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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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1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

 

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

směřující ke zvýšení účinnosti tepelných elektráren. 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 [1], [2]. 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. 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 a technologiím jejich spojování, 

především svařování. Mezi nejdůležitější přechodové svarové spoje náleží kombinace 

modifikovaných 9-12%Cr ocelí a nízkolegovaných ocelí s aplikacemi v moderních kotlích 

tepelných elektráren. 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 (tzv. "up-hill" 

difúze) vedoucí k degradaci mikrostruktury a creepového poškození v této oblasti [3]. 

 

 

2. ŽÁRUPEVNÉ OCELI URČENÉ PRO APLIKACE V ENERGETICE 

 

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) 
 

Při navrhování novodobých konstrukčních součástí kotlových komponent je nutné 

zohlednit, v jakých provozních (creepových) podmínkách budou dané součásti pracovat. 

Dosavadní stav i výhled kotlů uhelných elektráren je možno stručně charakterizovat 

následovně: 
 

Podkritické            

Kritické  

Superkritické   

Ultra-superkritické  

12 – 20 MPa, 510 – 560°C 

23 – 25 MPa, 510 – 560°C 

25 – 36 MPa, 580 – 600°C 

25 – 36 MPa, 600 – 700°C 
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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) [6], [7].  

Na základě multiplikovaných výzkumů ocelí s proměnlivými obsahy Mo, Cr, Ni, V 

byly v minulosti zavedeny jakosti žárupevných nízkolegovaných na bázi 0,15%C–0,3%Cr–

0,5%Mo, 0,13%C–1%Cr–0,5%Mo a 0,10%C–2,25%Cr–1%Mo, které se používají dodnes 

[8]. V oblasti nízkolegovaných ocelí byly vyvinuty modifikované žáropevné oceli s 

bainitickou matricí na bázi 2,25%Cr, určené především pro membránové stěny kotlů, např. 

oceli T23 (7CrWVMoNb9-6) a T24 (7CrMoVTiB7-7) [9], [10]. 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 (P91, P92 apod.) se zvýšenou úrovní užitných vlastností, především meze pevnosti při 

tečení [11]. V rámci projektu COST zaměřeného na vývoj nových modifikovaných jakostí 9-

12%Cr ocelí je předpoklad, že tato skupina ocelí umožní aplikace při provozních teplotách až 

do cca 620°C. 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 také ocelemi vysokolegovanými austenitickými. 

V 50. letech minulého století byly zkonstruovány první tepelné elektrárny s USC parametry 

páry. 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 XA7 04. Na obr. 2.1 je graficky zachyceno obecné schéma 

novodobého spalovacího kotle s běžně používanými materiály [5], [8]. 

 

 
Obr. 2.1 Schéma spalovacího kotle a používané materiály [5] 
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2.1. Základní aspekty žárupevnosti feritických typů ocelí 

 

Nejdůležitějšími mechanizmy zpevnění působícími během vysokoteplotní expozice v 

případě žárupevných nízkolegovaných a modifikovaných ocelí jsou precipitační zpevnění a 

zpevnění tuhého roztoku [12]. Při provozních podmínkách žárupevných feritických ocelí je 

dislokační creep řízený vývojem dislokační substruktury zcela převládajícím mechanismem. 

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 [9]. Příklad vývoje mikrostruktury 9-

12%Cr v průběhu dlouhodobé vysokoteplotní expozice je uveden na obr. 2.2 [13]. 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 (kde M =Ti, Nb,V atd. a X=C,N) [9].  

 

     

Obr. 2.2 Vývoj mikrostruktury v průběhu dlouhodobé teplotní expozice u 9-12%Cr ocelí [13] 

 

 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), zatímco v případě 

nízkolegovaných Cr-Mo ocelí jsou důležité částice fází Mo2C a Cr7C3. U moderních 

nízkolegovaných 2,25Cr-1Mo ocelí s přísadami V, Ti a Nb je dostačující žárupevnost 

zajištěna disperzí jemných MX částic [12]. Disperze částic se charakterizuje střední 

vzájemnou vzdáleností mezi částicemi, kterou je možné vypočítat podle rovnice: 

                                         
3

2

2

1
2

1

ddN meanmeanv



                                                           (2.1) 

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

vzájemná vzdálenost částic. Precipitační zpevnění je možné charakterizovat efektivní střední 

vzájemnou vzdáleností mezi částicemi λeff, která může být vypočítána pomocí rovnice: 
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 sleff

111
                                        (2.2) 

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). 

Mnohokrát bylo potvrzeno, že pokud se střední 

vzdálenost mezi částicemi snižuje, tak mez 

kluzu a hodnota meze pevnosti při tečení se 

zvyšují, zatímco rychlost tečení klesá (obr. 2.3) 

[14]. 

Často se předpokládá, že na zpevnění 

tuhého roztoku ocelí má hlavní vliv zvyšování 

obsahu Mo a W v tuhém roztoku. Nicméně 

bylo prokázáno, že není důvod zvyšovat 

ekvivalentní obsah molybdenu Moeq určený vztahem:3.3 nad mez rozpustnosti. 
 

Moeq = % Mo + 0,5 % W                                                       (2.3) 

 

3.7. Strukturní stabilita a degradační procesy žárupevných ocelí 

 

 Nejvýznamnější degradační procesy žárupevnosti feritických ocelí vedou k poklesu 

substitučního zpevnění a precipitačního zpevnění. Precipitační mikrostruktura není za 

zvýšených teplot stabilní a podléhá hrubnutí (tzv. Ostwaldovo hrubnutí) s následnou 

degradací mechanických vlastností. 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. 2.4 je zachycena souvislost mezi poklesem creepové 

pevnosti žárupevné 9-12%Cr oceli a mikrostrukturními změnami v průběhu dlouhodobé 

vysokoteplotní expozice [9], [15].  

 

Obr. 2.4 Změny mikrostruktury a creepové pevnosti 9-12%Cr ocelí [15] 

 

Obr. 2.3 Vliv vzájemné vzdálenosti částic 

V4C3 resp. VCN na žárupevnost 

nízkolegovaných CrMoV ocelí [14] 
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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 [16].  

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

významný degradační mechanismus u nízkolegovaných ocelí. Vyloučení této sekundární fáze 

způsobuje ochuzení matrice o Mo a/nebo W a je příčinou snížení zpevnění tuhého roztoku 

[17], [18]. 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 [12], [19], [20]. Obr. 2.5 zachycuje zhrubnutí 

karbidu M23C6 u trubek z oceli 2,25Cr-1Mo (T22) po 17 letech od uvedení součásti do 

provozu při teplotě cca 537
o
C [21].  

 

  

Obr. 2.5 Zhrubnutí karbidu 

M23C6 u nízkolegované 

oceli 2,25Cr-1Mo po 17 

letech od uvedení součásti 

do provozu při teplotě cca 

537
o
C [21] 

 

 

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. 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 ve feritických žárupevných ocelích obsahujících současně Mo a W by měl být na 

stejné úrovni, jako bylo stanoveno pro obsah molybdenu [20], [12].  

 

 

2.3. 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. Simulace přispívají k efektivnější práci při návrhu materiálů pro moderní 

energetická zařízení s vysokou účinností, provozní spolehlivostí a životností [23], [24]. 

Výpočty fázových rovnováh se řeší na základě integrální podmínky, která představuje 

(a) (b) 
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podmíněnou minimalizaci celkové Gibbsovy energie soustavy za konstantního tlaku, teploty a 

celkového chemického složení: 

                 



f

j

C

si

j

m

jC

m XTpGpG
1

,1,, ,                    .MINGC

m  ,                                          (2.4) 

kde p
j
 je molární podíl fáze j a j

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

a složení fáze [25], [26]. Programový systém ThermoCalc umožňuje simulovat jednoduché 

rovnováhy, fázové diagramy (např. obr. 2.6 (a)), nebo diagramy různých termodynamických 

charakteristik [27], [28]. Kvalita výpočtů ThermoCalcu je přímo závislá na kvalitě a 

ověřenosti používaných databází termodynamických parametrů.  

 

Obr. 2.6 (a) Rovnovážný diagram oceli P91, (b) simulace fázového profilu u kombinovaného 

svarového spoje P23/P91 po 600°C/30 000 h, databáze Steel 16 [25] 

 

 Softwarový program DICTRA umožňuje sledovat kinetiku fázových přeměn 

v průběhu vysokoteplotní expozice, sledování precipitační sekvence, simulace hrubnutí 

minoritních fází, apod. [25], [29]. Ukázkovým příkladem výpočtů DICTRY jsou simulace 

fázového profilu přes „ostré rozhraní“ kombinovaného svarového spoje P23/P91 po 

600°C/30000 h (obr. 2.6 (b)), tzn. bez uvážení pásma ztavení mezi nízkolegovaným a 

vysokolegovaným materiálem [30], [31]. Tyto výpočty vyžadují přímou zpětnou vazbu na 

experimentální výsledky. 

 

 

3. 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 
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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 [9]. Pro svařování 

žárupevných ocelí v energetickém průmyslu se nejčastěji využívá svařování elektrickým 

obloukem s tavitelnou nebo netavitelnou elektrodou [32]. 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 [9], [33]. 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. Při svařování 

může docházet k částečnému nebo úplnému rozpuštění disperzních částic, případně i k jejich 

hrubnutí. Vhodnou volbou teplotního cyklu a technologie svařování lze zamezit výraznému 

ovlivnění precipitátů, a tím i poklesu creepové pevnosti [5], [8].  

 
3.1. Tepelně ovlivněná oblast žárupevné oceli 

 

Proces svařování výrazně ovlivňuje mikrostrukturu a vlastnosti základního materiálu. 

Tepelně ovlivněná zóna (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. 3.1 [5], [34]. 
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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. 3.1 Tepelné ovlivnění žáropevné oceli P91 při svařování [34] 

 

3.2. Typy porušování svarových spojů 

 

Nejčastějšími kritickými lokalitami konstrukce pro vznik creepového porušení jsou 

svarové spoje. Možné příčiny porušení svarových spojů žárupevných ocelí lze rozčlenit do 

několika základních skupin: vrubové účinky povrchu svarových spojů (vruby, 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. 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 (obr. 3.2 (a)) [5], [9], [16]. 

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. 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. V případě trhlin IV. typu dochází k porušení nejčastěji v 

interkritickém pásmu TOZ, obr. 3.2 (b). Tento typ creepového poškozování svarových spojů 

je charakteristický např. pro kotlové trubky z nízkolegovaných ocelí 2,25Cr-1Mo, ale také i 

pro moderní typy žárupevných ocelí používaných při výstavbě USC bloků (P 91, P 92, T 23, 



 

10 

T 24). Pro omezení výskytu těchto trhlin IV. typu je vhodné používat technologie svařování, 

které minimalizují šířku TOZ [9], [35], [36].  

 

  

                        (a)                                                                 (b) 

Obr. 3.2 (a) Typy porušování svarových spojů, porušený homogenní svar oceli P91 [35], [36] 

 
 

3.2. 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 [9]. 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 [9], [35], [37]. 

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

zahrnuje žíhání v oblasti teplot pod AC1, např. obr. 3.3. 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.  

 

 

SVAŘOVÁNÍ 

180-250 

Interpass max. 350°C 

Teplota 

[ °C ] 

PWTH čas 

750°C/2h 

400°C 

150°C/h 150°C/h 

 

Obr. 3.3 Teplotní cyklus při svařování heterogenního svarového spoje P91 s P23 [37] 
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3.2.1. Degradační mechanismy heterogenních svarových spojů 

Při tepelném zpracování heterogenních svarových spojů nebo následné expozici 

dochází na svarovém rozhraní k degradaci mikrostruktury a ke vzniku oblastí ochuzených a 

obohacených o intersticiální prvky obsažené v oceli (tzv. up-hill difúze). Nejvíce se projevuje 

přítomnost uhlíku. Tvorba a velikost uvedených oblastí souvisí s typem svařovaných ocelí, 

podmínkami PWHT a teplotou expozice [37], [38]. Na obr. 3.4 (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 [35], [39]. 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. 

Z výsledků uvedených na obr. 3.4 (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 difúzi uhlíku proti koncentračnímu gradientu chromu, 

ale dosažené hodnoty tvrdosti a mechanické vlastnosti svarových spojů jsou vyhovující [40]. 
 

 

                     (a) P22/SK91                         (b) P91/SK23 

Obr. 3.4 Mikrostruktura v místě pásma ztavení mezi nízkolegovanou a vysokolegovanou 

ocelí [35], [39]  

 

 Mikrostrukturní změny při vysokoteplotní expozici (již při samotném cyklu svařování) 

jsou doprovázené snižováním účinků precipitačního zpevnění a/nebo zpevnění tuhého roztoku 

[41]. Významným činitelem majícím za následek degradaci mikrostruktury heterogenních 

svarových spojů v průběhu creepu 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 [40], [42]. Redistribuce 

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

nízkolegované oceli. Degradační procesy jsou zároveň podporovány výraznou změnou 

koncentrace substitučních prvků na rozhraní spoje dvou ocelí. 

Nízkolegovaná 

P22 
Vysokolegovaný 

SK91 

„up-hill“ 

difúze 
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4. 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. 

  

 

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

5. 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 
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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. Ukázkový příklad vývoje mikrostruktury oceli P91 v průběhu 

creepové expozice při teplotě 600
o
C přesahující 110 tisíc hodin je uveden na obr. 5.1 (a), (b).  

 

 

Obr. 5.1 (a) Dodaný stav oceli P91, (b) mikrostruktura oceli P91  po expozici na teplotě 

600
o
C/113 431 h, (c) – EDX spektra minoritních fází [43] 

 

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

rozpouštění MX také tzv. modifikované Z-fáze na bázi (Nb,V)CrN [9], [44], [43]. Příznivá 

úroveň žárupevnosti této oceli je důsledkem účinného precipitačního zpevnění jemnými 

částicemi disperzní fáze nitridu vanadu VN a karbonitridu niobu Nb(C,N). Svarové spoje jsou 

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 

vodivost a nízká teplotní roztažnost, zvýšená korozní odolnost v prostředí vodíku, vodní páry 

a zplodin hoření, dobré technologické vlastnosti a relativně nízká cena [9].  

Značná pozornost byla při materiálovém řešení tlakových částí energetických zařízení 

věnována nízkolegovaným Cr-Mo ocelím legovanými buď V, Ti, B nebo W. Typickým 

zástupcem této skupiny je nízkolegovaná ocel P23 (2,25Cr-1Mo) určená pro membránové 

stěny a přehříváky, která je legována W [37]. Do legující báze byly zahrnuty V a Nb a navíc 
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B a N. Snížený obsah C má příznivý vliv na svařitelnost. Ocel P23 je náročná na technologii 

svařování a proto vyžaduje striktní dodržování technologických postupů [45]. Při 

vysokoteplotní expozici se u oceli P23 uplatňuje kombinace mechanismů zpevnění tuhého 

roztoku přídavkem W a precipitační zpevnění díky částicím na bázi (V,NbX) [5]. Precipitáty 

stabilních sekundárních MX potlačují rekrystalizační procesy bainitické matrice, tím i 

kompletnímu oduhličení v blízkosti pásma ztavení s vysokolegovaným materiálem [9]. Na 

obr. 5.2 (a) – (c) jsou uvedeny ukázkové příklady vývoje mikrostruktury oceli P23 v průběhu 

vysokoteplotní expozice.  

 
Obr. 5.2 (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) [46]  
 

Po 600
o
C/9128 h je již zřejmý 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 [46].  

 

5.1. 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. 5.1.  

 

Tabulka 5.1: 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 
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5.1.1. Technologie svařování 

Sledovány byly celkem dvě kombinace heterogenních svarových spojů typu P23/P91. 

Pro zhotovení svarů byly tedy aplikovány přídavné materiály typu 9Cr1Mo (SK 91, svar A) a 

2,25CrWV (SK 23, svar B), viz tab. 5.3.  

 

Tabulka 5.3: 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 - 
 

Oba svarové spoje byly připraveny kombinací osvědčených metod GTAW (kořen 

svaru) a ručního obloukového svařování SMAW ve spolupráci se SES Tlmače (Slovensko) 

[47]. Princip obou metod je uveden na obr. 5.3 a 5.4.  

 

 
Obr. 5.3 Princip svařování netavící se wolframovou elektrodou (GTAW) [48]  

 

                    

Obr. 5.4 Schéma procesu svařování obalenou elektrodou (SMAW) [49]  

 

Svařování metodou GTAW, dříve známou pod označením TIG, umožňuje dobrou tvorbu 

kořene svaru a tím minimalizovat povrchové a vnitřní defekty Při GTAW (svařování netavící 

se wolframovou elektrodou v inertním plynu) je objímkou okolo wolframové elektrody 

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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přiváděn inertní plyn (Ar, He) zabraňující oxidaci v místě svařování. Přídavný svarový kov je 

do oblasti spoje dodáván nejčastěji ve formě drátu. U metody SMAW se při svařování vytvoří 

elektrický oblouk mezi odtavovanou elektrodou a svařencem bez vnějšího krycího prostředí. 

Elektroda je složena z přídavného materiálu a vhodného obalu. Tento obal se vlivem vysoké 

teploty rozkládá a vznikající plyny tvoří ochrannou krycí bariéru [48], [49], [50]. 

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. 3.3 [37]. Před samotným 

svařováním bylo nutné provést předehřev pro zabránění sekundárního vytvrzování.  

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. 

 

5.2. Výsledky creepových zkoušek heterogenních svarových spojů P23/P91 při expozici 

v rozmezí 500 až 600
o
C 

 

Grafická interpretace výsledků creepových zkoušek je uvedena na následujících obr. 

5.5 a 5.6. 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 

(P91/SK23/P23), nicméně rozdíly byly malé.  

 

Svar A - P91/9Cr1Mo/P23
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                       Obr. 5.5 Výsledky creepových zkoušek, svar A 
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Svar B - P23/2,25CrWV/P91
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                    Obr. 5.6 Výsledky creepových zkoušek, svar B  

 

Poloha lomové plochy ve svarových spojích byla závislá na podmínkách creepových 

zkoušek. Preferenční typ porušení svarů je uveden na obr. 5.5 a 5.6. Výsledná oblast porušení 

byla lokalizována na základě metalografického rozboru prasklých zkoušek. Pro tyto účely 

byly připraveny podélné řezy zkušebními vzorky.  

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. 5.7 (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. 5.7 (c). To bylo 

doprovázeno částečným oduhličením kovové matrice na straně ZM P23, resp. SK23 těsně za 

linií ztavení. Během creepové expozice mohlo dojít k rozvoji creepového poškození současně 

v několika oblastech svarového spoje [3].  

 

 

Obr. 5.7 Mikrostruktura (a) ZM 

P23 a (b) ZM P91 po exp. 

500
o
C/100 MPa/77 038 h,  

(c) up-hill difúze uhlíku z P23 

do SK91 v průběhu PWHT (svar 

A) [91] 
 

 

IV. 

III. 

Nauhličená  

oblast SK 
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Oblast finálního porušení pak byla při daných zkušebních parametrech determinována 

“nejslabším místem” svaru. 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.  

 

Svar typu A (P23/SK91/P91) 

Na obr. 5.8 (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. 5.3. Nejvýraznější kontrakce byla 

zaznamenána u vzorku (obr. 5.8 (a)). 

 

Tabulka 5.3: Parametry creepových zkoušek a oblast porušení vzorků svaru A 

Svar A  (a) CM07 - 500oC/200 MPa/18 802 h 

  
 

(b) CM08 - 500oC/190 MPa/31 332 h 

 
 

(c) CM13 - 550oC/140 MPa/8 665 h 

 
 

          (d) CM18 - 600oC/100 MPa/4 056 h 

 
 

Obr. 5.8 (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 P23 

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 
 

Na obr. 5.8 (b) je zachycen svar A po expozici 500
o
C/190 MPa/31 332 h porušený 

v interkritické oblasti TOZ oceli P23. Interkritická oblast TOZ je často náchylná ke vzniku 

kavitačního poškození. 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. U svaru A po jedné z nejdéle trvající 

creepových expozicí (obr. 5.9 (a)) 500
o
C/100MPa/77 038 h lom probíhal převážně oblastí 

základního materiálu typu P23. V blízkosti dolomení lomová linie postupovala interkritickou 

oblastí TOZ ZM P23.  

kavity  

pás kavit  

SK91 

SK91 

SK91 

SK91 
P23 

P23 

P23 

P91 

P91 

P91 
P23 

P91 

kavity  
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(a) 

Obr. 5.9 Podélný řez porušeným svarem A 

(CM09) po exp. 500
o
C/100 MPa/77 038 h 

 
(b) 

 

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. V důsledku redistribuce uhlíku z oceli P23 do 

svarového kovu SK91 došlo na obou stranách pásma ztavení ke změnám mikrotvrdosti HV 

0,02, obr. 5.9 (b) a 5.10. Rozptyl naměřených hodnot mikrotvrdosti mohl být způsobený 

přítomností drobných kavit. 

 

 

Obr. 5.10 Profil HV 0,02 u 

vzorku CM09 po exp. 

500
o
C/170 MPa/77 087h.,  

svar A  
 

 

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. 5.11 jsou zachyceny lomové plochy svaru A po 

creepové expozici 600°C/55 MPa/ 26 780 h. Lesklá ploška vyznačená na obr. 5.11 (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. 

kavity  
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                              (b)                            (c) Creepový lom -plocha cca 85%  

Obr. 5.11 Porušené zkušební 

těleso svaru A (CM21) po 

expozici 600°C/55MPa/26 780h 

b) creepový lom v částečně 

oduhličené hrubozrnné oblasti 

TOZ P23, c) crepem poškozené 

  85% průřezu tyče 

v interkritické oblasti TOZ P91 

 

 
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. 5.11 (c) a 5.12.  

 

  

 

Obr. 5.12 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. 5.13 Lomová linie v HZ TOZ P23, svar 

A (CM21), 600°C/55 MPa/26 780 h 

 

Metalografické hodnocení porušených vzorků svaru A odhalilo tři kritické oblasti 

náchylné k rozvoji creepového poškození: 
 

 Interkritická oblast TOZ oceli P23 (obr. 5.8 (a)). 

 Hrubozrnná oblast TOZ ZM P23, kde probíhalo částečné oduhličení jednak při 

tepelném zpracování po svařování, a jednak během následné creepové expozice (viz 

obr. 5.8 (b)). 

 Interkritická, příp. jemnozrnná oblast TOZ oceli P91(obr. 5.8 (c)). 

HZ  

TOZ P23 
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Svar typu B (P23/SK23/P91) 

Výsledky creepových testů na svaru B jsou shrnuty v tab. 5.3. Výrazné hodnoty 

kontrakce (Z) se projevily v průběhu creepových zkoušek při teplotě zkoušení 500
o
C 

v rozmezí aplikovaného zatížení 200 – 170 MPa, obr. 5.14 (a). S vyšší teplotou zkoušení, tj. 

550 a 600
o
C, došlo ke snížení hodnoty kontrakce (Z) a posunu kritické lokality porušení svaru 

B, obr. 5.14 (a) - (c).  

 

Tabulka 5.4: Parametry creepových zkoušek a oblast porušení vzorků u svaru B 

Svar B 
 

(a) CM24 - 500oC/170 MPa/18 679 h, svar B 

 
 

(b) CM26 - 500°C/145 MPa/ 45 209 h 

1  
 

         (c) CM31 - 550oC/100 MPa/32 669 h, svar B 

 
 

(d) CM35 - 600oC/75 MPa/6 550 h, svar B 

 
   Obr. 5.14 (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. 5.14 (a). Výjimkou byl zkušební vzorek s 

nejdelší dobou do lomu (obr. 5.14 (b)), který praskl v oduhličené vrstvě svarového kovu 

SK23 podél pásma ztavení  

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. 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. Obdobně jako u svaru A byl v některých případech zaznamenán rozvoj creepového 

poškození současně hned v několika oblastech jednotlivých vzorků (obr. 5.15 (b)), včetně 

oblasti interkritického pásma TOZ oceli P91. 

 

P23 

P23 

SK23

3 

SK23

3 

P91 

P91 

P91 
SK23

3 

P23 

P23 

P91 
SK23
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                                (a)                                                              (b) 

Obr. 5.15 (a) Detail lomové linie, 500
o
C/145 MPa/45 209 h, svar B, (CM26), (b) Kavitační 

poškození  v základním materiálu P23 vzorku po expozici 500°C/145 MPa/45 209 h,  (CM27) 

 

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. 5.14 (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. 5.14 

(c), (d)). 

Na profilu mikrotvrdosti HV 0,02 (obr. 5.16) 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. 5.16 Profil HV 0,02 

přes svar B po expozici 

600°C/6 550 h 
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6. TERMODYNAMICKÉ A KINETICKÉ SIMULACE STRUKTURNÍ STABILITY 

SVARU P23/P91 

 

Simulace strukturní stability heterogenního svarového spoje typu P23/P91 byly 

provedeny ve spolupráci s FS VUT Brno a Ústavem fyziky materiálů v Brně. Mikrostrukturní 

stabilita heterogenních svarových spojů je v průběhu dlouhodobé creepové expozice silně 

závislá na difúzi intersticiálních prvků, zejména uhlíku [6]. Diagram na obr. 6.1 (a) 

představuje teplotní závislost aktivity uhlíku v ocelích P23 a P91. Do teploty 800
o
C (pod 

teplotou A1) je zřejmý významný rozdíl aktivit intersticiálního uhlíku mezi ocelí P23 a P91. 

Rozdíly aktivit v případě dusíku byly minimální. Výsledky výpočtů migrace uhlíku přes 

rozhraní P23/P91 předpokládají up-hill difúzi z nízkolegované oceli P23 do oceli 

vysokolegované P91 (šipky na obr. 6.1 (b)).  
 

  

(a)                                                                                          (b) 

Obr. 6.1 (a) Aktivita uhlíku v ocelích P23 a P91, (b) redistribuce uhlíku přes „ostré rozhraní“ 

mezi P23/P91 po expozici 500
o
C/30 000 h [61] 

 

Rovnovážné fázové diagramy ocelí P23 a P91 byly vypočteny pomocí databáze 

STEEL 16 Pro termodynamické modely simulující rovnovážný stav oceli P23 (SK23) byla 

použita také databáze SSOL (viz obr. 6.2 (a), (b)). 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. 

6.2 (b)) 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. Ve studované teplotní oblasti 500-600
o
C zřejmý pokles stability 

Lavesovy fáze s rostoucím obsahem uhlíku. Klesající podíl uhlíku v oceli P23 bude mít 

v tomto teplotním intervalu podle výsledků simulací s databází STEEL 16 za následek pokles 
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o
C) 

A
k
ti

v
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a
 C
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stability karbidu M7C3, současně při velmi nízkých koncentracích C je předpokládán 

v termodynamicky rovnovážném stavu výskyt Lavesovy fáze. 

 

 

 

Obr. 6.2 Predikovaný “rovnovážný diagram” se zahrnutím titanu v oceli P23, dvě MX fáze 

(TiN a VC), databáze (a) STEEL 16 (b) SSOL 

 

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. 
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                                          (a)                                                                     (b) 

Obr. 6.3 Profil minoritních fází přes P23/P91 při uvažování pásma ztavení mezi P23/P91 

(databáze STEEL 16), (a) 500°C/30 000 h, (b), 600°C/30 000 h 

 

V následujícím kroku bylo provedeno kinetické modelování s uvážením pásma ztavení 

mezi materiály P23 a P91 o tloušťce 100 μm, obr. 6.3 (a), (b). Šířka pásma ztavení ve 

svarech A a B byla stanovena experimentálně pomocí metody vlnově disperzní rtg 

mikroanalýzy (WDS). 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 intenzivnějšímu přerozdělení uhlíku. Oduhličování oceli P23 je 

doprovázeno rozpouštěním karbidů typu M7C3. Při porovnání s kinetickým modelem 

simulujícím „ostré fázové rozhraní“ mezi ocelí P23 a P91 (viz obr. 2.5 (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 podílu Lavesovy fáze. 

 

7. VÝVOJ MIKROSTRUKTURY SVARU P23/P91 V PRŮBĚHU CREEPU NA 

TEPLOTĚ 500 A 600
O

C 

 

Studium minoritních fází bylo provedeno na extrakčních replikách svaru A za použití 

prozařovacího elektronového mikroskopu JEOL JEM 2100 vybaveného RTG 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) a svarový kov 

SK91. 
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7.1. 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. 7.1. 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, který lze na základě 

výsledků simulací s databází STEEL 16 považovat za metastabilní fázi.  

 

Tab. 7.1: 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 
 

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. 7.2. 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. 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. 7.1 a 7.2. V částečně oduhličené 

oblasti TOZ oceli P23 byly zaznamenány částice M6X a MX. Velmi jemné precipitáty typu 

MX (obr. 7.2) 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. 
 

Tab. 7.2: 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 
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Obr. 7.1 Precipitace minoritních fází v  

ZM P91, svar A po exp. 500
o
C/77 087 h 

Obr. 7.2 Precipitáty v částečně 

oduhličené HZ TOZ oceli P23 svar A po 

exp. 500
o
C/77 087 h 

 

Chemické složení jemných MX precipitátů bylo značně proměnlivé, viz tab. 7.3. 

Hrubší částice MX detekované v oceli P23 byly bohaté na titan a niob, kdežto jemné MX 

částice byly bohaté vanadem a wolframem. 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. Chemické složení karbidu M7C3 a částic M6X v základním 

materiálu P23 (vzorek CM09 – 500
o
C/77 087 h) je shrnuto v tab. 7.3. Vzhledem k silnému 

překryvu SiKα a WM rtg linií nebyl do kvantitativní analýzy M6X fáze zahrnut křemík. 

 

Tab. 7.3: Chemické složení minoritních fází v základním materiálu P23 a P91, svar A po 

creepové expozici 500
o
C/77 tis. h, hm. % 

 

Minoritní fáze 

v oceli P23 
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 
 

Minoritní fáze 

v oceli P91 
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 

 

V tab. 7.3 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 
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chrom. V chromem bohatých karbidech typu M23C6 byl přítomen významný podíl železa, dále 

v malém množství molybden a mangan.  

Obr. 7.3 (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).  

 

                                        (a)                                                                                      (b)   

                 (c) 

 

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. 7.3 (b). Nerozpuštěné minoritní fáze MX a M6X v částečně oduhličené 

oblasti HZ TOZ oceli P23 zpomalily zotavení/rekrystalizační procesy bainitické matrice. 

Částečné oduhličení oceli P23 bylo doprovázeno rozpouštěním fáze M7C3. V případě 

heterogenních svarových spojů reprezentuje tato částečně oduhličená zóna oslabenou oblast 

Obr. 7.3 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 

ferit 
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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).  

 
7.2. 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. 7.4). Karbidy typu M6C se v oceli P23 

vylučovaly až v průběhu creepu. Kinetika precipitace M6C je obecně funkcí jak teploty, tak i 

času Na obr. 7.4 (b) je dokumentována vysoká četnost částic M23C6 vyloučených 

v nauhličené oblasti svarového kovu SK91 vzorku CM21 (600°C/55 MPa/ 26 780 h.   

 

Tabulka 7.4: 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 sek. MX fáze odpovídá částicím VN 

 

   
(a)      (b) 

Obr. 7.4 (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 

 

Rozměry karbidů M23C6 v nauhličené oblasti svarového kovu 91 byly proměnlivé, ale 

bez výraznějších rozdílů v chemickém složení mezi hrubšími a jemnějšími částicemi. 

V základním materiálu P91 a svarovém kovu SK91 byly kromě M23C6 karbidů identifikovány 

i nitridy vanadu VN a částice Lavesovy fáze, viz tab. 7.4. Hrubší MX částice byly bohaté na 
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titan a niob, naproti tomu jemné MX částice obsahovaly vysoký podíl vanadu, obr. 7.8. 

V částicích MX bohatých vanadem byl zároveň zaznamenán významný podíl rozpuštěného 

wolframu.  
 

 

 

Obr. 7.5 MXI a MX II částice v ZM P23 svaru A, exp.  600°C/55 MPa/26 780 h 

 

V tab. 7.5 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 7.5: 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 
 

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. Na základě mikroanalytického studia mikrostruktury porušených vzorků 

svaru A exponovaných při teplotách 500 a 600
o
C lze říct, že „rovnovážný diagram“ získaný 

MXII 

MXI 

Ti 

V 

W 

V 
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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.  

 

 

8. ZÁVĚR 

 

Disertační práce se zabývá studiem svarů provedených mezi nízkolegovanou ocelí P23 

a vysokolegovanou ocelí P91. 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, 

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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9. SUMMARY 

 

The thesis is focused on microstructural evolution in two designs of heterogeneous 

P23/P91 welds during long-term creep exposure in the temperature range from 500 to 600
o
C. 

Two variants of P23/P91 heterogeneous welds were studied. Welds A and B were 

manufactured using 9Cr1Mo and Thyssen 2,25CrWV filler materials, respectively. 
 

 Results of creep rupture tests on the P23/P91 dissimilar welds are close to, or below, 

the lower limit of the 20% scatter band around the standardized curve for the creep 

strength of the P23 steel. Weld A (P23/WM91/P91) slightly outperformed Weld B 

(P23/WM 23/P91).In the course of creep exposure the development of creep damage 

could simultaneously take place in several critical areas of the weldment but the 

location of the final failure was determined by the “weakest area” for given testing 

parameters. Critical locality of Weld A at 500
o
C prone to the development of creep 

damage was intercritical area of HAZ in the P23 steel The preferred failure locality 

during testing at 550 and 600°C was the partly decarburized zone of the low alloy P23 

steel and intercritical and/or fine grain regions of HAZ in the P91 steel. In the course 

of creep at temperature of 500°C the critical locus of the Weld B specimens was the 

intercritical part of HAZ on the side of P23 BM, while at temperatures of 550 and 

600°C the preferred failure location was the partly decarburized layer of the WM23 in 

the vicinity of the WM23/P91 fusion zone. 
 

 The microstructure of the partly decarburized zone in the P23 (WM23) steel remained 

bainitic in all creep ruptured specimens. This is related to undissolved MX particles in 

the partly decarburized zone which slowed down recovery/ recrystallisation processes 

in the bainitic matrix. In the titanium-bearing P23 steel, coarser MX particles were 

rich in titanium, while fine MX particles were rich in vanadium. 
 

 Decarburization took place at the expense of dissolving M7C3 and M23C6 phases. 

Laves phase stability in the carburized zone of the P23/P91 welds was reduced. These 

findings fit with the predictions of microstructural modelling. 
 

 Results of microstructural investigations indicate that in the case of the P23 steel the 

SSOL database is more appropriate for microstructural modelling than the STEEL 16 

database. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

Zkratka Název (jednotka) 

λ 

λeff 

λl 

λs 

CALPHAD 

DICTRA 

EBSD 

EBW 

EDX 

 

ESW 

FCAW 

FCC 

Gm
C
 

Gm
j
 

IC TOZ 

IPF 

JZ TOZ 

GMAW 

GTAW 

 

HV 

HZ TOZ 

M3 

M6 

M7 

M23 

MX 

Moeq 

Nv 

L 

LAVES 

P 

PAW 

PWHT 

PZ 

SAD 

SAW 

SEM 

střední vzájemná vzdálenost mezi částicemi 

efektivní střední vzájemná vzdálenost mezi částicemi 

střední vzájemná vzdálenost mezi většími částicemi 

střední vzájemná vzdálenost mezi malými částicemi 

metoda pro modelování fázových diagramů (CALculation of PHAse Diagrams) 

název simulačního programu (Diffusion Controlled TRAnsformation) 

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 

karbonitrid MX 

ekvivalent molybdenu (hm.%) 

počet částic v jednotce objemu (m
-3

) 

tavenina 

Lavesova fáze 

regresivní teplotně časový parametr 

plazmové svařování (Plasma Arc Welding) 

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

pásmo ztavení 

selekční elektronové difrakce 

svařování pod tavidlem (Submerged Arc Welding) 

rastrovací elektronová mikroskopie (Scanning Electron Microscopy) 
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SK 

SMAW 

SSOL 

STEEL 16 

T 

TEM 

ThermoCalc 

TOZ 

USC 

WDX 

 

Z 

ZM 

svarový kov 

svařování obalovanou elektrodou (Shielded Metal Arc Welding) 

termodynamická databáze 

termodynamická databáze 

termodynamická teplota (K) 

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 

 

 

 


