního zpevnění a/nebo 

zpevnění tuhého roztoku. Zhrubnutí sekundární fáze způsobuje zvětšení středního průměru 

částic, jejich počet se snižuje, zatímco jejich podíl v jednotce objemu zůstává konstantní. 

Střední vzájemná vzdálenost částic se z tohoto důvodu zvyšuje a úroveň meze pevnosti při 

tečení se snižuje [52]. Degradace mikrostruktury svarových spojů je výrazně závislá na 

difúzních procesech během svařování, PWHT a během jejich provozu. [97], [98]. Degradační 

Nízkolegovaná 

P22 
Vysokolegovaný 

SK91 

„up-hill“ 

difúze 
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procesy jsou zároveň podporovány výraznou změnou koncentrace substitučních prvků na 

rozhraní spoje dvou ocelí. 

Významným činitelem majícím za následek degradaci mikrostruktury heterogenních 

svarových spojů představuje tzv. up-hill difúze (difúze intersticiálního prvku proti 

koncentračnímu gradientu), která je řízená rozdílem aktivit v místě rozhraní (pásma ztavení) 

mezi nízkolegovaným a vysokolegovaným materiálem, obr. 4.12 (a). V blízkosti pásma 

ztavení se vytváří na straně nízkolegované oceli ochuzená oblast o uhlík (dusík) a v oblasti 

přilehlé k pásmu ztavení k nauhličení oceli vysokolegované [95], [99]. Tato redistribuce 

intersticiálů vede k degradaci creepové pevnosti v oduhličené části svarového spoje na straně 

nízkolegované oceli. Některé prvky obsažené v ocelích (např. Mn, Cr a Ni) významně 

ovlivňují aktivitu uhlíku, tím i jeho redistribuci v blízkosti pásma ztavení. Z experimentálních 

výsledků uvedených na obr. 4.12 (b) je zřejmé, že chrom (podobně i Mn) významně snižuje 

termodynamickou aktivitu uhlíku v ocelích. Nikl aktivitu volného uhlíku v ocelích naopak 

zvyšuje [59], [66].  

 

          
 

                                   (a)                                                                         (b) 

 

Autrod (OK Autrod 12.30 SAW) 0.1%C 0%Cr 1.6%Mn 0.2%Si; P22 (7CrMo 8-10) 0.07%C 1.9%Cr 0.9%Mo 0.25%Si 0.7%Mn; T24 

(5CrMoVTiB 10-10) 0.05%C 2.7%Cr 1.0%Mo 0.5%Mn 0.25%V 0.005%B; P91 (X10CrMoVNb 9-1) 0.1%C 0.045%N 8.5%Cr 0.88%Mo 

0.23%V 0.40%Mn 0.43Si 0.1%Ni 0.018%Nb; E13.37 (ESAB OK Autrod 13.37) 0.08%C 9.0%Cr 0.6%Mn 9.0%Cr 0.9%Mo 0.4%Si 
0.4%Cu; Tigrod (OK Tigrod 16.51 GTAW) 0.03%C 24%Cr 13%Ni 1.8%Mn 0.8%Si 

 

Obr. 4.12 (a) Aktivita uhlíku ve vybraných žárupevných ocelích, (b) vliv obsahu chromu na 

aktivitu uhlíku [66] 
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5. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Disertační práce se zabývá studiem svarů provedených mezi nízkolegovanou ocelí P23 

a vysokolegovanou ocelí P91. Tyto oceli v současné době představují perspektivní materiály 

pro použití v tepelné energetice. Degradace mikrostruktury a vlastností přechodových 

svarových spojů je obecně významně závislá na použité kombinaci svařovaných materiálů, 

včetně volby svarového kovu, a na parametrech expozice. Proto jsou z hlediska možnosti 

využití heterogenních svarových spojů ocelí P23 a P91 v energetických zařízeních nezbytné 

detailní poznatky o žárupevných vlastnostech těchto spojů. Hlavní cíle disertační práce lze 

rozdělit do následujících oblastí:  

 

 Hodnocení vlivu parametrů zkoušení (teplota, napětí) na přednostní oblast porušení 

creepových tyčí svarů P23/P91 při expozicích na teplotách 500, 550 a 600
o
C. 

 Na základě výsledků hodnocení žárupevnosti rozhodnout, která varianta svarového 

spoje je vhodnější pro vysokoteplotní aplikace. 

 Studium vývoje mikrostruktury heterogenního svarového spoje P23/P91 v průběhu 

dlouhodobé creepové expozice metodami strukturně fázové (světelná a  elektronová 

mikroskopie). 

 Porovnání experimentálních výsledků mikrostrukturních analýz s termodynamickými 

a kinetickými výpočty pomocí softwarových programů ThermoCalc a DICTRA. 

 

O problematice degradace žárupevnosti heterogenních svarů mezi modifikovanými 9-

12%Cr ocelemi a nízkolegovanými materiály na bázi 2,25Cr-1Mo(W)-V,Nb není prozatím 

dostatek relevantních údajů. Disertační práce si klade za cíl alespoň částečně vyplnit tuto 

mezeru, zároveň by měla ověřit možnosti aplikací počítačových simulací založených na 

metodě CALPHAD při predikci vývoje mikrostruktury heterogenních svarových spojů 

s ohledem na volbu materiálů a provozní podmínky. 
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

6. CREEPOVÉ VLASTNOSTI HETEROGENNÍHO SVAROVÉHO SPOJE P23/P91 

 

V energetických zařízeních se poměrně často vyskytují svarové spoje spojující ocel 

P91 s dalšími nízkolegovanými žáropevnými ocelemi. Těmto spojům je věnována velká 

pozornost, zejména z hlediska řešení svařitelnosti, technologie svařování, mechanizace 

svařování a ověření jejich žárupevných vlastností [4]. 

P91 je feritická 9%Cr-1%Mo ocel legovaná vanadem, niobem a dále s kontrolovaným 

obsahem dusíku. Optimalizovaná přísada niobu, vanadu a dusíku do oceli P91 umožnila 

zvýšit hodnotu meze pevnosti při tečení RmT/10
5
/600

o
C na přibližně dvojnásobnou hodnotu. 

Příznivého mikrostrukturního stavu bylo dosaženo pomocí karbidů typu M23C6, které brzdí 

tvorbu a růst subzrn v kovové matrici, zatímco jemné sekundární částice MX (tj. VN) kotví 

dislokace uvnitř subzrn. MX částice se vylučují jak v průběhu jakostního tepelného 

zpracování oceli, tak i v průběhu creepové expozice. Chromem bohaté karbidy M23C6 

precipitují podél hranic původních austenitických zrn a martenzitických latěk, naopak 

sekundární částice MX, vyznačující se vysokou rozměrovou stabilitou, se přednostně vylučují 

uvnitř martenzitických latěk. Z termodynamického hlediska primární i sekundární MX částice 

nejsou stabilní. Ukázkový příklad vývoje mikrostruktury oceli P91 v průběhu creepové 

expozice při teplotě 600
o
C přesahující 110 tisíc hodin je uveden na obr. 6.1 (a), (b).  

V průběhu dlouhodobé expozice dochází k precipitaci Lavesovy fáze a v důsledku 

rozpouštění MX také tzv. modifikované Z-fáze na bázi (Nb,V)CrN [6], [100]. Příznivá úroveň 

žárupevnosti této oceli je důsledkem účinného precipitačního zpevnění jemnými částicemi 

disperzní fáze nitridu vanadu VN a karbonitridu niobu Nb(C,N). Účinkem tepelného cyklu při 

svařování této oceli dochází v pásmu částečné překrystalizace k nedokonalému rozpuštění 

částic disperzního precipitátu v reaustenitizovaném podílu struktury a k následné fázové 

transformaci vzniklého austenitu na martenzit se sníženými obsahy uhlíku, dusíku, vanadu a 

niobu [101], [102], [103]. Tyto procesy spolu s dalším hrubnutím nerozpuštěného precipitátu 

a vysokým popuštěním původního netransformovaného martenzitu se projeví citelným 

poklesem precipitačního zpevnění a dlouhodobé žárupevnosti v této kritické lokalitě spoje, 

výrazně náchylné k vyčerpání creepové životnosti mechanismem IV. typu. Ocel P91 je určena 

pro výrobu výkovků, odlitků, plechů a trubek, jejichž aplikace se uvažuje při teplotách 550 – 

610°C. Její hlavní výhody jsou vysoká žárupevnost a plasticita při tečení, vysoká tepelná 
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vodivost a nízká teplotní roztažnost, zvýšená korozní odolnost v prostředí vodíku, vodní páry 

a zplodin hoření, dobré technologické vlastnosti a relativně nízká cena [6].  

 

 
 

Obr. 6.1 (a) Dodaný stav oceli P91, (b) mikrostruktura oceli P91  po expozici na teplotě 

600
o
C/113 431 h, (c) – EDX spektra minoritních fází [31] 

 

 

Značná pozornost byla při materiálovém řešení tlakových částí energetických zařízení 

věnována Cr-Mo ocelím s legovanými buď V, Ti, B nebo W. Jde o oceli, které mají najít své 

uplatnění především ve výparníku parních kotlů. Typickým zástupcem této skupiny je 

nízkolegovaná ocel P23 (2,25Cr-1Mo) určená pro membránové stěny a přehříváky, která je 

legována W [91]. Do legující báze byly zahrnuty V a Nb a navíc B a N. Snížený obsah C má 

příznivý vliv na svařitelnost. Ukázalo se, že ocel P23 je náročná na technologii svařování a 

proto vyžaduje striktní dodržování technologických postupů [90]. Při vysokoteplotní expozici 

se u oceli P23 uplatňuje kombinace mechanismů zpevnění tuhého roztoku přídavkem W a 

precipitační zpevnění díky částicím na bázi (V,NbX) [11]. Precipitáty stabilních sekundárních 

MX potlačují rekrystalizační procesy bainitické matrice, tím i kompletnímu oduhličení 

v blízkosti pásma ztavení s vysokolegovaným materiálem [6]. Podle výpočtů 

termodynamických rovnováh jsou do teploty cca 700
o
C v predikovány následující minoritní 

fáze: MX, M6C, a M7C3 [61]. Na obr. 6.2 (a) – (c) jsou uvedeny ukázkové příklady vývoje 

mikrostruktury oceli P23 v průběhu vysokoteplotní expozice. Po 600
o
C/9128 h je již zřejmý 
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rozklad bainitických bloků, precipitace karbidů v podobě řetízků podél hranic feritických zrn 

a subzrn vzniklých rozpadem bainitické složky. Precipitáty pozorované po vysokoteplotní 

expozici 600
o
C/10 400 h, které se vyloučily podél hranic feritu, odpovídaly karbidům M23C6. 

Uvnitř feritických zrn byly identifikovány karbidy typu M7C3 a jemné MX částice [38].  

 

 
 

  

Obr. 6.2 (a) Mikrostruktura oceli P23 ve výchozím stavu a (b) po creepové expozici 

600°C/105 MPa/9 128 h (SEM), (c) po creepové exp. 550°C/110 MPa/10 400 h (TEM) [38]  

 

O problematice svařování těchto ocelí není zatím mnoho pramenů. O heterogenních 

svarech s 9% Cr ocelemi to platí ještě více. Předložená práce si klade za cíl alespoň částečně 

vyplnit tuto mezeru. Hlavní experimentální cíle jsou zaměřeny na hodnocení vlivu parametrů 

zkoušení (teplota, napětí) na přednostní oblast porušení svarů P23/P91 při expozicích na 

teplotách 500, 550 a 600
o
C, studium vývoje mikrostruktury heterogenního svarového spoje 

P23/P91 v průběhu dlouhodobé creepové expozice a porovnání experimentálních výsledků 

mikrostrukturních analýz s termodynamickými a kinetickými výpočty pomocí softwarových 

programů ThermoCalc a DICTRA. 

 

 

 

 

(c) (a) 

(b) 

M23C6 

M23C6 

M23C6 
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6.1. Experimentální materiál 

 

Výchozím materiálem pro přípravu heterogenních svarových spojů byly bezešvé 

trubky z ocelí P23 a P91 o světlosti Ø 219x25 mm. Chemické složení obou základních 

materiálů je uvedeno v tab. 6.1.  

 

Tabulka 6.1: Chemické složení experimentálního materiálu, hm.% 

Mat, C S Mn Si P Cu Ni Cr Mo V Ti Nb W N Al 

P23 0,08 0,006 0,55 0,27 0,009 0,04 0,08 2,11 0,07 0,23 0,06 0,01 1,70 0,013 0,012 

P91 0,11 0,004 0,51 0,38 0,015 0,17 0,42 8,67 1,00 0,23 0,01 0,07 0,01 0,048 0,012 

 

Po válcování za tepla trubek z oceli P91 následovalo tepelné zpracování na jakost 

sestávající z normalizace (1050°C/ochl. na vzduchu) a popouštění (750°C/ochl. na vzduchu). 

Zušlechťování trubek z oceli P23 bylo provedeno kalením z teploty 1050°C do vody a 

následným popuštěním při 760°C s ochlazením na volném vzduchu. Po těchto režimech 

tepelného zpracování měly výchozí trubky mechanické charakteristiky uvedené v tab. 6.2. 

 

      Tabulka 6.2: Mechanické vlastnosti základních materiálů 

Ocel 
Mechanické vlastnosti při 20°C 

Poznámka 
Re min. [MPa] Rm [MPa] A5 [%] 

P23 
400 510 20 Předpis 

496 597 23.3 Certifikát 

P91 
450 600-850 19 Předpis 

564, 533 715, 721 20, 20 Certifikát 

 

 

6.1.1. Technologie svařování heterogenních svarů P23/P91 

 

Sledovány byly celkem dvě kombinace heterogenních svarových spojů typu P23/P91. 

Kombinované spoje tohoto typu předpokládají při volbě přídavného materiálu akceptovat buď 

více, nebo méně legovaný základní materiál. Třetí možností podle dosavadních zkušeností je 

použít přídavný materiál na bázi Ni. Volba experimentálního materiálu a metodiky zkoušení 

heterogenních svarových spojů P23/P91 byly determinovány také požadavky německých 

předpisů pro výrobu parních kotlů. Ty striktně vyžadují pro spojení oceli P91 s 

nízkolegovanými ocelemi použít přídavný materiál na úrovni 9Cr1Mo [91]. Pro zhotovení 

svarů byly tedy aplikovány přídavné materiály typu 9Cr1Mo (SK 91, svar A) a 2,25CrWV 

(SK 23, svar B), viz tab. 6.3. Mechanické vlastnosti přídavných materiálů jsou uvedeny 

v tab. 6.4.  
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Tabulka 6.3: Chemické složení použitých přídavných materiálů, hm.% 

Mat, C S Mn Si P Cu Ni Cr Mo V Ti Nb W N Al 

SK23 0,07 0,008 0,44 0,20 - 0,04 0,17 2,47 0,06 0,25 0,01 0,02 1,62 0,018 - 

SK91 0,11 0,008 0,66 0,21 0,009 0,04 0,82 9,50 1,02 0,22 0,01 0,04 0,06 0,028 - 

 
Tabulka 6.4: Mechanické vlastnosti přídavných materiálů 

Typ přídavného 

materiálu 

Mechanické vlastnosti při 20°C 

Poznámky Rp 0,2   

[MPa] 

Rm  

[MPa] 

A5 

 [%] 

KCV (ISO-V) 

 [J] 

9Cr1Mo 

658 771 18,4 61, 145, 121 
Drát Ø 2,4 mm - TIG 

Certifikát 

675 789 16,8 59, 66, 64 
Ø 3,2 mm - E 

Certifikát 

652 770 19,0 80, 79, 80 Ø 4,0 mm - E Certifikát 

2,25CrWV 

(2,25Cr 1Mo 

0,25V 1,5W)  

682 761 - 200 
Drát Ø 2,5 mm - TIG 

Certifikát 

510 620 18 120 
Ø 2,5 mm - E 

Certifikát 

510 620 18 120 
Ø 4,0 mm - E 

Certifikát 

 

Oba svarové spoje byly připraveny kombinací metod GTAW (kořen svaru) a ručního 

obloukového svařování SMAW ve spolupráci se SES Tlmače (Slovensko) [49]. Princip obou 

metod je uveden na obr.  6.3 a 6.4. 

Svařování metodou GTAW, dříve známou pod označením TIG, umožňuje dobrou 

tvorbu kořene svaru a tím minimalizovat povrchové a vnitřní defekty [13]. Jak už vyplývá 

z názvu GTAW, vždy se aplikuje ochranná atmosféra inertních plynů, nejčastěji helium nebo 

argon, případně jejich směsi. Ve speciálních případech se používají směsi i s vodíkem nebo 

dusíkem. Vysoká čistota ochranných plynů je vyžadována nejenom kvůli omezení opotřebení 

a zátěže wolframové elektrody, ale také aby se omezil přístup nežádoucích prvků ke svarové 

lázni, které mohou způsobit ve svarech vady (póry, bubliny, zkřehnutí svarů apod.) [104]. 

Svařování s obalenými elektrodami (SMAW) je obloukový svařovací postup, u 

kterého svařovací oblouk hoří mezi obalenou elektrodou a povrchem svařovaného dílu. 

Elektroda se skládá z pevného kovového jádra a obalu tvořeného směsí vápence, oxidu 

křemičitého, kovových substancí a dalších složek v závislosti na požadavcích na operativní 

vlastnosti elektrody. Obal vykonává během procesu svařování několik následujících funkcí. 

Chrání roztavený svarový kov před účinky okolní atmosféry a zároveň jej čistí, stabilizuje 

elektrický oblouk, pokrývá svarovou housenku struskou a tím vylepšuje vlastnosti svarového 

kovu během chladnutí, ovlivňuje použitelnost elektrod pro svařování v různých polohách, 

zlepšuje průřez a vzhled svarové housenky, dolegovává svarový kov prvky zvyšujícími 

mechanické vlastnosti svarového spoje [104], [105], [106]. 
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Obr. 6.3 Princip svařování netavící se wolframovou elektrodou (GTAW) [105]  

 

                    
 

 

Obr. 6.4 Schéma procesu svařování obalenou elektrodou (SMAW) [106]  
 

 Příprava svarového spoje byla pro obě varianty A a B, tj. přídavný materiál typu 

9Cr1Mo a 2,25CrWV stejná. Výstavba svaru a parametry svařování byly rozdílné. Následující 

tab. 6.5 a 6.6 uvádějí parametry svařování pro oba typy přídavných materiálů. Geometrii 

přípravy svarů a skladbu vrstev je možno vidět na obr. 6.5 a obr. 6.6. 

 

Tabulka 6.5: Parametry svařování ocelí P23+P91 (přídavný materiál 9Cr1Mo ), svar A 

Vrstva Proces 
Přídavný 

materiál 

Ø  

[mm] 

Proud  

[A] 

Napětí  

[V] 

1 141 (TIG) W CrMo91 2,4 120-140 15-22 

2 111 (E) E CrMo91 B 3,2 110-130 20-25 

3-6 111 (E) E CrMo91 B 4,0 140-160 20-25 

7-8 111 (E) E CrMo91 B 4,0 140-160 20-25 

 

Tabulka 6.6: Parametry svařování ocelí P23+P91 (přídavný materiál 2,25CrWV), svar B 

Vrstva Proces 
Přídavný 

 materiál 

Ø  

[mm] 

Proud  

[A] 

Napětí  

[V] 

1 141 (TIG) WZ CrWV22 2,5 125-140 15-22 

2-3 111 (E) EZ CrWV 2 1.5 2,5 75-90 20-25 

4-6 111 (E) EZ CrWV 2 1.5 4,0 150-180 20-25 

7 111 (E) EZ CrWV 2 1.5 4,0 150-180 20-25 

1. Kovové jádro elektrody 
2. Obal elektrody 
3. Vodotěsný nátěr 
4. Elektrický oblouk 
5. Ochranný plyn vytvořený z tavícího 
    se obalu elektrody 
6. Ochranná plynová bariéra 
7. Tok svarového kovu 
8. Svarový kráter s roztaveným kovem 
9. Svarový kov 
10. Struska 
11. Základní materiál 
12. Hloubka penetrace 
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Obr. 6.5 Svar A: P23+P91 (svarový kov 9Cr1Mo) [91] 

 

 
 

Obr. 6.6 Svar B: P23+P91 (sv. kov 2,25CrWV) [91] 
 

 Teplotní režim vyhotovení svarových spojů byl stanoven s ohledem na základní a 

přídavný materiál podle doporučení výrobce oceli P23 a P91. Průběh teplot svařování a 

následného tepelného zpracování (PWHT) je znázorněn na obr. 6.7 [91]. Před samotným 

svařováním bylo nutné provést předehřev pro zabránění sekundárního vytvrzování. 

 

SVAŘOVÁNÍ 

180-250 

Interpass max. 350°C 

Teplota 

[ °C ] 

PWTH čas 

750°C/2h 

400°C 

150°C/h 150°C/h 

 

Obr. 6.7 Průběh teplot svařování a tepelného zpracování [91] 
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Z připravených svarů byla vyrobena zkušební tělesa určená pro creepové zkoušky. 

Tyto tzv. cross-weld vzorky zahrnovaly oblast obou základních materiálů včetně tepelně 

ovlivněné zóny a svarový kov. Creepové zkoušky byly provedeny na teplotách 500, 550 a 

600°C bez inertní atmosféry při zatížení 55 až 200 MPa na horizontálních i vertikálních 

hromadných strojích pro dlouhodobé zkoušky tečení se zatěžovací silou do 15 kN pro teploty 

400 až 650°C v laboratořích MMV s.r.o.. 

 

 

6.2. Výsledky creepových zkoušek heterogenních svarových spojů P23/P91 při expozici 

v rozmezí 500 až 600
o
C 

 

 Metodika vyhodnocování creepových zkoušek byla shodná s metodikou běžně 

používanou pro vyhodnocování creepových charakteristik ocelí v creepové laboratoři 

MATERIÁLOVÉHO A METALURGICKÉHO VÝZKUMU s. r. o. Byly využity rovnice 

popisující napěťovou závislost doby do lomu v celém teplotně-napěťovém rozsahu 

experimentu. Pro matematicko-statistické zpracování výsledků creepových zkoušek a výpočet 

mezí pevnosti při tečení byl zvolen popis podle Seifertova parametrického vztahu 39, 

vyjadřujícího aplikované napětí nebo mez pevnosti při tečení jako kvadratickou funkci 

teplotně-napěťového parametru ve tvaru: 

 

          log RmT = A0 + A1P + A2P
2
                                                     (6.1) 

 

přičemž tento parametr P je definován jako: 
 

P = [T . (C + log tr) . 10
-4

]                                                      (6.2) 
 

kde RmT je - mez pevnosti při tečení (MPa), T – absolutní teplota (K), tr – doba do lomu (h), C 

– optimalizovaná konstanta a A0, A1, A2 jsou konstanty [107], [108], [109]. 

Na základě výsledků zkoušek žárupevnosti svarových spojů P23/P91 byly stanoveny 

materiálové konstanty regresního modelu. Isotermní křivky v grafickém znázornění napěťové 

závislosti do lomu jsou vyneseny na obr. 6.8 a 6.9. Z obou grafů je patrná dobrá shoda 

experimentálních výsledků s odhady středních hodnot. Jelikož rozptyl hodnot stanovených 

mezí pevnosti při tečení vzhledem k odhadům středních hodnot nepřesahuje 10%, lze 

považovat výsledky za reprodukovatelné. Na základě provedených testů je tedy možné 

konstatovat, že použitý regresní model je adekvátní jak z hlediska interpolace, tak i z hlediska 

extrapolace. 
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Obr. 6.8 Grafické znázornění závislosti napětí na době do lomu svaru A (P23/SK91/P91) 
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Obr. 6.9 Grafické znázornění závislosti napětí na době do lomu u svaru B (P23/SK23/P91) 

 

Grafická interpretace výsledků creepových zkoušek je uvedena na následujících obr. 

6.10 a 6.11. Plná křivka odpovídá standardizované creepové pevnosti oceli P23. Přerušovanou 

čarou je vymezena spodní hranice 20% rozptylu standardní creepové pevnosti oceli P23. 

Prázdné symboly v případě svaru typu A označují stále probíhající creepové zkoušky. 

Z grafických závislostí je patrné, že výsledky creepových zkoušek obou typů svarů se 

pohybují v okolí nebo těsně pod spodní hranicí 20% rozptylu creepové pevnosti oceli P23. 

Výraznější pokles creepové pevnosti byl zaznamenán při teplotě zkoušení 600
o
C. Z výsledků 

je patrné, že svarový spoj typu A (P91/SK91/P23) mírně převyšoval svarový spoj B 
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(P91/SK23/P23), nicméně rozdíly byly malé. Poloha lomové plochy ve svarových spojích 

byla závislá na podmínkách creepových zkoušek. Preferenční typ porušení svarů je uveden na 

obr. 6.10 a 6.11 [110], [111]. 
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            Obr. 6.10 Výsledky creepových zkoušek, svar A 
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           Obr. 6.11 Výsledky creepových zkoušek, svar B  

 

Výsledná oblast porušení byla lokalizována na základě metalografického rozboru 

prasklých zkoušek. Pro tyto účely byly připraveny podélné řezy zkušebními vzorky.  

IV. 

III. 
III. 

+ 

IV. 

IV. 
III. 
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Typická šířka TOZ u svaru typu A se pohybovala v rozmezí 3 až 3,5 mm, u svaru B 

šířka TOZ dosahovala přibližně 2 až 4 mm. Mikrostruktura oceli P91 a svarového kovu SK91 

po creepové expozici byla tvořena popuštěným martenzitem, zatímco matrice základního 

materiálu P23 a svarového kovu SK23 odpovídala popuštěnému bainitu, obr. 6.12 (a), (b). 

V průběhu PWHT a creepové expozice došlo v bezprostřední blízkosti pásma ztavení mezi 

nízkolegovanou a vysoce legovanou ocelí k vytvoření úzkého pásma nauhličení na straně P91, 

resp. SK91 obr. 6.12 (c). To bylo doprovázeno částečným oduhličením kovové matrice na 

straně ZM P23, resp. SK23 těsně za linií ztavení. 

 

                                                                                      
Obr. 6.12 Mikrostruktura základního materiálu (a) P23 a (b) oceli P91 po creepové expozici 

500
o
C/100 MPa/77 038 h, (c) up-hill difúze uhlíku z P23 do SK91 v průběhu PWHT (svar A), 

[91] 

 

Během creepové expozice mohlo dojít k rozvoji creepového poškození současně v 

několika oblastech svarového spoje [3]. Oblast finálního porušení pak byla při daných 

zkušebních parametrech determinována “nejslabším místem” svaru. Preferenčním místem 

porušení heterogenních svarových spojů je obvykle částečně oduhličená oblast nízkolegované 

oceli přiléhající k pásmu ztavení s výše legovanou ocelí. Nicméně z výsledků 

metalografického rozboru porušených svarů vyplývá, že při studiu lomového chování 

porušených zkoušek svarů A a B bylo pozorováno několik mechanismů, které budou následně 

blíže popsány.  

 

(c) 
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(b) 
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oblast SK 

10μm 
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Svar typu A (P23/SK91/P91) 

Na obr. 6.13 (a) - (d) jsou dokumentovány vybrané přetržené vzorky svarů A. Velká 

část vzorků porušených při teplotách 550 a 600
o
C a zatížení do 100 MPa vykazovala nízkou 

hodnotu kontrakce (Z), zpravidla nižší než 8%, viz tab. 6.7. 

 

Tabulka 6.7: Parametry creepových zkoušek a oblast porušení vzorků svaru A 
Svar A  (a) CM07 - 500oC/200 MPa/18 802 h 

  
 

(b) CM12 - 550oC/150 MPa/9715 h 

 

 

(c) CM13 - 550oC/140 MPa/8 665 h 

 
 

          (d) CM18 - 600oC/100 MPa/4 056 h 

 
 

Obr. 6.13 (a) - (c) Porušení svarů A 

Vzorek 
T 

[°C] 

Napětí 

[MPa] 

Čas do 

lomu 

[h] 

Z. 

[%] 

 

Oblast 

porušení 

CM07 500 200 18 802 50,8 ZM P23 

CM08 500 190 31 332 15,9 IC TOZ 23 

CM09 500 170 77 087 16,3 
ZM P23 

(IC TOZ P23) 

CM10 500 160 (77 000) - - 

CM11 500 145 (61 900) - - 

CM12 550 150 9 715 26,3 IC TOZ P23 

CM13 550 140 8 665 4,1 
PZ SK/P23, 

HZ TOZ P23 

CM14 550 125 23 961 5,5 
PZ SK/P23, 

HZ TOZ P23 

CM15 550 115 26 386 8,2 HZ TOZ P23 

CM16 550 100 (74 500) - - 

CM17 600 110 1 384 2,1 HZ TOZ P23 

CM18 600 100 4 056 1,8 JZ TOZ P91 

CM19 600 90 5 171 8,2 
PZ SK/P23, 

HZ TOZ 

CM20 600 75 9 852 0,6 JZ TOZ P91 

CM21 600 55 26 780 2,4 

HZ TOZ P23 

(a ~ 85% JZ 

TOZ P91) 

kde: ZM – základní materiál, IC TOZ – interkritická oblast tepelně ovlivněné zóny (TOZ), JZ – jemnozrnná oblast TOZ, HZ 

– hrubozrnná oblast TOZ, PZ – pásmo ztavení, SK – svarový kov 

 

Nejvýraznější kontrakce byla zaznamenána u vzorku CM07 exponovaného při teplotě 

500
o
C za nejvyššího aplikovaného zatížení 200 MPa. K porušení tohoto svaru došlo po 

18 802 hodinách na straně základního materiálu oceli P23, mimo tepelně ovlivněnou oblast. V 

blízkosti lomové linie probíhající základním materiálem P23 bylo pozorováno kavitační 

poškození. 

Na obr. 6.14 (a) je zachycen celkový pohled na podélný řez svarem A po expozici 

500
o
C/190 MPa/31 332h (vzorek CM08) dokumentující základní materiál, tepelně 

ovlivněnou oblast materiálu P91, licí charakter struktury svarového kovu s výrazným pásmem 

nauhličení, tepelně ovlivněnou oblast jakosti P23 a základní materiál P23. K porušení 

zkušebního vzorku došlo na konci interkritické zóny tepelně ovlivněné oblasti materiálu P23, 

obr. 6.14 (b). Mechanismus porušení lze popsat následujícím způsobem. V první fázi 

kavity  

trhliny  

pás kavit  

SK91 

SK91 

SK91 

SK91 
P23 

P23 

P23 

P91 

P91 

P91 
P23 

P91 
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docházelo ke vzniku kavit na hranicích zrn v IC TOZ. Magistrální trhlina vznikala 

propojováním kavit a její růst byl ovlivněn především složkou napětí působící kolmo na 

trhlinu. U lomové čáry (směrem do interkritické oblasti jakosti P23) byl pozorován četný 

výskyt kavit, které tvořily až trhlinky šířící se podél původních austenitických hranic zrn (obr. 

6.14 (b)). Z mikrostrukturního hlediska se u interkritické oblasti TOZ jedná o pásmo vysoce 

popuštěné a částečně reaustenitizované struktury s výraznou degradací precipitačního 

zpevnění, vyznačující se nízkou odolností proti plastické deformaci a náchylné k porušení 

během dlouhodobé creepové expozice.  

 

 
 

  
Obr. 6.14 (a) Vzorek CM 08 -500

o
C/190 MPa/31 332 h, (b) lomová čára - kavity propojené 

v trhlinky v blízkosti lomu 

 

K podobnému typu porušení došlo i u svaru A po jedné z nejdéle trvajících 

creepových expozicí (obr. 6.15 (a)). Detailním fraktografickým rozborem bylo zjištěno, že 

výrazná část lomové plochy měla transkrystalický tvárný charakter. Na zbývající části lomové 

plochy (převážně středová oblast), byly pozorovány interkrystalické tvárné fazety, obr. 6.15 

(b). Na obr. 6.15 (a) je dokumentována lomová linie přetrženého vzorku svaru A 

(P23/SK91/P91) po expozici 500
o
C/100MPa/77 038 h, která probíhala převážně oblastí 

základního materiálu typu P23. V blízkosti dolomení lom postupoval interkritickou oblastí 

TOZ ZM P23.  

(a) 

(b) 

SK91 

P23 
P91 
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(a) 

Obr. 6.15 (a) Podélný řez porušeným 

svarem A (CM09) po expozici 500
o
C/100 

MPa/77 038 h, (b) fraktografický rozbor 

lomové plochy  
(b) 

 

Poloha rozhraní mezi IC TOZ a ZM P23 je vyznačena na obr. 6.16 (a) žlutou 

přerušovanou čarou. Při metalografickém rozboru bylo, podobně jako u ostatních podélných 

řezů prasklými creepovými zkouškami svaru A, pozorováno úzké pásmo nauhličení na straně 

svarového kovu podél celé hranice ztavení, které tvořilo poměrně výrazný přechod mezi 

svarovým kovem typu 9Cr1Mo (Thermanit) a tepelně ovlivněnou oblastí materiálu P23, 

v němž mikrotvrdost HV 0,02 dosahovala úrovně výrazně vyšší než v přiléhající částečně 

oduhličené oblasti TOZ ZM P23, viz obr. 6.12 (b).  

 

  
(b)                                                                   (c) 

Obr. 6.16 (a) Oblast porušení v ZM P23 a (b) pásmo ztavení P23/SK 91 vzorku po expozici 

500
o
C/100 MPa/77 038 h, svar A (CM09) 

 
Na obr. 6.17 (a) jsou podél hranic původních austenitických zrn v ZM P23 patrné 

kavity, které se v blízkosti lomu propojovaly do drobných trhlin. Ve větší vzdálenosti od lomu 

se kavity v ZM P23 vyskytovaly pouze ojediněle, obr. 6.17 (b). Interkritická oblast TOZ je 

často náchylná ke vzniku kavitačního poškození [111], [112]. Důvodem je právě částečná 

ZM P23 

 IC TOZ      

 ZM P23 

SK91 TOZ P23 

317HV 

0,02 

211HV 

0,02 
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reaustenitizace při svařovacím cyklu, zotavení, rekrystalizace netransformované části 

mikrostruktury a částečné rozpuštění zpevňujících precipitátů. 

 

  

                                    (a)                                                                    (b) 

Obr. 6.17 Mikrostruktura základního materiálu P23 po expozici 500
o
C/100 MPa/77 038 h, 

(a) - výskyt kavit v blízkosti lomové linie, (b) – kavity v ZM P23, svar A (CM09), SEM 

 

Z  profilu mikrotvrdosti na podélném řezu vzorkem CM 09 (obr. 6.18 (a), (b)) je 

zřejmé, že tvrdost svarového kovu SK91 byla vyšší než v případě základního materiálu P23. 

V důsledku redistribuce uhlíku z oceli P23 do svarového kovu SK91 došlo na obou stranách 

pásma ztavení ke změnám mikrotvrdosti HV 0,02, obr. 6.18. Rozptyl naměřených hodnot 

mikrotvrdosti mohl být způsobený přítomností drobných kavit.  

 

                                     (b) 

                              (a) 

Obr. 6.18 (a) Profil mikrotvrdosti HV 0,02, (b) oblasti měření profilu HV 0,02 na vzorku 

CM09 po exp. 500
o
C/170 MPa/77 087h., svar A (CM09) 

 

Na následujícím obr. 6.19 (a) je uveden ilustrativní příklad svaru A zkoušeného při 

teplotě 550
o
C (vorek CM12 - 550

o
C/150 MPa/9 715 h). Metalografické studium odhalilo 

trhliny v částečně oduhličené hrubozrnné oblasti TOZ oceli P23 (obr. 6.19 (b)), nicméně 

výsledný lom proběhl v interkritické oblasti základního materiálu P23. 
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Obr. 6 19 (a) Oblast porušení (IC TOZ P23), (b) trhliny v HZ TOZ P23, vzorek CM12 

 

Z výsledků creepových zkoušek je zřejmé, že s vyšší teplotou creepové expozice došlo 

k posunu kritické oblasti lomu. Při zkušební teplot 600
o
C byla kritickou oblastí porušení buď 

jemnozrnná oblast TOZ na straně oceli P23, příp. P91 (IV. typ) nebo částečně oduhličená 

hrubozrnná oblast TOZ P23. Na obr. 6.20 jsou zachyceny lomové plochy svaru A po 

creepové expozici 600°C/ 55 MPa/ 26 780 h. 

 

 
(a) 

 

     
                                      (b)                                       (c) Creepový lom -plocha cca 85%  
 

Obr. 6.20 Porušené zkušební těleso svaru A (CM21) po expozici 600°C/55 MPa/26 780 h, 

b) creepový lom v částečně oduhličené hrubozrnné oblasti TOZ P23, c) crepem poškozené  

85% průřezu tyče v interkritické oblasti TOZ P91 

P23 P91 SK91 

HZ TOZ P23 

P23 P91 SK91 

SK91 

(a) 

(b) 



Kapitola 6         CREEPOVÉ VLASTNOSTI HETEROGENNÍHO SVAROVÉHO SPOJE P23/P91 

64 

 

Lesklá ploška vyznačená na obr. 6.20 (c) byla vytvořena mechanickým dolomem po 

vychlazení prasklého vzorku ze zkušební teploty. K porušení celistvosti studovaného vzorku 

došlo v částečně oduhličené hrubozrnné oblasti tepelně ovlivněné zóny základního materiálu 

P23, obr. 6.21. Kromě toho v jemnozrnné oblasti TOZ základního materiálu P91 docházelo 

k významnému rozvoji kavitačního poškození a šíření creepové trhliny, která v okamžiku 

porušení tyče zasahovala ~85% průřezu zkušebního vzorku, obr. 6.20 (c) a 6.22. V místě 

zóny ztavení mezi svarovým kovem SK91 a ocelí P91 se nacházela trhlina, která se šířila 

kolmo k povrchu zkušební tyče podél původních austenitických hranic zrn, obr. 6.23. 

 

 

 
Obr. 6.21 Podélný řez vzorkem svaru A (CM21) po expozici 600°C/55 MPa/26 780 h: ZM – 

základní materiál, SK – svarový kov, TOZ – tepelně ovlivněná oblast, PZ – pásmo ztavení  

 

 
 

 

Obr. 6.22 Creepový lom (cca 85% průřezu 

tyče) a kavity v JZ TOZ P91, svar A (CM21), 

po expozici 600°C/55 MPa/26 780 h 

Obr. 6.23 Pásmo ztavení SK91/P91 u svaru A 

(CM21) po expozici 600°C/55 MPa/26 780 h 

 
Obr. 6.24 (a) dokumentuje typický průběh lomové linie částečně oduhličenou oblastí 

TOZ P23. Bainitická struktura byla v tepelně ovlivněné oblasti ZM P23 pozorována až k 

hranici ztavení se svarovým kovem SK91, obr. 6.24 (a), (b). Podél pásma ztavení mezi  

P23/SK91 bylo na straně svarového kovu patrné tmavěji se leptající nauhličené pásmo s vyšší 

úrovní mikrotvrdosti HV 0,02 než v přiléhající částečně oduhličené oblasti TOZ ZM P23. 

 

P23 
P91 SK91 

TOZ 

P23 

TOZ 

P91 

kavity PZ 
PZ 
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                               (a)                                                                            (b) 

Obr. 6.24 (a) Lomová linie v HZ TOZ P23, svar A (CM21), 600°C/55 MPa/26 780 h, (b) 

hrubozrnná oblast TOZ oceli P23 – zobrazení v sekundárních elektronech (SEM), 

 

Obr. 6.25 dokumentuje lomovou linii a creepové poškození v blízkosti lomu vzorku 

svaru A po expozici 600°C/9 852 h. K finálnímu lomu došlo v interkritické oblasti TOZ na 

straně základního materiálu P91. Vysoká četnost kavit byla pozorována na obou stranách 

lomové linie. Kromě toho byly krátké trhliny zaznamenány podél rozhraní mezi SK91/P23. 

 

 
 

   
Obr. 6.25 Porušený svar A po creepové expozici 600°C/9 852 h (CM20) 

 

Tab. 6.8 shrnuje výsledky stanovení minimálních a maximálních naměřených 

hodnot HV 10 a jejich lokality výskytu ve svarovém spoji po PWHT a individuálních 

creepových zkouškách. Výsledky prokázaly, že tvrdost svarového kovu typu 9Cr1Mo 

je vyšší ve srovnání se základním materiálem P91 (obr. 6. 26) [113], [107]. 

HZ  

TOZ P23 

P91 

SK91 
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P23 SK91 
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Tabulka 6.8: Maximum and minimum tvrdosti HV 10 a oblasti jejich výskytu v porušených 

svarech A 
 

Vzorek 

T. Zatížení Čas do HV 
Lokalita 

max HV 10 

HV 
Lokalita 

min HV 10 °C MPa 
lomu 

 h 
max. min. 

 Po TZ 289 HZ TOZ P91 185 IC TOZ P23 

CM07 500 200 18 802 339 SK 183 ZM P23 

CM12 550 150 9 715 287 SK 157 IC TOZ P23 

CM13 550 140 8 665 281 HZ TOZ P91 167 IC TOZ P23 

CM17 600 110 1 384 343 SK 182 ZM P23 

CM18 600 100 4 056 319 SK 167 ZM P23 

CM19 600 90 5 171 260 SK 153 IC TOZ P23 

CM20 600 75 9 852 294 SK 171 ZM P23 
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Obr. 6.26 Profil tvrdosti HV 10 přes vzorek 

svaru A po creepové exp. 600°C/9 852 h 

Obr. 6.27 Profil mikrotvrdosti HV 0,02 přes 

vzorek svaru A po expozici 600°C/9 852 h 
 

 

Z grafického průběhu profilu tvrdosti HV 10 přes svar A po expozici 600°C/9 852 h 

(viz obr. 6.26) je patrné, že tvrdost v TOZ nevykazovala významné klesající tendence. 

Naproti tomu na profilu HV 0,02 se projevil pokles úrovně mikrotvrdosti s klesající 

vzdáleností od lomové linie, která postupovala JZ TOZ P91, obr. 6.27. V interkritické oblasti 

TOZ oceli P23 byla zaznamenána nižší úroveň mikrotvrdosti ve srovnání s oduhličenou 

oblasti TOZ P23, která obvykle představuje nejslabší článek heterogenních svarových spojů 

v důsledku snížených pevnostních charakteristik. 

 

Metalografické hodnocení porušených vzorků svaru A odhalilo tři kritické oblasti 

náchylné k rozvoji creepového poškození: 

 

 Interkritická oblast TOZ oceli P23 (obr. 6.13 (a)). 

 Hrubozrnná oblast TOZ ZM P23, kde probíhalo částečné oduhličení jednak při 

tepelném zpracování po svařování, a jednak během následné creepové expozice (viz 

obr. 6.13 (b)). 

 Interkritická, příp. jemnozrnná oblast TOZ oceli P91(obr. 6.13 (c)). 

 

TOZ 

P91 
TOZ 

P23 

ZM P23 

P23 
ZM P91 

P23 

SK91 

P23 

P23 

SK91 
P23 

P23 

P91 

P23 
P23 

P23 
P23 

P23 
TOZ 

TOZ 

Vzdálenost [mm] 



Kapitola 6         CREEPOVÉ VLASTNOSTI HETEROGENNÍHO SVAROVÉHO SPOJE P23/P91 

67 

 

Svar typu B (P23/SK23/P91) 

Výsledky creepových testů na svaru B jsou shrnuty v tab. 6.9. Výrazné hodnoty 

kontrakce (Z) se projevily v průběhu creepových zkoušek při teplotě zkoušení 500
o
C 

v rozmezí aplikovaného zatížení 200 – 170 MPa, obr. 6.28 (a). Zároveň je zřejmé, že s vyšší 

teplotou zkoušení, tj. 550 a 600
o
C, došlo ke snížení hodnoty kontrakce (Z) a posunu kritické 

lokality porušení svaru B, obr. 6.28 (a) - (c).  

 

Tabulka 6.9: Parametry creepových zkoušek a oblast porušení vzorků u svaru B 
Svar B 

 

(a) CM24 - 500oC/170 MPa/18 679 h, svar B 

 
 

(b) CM31 - 550oC/100 MPa/32 669 h, svar B 

 
 

(c) CM34 - 600oC/90 MPa/2 917 h, svar B 

 

   Obr. 6.28 (a) - (c) Porušení svarů B 

Vzorek 
Teplota 

[°C] 

Napětí 

[MPa] 

Čas do 

lomu 

[h] 

Z 

[%] 

Oblast 

porušení 

CM22 500 200 2 327 76,0 IC TOZ  P23 

CM23 500 190 6 065 66,0 IC TOZ  P23 

CM24 500 170 18 679 59,3 IC TOZ  P23 

CM25 500 160 29 476 23,2 SK 

CM26 500 145 45 209 11,7 SK u PZ SK/P91 

CM27 550 150 2 064 1,0 SK u PZ SK/P91 

CM28 550 140 6 390 1,5 SK u PZ SK/P91 

CM29 550 125 7 778 2,5 SK u PZ SK/P91 

CM30 550 115 13 395 2,7 SK u PZ SK/P91 

CM31 550 100 32 669 8,8 SK u PZ SK/P91 

CM32 600 110 1 090 3,9 SK u PZ SK/P91 

CM33 600 100 1 538 4,2 SK u PZ SK/P91 

CM34 600 90 2 917 3,8 SK u PZ SK/P91 

CM35 600 75 6 550 4,6 SK u PZ SK/P91 

CM36 600 55 18 663 1,2 SK u PZ SK/P91 

kde: ZM – základní materiál, IC TOZ – interkritická oblast tepelně ovlivněné zóny (TOZ), JZ – jemnozrnná 

oblast TOZ, HZ – hrubozrnná oblast TOZ, PZ – pásmo ztavení, SK – svarový kov, SK u PZ SK/P91 porušení na 

straně SK v těsné blízkosti PZ SK/P91) 

 

 

Při zkušební teplotě 500
o
C prioritně docházelo k lomu svaru B v interkritické oblasti 

TOZ na straně základního materiálu P23, obr. 6.28 (a). Výjimkou byl zkušební vzorek s 

nejdelší dobou do lomu. Obr. 6.29 a 6.30 (a) zachycují lomovou linii procházející částečně 

oduhličenou vrstvou svarového kovu SK23 podél pásma ztavení ve vzorku svaru B po 

creepové expozici 500
o
C/145 MPa/45 209 h.  

 

   
      Obr. 6.29 Příčný řez porušeného svaru B po expozici 500°C/145 MPa/ 45 209 h (CM26) 
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                                (a)                                                              (b) 

Obr. 6.30 (a) Detail lomové linie, 500
o
C/145 MPa/45 209 h, svar B, (CM26), (b) lomová 

linie procházející oduhličeným svarovým kovem SK23 po expozici 550°C/32 669 h (CM27) 

 

Výsledky hodnocení lomového chování svaru B při teplotách 550 a 600
o
C byly 

podobné. Creepové lomy se výhradně šířily částečně oduhličeným pásmem svarového kovu 

SK23 v blízkosti pásma ztavení se základním materiálem P91. Obr. 6.30 (b) a 6.31 zachycují 

lomovou linii procházející částečně oduhličenou vrstvou svarového kovu SK23 ve vzorku 

svaru B po expozici 550°C/6 390 h. Oduhličení v oblasti svarového kovu SK23 přiléhající 

k pásmu ztavení se základním materiálem P91 probíhalo podobně jako u svaru A jednak 

v průběhu tepelného pracování po svařování a jednak během creepové expozice. 

 
 

 

 

Obr. 6.31 Svar B (CM35) po exp. 600C/75 MPa/6 550 h, výskyt kavit v IC TOZ oceli P91 

 

 

Obdobně jako u svaru A byl v některých případech zaznamenán rozvoj creepového 

poškození současně hned v několika oblastech jednotlivých vzorků, včetně oblasti 

interkritického pásma TOZ oceli P91. Typickým příkladem je vzorek po nejdelší creepové 

expozici svaru B do lomu 500°C/145 MPa/45 209 h, u kterého byly drobné kavity 

detekovány jak v základním materiálu P23 (obr. 6.32 (a)), tak i v interkritické oblasti TOZ 

oceli P23, vyskytující se podél původních austenitických zrn. U vzorku po expozici 600°C/6 

550 h byl pozorován četný výskyt kavit v interkritické oblasti TOZ oceli P91 obr. 6.32 (b).  

SK23 

P91 
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P91 
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(a)                                                               (b) 

Obr. 6.32 (a) Kavitační poškození  v základním materiálu P23 vzorku po expozici 500°C/145 

MPa/45 209 h, (b) kavity v IC TOZ P91, 600°C/75 MPa/6 550 h, svar B 

 

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že přednostní oblast porušení creepových 

zkoušek je komplexní funkcí parametrů zatěžování (teplota, napětí) a lokálních strukturních 

parametrů svarového spoje. Při rozboru porušených zkoušek svaru B byly identifikovány dvě 

oblasti náchylné ke creepovému lomu: 

 

 V průběhu creepu při teplotě 500
o
C bylo kritickou oblastí náchylnou k lomu 

interkritické pásmo TOZ základního materiálu P23 (obr. 6.28 (a)). 

 Při teplotách 550 a 600
o
C k porušení docházelo přednostně v částečně oduhličené 

oblasti ve svarovém kovu SK23, v blízkosti pásma ztavení s ocelí P91 (obr. 6.28 

(b), (c)). 

 

V tab. 6.10 jsou uvedeny hodnoty maximálních a minimálních hodnot HV 10 

stanovených z průběhů tvrdostí přes vybrané vzorky svaru B. U většiny vzorků byla nejnižší 

tvrdost stanovena v interkritické oblasti TOZ oceli P23. Tato oblast i přes nejnižší úroveň 

tvrdosti HV 10 nebyla kritickou oblastí porušení v průběhu creepových zkoušek. 

 

Tabulka 6.10: Maximum a minimum HV 10 a oblasti jejich výskytu v porušených svarech B 

Vzorek 

Teplota Zatížení Čas do HV 
Lokalita 

max HV 10 

HV 
Lokalita 

min HV 10 °C MPa 
lomu 

 h 
max. min. 

 after PWHT 260 CG HAZ P91 175 IC HAZ P23 

CM22 500 200 2 327 256 BM P91 183 WM,BM P23 

CM24 500 170 18 679 216 CG HAZ P91 143 BM P23 

CM28 550 140 6 390 236 CG HAZ P91 146 BM P23 

CM29 550 125 7 778 235 BM P91 147 IC HAZ P23 

CM32 600 110 1 090 238 BM P91 168 BM P23 

CM33 600 100 1 538 236 BM P91 168 IC HAZ P23 

CM34 600 90 2 917 216 BM P91 136 IC HAZ P23 

CM35 600 75 6 550 231 BM P91 150 IC HAZ P23 
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Z průběhu profilů tvrdosti HV 10 uvedených na obr. 6.33 a 6.34 vyplývá, že tvrdost 

svarového kovu SK23 byla srovnatelná s ocelí P23. Podobná úroveň tvrdosti byla 

zaznamenána v blízkosti lomové linie v IC TOZ oceli P23.  
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Obr. 6.33 Profil tvrdosti přes porušený svar 

B po expozici 500°C/145 MPa/ 45 209 h 
 

Obr. 6.34 Profil tvrdosti HV 10 přes svar B po 

expozici  600°C/75 MPa/6 550 h 

 

Pomocí měření tvrdosti lze sledovat redistribuci uhlíku, která má přímý vztah se 

změnami mechanických vlastností souvisejícími s proces zpevňování a odpevňování v oblasti 

přechodu ocelí s rozdílným složením. Na profilu mikrotvrdosti HV 0,02 (obr. 6.35) 

provedeném na vzorku po expozici 600°C/75MPa/6 550 h je evidentní pík na straně oceli P91 

v blízkosti pásma ztavení se svarovým kovem, což je důsledek obohacení dané oblasti 

uhlíkem. Pokles mikrotvrdosti HV 0,02 a tím i lokální žárupevnosti na protilehlé straně pásma 

ztavení souvisí s částečným oduhličením svarového kovu SK23.  

 

 
Obr. 6.35 Profil mikrotvrdoti HV 0,02 přes svar B po expozici 600°C/6 550 h 
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7. TERMODYNAMICKÉ A KINETICKÉ SIMULACE STRUKTURNÍ STABILITY 

SVARU P23/P91 

 

Jako užitečný nástroj při studiu vývoje mikrostruktury v průběhu vysokoteplotní 

expozice žárupevných ocelí představují programy ThermoCalc a jeho softwarová nástavba 

DICTRA, prostřednictvím kterých lze simulovat rovnovážný stav a kinetické parametry 

difúzně řízených transformací v technických materiálech na základě znalosti jejich 

chemického složení [66]. Tyto programy, jak již bylo vysvětleno v kapitole termodynamické 

a kinetické simulace mikrostrukturní stability, pracují na principu minimalizace Gibbsovy 

energie při zachování materiálové bilance (tzn. nulový počet stupňů volnosti) vycházející 

z Gibbsova zákona (kapitola 3.10). Výpočty jsou založeny na tzv. metodě CALPHAD. 

Termodynamický program ThermoCalc pracuje na principu interpolací a extrapolací dat 

obsažených v databázích a je jím možné simulovat rovnovážné složení fází, bilance 

jednotlivých prvků, objemový podíl a chemické složení koexistujících fází, případně hnací 

sílu fázových transformací. Simulace strukturní stability heterogenního svarového spoje typu 

P23/P91 byly provedeny ve spolupráci s FS VUT Brno a Ústavem fyziky materiálů v Brně 

[114], [115] 

 Následující diagramy (obr. 7.1 (a), (b)) představují teplotní závislost aktivity 

intersticiálních prvků uhlíku a dusíku v ocelích P23 a P91. Mikrostrukturní stabilita 

heterogenních svarových spojů je v průběhu dlouhodobé creepové expozice silně závislá na 

difúzi intersticiálních prvků, zejména uhlíku [6].  

 

     
  

                                  (a)                                                                          (b)  
 

Obr. 7.1 Aktivita (a) uhlíku a (b) dusíku v ocelích P23 a P91 [61] 
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Hnací silou pro přerozdělení uhlíku přes rozhraní P23/P91 je existence gradientu 

aktivity mezi nízko a vysoce legovanou ocelí. Do teploty 800
o
C (pod teplotou A1) je zřejmý 

významný rozdíl aktivit intersticiálního uhlíku mezi ocelí P23 a P91. Lze tedy očekávat, že 

v oblasti rozhraní mezi ocelemi P23 a P91 bude v teplotním intervalu 500 až 600
o
C docházet 

k tzv. up-hill difúzi, tj. snižování rozdílu aktivit bude spojeno s přerozdělením uhlíku z  oceli 

P23 do oceli P91. Rozdíly aktivit v případě dusíku byly minimální. 

V rámci termodynamických výpočtů fázových rovnováh byla pozornost věnována 

tomu, jak citlivé mohou být výsledky simulací k použité databázi a vstupním parametrům. 

Rovnovážné fázové diagramy ocelí P23 a P91 byly vypočteny pomocí databáze STEEL 16 

(viz obr. 7.2 – 7.4). Pro termodynamické modely simulující rovnovážný stav oceli P23 

(SK23) byla použita také databáze SSOL. V termodynamických výpočtech byly uvažovány 

tyto prvky: C, Mn, Si, Cr, Mo, V, Nb, W a N (na posouzení vlivu Ni a Ti je upozorněno u 

příslušného obrázku). V případě kinetických výpočtů byly studované oceli aproximovány 

soustavou: C, Cr, Mo, V, Nb (uvažován pouze při teplotě 600 °C), W a N [30].  

Z následujícího rovnovážného diagramu oceli P91 (obr. 7.2) je ve studované teplotní 

oblasti 500-600
o
C zřejmý pokles stability Lavesovy fáze s rostoucím obsahem uhlíku.  

 

 
 

Obr. 7.2 Rovnovážný fázový diagram oceli P91 vypočtený s databází STEEL 16 
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Klesající podíl uhlíku v oceli P23 bude mít v tomto teplotním intervalu podle výsledků 

simulací s databází STEEL 16 za následek pokles stability karbidu M7C3, současně při velmi 

nízkých koncentracích C je předpokládán v termodynamicky rovnovážném stavu výskyt 

Lavesovy fáze.  

 

 
 

Obr. 7.3 Predikovaný “rovnovážný diagram” se zahrnutím titanu v oceli P23, dvě MX fáze, 

databáze STEEL 16 

 
Na základě výsledků experimentálního studia byly pro účely termodynamického 

modelování fázových rovnováh u oceli P23 vzaty v úvahu dvě fáze MX (TiN a VC). 

Z diagramu vypočteného s využitím databáze SSOL (obr. 7.3 (a)) je zřejmé, že se snižujícím 

se obsahem uhlíku v oceli P23 (oduhličování) se zužuje teplotní interval stability karbidu 

M7C3. Mezi stabilní minoritní fáze při teplotách do 600°C patří také karbid typu M23C6. 

Hlavním důvodem komplikací při výpočtech se ukázala právě existence dvou FCC 

karbidů/nitridů, které byly velmi citlivé na vstupní parametry, což často vedlo k výpočtu 

metastabilních rovnováh. Databáze STEEL 16 částečně potlačuje oblast existence karbidu 

M23C6, který je podle simulací stabilní pouze pro teploty nižší než 500
o
C. Zároveň také 

většinou nepočítá se směsnými FCC karbidy a nitridy. Výskyt fází TiN a VC se předpokládá 

pouze v omezené oblasti pro velmi nízké obsahy uhlíku. Rovněž v případě svarového kovu 

SK23 byla fáze M23C6 predikována jako termodynamicky stabilní fáze až do teploty 600°C 

pouze za použití databáze SSOL, obr. 7.4 (b).  
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     (a) 

 

 
 

                                                                      (b) 
 

Obr. 7.4 Predikovaný “rovnovážný diagram” se zahrnutím titanu v (a) oceli P23 a (b) SK23, 

dvě MX fáze (TiN a VC), databáze SSOL 
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Podle výsledků termodynamických simulací teplotní závislosti molárního podílu 

minoritních fází znázorněných na obr. 7.5 (a), (b) je zřejmé, že u obou typů materiálů lze 

očekávat vysokou stabilitu MX částic. V oblasti creepové expozice v rozmezí 500 až 600
o
C se 

u oceli P91 jeví stabilní také karbid M23C6.  

 

 
 

                                                  (a)                                                                                   (b)  

Obr. 7.5 Vliv teploty na podíl jednotlivých fází v oceli (a) P23 a (b) P91 

 
Výše uvedené obrázky dokumentují, že výsledky predikce rovnovážného stavu jsou 

významně závislé jak na použité databázi, tak i na úplnosti vstupních dat o hodnoceném 

materiálu. Je tedy nezbytné tyto výsledky verifikovat. Jedinou metodou určení spolehlivosti 

předikovaného fázového diagramu je vzájemné porovnání teoretických a experimentálních 

výsledků. 

Častou metodou sledování změn koncentrací redistribuce uhlíku představuje liniová 

vlnově disperzní rtg mikroanalýza (WDS). Studium redistribuce uhlíku v okolí rozhraní mezi 

ocelí P23 a P91 pomocí WDS je z experimentálního hlediska velmi obtížné. Hmotnostní 

podíly uhlíku se u obou ocelí pohybují řádově v setinách, v oduhličené oblasti lze tedy 

předpokládat limitní hodnoty podkračující mez detekce uhlíku, která se v případě lehkých 

prvků obvykle pohybuje kolem cca 0,1 hm. %. Z tohoto důvodu byla redistribuce uhlíku 

sledována pouze na základě výsledků kinetických simulací. Výsledky výpočtů migrace uhlíku 

přes rozhraní P23/P91 (obr. 7.6 (a), (b)) předpokládají up-hill difúzi z nízkolegované oceli 

P23 do oceli vysokolegované P91. Je zřejmé, že jak obsah uhlíku v nauhličené oblasti oceli 

P91, tak i šířka tohoto nauhličeného pásma se zvýšením teploty narůstá. Predikované 

nauhličení na straně oceli P91 dosahuje při teplotě 500
o
C/30 000 h hodnoty 0,18 hm.% C, 

zatímco při teplotě 600
o
C je predikované obohacení uhlíkem prakticky dvojnásobné. 
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                                       (a)                                                                       (b) 

Obr. 7.6 Redistribuce uhlíku při teplotě (a) 500°C/ 30 000 h a (b) 600°C/ 30 000 h 

   
                                                 (a)                                                                                   (b) 

Obr. 7.7 Redistribuce uhlíku a fázový profil, (a) 500°C/ 30 000 h a (b) 600°C/ 30 000 h 

 

Fázové profily přes „ostré rozhraní“ mezi ocelí P23 a P91, tj. bez uvážení oblasti 

pásma ztavení, vypočtené pro parametry expozice 500°C/30 000 h a 600°C/30 000 h jsou 

uvedeny na obr. 7.7 (a), (b). Na straně vysokolegované oceli P91 je v nauhličené oblasti v 

blízkosti rozhraní s ocelí P23 predikován výrazný nárůst molárního podílu karbidu M23C6 a 

současně pokles molárního podílu Lavesovy fáze. Tyto procesy jsou mnohem výraznější při 

teplotě 600°C, kde dochází k intenzívnějšímu přerozdělení uhlíku. Oduhličování oceli P23 je 

doprovázeno rozpouštěním karbidů typu M7C3. V případě expozice 500°C/30 000 h je 

predikováno rozpouštění karbidů M7C3 do vzdálenosti cca 0,2 mm od rozhraní, při 

600°C/30 000 h je predikovaná šířka částečně oduhličené zóny, kde dochází k rozpuštění 

karbidů M7C3, větší než 1 mm, obr. 7.7 (a), (b).  
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V následujícím kroku bylo provedeno kinetické modelování s uvážením pásma ztavení 

mezi materiály P23 a P91 o tloušťce 100 μm, obr. 7.8 (a), (b). Šířka pásma ztavení ve 

svarech A a B byla stanovena experimentálně pomocí metody vlnově disperzní rtg 

mikroanalýzy (WDS). Při porovnání s kinetickým modelem simulujícím ostré fázové rozhraní 

mezi ocelí P23 a P91 (viz obr. 7.8 (b)), byl u tohoto modelu predikován významně nižší 

nárůst molárního podílu M23C6 v nauhličené oblasti P91 v těsné blízkosti zóny ztavení, což je 

důsledek méně výrazné redistribuce uhlíku při uvažované šířce pásma ztavení. V této 

souvislosti je pro expozici 600
o
C/30 000 h predikováno úplné rozpuštění karbidů M7C3 

v oceli P23 pouze do vzdálenosti cca 0,5 mm od rozhraní P23/P91 a v nauhličené oblasti P91 

je predikováno pouze určité snížení objemového podílu Lavesovy fáze, obr. 7.8 (b). 

 

 
 

                                          (a)                                                                         (b) 

Obr. 7.8 Profil minoritních fází přes P23/P91 při uvažování pásma ztavení mezi P23/P91 

(STEEL 16), (a) 500°C/30 000 h, (b), 600°C/30 000 h 
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8. VÝVOJ MIKROSTRUKTURY SVARU P23/P91 V PRŮBĚHU CREEPU NA 

TEPLOTĚ 500 A 600
O

C 

 

Klasickou experimentální techniku studia změn mikrostruktury komponent tepelných 

zařízení představuje světelná mikroskopie. V případě studia metalografických výbrusů lze 

optickou metalografii doplnit technikami elektronové mikroskopie, které umožňují nejen 

získat zobrazení struktury při výrazně větším zvětšení, ale zároveň i aplikovat difrakční a 

spektrální techniky umožňující detailní identifikaci fázového složení materiálů [22]. 

Studium minoritních fází bylo provedeno na extrakčních replikách svaru A za použití 

prozařovacího elektronového mikroskopu JEOL JEM 2100 vybaveného PTG EDX 

analyzátorem. Minoritní fáze byly identifikovány kombinací rtg spektrální mikroanalýzy 

(EDX) a selekční elektronové difrakce (SAD). Extrakční uhlíkové repliky byly připraveny ve 

vybraných oblastech porušených vzorků svaru A: 

 základní materiály P23 a P91 

 oduhličená pásma oceli 23 (ZM nebo SK) 

 nauhličené oblasti oceli 91 (ZM nebo SK) 

 svarový kov SK91. 

 

8.1. Svar A (P23/SK91/P91) po creepové expozici na teplotě 500
o
C  

 

Výsledky experimentálních studií minoritních fází vzorku po expozici 500
o
C/31 332 h 

jsou shrnuty v tab. 8.1. Určité rozdíly mezi výsledky simulací a experimentálními výsledky 

byly zjištěny u oceli P23. U základního materiálu P23 byly po expozici 500
o
C/31 332 h 

identifikovány následující minoritní fáze: MX, M7C3 a M23C6. Za daných podmínek došlo 

v kovové matrici k vyloučení chromem bohatého karbidu typu M23C6 (tab. 8.2), který lze na 

základě výsledků simulací s databází STEEL 16 považovat za metastabilní fázi.  

 

Tab. 8.1: Identifikace minoritních fází u vzorku CM08, svar A po exp. 500
o
C/31 332 h 

 

Oblast Minoritní fáze 

ZM P23 M23C6, M7C3, MX 

ZM P91 M23C6, NbX, sekundární MX, Lavesova fáze 

SK91 M23C6, NbX, sekundární MX, Lavesova fáze 

 

Tab. 8.2: Chemické složení minoritních  fází v ZM P23, svar A, exp. 500
o
C/31 332 h, hm.% 

 

Fáze V Cr Fe Mo W Ti Nb 

M7C3 5,1  0,4 50,7  1,7 39,9  1,1 - 3,7  0,5 - - 

M23C6 1,5  0,4 29,3  1,2 58,0  2,1 0,8  0,1 10,3  1,0 - - 

M23C6 32,8  0,4 4,1  0,4 - 1,6  0,4 28,8  0,4 11,3  0,4 21,5  16,0 
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Výskyt rovnovážné minoritní fáze M6X nebyl u oceli P23 prokázán. Možnou příčinou 

této skutečnosti je nedostatečně dlouhý čas expozice. Vznik karbidu M6X  vyžaduje výrazné 

difúzní přerozdělení atomů wolframu, které při teplotě 500°C probíhá velmi pomalu. 

Minoritní fáze identifikované v základním materiálu P91 a ve svarovém kovu SK91 

korespondovaly s výsledky termodynamických výpočtů (ThermoCalc). 

Minoritní fáze identifikované u vzorku po expozici 500°C/77 087 h jsou uvedeny 

v tab. 8.3. V tomto případě se výsledky TEM shodují s termodynamickými výpočty za 

použití databáze STEEL 16, které predikují v oceli P23 následující rovnovážné minoritní fáze: 

MX, M7C3 a M6C.  

 

Tab. 8.3: Identifikace minoritních fází u vzorku CM09, svar A po exp. 500
o
C/77 087 h 

 

oblast Minoritní fáze 

ZM P23 M7C3, M6X, MX 

P23 oduhličená oblast MX, M6X 

SK91 nauhličená oblast M23C6, MX 

SK91 M23C6, NbX, sek. MX, Lavesova fáze 

ZM P91 M23C6, NbX, sek. MX, Lavesa fáze 

 

Z výsledků transmisní elektronové mikroskopie (TEM) lze zároveň usuzovat, že 

karbid M23C6 vyskytující se v základním materiálu P23 po cca 30 000 hodinách se při delších 

expozicích na 500°C rozpustil ve prospěch precipitace částic M6X, které jsou z 

termodynamického hlediska více stabilní. Ukázkové příklady distribuce minoritních fází v 

základních materiálech P91 a P23 jsou zachyceny na obr. 8.1 a 8.2. 

 

  
Obr. 8.1 Precipitace minoritních fází v  

ZM P91, svar A po exp. 500
o
C/77 087 h 

Obr. 8.2 Precipitace minoritních fází v 

ZM P23, svar A po exp. 500
o
C/77 087 h 
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V částečně oduhličené oblasti TOZ oceli P23 byly zaznamenány částice M6X a MX. 

Velmi jemné precipitáty typu MX (obr. 8.3) rovnoměrně vyloučené v kovové matrici 

stabilizují dislokační substrukturu v průběhu creepové expozice, lze tedy očekávat významné 

potlačení rekrystalizace/zotavení bainitické matrice i v částečně oduhličené hrubozrnné 

oblasti TOZ oceli P23, kde bude docházet k výraznému rozpouštění zpevňujících precipitátů. 

Bylo prokázáno, že oduhličení kovové matrice bylo v souladu s kinetickými simulacemi 

pomocí programu Dictra doprovázeno rozpouštěním karbidů M7C3. Chemické složení 

jemných MX precipitátů bylo značně proměnlivé, viz tab. 8.4.  

Hrubší částice MX detekované v oceli P23 byly bohaté na titan a niob, kdežto jemné 

MX částice byly bohaté vanadem a wolframem, viz tab. 8.4. V titanem bohatých MX 

precipitátech se wolfram prakticky nevyskytoval. Lze předpokládat, že titanem bohaté MX 

částice se vyloučily již v průběhu solidifikace nebo během tepelného zpracování na jakost, 

zatímco MX částice obsahující vysoký podíl vanadu a wolframu pravděpodobně 

vyprecipitovaly v průběhu dlouhodobé creepové expozice.  

 

   
(a)                                                                (b) 

Obr.8.3 Precipitáty v částečně oduhličené HZ TOZ oceli P23 (a) TEM, (b) SEM 

 

Tab. 8.4 Chemické složení MX částic v ZM P23, vzorek CM09 (500
o
C/ 77 087 h), hm.% 

 

Č. analýzy Ti V Nb Cr Fe W 

1 1,9 40 - 6,4 3,9 47,8 

2 76,5 2,7 13,7 1,8 5,3 - 

3 94,8 1,0 4,2 - - - 

4 - 42,8 3,7 6,1 2,6 44,8 

5 2,2 41,7 - 5,1 2,0 49,0 
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Na obr. 8.3 (b) je zachycena na zobrazení v odražených elektronech (SEM) distribuce 

M6X v blízkosti pásma ztavení. Drobné částice M6X světlého kontrastu byly pozorovány 

v oceli P23 až k pásmu ztavení. Chemické složení karbidu M7C3 a částic M6X v základním 

materiálu P23 (vzorek CM09 – 500
o
C/77 087 h) je shrnuto v tab. 8.5. Vzhledem k silnému 

překryvu SiKα a WM rtg linií nebyl do kvantitativní analýzy M6X fáze zahrnut křemík. 

Typická rtg spektra minoritních fází v oceli P23 jsou uvedena na obr. 8.4.  

 

Tab. 8.5: Chemické složení karbidu M7C3 a fáze M6X v základním materiálu P23, svar A po 

creepové expozici 500
o
C/77 tis. h, hm. % 

 
Fáze V Cr Mn Fe Mo W 

M7C3 4,4  0,2 45,9  1,1 2,4  0,7 41  0,4 - 6,3  1,7 

M6X 1,5  0,1 5,6  0,5 1  0,1 20,9  0,8 8,4  0,9 62,7  1,2 
 

Poznámka: uvedené hodnoty představují aritmetický průměr z 5 měření a odpovídající 

směrodatnou odchylku 
 

 
 

 
 
 

Obr. 8.4 EDX spektra MX a M6C částic v oduhličené oblasti HZ TOZ ZM P23 a M7C3 

v základním materiálu P23 
 

 

M7C3 

MX M6X 



Kapitola 8   VÝVOJ MIKROSTRUKTURY SVARU P23/P91 V PRŮBĚHU CREEPU NA TEPLOTĚ 500 A 600
O
C 

82 

 

V tab. 8.6 jsou shrnuty výsledky kvantitativní mikroanalýzy chemického složení 

karbidů M23C6, sekundárních MX a Lavesovy fáze identifikovaných v základním materiálu 

P91 vzorku CM09 po creepové expozici 500
o
C/77 087 h. Zpevňující precipitáty typu MX 

obsahovaly vysoký podíl vanadu. V menší míře byly v MX částicích rozpuštěny také niob a 

chrom. V chromem bohatých karbidech typu M23C6 byl přítomen významný podíl železa, dále 

v malém množství molybden a mangan. Výsledky kvalitativní rtg mikroanalýzy minoritních 

fází v oceli P91 zachycují EDX spektra uvedená na obr. 8.5.  

 

Tab. 8.6: Ch. Složení M23C6, sec. MX a Lavesovy fáze v ZM P91, vzorek svaru A po 

creepové expozice 500
o
C/77 087 h, hm. %: 

 

 

Fáze Si V Cr Mn Fe Mo Nb 

M23C6 - 0,9  0,1 56,8  0,3 1,1  0,2 28,3  0,8 12,9  1,4 - 

sek. MX - 61,8  5,1 17,8  4,1 - 1,5  0,6 - 18,9  9,8 

Lavesova fáze 6,6  1,2 - 8,0  1,1 0,9  0,2 31,2  1,4 53,3  1,4 - 
 

Poznámka: uvedené hodnoty představují aritmetický průměr z 5 měření a odpovídající 

směrodatnou odchylku 

 

    
 

 
 

Obr. 8.5 EDX spektra minoritních fází identifikovaných u základního materiálu P91 

Lavesova fáze 

sek. MX 

M
23

C 
6
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V případě heterogenních svarových spojů reprezentuje částečně oduhličená zóna 

oslabenou oblast svarového spoje, která je náchylná ke creepovému porušení. Nicméně z 

výsledků creepových zkoušek při teplotě 500
o
C (viz tab. 6.6) je zřejmé, že během creepové 

expozice došlo k porušení v interkritické oblasti TOZ základního materiálu P23 (IV. typ 

porušení).  

Krystalografické informace o rekrystalizaci kovové matrice v oblasti redistribuce 

uhlíku byly získány za použití techniky difrakce zpětně odražených elektronů (EBSD), která 

je založena na analýze Kikuchiho linií vystupujících z povrchu silně nakloněného vzorku v 

komoře SEM. [102].  

Obr. 8.6 (a), (b) představují krystalové orientační mapy (mapy IPF – Inverse Pole 

Figure) pro ND (směr kolmý k povrchu vzorku) v blízkosti pásma ztavení P23/SK91 u vzorku 

CM08 (500
o
C/31 332 h) a CM09 (500

o
C/77 087 h), přičemž orientace jednotlivých zrn je 

zřejmá z přiloženého inverzního pólového obrazce (IPF).  

Mikrostruktura hrubozrnné oblasti TOZ oceli P23 byla u obou vzorků bainitická až po 

oblast pásma ztavení se svarovým kovem SK91. V průběhu dlouhodobější creepové expozice 

došlo výraznějšímu zotavení bainitické matrice v HZ TOZ oceli P23, nicméně bez známek 

rekrystalizace, obr. 8.6 (b). Nerozpuštěné minoritní fáze MX a M6X v částečně oduhličené 

oblasti HZ TOZ oceli P23 zpomalily zotavení/rekrystalizační procesy bainitické matrice.  

Bylo prokázáno, že vývoj minoritních fází v bezprostředním okolí rozhraní P23/P91 v 

průběhu expozice na teplotě 500°C byl v poměrně dobré shodě s výsledky mikrostrukturních 

simulací. Částečné oduhličení oceli P23 bylo doprovázeno rozpouštěním fáze M7C3. 

Mikrostruktura v částečně oduhličené oblasti zůstala banitická u všech creepových zkoušek, 

což souvisí právě s nerozpuštěnými MX a M6X částicemi v částečně oduhličené TOZ oceli 

P23, které významně potlačily rekrystalizaci bainitické matrice. Navzdory očekávání, 

creepové porušení po dlouhodobé expozici na teplotě 500°C nenastalo v částečně oduhličené 

oblasti HZ TOZ základního materiálu P23. V případě heterogenních svarových spojů 

reprezentuje tato částečně oduhličená zóna oslabenou oblast svarového spoje, která je 

náchylná ke creepovému porušení. Nicméně, jak je zřejmé z výsledků creepových zkoušek, 

při teplotě 500
o
C docházelo k porušení především v interkritické oblasti TOZ základního 

materiálu P23 (IV. typ porušení). Ani po nejdelší creepové expozici na teplotě 500°C k lomu 

nedošlo v částečně oduhličené hrubozrnné oblasti TOZ základního materiálu P23.  
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                                        (a)                                                                                                 (b)   

                 (c) 

 

 

 

8.2. Svar A (P23/SK91/P91) po creepové expozici na teplotě 600
o
C  

 

Již v průběhu tepelného zpracování oceli P23 na jakost docházelo k precipitaci karbidů 

na bázi MX, M7C3 i karbidů M23C6, které jsou v dané oceli považovány za metastabilní 

minoritní fázi. Přerozdělení uhlíku z oceli P23 přes hranici ztavení do oceli P91 bylo 

doprovázeno rozpouštěním karbidů M7C3 (tab. 8.7). Karbidy typu M6C se v oceli P23 

vylučovaly až v průběhu creepu. Kinetika precipitace M6C je obecně funkcí jak teploty, tak i 

Obr. 8.6 IPF barevné mapy, a) vzorek CM08, 

b) vzorek CM09, c) vysvětlivka k barevnému 

značení orientací, přerušovaná čára 

koresponduje s pásmem ztavení mezi P23 a 

SK91.  

SK91 

SK91 

P23 P23 
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času creepové expozice. Na obr. 8.7 (a) a 8.7 (b) jsou uvedeny příklady precipitace 

minoritních fází ve vzorku svaru A po dlouhodobé creepové expozici na teplotě 600°C. 

 

Tabulka 8.7: Chemické složení M23C6 částic, svar A po exp. 600°C/26 780 h, hm.%.: 
 

Oblast V Cr Fe Mo 

P91 0,1±0,1 70,8 ±0,6 18,8 ±0,2 10,3 ±0,4 

SK91 

nauhlič. oblast 

0,3 ±0,2 67,4 ±1,7 24,3 ±0,5 8,1 ±1,4 

SK91 0,2 ±0,1 70,6 ±1,0 19,3 ±0,9 9,9 ±0,5 

 

   
(a)       (b) 

Obr. 8.7 (a) Karbidy M23C6 a drobné sek. MX částice v oceli P91 (b) Precipitace karbidu 

M23C6 v nauhličené oblasti SK 91 v blízkosti pásma ztavení s ocelí P23, 600°C/26 780 h 

 

Na obr. 8.7 (b) je dokumentována vysoká četnost částic M23C6 vyloučených 

v nauhličené oblasti svarového kovu SK91 vzorku CM21 (600°C/55 MPa/ 26 780 h), které 

obsahovaly vyšší podíl železa ve srovnání se základním materiálem P91 a svarovým kovem 

SK91. Rozměry karbidů M23C6 v nauhličené oblasti svarového kovu 91 byly proměnlivé, ale 

bez výraznějších rozdílů v chemickém složení mezi hrubšími a jemnějšími částicemi, tab. 8.7. 

V základním materiálu P91 a svarovém kovu SK91 byly kromě M23C6 karbidů identifikovány 

i nitridy vanadu VN a částice Lavesovy fáze, viz tab. 8.8.  

 

Tabulka 8.8: Minoritní fáze identifikované ve vzorku svaru A po expozici 600°C/ 26 780 h 
Oblast Minoritní fáze 

P23 M6X, M23C6,MX 

P23 oduhličená oblast MX,M6X 

SK91 nauhličená oblast NbX, M23C6 

SKP91 M23C6,NbX, sek. MX, Lavesova fáze 

P91 M23C6,NbX, sek. MX, Lavesova fáze 

                             kde sekundární MX fáze odpovídá částicím VN 
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Chemické složení velmi jemných MX částic identifikovaných v oceli P23 bylo 

proměnlivé. Hrubší MX částice byly bohaté na titan a niob, naproti tomu jemné MX částice 

obsahovaly vysoký podíl vanadu, obr. 8.8. V částicích MX bohatých vanadem byl zároveň 

zaznamenán významný podíl rozpuštěného wolframu.  

 

 
 

Obr. 8.8 MXI a MX II částice v ZM P23 svaru A, exp.  600°C/55 MPa/26 780 h 

 

V následující tab. 8.9 je uveden přehled minoritních fází identifikovaných ve 

svarovém spoji po expozici 600
o
C/26 780h. Uhlík nebyl do kvantitativní analýzy zahrnut, 

obsahy substitučních prvků byly normalizovány na 100%.  

 

Tabulka 8.9 Přehled chemického složení minoritních fází u svaru A po creepové expozici 

600
o
C/26 780 h (CM21), hm. %. 

 

Oblast 
Minoritní 

fáze 
V Cr Fe W Mo Ti Nb Si 

  M23C6 1,0±0,3 36,9±1,0 48,8±1,0 12,1±1,9 1,2±0,3 - - - 

ZM P23 M6X 2,2±0,7 5,9±0,6 30,7±2,3 57,4±2,1 3,8±1,0 - - - 

  MX (VX) 33,3±22,0 1,8±1,0 1,4±1,8 25,5±9,3 1,0±1,0 20,8±21,7 16,2±15,4 - 

SK91 M23C6 0,3 ±0,2 67,4 ±1,7 24,3 ±0,5 - 8,0±1,4 - - - 

nauhič. MX (NbX) 6,9±0,3 5,5±0,2 3,0±1,0 - - - 84,8±1,4 - 

 Laves  - 8,3±0,5 43,3±0,3 - 45,3±0,6 - 0,7±0,5 2,5±0,1 

SK91  sek. MX 61,52±0,6 8,78±1,4   - - - 29,7±6,5 - 

  M23C6 0,2 ±0,1 70,6 ±1,0 19,3 ±0,9  9,9 ±0,5 - - - 

 Laves  - 6,9±0,3 40,9±0,3 - 48±0,4 - 1,0±0,6 3,3±0,2 

 ZM P91 sek. MX 70,3±13,5 10,5±0,8 - - - - 19,1±13,6 - 

  M23C6 0,1±0,1 70,8 ±0,6 18,8 ±0,2  -  10,3 ±0,4  -  -  - 

Poznámka: uvedené hodnoty představují aritmetický průměr z 5 měření a odpovídající 

směrodatnou odchylku 

MXII 

MXI 

Ti 

V 

W 

V 
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Chemické složení MX částic v oceli P23 bylo značně proměnlivé, o čemž svědčí i 

vysoká hodnota směrodatné odchylky Z  důvodu velmi proměnlivého složení MX částic 

v oceli P23 byly v  termodynamických výpočtech s využitím databáze SSOL uvažovány dva 

typy fází MX: nitrid TiN a karbid VC. V průběhu tepelného zpracování oceli P23 na jakost 

dochází k vylučování MX a M7C3 částic, doprovázenému precipitací karbidu M23C6, který je 

u oceli P23 považován za metastabilní fázi, obr. 8.9.  

 

 

 
 

Obr. 8.9 Středně velké částice M23C6 a hrubé M6X v oceli P23, svar A po expozici 

600°C/55 MPa/26 780 h 

 

K vyloučení karbidů M6C dochází teprve v průběhu dlouhodobé vysokoteplotní 

expozice. Kinetika precipitace M6X fáze je obecně závislá na teplotě a čase expozice. Při 

zkušebních podmínkách na teplotě 500
o
C jeho přítomnost byla prokázána až po nejdéle 

trvající expozici  (77 087 h). Teplota zkoušení 600
o
C měla za následek detekovatelnou 

precipitaci částic M6C během výrazně kratšího časového intervalu creepové expozice. Po 

expozici 600°C/26 780 h bylo potvrzeno četné množství hrubých M6X částic v matrici oceli 

P23, které se přednostně vyloučily podél hranic původních austenitických zrn, obr. 8.10 

(a).V částečně oduhličené oblasti HZ TOZ P23 byly vedle jemných MX precipitátů 

pozorovány hrubší částice M6X. Podíl karbidů M6C byl v této oblasti výrazně nižší ve 

srovnání s oblastmi neovlivněnými přerozdělením uhlíku, obr. 8.0 (b). 

Krystalová orientační mapa (COM) pro ND (směr kolmý k povrchu vzorku) zachycuje 

částečně oduhličenou oblast oceli P23 v blízkosti pásma ztavení se svarovým kovem SK91, 

obr. 8.11. Je zřejmé, že mikrostruktura po expozici 600°C/ 26 780 h je stále bainitická, bez 

M23C6 

M6C 

M6C 
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evidentních známek rekrystalizace díky velmi jemným MX částicím přítomným v částečně 

oduhličené oblasti TOZ oceli P23, které výrazně procesy rekrystalizace potlačily. 

 

  
Obr. 8.10 (a) precipitace M6C v oblasti oceli P23 neovlivněné redistribucí uhlíku, (b) M6C v 

částečně oduhličené oblasti HZ TOZ oceli P23svar A po exp. 600°C/55 MPa/26 780 h 
 

 
Obr. 8.11 Krystalová orientační mapa v oblasti pásma ztavení SK91/P23, svar A po exp. 

600°C/ 26 780 h [118] 
 

Na základě mikroanalytického studia mikrostruktury porušených vzorků svaru A 

exponovaných při teplotách 500 a 600
o
C lze říct, že „rovnovážný diagram“ získaný za použití 

databáze SSOL vykazuje lepší shodu s experimentálními výsledky než termodynamické 

simulace rovnovážného stavu provedené pomocí databáze STEEL 16, obr. 7.3. a 7.4 

Minoritní fáze nalezené v oceli P91, resp. SK91, po dlouhodobé expozici na teplotě 600°C 

byly v souladu s výsledky výpočtů pomocí ThermoCalcu a databáze STEEL 16. Kinetické 

výpočty pomocí software DICTRA a databáze STEEL 16 se zahrnutím pásma ztavení o šířce 

100 m vykazují horší shodu s experimentálními výsledky než výpočty pro „ostré“ 

mezifázové rozhraní (obr. 7.8 (a), (b)). 

SK91 

WM91 SK91 

P23 

P23 

b a 
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9. SHRNUTÍ  

 

Hlavní zdroj elektrické energie a tepla v současné době stále představují tepelné 

elektrárny. Zvyšování jejich tepelné účinností souvisí se zvyšováním pracovních parametrů 

páry, což klade vyšší požadavky na vlastnosti používaných materiálů. Rozdílné provozní 

teploty jednotlivých komponent elektráren vyžadují používání různých typů žárupevných 

materiálů, které je nutné svařovat. Jejich svařováním vznikají heterogenní svarové spoje, které 

vyžadují daleko vyšší pozornost než homogenní svarové spoje dvou stejných materiálů. Mezi 

nejdůležitější přechodové svarové spoje náleží kombinace modifikovaných 9-12%Cr ocelí a 

nízkolegovaných ocelí, které se považují za perspektivní spoje v moderních kotlích.  

Předložená práce přinesla nové poznatky týkající se problematiky degradace 

žárupevnosti heterogenních svarů modifikované 9%Cr oceli typu P91 a nízkolegované oceli 

P23 na bázi 2,25Cr-1Mo s dvěma variantami přídavných materiálů, jejichž složení bylo 

podobné jednomu ze základních materiálů (9Cr1Mo a 2,25CrWV). Záměrem vývoje oceli 23 

bylo, obdobně jako v případě oceli 24, vyvinout materiál pro výrobu membránových stěn, 

který bude mít vysokou creepovou odolnost a zároveň jej bude možno svařovat bez 

předehřevu a bez tepelného zpracování po svařování [31]. Později se však v technické praxi 

ukázalo, že pro dosažení požadovaných hodnot tvrdosti a nárazové práce je nezbytný 

předehřev a pro zabránění vytvrzování svarových spojů při provozu kotle je nutné svarové 

spoje tepelně zpracovat [88]. Z tohoto důvodu byl po svaření hodnocených spojů P23/P91 na 

základě zkušeností zvolen režim PWHT 750
o
C/2 h.  

Při creepových zkouškách heterogenních svarových spojů P23/P91 prokázaly oba 

studované svarové spoje nejlepší žárupevnost při teplotě zkoušení 500
o
C, kdy byla creepová 

pevnost obou typů svarů přibližně o 20% nižší než standardizovaná creepová pevnost oceli 

P23. Svar A (P23/SK91/P91) vykázal mírně lepší creepové výsledky než svar B 

(P23/SK23/P91), nicméně rozdíly byly minimální. V  průběhu creepu při teplotě 500
o
C bylo 

kritickou oblastí, kde docházelo k porušení „cross – weld“ zkoušek, interkritické pásmo TOZ 

základního materiálu P23, nikoliv částečně oduhličená hrubozrnná oblast TOZ P23. Běžná 

provozní teplota membránových stěn z oceli P23 by podle doporučení výrobců neměla 

přesahovat 580
o
C [2]. V této souvislosti byly provedeny creepové zkoušky hodnocenných 

svarů při teplotách 550 a 600
o
C. Creepové zkoušky při teplotě 600

o
C byly realizovány s cílem 

predikce creepové pevnosti při nižších teplotách a dlouhých dobách expozice. Při teplotách 

550 a 600
o
C docházelo k porušení vzorků svaru B přednostně v částečně oduhličené oblasti 

svarového kovu SK23 v blízkosti pásma ztavení s P91. Mezi kritické oblasti creepového 
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porušení zkoušek svaru A patřily hrubozrnná oblast TOZ ZM P23, kde probíhalo částečné 

oduhličení (jednak při tepelném zpracování po svařování a jednak během následné creepové 

expozice) a interkritická, příp. jemnozrnná oblast TOZ oceli P91. V průběhu creepové 

expozice mohlo dojít k rozvoji creepového poškození současně v několika oblastech, „cross – 

weld“ vzorků, nicméně oblast finálního porušení byla determinována “nejslabším místem” 

svaru při daných zkušebních parametrech. 

Slabou stránkou heterogenních svarových spojů je všeobecně redistribuce 

intersticiálních prvků mající za následek mikrostrukturním změny v oblasti pásma ztavení 

mezi nízkolegovaným a vysokolegovaným materiálem, často vedoucí k lokální degradaci 

pevnosti, tím i creepové odolnosti. Typickým příkladem je heterogenní svar typu P22/P91, u 

kterého dochází v důsledku oduhličení oceli P22 k úplnému rozpuštění zpevňujících 

precipitátů v blízkosti pásma ztavení s 9%Cr svarovým kovem, což je doprovázeno 

rekrystalizací bainitu v oduhličené oblasti. V případě hodnocených svarů P23/P91 bylo 

prokázáno, že díky stabilním MX precipitátům zůstala mikrostruktura částečně oduhličené 

matrice oceli P23 (SK23) v blízkosti pásma ztavení ve všech studovaných vzorcích bainitická. 

Procesy zotavení dislokační substruktury a rekrystalizace kovové matrice oceli P23 (SK23) 

v blízkosti pásma ztavení s 9%Cr ocelí byly účinně brzděny jemnými nerozpuštěnými 

částicemi precipitátu, především typu MX, které účinně brzdily procesy rekrystalizace bainitu 

za vzniku feritu, jak bylo pozorováno v případě heterogenního svarového spoje typu P22/P91. 

Použité přídavné materiály sice nezabránily redistribuci uhlíku v oblasti pásma ztavení 

nízkolegované oceli P23 (SK23) a 9%Cr oceli, nicméně degradace mikrostruktury a 

žárupevnosti v částečně oduhličené oblasti oceli P23 nebyla tak výrazná jako v případě 

nízkolegované Cr – Mo oceli bez přísady vanadu (P22). 

Experimentální ověřování žárupevných vlastností empiricky navržených chemických 

složení ocelí je značně finančně i časově náročné. Proto je tento způsob vývoje v poslední 

době kombinován s počítačovým modelováním mikrostrukturní stability. Část předkládané 

práce byla zaměřena na možnosti využití počítačových simulací založených na metodě 

CALPHAD při predikci vývoje mikrostruktury ocelí P23 a P91 a jejich reálných svarových 

spojů při vysokoteplotní expozici. Při simulacích byly využívány databáze STEEL 16 a 

SSOL. K validaci výsledků počítačového modelování, které bylo provedeno ve spolupráci 

s VUT Brno, byly využity výsledky studia minoritních fází v důležitých oblastech svarových 

spojů za použití techniky prozařovací elektronové mikroskopie. Výsledky mikrostrukturního 

studia nasvědčují, že v případě oceli P23 se jako vhodnější pro termodynamické a kinetické 

výpočty jeví databáze SSOL než databáze STEEL 16. 



Kapitola 10                                                                                                                                    ZÁVĚR 

91 

 

10. ZÁVĚR 

 

Disertační práce se zabývá studiem svarů provedených mezi nízkolegovanou ocelí P23 

a vysokolegovanou ocelí P91. Tyto oceli v současné době představují perspektivní materiály 

pro použití v tepelné energetice. Degradace mikrostruktury a vlastností přechodových 

svarových spojů je obecně významně závislá na použité kombinaci svařovaných materiálů, 

včetně volby svarového kovu a na parametrech expozice. Proto jsou z hlediska možnosti 

využití heterogenních svarových spojů ocelí P23 a P91 v energetických zařízeních nezbytné 

detailní poznatky o žárupevných vlastnostech těchto spojů. Předmětem studia byly dva typy 

svarových spojů se složením  přídavných materiálů podobným jednomu ze základních 

materiálů 9Cr1Mo a 2,25CrWV). Nejpodstatnější závěry disertační práce lze rozdělit do 

následujících oblastí:  

 

 Hodnocení vlivu parametrů zkoušení (teplota, napětí) na přednostní oblast porušení 

creepových tyčí svarů P23/P91 při expozicích na teplotách 500, 550 a 600
o
C 

prokázalo několik kritických lokalit. V průběhu creepové expozice mohlo dojít k 

rozvoji creepového poškození současně v několika oblastech svarových spojů. Oblast 

finálního porušení pak byla při daných zkušebních parametrech determinována 

“nejslabším místem” svaru. Při teplotě 500
o
C nejčastěji docházelo k porušení 

v interkritické oblasti TOZ oceli P23. Mezi kritické oblasti náchylné k porušení 

zkušebních vzorků svaru A při vyšších zkušebních teplotách patřilo částečně 

oduhličené pásmo podél zóny ztavení na straně oceli P23 a interkritická, případně 

jemnozrnná oblast TOZ oceli P91. U vzorků svaru B docházelo při teplotách 550 a 

600
o
C k porušení přednostně v částečně oduhličené oblasti svarového kovu SK23 

v blízkosti pásma ztavení s ocelí P91. 

 

 Z hlediska posouzení, která varianta svarového spoje je vhodnější pro vysokoteplotní 

expozice, se jevil jako přijatelnější svar s přídavným materiálem na bázi 9%Cr. Při 

teplotách zkoušení 550 a 600°C se většina výsledků creepových zkoušek obou typů 

svarových spojů nacházela pod křivkou reprezentující -20% standardizované creepové 

pevnosti oceli P23. 

 

 Studium vývoje mikrostruktury heterogenního svarového spoje P23/P91v průběhu 

dlouhodobé creepové expozice prokázalo, že v částečně oduhličené oblasti TOZ P23, 
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resp. SK23 zůstala ve všech studovaných vzorcích matrice bainitická, a to i po. 

nejdelších dobách do lomu. To souvisí s přítomností jemných částic MX v částečně 

oduhličené kovové matrici, které účinně brzdily procesy rekrystalizace bainitu. 

 

 Porovnání experimentálních výsledků mikrostrukturních analýz s termodynamickými 

a kinetickými výpočty pomocí softwarových programů ThermoCalc a DICTRA svědčí 

o tom, že v případě oceli P23 se jako vhodnější pro termodynamické a kinetické 

výpočty jeví databáze SSOL než databáze STEEL 16. 
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