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ABSTRAKT 

 V předložené diplomové práci je diskutováno velmi aktuální téma, které se týká 

austenitických žárupevných ocelí, jež jsou aplikovány ve formě přehříváků a přihříváků 

při výstavbě nových USC bloků tepelných elektráren po celém světě. Rozebrána je 

problematika fází precipitujících v austenitických ocelích a svařování těchto ocelí se 

zvláštním zřetelem na dvě značky moderních austenitických žárupevných ocelí, SUPER 304H 

a HR3C. Rovněž jsou zde shrnuty metody zkoušení a hodnocení creepových charakteristik 

ocelí. 

 Praktická část je zaměřena na hodnocení materiálových vlastností, včetně creepové 

odolnosti základního materiálu a svarového spoje oceli SUPER 304H jak ve stavu dodaném 

od výrobce, tak i po aplikaci žíhání po svaření, doplněné dále o rozbor makrostruktury 

a mikrostruktury jak ve výchozím stavu, tak i po creepové expozici, včetně analýzy profilů 

mikrotvrdosti. Na souborech creepových zkoušek jsou pomocí parametrických rovnic 

hodnoceny creepové vlastnosti oceli jak ve výchozím stavu, tak i po tepelném zpracování 

po svařování, a tyto jsou srovnány pro základní materiál a svarový spoj. 

Klíčová slova: austenitické žárupevné oceli, sekundární fáze, SUPER 304H, HR3C. 

ABSTRACT 

 The present thesis deals with the actual topic that relates to new types of austenitic 

heat-resistant steels. Tubes of these steels are applied in the superheaters and reheaters of new 

USC power plants around the world. In this work there is analyzed the problem of phases 

precipitating in austenitic steels and their weldments with special attention to modern 

austenitic heat resistant steel makes SUPER 304H and HR3C. The thesis also summarizes 

methods of testing and evaluating of creep characteristics of the steels. 

 The experimental work was focused on the evaluation of material properties including 

creep resistance of base material and weldment made of SUPER 304H steel in the as-received 

state and after post-weld heat treatment (PWHT). Evaluation of microstructure and 

microhardness profile was also performed for these samples before and after creep exposure. 

Creep properties of samples in both states (as-received and after PWHT) were evaluated by 

using parametric equations and the results of the base material and weldment were compared. 

Keywords: austenitic heat-resistant steels, secondary phases, SUPER 304H, HR3C. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 ÚVOD 

 Výroba elektrické energie a tepla u nás i ve světě je stále závislá na výrobě v tepelných 

elektrárnách zpracujících uhlí a jinak tomu nebude ani v příštích několika desetiletích, i když 

výroba elektrické a tepelné energie v jaderných elektrárnách a alternativních zdrojích stoupá. 

Zvyšující se poptávka po elektrické energii je spojena s požadavkem na snížení nákladů 

na její výrobu a na snížení množství vypouštěných škodlivých emisí do ovzduší. 

 Vývoj elektrárenských kotlů je určován neustálým růstem jejich pracovních 

parametrů, a tedy i rostoucí účinnosti. Během svého vývoje pracovaly elektrárenské kotle 

v podkritických přes nadkritické až k novým tzv. ultra super kritickým (USC) podmínkám 

pracovních parametrů páry, které jsou charakterizovány vyšší účinností při výrobě elektrické 

energie než pracovní parametry páry v kotlích současných, což se projeví i snížením množství 

vypouštěných škodlivých látek do ovzduší. Charakteristikou USC cyklu je, že hodnoty páry 

byly navýšeny na teplotu 600 °C a tlak 305 barů (30,5 MPa). Návrh takovýchto kotlů byl však 

nutně spojen s vývojem nových typů materiálů, které by splňovaly jejich specifické 

požadavky [1, 7]. 

 U klasických bubnových kotlů je možné vyrobit celý tlakový systém kotle z běžných 

feritických ocelí. Pro vyšší hodnoty teplot a tlaků v USC kotli je již potřeba použít 

feritické/martenzitické oceli typu P91, P92 s vyšší žárupevnosti i odolností proti korozi 

za pracovních podmínek kotle. Pro tzv. koncové stupně přehříváků a přihříváků páry, které 

pracují při nejvyšších teplotách a tlacích, již nepostačují dosavadně používané typy ocelí 

(např. AISI 304, AISI 316, AISI 321), a proto byly speciálně pro tyto aplikace vyvinuty oceli 

typu SUPER 304H a HR3C, které splňují požadavky na potřebnou mez pevnosti při tečení 

a zároveň i na vysokoteplotní korozní odolnost. Použitím těchto austenitických ocelí, 

v relativně tenkostěnných trubkách, je možné minimalizovat náchylnost těchto trubek 

k praskání z důvodu tepelné únavy [1].  
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2 AUSTENITICKÉ NEREZAVĚJÍCÍ OCELI 

 V moderním světě jsou nerezavějící oceli velmi důležitou součástí, i když jejich roční 

produkce činí přibližně pouze 2% z celkové světové produkce oceli. Austenitické nerezavějící 

oceli, jež byly vyvinuty v německém Essenu, se v dnešní době podílejí více než 2/3 

nerezavějících ocelí na světě. V průběhu vývoje tyto oceli dosáhly širokého rozmezí 

chemického složení přidáváním značného množství legujících prvků, jejichž finální úlohou 

bylo zlepšit mechanické vlastnosti oceli. Jednalo se především o zlepšení hodnot pevnosti 

při tečení a dosažení kvalitní úrovně lomové tažnosti během creepové expozice. Další úlohou 

legujících prvků bylo zlepšení odolnosti proti korozi, zejména proti oxidaci za vysokých 

teplot. Vysoké přísady legujících prvků s sebou rovněž přinesly i nevýhody, týkající se kromě 

zvýšení ceny i mikrostrukturní nestability a obtížného technologického zpracování oceli [2]. 

2.1 Fáze precipitující v austenitických žárupevných ocelích a jejich 

význam 

 Důležitou roli pro dosažení požadovaných creepových vlastností austenitických 

nerezavějících ocelí hrají precipitace fází, jejichž funkce v daném materiálu musí být správně 

pochopena pro získání nejlepších creepových vlastností. Přestože některé fáze jsou již 

podrobně zdokumentované, existují určité rozpory zejména u precipátu typu Z fáze, nebo 

Cr3Ni2SiN, jež mohou být dominantními precipitáty v materiálech obsahujících dusík [3]. 

 V mikrostruktuře austenitických žárupevných ocelí se může vyskytovat celá řada 

různých fází, zejména karbidů a intermetalických fází. Karbidy, které se vyskytují 

v mikrostruktuře těchto ocelí jsou velmi často typu M23C6 a MC, kdy karbidy typu MC jsou 

přítomny ve stabilizovaných ocelích. Z celé řady intermetalických fází jsou pak častými 

zástupci v těchto ocelích sigma (σ), Lavesova a chí (χ) fáze [2]. Přehled nejčastěji se 

vyskytujících precipitátu v austenitických žárupevných ocelích je uveden v tabulce č. 1, která 

zároveň předkládá pro porovnání krystalovou strukturu, mřížové parametry a složení 

jednotlivých precipitátů. 
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Tabulka č. 1 Krystalová struktura a složení hlavních precipitátů v austenitických žárupevných 

ocelích [3] 

 

 Jedním z hlavních mechanismů zpevnění oceli je zpevnění precipitační, kdy 

zpevňující účinek je dosažen interakcí mezi dislokacemi a precipitáty. Při tomto zpevnění je 

důležité, aby velikost částic precipitátů byla malá, počet precipitátů v jednotce objemu byl 

vysoký a hodnota střední mezičásticové vzdálenosti byla nízká. Rovněž je také důležitá 

termodynamická stabilita jednotlivých fází, kdy s postupujícím časem při vyšších teplotách 

mohou některé fáze hrubnout, čímž efekt precipitačního zpevnění klesá. Mechanismy 

interakce dislokací s precipitáty jsou: 

• protínání precipitátů - pro malé koherentní precipitáty (obr. 1), 

• obcházení precipitátů - pro větší nekoherentní precipitáty (obr. 2), 

• šplhání dislokací kolem překážek, které je typické právě pro žárupevné materiály 

pracující za vysokých teplot. 

 

Obr. 1 Experimentálně pozorovaný průchod dislokací precipitáty [11] 

NbC fcc a = 4.47 NbC
NbN fcc a = 4.40 NbN
TiC fcc a = 4.33 TiC
TiN fcc a = 4.24 TiN

Z fáze tetragonální a = 3.037, c = 7.391 CrNbN

M23C6 fcc a = 10.57 - 10.68 Cr16Fe5Mo2C

M6C diamantová kubická a = 10.62 - 11.28 (FeCr)21Mo3C; Fe3Nb3C; M5SiC

σ fáze tetragonální a = 8.80, c = 4.54 Fe,Ni,Cr,Mo
Lavesova fáze hexagonální a = 4.73, c = 7.72 Fe2Mo; Fe2Nb

χ fáze bcc a = 8.807 - 8.878 Fe36Cr12Mo10

G fáze fcc a = 11.2 Ni16Nb6Si7; Ni16Ti6Si7

Krystalová struktura
Mřížový parametr    

(Å)   
Precipitát Složení
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Obr. 2 Interakce mezi dislokacemi a precipitáty - Orowanův mechanismus [12] 

2.1.1 Karbidy a nitridy 

2.1.1.1 M23C6 

 Název karbidu M23C6 je obecnější zápis pro karbid Cr23C6. Jeho hlavní složka chrom 

může být částečně nahrazena prvky jako jsou nikl, molybden a železo. Ve většině případů se 

jedná o hlavní karbid precipitující v austenitických ocelích, který se objevuje v rané fázi 

precipitace, neboť jeho nukleace probíhá velmi snadno, nicméně tento karbid má pouze 

metastabilní charakter [3]. Pro zjištění způsobu nukleace karbidu M23C6 byly prováděny různé 

studie. Závěr jedné studie byl, že nukleaci těchto karbidů předchází vznik disků podobných 

precipitátům, jejichž velikost dosahuje pouze pár atomových rovin na dislokacích a hranicích 

zrn. Druhá studie poukazovala na to, že tvorba karbidů je založena na sdružování uhlíkových 

atomů se shluky vakantních míst [8]. 

 Nukleační místa pro precipitáty M23C6 jsou především hranice zrn. Tuto skutečnost lze 

pozorovat na mikrostruktuře vzorku porušeného po creepové expozici (obr. 3). U hranic zrn 

záleží na jejich morfologii pro tvar a výsledné množství precipitátů. Dále tyto karbidy mohou 

nukleovat na nekoherentních a koherentních hranic dvojčat a rovněž i uvnitř zrn, například 

na rozhraních základní matrice s karbonitridy niobu [3]. 
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Obr. 3 Snímek získaný pomocí SEM zobrazující morfologii, množství a distribuci 

intragranulárního precipitátu Cr

 Precipitace karbidu M

odolnosti oceli proti mezikrystalové korozi. P

k ochuzení okolního materiálu o Cr jeho difúzi, jak ilustruje obr. 

v bezprostředním okolí precipitátu M

mez, která zaručuje odolnost materiálu proti mezikrystalové korozi

zaručenou odolnost proti mezikrystalové korozi

ochuzeného okolí precipitátu M

může vést k transformaci austenitu na jinou strukturní složku, nap

Obr. 4 Zóna ochuzená 
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Snímek získaný pomocí SEM zobrazující morfologii, množství a distribuci 

intragranulárního precipitátu Cr2N a precipitátů typu M23C6 a χ

[13] 

Precipitace karbidu M23C6 na hranicích zrn může mít velmi negativní ú

odolnosti oceli proti mezikrystalové korozi. Při vzniku a hrubnutí těchto precipitát

ochuzení okolního materiálu o Cr jeho difúzi, jak ilustruje obr. 4. Úrove

okolí precipitátu M23C6 může natolik poklesnout, že

uje odolnost materiálu proti mezikrystalové korozi, a materiál 

proti mezikrystalové korozi. Druhým aspektem

okolí precipitátu M23C6 o Cr je, že se austenit může stát 

transformaci austenitu na jinou strukturní složku, např. martenzit

ochuzená o chrom v austenitu z důvodu precipitace fáze
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Snímek získaný pomocí SEM zobrazující morfologii, množství a distribuci 

χ fáze na hranicích zrn 

že mít velmi negativní účinek z pohledu 

ěchto precipitátů dochází 

. Úroveň koncentrace Cr 

, že podkročí pod limitní 

materiál tím ztrácí svou 

Druhým aspektem bezprostředně 

 velmi nestabilním. To 

ř. martenzit [10]. 

 

ecipitace fáze M23C6 [10] 
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 Existují postupy, jak zabránit vzniku 

ochuzené o Cr. Jednou z metod je upravení

čímž se sníží aktivita uhlíku a nemusí docházet k tvorb

účinnější metoda, tzv. stabilizace oceli p

k uhlíku, budou se přednostn

ke snížení aktivity uhlíku [10]

2.1.1.2 MX 

 Fáze MX je tvořena prvky Ti, Nb, V, Zr, Ta, jež p

N přestavující složku X. Tyto p

mají dvojí účel [3]: 

• zvýšení odolnosti proti mezikrystalové korozi,

• zvýšení odolnosti proti te

 Místa vhodná pro precipitaci fáze MX jsou p

matrice (obr. 5), dále mohou vznikat na vrstevných chybách

V porovnání s fází M23C6 

a mají nižší mezifázovou energii, 

Požadavek je tedy mít ve struktu

částice degradují výsledné vlastnosti 

Obr. 5 
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postupy, jak zabránit vzniku a hrubnutí karbidů M23C6

Jednou z metod je upravení chemického složení oceli snížením obsahu 

ímž se sníží aktivita uhlíku a nemusí docházet k tvorbě precipitátu M23

jší metoda, tzv. stabilizace oceli přidáním Ti a Nb. Protože tyto prvky mají vyšší afinitu 

řednostně tvořit karbidy těchto prvků, tzv. MX fáze,

[10]. 

řena prvky Ti, Nb, V, Zr, Ta, jež představují složku M, a prvky

estavující složku X. Tyto přísady prvků do slitiny austenitických nerezav

zvýšení odolnosti proti mezikrystalové korozi, 

zvýšení odolnosti proti tečení. 

Místa vhodná pro precipitaci fáze MX jsou především dislokace uvnit

, dále mohou vznikat na vrstevných chybách, dvojčatech a hranicích zrn. 

 se fáze MX tvoří přednostně, rychlost růstu je výrazn

mají nižší mezifázovou energii, čímž dosahuje zlepšení mechanických vlastností materiálu

Požadavek je tedy mít ve struktuře dané množství jemných precipitátů MX, nebo

ástice degradují výsledné vlastnosti [3, 8]. 

Snímek TEM zobrazující částice MX a dislokace 

15 

SZKANDERA, J. Vlastnosti a creepová odolnost svarových spojů nových typů 
íváky USC bloků. 

6 a s nimi spjaté zóny 

složení oceli snížením obsahu uhlíku, 

23C6. Nicméně existuje 

m Ti a Nb. Protože tyto prvky mají vyšší afinitu 

tzv. MX fáze, čímž dojde 

edstavují složku M, a prvky C nebo 

 do slitiny austenitických nerezavějících ocelí 

dislokace uvnitř austenitické 

, dvojčatech a hranicích zrn. 

ůstu je výrazně snížena 

zlepšení mechanických vlastností materiálu. 

ů MX, neboť jako hrubé 

 

ástice MX a dislokace [15] 
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 Nicméně i přes zlepšení výsledných vlastností pomocí jemných precipitátů MX fáze je 

potřeba brát v potaz, že prvky Ti, Nb a V mají vysokou afinitu k dusíku. Mají tedy vysokou 

tendenci tvořit nitridy, čímž dochází k uvolňování uhlíku, který může tvořit precipitáty bohaté 

na Cr a při jejich hrubnutí na hranicích zrn by mohlo docházet k nežádoucímu zcitlivění 

hranic zrn [8]. 

2.1.1.3 Z fáze 

 Z fázi lze nalézt v různých ocelích, ale především v nerezavějících ocelích 

obsahujících niob a dusík, kde tato fáze tvoří karbonitridové komplexy. Uvádí se, že i 

při nižším obsahu dusíku v oceli je tvorba Z fáze možná. Nicméně proces precipitace není 

zcela popsán. Podle dostupné literatury [8] je Z fáze úzce spjata s precipitátem M7C3 v ocelích 

obsahující dusík. Jiná literatura [3] zase uvádí, že proces precipitace Z fáze probíhá pomocí 

fáze MX, případně může vznikat přímým způsobem ze základní matrice. Výsledný požadavek 

je mít ve struktuře homogenně rozptýlené jemné částice, čímž se do dosáhne zlepšení 

pevnostních vlastností a možného zpomalení procesu rekrystalizace. Naopak pokud jsou 

částice hrubé, dojde ke zhoršení únavových vlastností materiálu [3, 8]. 

 Struktura Z fáze je obecně uznávána jako tetragonální obsahující prvky Cr, Nb a N jež 

tvoří výsledný vzorec Cr2Nb2N2. Nicméně v nedávné době byla objevena mřížka kubická 

pro Cr(V,Nb)N a CrVN Z fáze v austenitických a martenzitických žárupevných ocelích 

s obsahem chromu 9 - 12 hmotnostních procent. Obě výše zmíněné možné mřížky Z fáze 

(tetragonální i kubická) byly nalezeny v jedné částici existující společně se vzájemnou 

orientací [8]. 

2.1.1.4 M6C 

 Karbidy typu M6C se v austenitických nerezavějících ocelích nevyskytují velmi často, 

neboť vznikají po velmi dlouhých dobách expozice materiálu při podmínkách tečení a jsou 

tedy poměrně málo zdokumentované. Mřížka tohoto karbidu je kubická plošně centrovaná. 

Karbidy M6C jsou velmi často spojovány s karbidy M23C6 a variabilita jejich chemického 

složení je značná. Mohou být bohaté na molybden ((FeCr)21Mo3C6) a niob (Fe3Nb3C) [3, 9]. 

Rovněž se u těchto karbidů uvažuje působení dusíku, jež je v karbidu M23C6 nerozpustný. 

U ocelí obsahujících vyšší podíl niobu se dusík pokládá za prvek podporující vznik karbidu 

M6C [8]. 
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2.1.2 Intermetalické fáze 

2.1.2.1 Lavesova (η) fáze 

 Precipitace Lavesovy fáze v austenitických nerezavějících ocelích je převážně 

intragranulární ve formě jemných rovnoosých částic, ale občas mohou vznikat i po hranicích 

zrn. Ve většině případů se tato fáze, jež má hexagonální mřížku, považuje za minoritní. Jako 

hlavní důvod precipitace Lavesovy fáze je relativně podobná velikost atomů tvořících tuto 

fázi s atomy základního prvku. Stále se diskutuje o tom, zda má tato fáze škodlivý dopad 

na creepové vlastnosti materiálu [3]. 

 Vznik Lavesovy fáze je dokumentován v široké škále ocelí obsahujících prvky Mo, 

Nb nebo Ti. Precipitace této fáze snižuje efekt substitučního zpevnění, neboť právě prvky Mo 

a Nb toto zpevnění oceli podporují, jsou-li rozpuštěny v tuhém roztoku. Nicméně 

vyprecipitované fáze Fe2Mo, Fe2Nb a Fe2Ti byly sledovány až při delších dobách expozice 

materiálu v podmínkách tečení. Precipitace fáze Fe2Mo je ztížena, pokud je v oceli δ ferit, 

neboť δ ferit podporuje vznik σ a χ fází. Fáze Fe2Nb, jež je zobrazena na obr. 6, je brána jako 

přechodná fáze, která se rozpouští při vzniku fáze M6C, přesněji Fe3Nb3C [3, 9]. 

 

Obr. 6 Snímek TEM v zobrazení ve světlém poli obsahující fázi Fe2Nb [14] 

2.1.2.2 Sigma (σ) fáze 

 V průběhu let se studiu sigma fáze věnovalo mnoho lidí a je tedy dobře 

zdokumentovaná. Jedná se o intermetalickou fázi s tetragonální mřížkou precipitující 
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v systému Fe-Cr. Ve vysoce logovaných ocelích je chemické složení této fáze velmi široké 

[3, 9]. 

 Dříve než na rozhraních dvou krystalů se sigma fáze vytváří na trojných bodech hranic 

zrn. Po delších dobách tato fáze může precipitovat na nekoherentních hranicích dvojčat 

a intragranulárně na oxidických inkluzích. Samotný princip precipitace sigma fáze je spojený 

s δ feritem, neboť precipitace sigma fáze je ve feritu přibližně 100x vyšší, a s rozpouštěním 

fáze M23C6, ale rovněž jsou informace o vzniku sigma fáze samostatně. Prvky jako Cr, Nb, Ti 

a Mo podporují sigma fázi spolu s Si, nicméně ten navíc i urychluje jeho precipitaci. 

Precipitaci této fáze je ztížená u hrubozrnné struktury, neboť u takové struktury je potřeba 

delší doba pro difúzi prvků tvořící sigma fázi [3, 9]. 

 Vliv sigma fáze na creepové vlastnosti ocelí je nepříznivý, pokud se fáze vyskytuje 

na hranicích zrn, ale pokud se precipitáty sigma fáze vyskytují uvnitř zrn, je nepříznivý efekt 

nižší. Debatuje se o tom, zda vliv sigma fáze na snížení pevnosti při tečení je přímý, a nebo  

důvod snížení pevnosti při tečení je v důsledku rozpouštění precipitátů v blízkosti sigma fáze. 

Rovněž se uvažuje o vlivu morfologie a intragranulárního rozdělení sigma fáze, kdy bylo 

dosaženo zlepšení pevnosti při tečení, ale i zlepšení určitých mechanických vlastností, 

nicméně tyto závěry byly pozorovány pro specifické složení ocelí [3, 8]. 

2.1.2.3 G fáze 

 Je to fáze, která precipituje v austenitických nerezavějících ocelích stabilizovaných 

pomocí Nb nebo Ti. Dříve panoval názor, že tyto precipitáty mohou vznikat pouze 

v ozářených ocelích, nicméně později byly tyto úvahy vyvráceny. Přišlo se s tím, 

že precipitují v niobem stabilizovaných slitinách, ale byly vyhodnoceny jako karbidy M6C, 

protože si jsou podobné složením a strukturou. G fáze precipituje na hranicích zrn a je závislá 

na obsahu křemíku ve slitině. 

 Obecné vzorec G fáze je A16D6C7. A je ve většině případů Ni, D představuje obvykle 

Nb nebo Ti. C jsou prvky ze čtvrté skupiny prvků. Jsou informace o substituci malého 

množství prvků Cr a Fe do D skupiny. Pozoruhodné je, že mřížkový parametr precipitátů 

Ni16Nb6Si7 a Ni16Ti6Si7 se zdají být shodné [3]. 
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2.1.2.4 Chí (χ) fáze 

 Tato fáze je ve většině případů považována za minoritní, jejíž základní vzorec je 

Fe36Cr12Mo10, nicméně má určitou toleranci pro výměnu prvků. Například Mo může být 

nahrazen W pro dosažení lepší odolnosti proti koroznímu praskání pod napětím. Krystalová 

struktura chí fáze vykazuje větší intersticiální místa, jež jsou potenciální místa pro uchycení 

uhlíku a někteří autoři z tohoto důvodu nazývají chí fázi M18C [3, 8]. 

 Při srovnání s intermetalickou fázi sigma vykazuje chí fáze dřívější precipitaci. 

Nicméně byly dosaženy závěry, že i přes dřívější precipitaci chí fáze dochází k transformaci 

této fáze na fázi sigma po delších dobách expozice materiálu při podmínkách tečení. Zda tato 

transformace vede ke zhoršení mechanických vlastností je potřeba brát v úvahu místa 

precipitace chí fáze, jež precipituje na hranicích zrn (obr. 3), nekoherentních hranic dvojčat, 

ale i intragranulárně na dislokacích. A protože vliv sigma fáze na zhoršení mechanických 

a žárupevných vlastností při intragranulárním umístění je stále debatován, nelze s jistotou říct, 

jaké budou výsledné vlastnosti oceli [3, 8]. 

2.1.3 Ostatní precipitáty 

2.1.3.1 Nitrid Cr2N 

 Tento precipitát se tvoří v nestabilizovaných austenitických nerezavějících ocelích 

s vysokým podílem dusíku. U nestabilizovaných austenitických ocelí s nízkým podílem 

dusíku, případně u stabilizovaných austenitických ocelí se tento nitrid nevyskytuje, neboť se 

zdá, že Z fáze precipituje přednostně [3]. Intragranulárně vyprecipitovaný nitrid Cr2N je 

znázorněn na snímku mikrostruktury austenitické oceli (obr. 3). 

 Někteří autoři se zabývali problematikou diskontinuálně precipitujícího nitridu Cr2N. 

Bylo zjištěno, že v austenitických ocelích Cr-Mn-N po tepelném stárnutí austenit transformuje 

do buněčné formy, jež je tvořena lamelárním austenitem a lamelárním nitridem Cr2N. Tento 

typ precipitátu znehodnocuje mechanické vlastnosti a korozní odolnost ocelí, což bylo 

potvrzeno výsledky různých výzkumů [8]. 

2.1.3.2 Cu fáze 

 O efektu mědi v austenitických nerezavějících ocelích je zatím k dispozici poměrně 

málo informací. Nicméně byly prováděny studie, kdy přídavek mědi spolu s malým 
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množstvím titanu vede k precipitaci fáze bohaté na měď, jež precipituje nezávisle na vzniku 

jiných fází. U studované slitiny došlo ke zlepšení pevnosti při tečení v porovnání se základní 

slitinou bez přídavku mědi a titanu [3]. Vyprecipitované částice Cu fáze lze vidět na obr. 7. 

Praktického významu dosáhla přísada Cu u austenitické nerezavějící oceli SUPER 304H, 

kde byl prokázán výskyt této Cu fáze. Tato ocel a vliv Cu fáze na její vlastnosti jsou v této 

práci podrobněji popsány níže v kapitole 2.2 a 2.3. 

 

Obr. 7 Snímek tenké fólie získán pomocí TEM v zobrazení ve světlém poli obsahující částice 

Cu fáze spolu s nitridy [13] 

2.2 Austenitické oceli pro koncové stupně přehříváků v USC blocích 

 Austenitické oceli určené pro trubky pro koncové stupně přehříváků musí snášet 

nejnáročnější provozní podmínky. Na tyto oceli jsou kladeny přísné požadavky z hlediska 

mechanických vlastností, odolnosti proti oxidaci na vnitřním povrchu trubek, odolnosti proti 

korozi za tepla na vnějším povrchu trubek, kde tyto oceli jsou v kontaktu s popelem z uhlí 

obsahující síru, chlor, vanad a jiné prvky tvořící korozní soli. Další charakteristikou, 

které austenitické oceli musí splňovat, je ekonomická stránka výroby těchto ocelí, jež by měla 

být co nejefektivnější [4, 7]. 

 Hodnota páry v nových USC blocích dosahuje teploty 600 - 650°C a tlaku 30 MPa, 

tedy takové parametry páry, při kterých neexistuje rozdíl mezi kapalných a plynným 

skupenstvím vody. Proto je nutné, aby použité materiály splňovaly tyto požadavky a byly 

spolehlivé po celou dobu provozu, která je v dnešní době požadována kolem hodnot 2.105 
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provozních hodin [5, 6]. Jako vhodné materiály, které by splňovaly dané požadavky, byly 

pro koncové stupně přehříváků vyvinuty austenitické žárupevné oceli typu SUPER 304H, 

HR3C a TP347 HFG. Graf znázorňující vývoj těchto ocelí z původní 18Cr-8Ni oceli 

znázorňuje obr. 8. 

 

Obr. 8 Graf zobrazující vývoj nových typů žárupevných austenitických ocelí [7] 

2.2.1 Ocel SUPER 304H 

 Stále se zvyšující nároky na všechny typy materiálů vedou k vývoji nových typů 

materiálů s lepšími užitnými vlastnostmi.  Ocel SUPER 304H byla vyvinuta jako náhrada 

za oceli typu 304H a 321H, jež byly používány pro výrobu trubek přehříváků a přihříváků 

v kotlích na fosilní paliva. Oproti původně používaným ocelím má ocel SUPER 304H 

navýšen podíl dusíku a niobu a navíc je do této oceli přidána měď (obr. 8). Přesnější 

chemické složení této oceli je uvedeno v tabulce č. 2. Oproti původně používaným ocelím 

došlo k nárůstu napětí potřebného pro přetržení vzorku při 650°C o přibližně 20%, což spolu 

s vyšší odolností proti oxidaci a korozi za vyšších teplot dělá z této oceli velmi perspektivní 

náhradu za výše uvedené značky. Přehled mechanických vlastností při vyšších teplotách je 

uveden v tabulce č. 3 [7, 16].  
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Tabulka č. 2 Chemické složení oceli SUPER 304H [17] 

 

Tabulka č. 3 Mechanické vlastnosti oceli SUPER 304H při vyšších teplotách [17] 

 

 Při zkouškách tvrdosti u oceli SUPER 304H se prokázalo, že po expozici oceli 

při 650°C se zvyšuje počáteční tvrdost oproti výchozímu stavu a při době kolem 1000 hodin 

dosahuje svého maxima. Navýšení tvrdosti je značné a i při dlouhodobé expozici kolem 8000 

hodin ocel vykazuje stále zvýšenou tvrdost. Zkoušky meze pevnosti v tahu při pokojové 

teplotě oceli SUPER 304H po expozici oceli při 650°C vykazují podobný průběh jako 

zkoušky tvrdosti. Je zde pozorován rychlý nárůst meze pevnosti v tahu a i při dlouhodobých 

expozicích si ocel zachovává své vlastnosti. Zároveň je pozorováno, že hodnoty plasticity 

oceli neklesají příliš prudce [16]. 

 Mikrostruktura oceli SUPER 304H je složena ze základní austenitické matrice, 

jež obsahuje karbidy M23C6 vyloučené převážně po hranicích zrn, kde při styku mohou tvořit 

řetězce precipitátů. Nitrid NbCrN, který je v této oceli přítomný, vykazuje charakter jemných 

částic, jež jsou homogenně rozptýleny uvnitř zrn. Dále je zde zastoupena jemná Cu fáze, 

která je rovnoměrně distribuována uvnitř zrn a je koherentní se základní austenitickou matricí. 

Průměrná velikost částic Cu fáze se při expozici oceli při 650°C po přibližně 1000 hodinách 

pohybuje kolem 10nm. Je samozřejmé, že při delší době expozice dojde k růstu těchto částic. 

Nicméně růst Cu fáze je velmi pozvolný a i při době expozice oceli 10 000 hodin si tato fáze 

zachovává velikost na úrovni nanočástic. Cu fáze spolu s nitridy NbCrN jsou stabilní i 

při dlouhodobých expozicích materiálu při vysokých teplotách. [7, 16]. 

C Si Mn P S Cr Ni Nb Cu N Al B
min. 0,07 - - - - 17,0 7,5 0,30 2,50 0,05 0,003 0,001
max. 0,13 0,30 1,00 0,040 0,010 19,0 10,5 0,60 3,50 0,12 0,030 0,010
min. - - - - - 16,8 7,4 0,25 2,45 0,04 0,003 0,0007
max. 0,14 0,35 1,04 0,045 0,015 19,2 10,6 0,65 3,55 0,13 0,13 0,0103

Obsah prvků [hm.%]Označení oceli

Analýza 
taveniny
Analýza 

kusu

SUPER 304 H

100 200 300 400 500 550 600 650 700 750

Rp0,2 205 180 170 160 150 145 140 135 135 125

Rp1,0 230 205 195 185 175 170 165 160 160 150

Rm 530 490 485 480 455 440 405 370 320 280

Teplota [°C]
Zkušební 
hodnoty

Označení 
oceli

SUPER 
304 H

Hodnoty mechanických vlastností [MPa]
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 Jak již bylo uvedeno, Cu fáze je homogenně rozptýlena uvnitř zrn podobně jako 

částice nitridu NbCrN, nicméně je Cu fáze hustěji distribuována. Objemový podíl Cu fáze 

roste s dobou expozice oceli při vyšších teplotách a má ze všech fází nacházejících se v oceli 

SUPER 304H nejvyšší podíl. Tuto skutečnost dokumentuje obr. 9. Obecně je známo, že velmi 

jemné a homogenně rozptýlené částice v oceli hrají velmi důležitou roli v procesu zpevnění 

[16]. 

 

Obr. 9 Objemový podíl precipitátů v oceli SUPER 304H při expozici oceli na teplotě 650°C [16] 

 Efekt přídavku mědi a niobu jé znázorněn na obrázku 10, ze kterého lze pozorovat, 

že nejefektivnější množství přidané mědi do oceli je kolem 3 až 4 hmotnostních procent. 

Přídavek 1 hmotnostního procenta mědi do oceli nezpůsobí vytváření Cu fáze při expozici 

oceli při 650°C, neboť atomy mědi zůstanou rozpuštěny v austenitické matrici. Zvýšení 

množství mědi v oceli nad 3 až 4 hmotnostní procenta způsobí další nárůst množství částic Cu 

fáze, což vede ke zlepšení žárupevných vlastností oceli. Tato další precipitace Cu fáze je však 

spjata s poklesem tažnosti oceli při vyšších teplotách a to je z hlediska požadované životnosti 

oceli velmi nežádoucí. V případě Nb je pak vyšší nárůst doby do lomu pozorován do obsahu 

0,2%, při dalším zvyšování koncentrace Nb je již efekt zpevnění pouze nevelký a pro vysoké 

teploty (750°C) je prakticky zanedbatelný, příp. i záporný [7, 16]. 
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Obr. 10 Efekt Cu a Nb na mez pevnosti p

 Vlastnosti trubek z oceli SUPER 304H je možno dále upravovat pomocí metody zvané 

shot peening. Jedná se o techniku

převážně ve formě kuliček 

oceli. Na vnitřním povrchu trubek dochází z d

jež má za následek zjemně

tlakových pnutí v povrchové a podpovrchové vrstv

dochází ke zlepšení odolnosti proti opot

Důležitou výhodou této metody je 

zjemněním zrna a s tím 

pro vytváření oxidické vrstvič

v porovnání s ocelí neupravenou metodou shot peening. 

možnost transformace austenitické struktury na strukturu dvoufázovo

která je citlivější z pohledu korozního napadení materiálu 

2.2.2 Ocel HR3C 

 Spolu s jinými typy austenitických žárupevných ocelí

žárupevné oceli za účelem zvýšení odolnosti proti oxidaci a korozi za vysokých teplot. Toho 
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Efekt Cu a Nb na mez pevnosti při tečení 18Cr-8Ni ocelí 

Vlastnosti trubek z oceli SUPER 304H je možno dále upravovat pomocí metody zvané 

techniku, jež využívá principu kolize malých č

ě ček s vnitřním povrchem trubek ke zlepšení povrchových vlas

ním povrchu trubek dochází z důvodu interakce k výrazné plastické deformaci, 

jež má za následek zjemnění zrna až na nanometrickou velikost a 

pnutí v povrchové a podpovrchové vrstvě materiálu ( ̴ 50μ

zlepšení odolnosti proti opotřebení a zlepšení únavové životnosti materiálu

ležitou výhodou této metody je zvýšení odolnosti proti korozi, což je zap

m souvisejícím zvýšením rychlosti difúze Cr po hr

ení oxidické vrstvičky Cr2O3 na povrchu. Takto vytvořená vrstva oxid

porovnání s ocelí neupravenou metodou shot peening. Určité nebezpeč

možnost transformace austenitické struktury na strukturu dvoufázovou (austenit a martenzit), 

jší z pohledu korozního napadení materiálu [6, 18, 19]. 

Spolu s jinými typy austenitických žárupevných ocelí byly vyvíjeny austenitické 

čelem zvýšení odolnosti proti oxidaci a korozi za vysokých teplot. Toho 
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8Ni ocelí [7] 

Vlastnosti trubek z oceli SUPER 304H je možno dále upravovat pomocí metody zvané 

principu kolize malých částí tvrdého materiálu 

ním povrchem trubek ke zlepšení povrchových vlastností 

vodu interakce k výrazné plastické deformaci, 

a vyvolání zbytkových 

50μm). Z těchto důvodů 

zlepšení únavové životnosti materiálu. 

zvýšení odolnosti proti korozi, což je zapříčiněno 

ze Cr po hranicích zrn 

řená vrstva oxidů je tenčí 

čité nebezpečí však představuje 

u (austenit a martenzit), 

byly vyvíjeny austenitické 

elem zvýšení odolnosti proti oxidaci a korozi za vysokých teplot. Toho 
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bylo dosaženo zvýšením obsahu chromu na hodnotu 25% a niklu na hodnotu 20% (obr. 8). 

Ocel HR3C vychází z původní oceli TP310, kdy došlo ke zvýšení obsahu niobu a dusíku 

pro navýšení creepových charakteristik oceli při zvýšených teplotách. Podrobnější popis 

chemického složení je uveden v tabulce č. 4. Tato ocel se používá v podobě trubek 

pro přehříváky a přihříváky u kotlů spalujících fosilní paliva, topný olej a odpad. Strukturní 

stabilita, kterou ocel HR3C vykazuje, charakterizuje dobré mechanické vlastnosti 

při zvýšených teplotách, které jsou vyšší než u oceli SUPER 304H a jsou uvedeny v tabulce 

č. 5. Dále se tato ocel vyznačuje zlepšením již dříve zmíněné oxidační a korozní odolnosti, 

a rovněž i dobrou svařitelností [7, 16]. 

Tabulka č. 4 Chemické složení oceli HR3C [20] 

 

Tabulka č. 5 Mechanické vlastnosti oceli HR3C při vyšších teplotách [20] 

 

 Tvrdost oceli HR3C podle Vickerse při teplotě expozice 700°C rapidně narůstá 

s dobou expozice oceli oproti výchozímu stavu po rozpouštěcím žíhání. Svého maxima 

tvrdost dosahuje přibližně po 1000 hodinách a poté dochází k mírnému poklesu s dobou 

expozice při zvýšené teplotě, avšak stále si vysoké hodnoty tvrdosti zachovává. Při měření 

nárazové práce bylo zjištěno, že hodnoty nárazové práce oceli HR3C velmi dramaticky klesají 

s dobou expozice. Po 200 hodinách při 700°C došlo ke snížení nárazové práce z původní 

hodnoty 220J na výsledných 7J. Tyto velmi nízké hodnoty zůstaly zachovány i po delší době 

expozice oceli [16]. 

 Mikrostrukturní analýza oceli HR3C po rozpouštěcím žíhání prokázala, že spolu 

s austenitickou matricí jsou v této oceli přítomny primární hrubé precipitáty MX. Při expozici 

C Si Mn P S Cr Ni Nb N
min. - - - - - 23,0 17,00 0,20 0,15
max. 0,10 1,50 2,00 0,030 0,030 27,0 23,00 0,60 0,35
min. - - - - - 22,8 16,85 0,15 0,14
max. 0,11 1,55 2,04 0,035 0,035 27,2 23,20 0,65 0,36

Obsah prvků [hm.%]

Analýza 
taveniny
Analýza 

kusu

HR3C
Označení oceli

100 200 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

Rp1,0 265 230 210 210 200 195 190 185 180 180 175 175

Rp0,2 240 205 190 190 180 175 170 165 160 160 155 155

Rm 590 540 525 525 520 520 510 490 465 435 395 345

HR3C

Označení 
oceli

Zkušební 
hodnoty

Hodnoty mechanických vlastností [MPa]

Teplota [°C]
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této oceli při teplotách 650°C docházelo k precipitaci karbid

zrn, nicméně tyto precipitáty 

i intragranulárně. Dále se v této oceli nacházejí 

jemné a homogenně rozptýlen

hrají velmi důležitou roli př

literatuře určitý rozkol o výskytu 

při vysokých teplotách velice škodlivá.

po expozici po době více než 30

o výsledky výpočtů pomocí software Thermo

HR3C možná [16]. Titíž auto

rovnovážnými fázemi M23C

obsahu C v oceli na molární zlomek fáze 

obrázku lze pozorovat, jak je 

lineárně závislý (obr. 11.a), kdežto molární zlomek fáze NbCrN je stabilní se zvyšujícím se 

obsahem C v oceli (obr. 11.

silně klesající (obr. 11.c) [16]

Obr. 11 Vliv obsahu C na molární zlomek 

 Na obrázku 12 je možné pozorovat vliv 

NbCrN a σ fáze v oceli HR3C. 

molárního zlomku M23C6 s rostoucím obsahem N v oceli, nebo

M23C6 nerozpouští. Nicméně

obsahem N v oceli byl potvrzen (obr. 12.b), 

NbCrN je závislé na obsahu Cr a Nb v oceli. P

množství σ fáze v oceli má pozitivní výsledky a 

N vykazuje téměř lineárně klesající k
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i teplotách 650°C docházelo k precipitaci karbidů M23C6 př

tyto precipitáty mohou při delších časech výdrže při vyšší teplot

. Dále se v této oceli nacházejí částice precipitátu typu NbCrN, které jsou 

ě rozptýlené uvnitř zrn austenitické matrice. Všechny uvedené precipitáty 

roli při zpevnění oceli HR3C. U sledované oceli 

itý rozkol o výskytu σ fáze, která je křehká a pro mechanické vlastnosti oceli 

vysokých teplotách velice škodlivá. Podle [7] se σ fáze nevyskytuje ve sledované oceli ani 

více než 30 000 hodin při teplotách 600 až 800°C. 

ů pomocí software Thermo-Calc, podle kterých je precipitace 

Titíž autoři publikovali ve své studii závislos

C6, NbCrN a σ fází, a prvky C, N a Nb nacházející se v oceli. 

obsahu C v oceli na molární zlomek fáze M23C6, NbCrN a σ fáze zobrazuje obr. 

obrázku lze pozorovat, jak je vztah mezi molárním zlomkem fáze M23C

a), kdežto molární zlomek fáze NbCrN je stabilní se zvyšujícím se 

11.b). Molární zlomek σ fáze vykazuje lineární tendenci, která je 

[16]. 

hu C na molární zlomek fáze M23C6 (a), NbCrN (b) a σ

při 650°C [16] 

je možné pozorovat vliv obsahu N na molární zlomek fáze M

fáze v oceli HR3C. U obrázku 12. a) nelze s jistotou ur

s rostoucím obsahem N v oceli, neboť dusík se v uvedeném karbidu 

Nicméně předpoklad zvýšení molárního zlomku fáze NbCrN s rostoucím 

obsahem N v oceli byl potvrzen (obr. 12.b), přičemž maximum molárního zlomku fáze 

NbCrN je závislé na obsahu Cr a Nb v oceli. Přídavek N pro potlač

v oceli má pozitivní výsledky a závislost molárního zlomku 

ěř ě klesající křivku, jak ilustruje obr. 12. c) [16].
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převážně po hranicích 

ři vyšší teplotě precipitovat 

ce precipitátu typu NbCrN, které jsou 

Všechny uvedené precipitáty 

oceli panuje v dostupné 

mechanické vlastnosti oceli 

áze nevyskytuje ve sledované oceli ani 

i teplotách 600 až 800°C. Jiní autoři se opírají 

podle kterých je precipitace σ fáze v oceli 

závislost mezi teplotně 

, a prvky C, N a Nb nacházející se v oceli. Vliv 

áze zobrazuje obr. 11.  Na tomto 

C6 a obsahem C v oceli 

a), kdežto molární zlomek fáze NbCrN je stabilní se zvyšujícím se 

lineární tendenci, která je 

 

σ fáze (c) v oceli HR3C 

obsahu N na molární zlomek fáze M23C6, 

U obrázku 12. a) nelze s jistotou určit důvod zvýšení 

ť dusík se v uvedeném karbidu 

edpoklad zvýšení molárního zlomku fáze NbCrN s rostoucím 

maximum molárního zlomku fáze 

ídavek N pro potlačení vzniku většího 

závislost molárního zlomku σ fáze na obsahu 

. 
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Obr. 12 Vliv obsahu N na molární zlomek 

 Z důvodu přísady Nb do oceli HR3C byla provád

množstvím a molárním zlomkem fáze 

patrné, že množství niobu v oceli má jen nepatrný vliv na molární zlomek fáze M

která tedy vykazuje mírně 

v oceli bude růst i molární zlomek fáze NbCrN, což prokázala i samotn

Negativní vliv většího množství Nb p

molární zlomek σ fáze (obr. 

zejména křehkolomových vlastností p

Obr. 13 Vliv obsahu Nb na molární zlomek 

2.3 Svařování austenitických ocelí

 Svařování je definováno jako nerozebíratelné

meziatomových vazeb, které se používá od plast

hlediska stejných materiálů

koncepce průmyslových výrobk

a je tedy potřeba svařovat materiály r
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Vliv obsahu N na molární zlomek fáze M23C6 (a), NbCrN (b) a σ

při 650°C [16] 

řísady Nb do oceli HR3C byla prováděna studie vztahu mezi 

a molárním zlomkem fáze M23C6, NbCrN a σ fáze (obrázek 

patrné, že množství niobu v oceli má jen nepatrný vliv na molární zlomek fáze M

rostoucí průběh (obr. 13.a). Je patrné, že s rostoucím obsahem Nb 

st i molární zlomek fáze NbCrN, což prokázala i samotn

ětšího množství Nb přítomného v oceli je dokázáno tím

obr. 13.c), což je velmi nežádoucí z hlediska degradace 

vlastností při vysokých teplotách [16]. 

Vliv obsahu Nb na molární zlomek fáze M23C6 (a), NbCrN (b) a σ

při 650°C [16] 

ování austenitických ocelí 

definováno jako nerozebíratelné spojování 

meziatomových vazeb, které se používá od plastů až po oceli. Svař

hlediska stejných materiálů se nazývá svařování homogenní. Nicméně

myslových výrobků, jež jsou sestaveny z konstrukčních částí r

řovat materiály různorodé z pohledu chemického složení. V tomto 
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σ fáze (c) v oceli HR3C 

ěna studie vztahu mezi jeho 

fáze (obrázek 13). Z této studie je 

patrné, že množství niobu v oceli má jen nepatrný vliv na molární zlomek fáze M23C6, 

e s rostoucím obsahem Nb 

st i molární zlomek fáze NbCrN, což prokázala i samotná studie (obr. 13.b). 

je dokázáno tím, že se zvyšuje 

z hlediska degradace užitných, 

 

σ fáze (c) v oceli HR3C 

 materiálů dosažením 

Svařování z chemického 

ování homogenní. Nicméně v praxi se využívají 

ch částí různých materiálů 

z pohledu chemického složení. V tomto 
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případě se jedná o svařování heterogenní. Tento typ svarového spoje vyžaduje vyšší pozornost 

než svar homogenní. I přes tuto skutečnost existují oceli, které jsou z pohledu vytváření 

homogenního svarového spoje komplikované. Jedná se například o austenitické nerezavějící 

oceli, jež jsou v porovnání s ocelemi nízkouhlíkovými obtížněji svařitelné, neboť je potřeba 

dosáhnout ve svaru korozních a mechanických vlastností obdobných jako v základním 

materiálu z důvodu jejich používání v náročnějších provozních podmínkách [21]. 

 Existují čtyři možné transformace v průběhu tuhnutí a v pevném stavu pro svarový 

kov austenitických nerezavějících ocelí, jež jsou znázorněny v tabulce č. 6. Tyto typy tuhnutí 

a jejich reakce jsou vztaženy pro diagram Fe-Cr-Ni. I přes rozdílnou výslednou strukturu mají 

typy tuhnutí A a AF stejný počátek, jenž je spjatý s krystalizací primární austenitické 

struktury, přičemž jako primární fáze vznikající po tuhnutí je zde austenit. Jinak je tomu 

u typů tuhnutí FA a F, u kterých je primární fáze vzniklá po tuhnutí svarového kovu 

identifikována jako delta ferit. Dále jsou u těchto typů tuhnutí pozorovány změny 

mikrostruktury během transformací v pevném stavu, jež jsou zapříčiněny nestabilitou feritu 

při nižších teplotách [22]. 

Tabulka č. 6 Možné typy tuhnutí, reakce a výsledné mikrostruktury ve svarovém kovu austenitické 

nerezavějící oceli [22] 

 

 Při svařování dochází kvůli množství vneseného tepla k ovlivnění základního 

materiálu v určitém rozsahu, jenž záleží na vybraném způsobu svařování. Výsledné vlastnosti 

této tepelně ovlivněné zóny (TOZ) závisí na složení a mikrostruktuře základního materiálu. 

V TOZ může docházet k růstu zrna, ale ne nijak rapidně a až při vyšším množství vneseného 

tepla. Další možností změny v TOZ oproti neovlivněnému materiálu je transformace 

austenitické matrice na ferit při ohřátí matrice těsně pod teplotu solidu. Tato změna je tím 

pravděpodobnější, čím vyšší je poměr Creq/Nieq ve slitině. Vzniklý ferit vyskytující se 

Plně austenitická

Ferit na buňkách a hranicích dendritů

Ferit s morfologií dendritu nebo laťkový ferit vyplývající 
z transformace feritu na austenit

Acikulární ferit nebo feritická matrice s hranicemi zrn 
austenitu a deskami Widmanstattenova austenitu

Typ tuhnutí Reakce Mikrostruktura

A

AF

FA

F

L → L+A → A

L → L+A → L+A+ (A+F)eut 

→ A + Feut

L → L+F → L+F+ 
(F+A)per/eut → F+A

L → L+F → F → F+A
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na hranicích austenitických zrn zpomaluje růst zrn a zmenšuje náchylnost k likvačnímu 

praskání. Z důvodu pomalé transformace austenitu na ferit a poměrně rychlému teplotnímu 

cyklu v TOZ je stupeň formování feritu obvykle nižší [22]. 

 Jelikož dochází v TOZ k ohřátí základní matrice až na teplotu blízkou teplotě solidu, 

fáze přítomné v matrici se mohou rozpouštět a během ochlazování může vzniknout přesycený 

tuhý roztok. Z tohoto důvodu mohou v TOZ vyprecipitovat různé fáze. Jedná se především 

o karbidy a nitridy vzniklé na hranicích zrn austenitu. V případě, že se ve struktuře vyskytuje 

ferit, mohou fáze vznikat na rozhraní feritu a austenitu. Morfologie, velikost a distribuce 

vzniklých fází záleží jak na složení základního materiálu, tak i na teplotním cyklu TOZ. 

V případě ocelí obsahujících vyšší množství Cr mohou vznikat fáze M23C6, jež mohou vést 

ke zcitlivění struktury z pohledu korozní odolnosti, již dříve popsané v kapitole 2.1.1.1. 

 Je-li svařovaná ocel bohatá na Ti a Nb a dochází k tvorbě fáze MC bohaté na tyto 

prvky na hranicích austenitických zrn, může docházet v TOZ vlivem vneseného tepla 

při svařování k vytvoření tenkého kapalného filmu, jenž způsobuje jev likvačního praskání 

oceli. Tento nežádoucí jev je možný i při segregaci prvků síry a fosforu na hranicích zrn, 

přičemž prvně jmenovaný prvek je z pohledu likvačního praskání mnohem škodlivější [22]. 

 Používání předehřevu a teploty interpass u austenitických nerezavějících ocelích není 

vždy nutné jako v případě martenzitických ocelí. Vysoká teplota předehřevu a teplota 

interpass vede ke snížení rychlosti ochlazování, ale protože transformace feritu na austenit se 

děje při vysokých teplotách, nemají tyto opatření příliš velký efekt. Nicméně je potřeba brát 

v úvahu, že při výrazném zpomalení ochlazovací rychlosti by mohlo dojít k precipitaci 

karbidů způsobujících zcitlivění struktury z pohledu korozní odolnosti, proto je potřeba zavést 

určitou maximální hodnotu teploty interpass. Tepelné zpracování po svařování se provádí 

za účelem snížení zbytkového pnutí u součástí s vyššími parametry tloušťky, a pro upravení 

mikrostruktury. Odstranění zbytkového pnutí je důležité pro součásti, na něž jsou kladeny 

vysoké požadavky z hlediska rozměrové stability, ale i pro součásti, jež jsou vystaveny 

podmínkám, kde by mohlo docházet ke koroznímu napadení pod napětím [22]. 

 Při svařování austenitických ocelí se nesmí zapomínat na praskání svarů během 

tuhnutí, tzv. horké trhliny. Tyto trhliny jsou způsobeny eutektikem obsahující nečistoty jako 

síru a fosfor a jsou primárně závislé na složení oceli. Nejvíce náchylné jsou plně austenitické 

oceli (typ A) a austenitické oceli stabilizované (typ AF), protože austenit má malou 
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rozpustnost síry a fosforu. Naopak typy svarů FA a F mají lepší odolnost proti horkým 
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proti pokluzu po hranicích zrn při zvýšených teplotách. Vyšší odolnost proti DDC vykazují 

materiály, ve kterých se mohou vytvářet sekundární fáze, jež mohou bránit růstu zrn [22, 23]. 

 Další zhoršení mechanických vlastností po svařování, především tažnosti, je spojeno 

s tvorbou sekundárních precipitátů σ a χ fáze. Ke tvorbě těchto fází, které znehodnocují 

rovněž korozní odolnost, dochází v teplotním intervalu 500 až 1050°C a jsou blíže popsány 

v kapitolách 2.1.2.2 (σ fáze) a 2.1.2.4 (χ fáze). Například u oceli, která by obsahovala 5% 

σ fáze by došlo k poklesu tažnosti na poloviční hodnotu. Výskyt výše uvedených 

sekundárních fází závisí na obsahu feritu v oceli, chemickém složení oceli a teplotních 

podmínkách [21]. 
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3 METODY ZKOUŠENÍ A HODNOCENÍ CREEPOVÝCH 

CHARAKTERISTIK OCELÍ 

 V případě návrhu součásti zařízení, případně konstrukce, jež má být užívána 

při podmínkách tečení, je potřeba brát v úvahu délku jejich životnosti, která se pohybuje 

kolem hodnot 2.105 provozních hodin. Pro zjištění, zda i po takto dlouhé době bude schopen 

materiál plnit svou požadovanou funkci, je potřeba provádět řadu časově náročných zkoušek 

tečení. Pro zajištění seriózních výsledků meze pevnosti při tečení a jejich extrapolaci 

pro výsledné doby exploatace materiálu po dobu 2.105 provozních hodin, je potřeba provádět 

zkoušky tečení nejméně po dobu 7.104 hodin, tj. při extrapolačním poměru 3 nebo 3,5 [5, 28]. 

 Všeobecně je známo, že existuje velmi úzká provázanost mezi chemickým složením 

a mikrostrukturou oceli. Tento fakt musí být brán v úvahu, neboť zkoušky tečení jsou 

prováděny pro různé strukturní stavy dané chemickým složením a ošetřením vyrobené oceli, 

a pro různá tepelná zpracování konkrétního výrobku. Samotné zkoušky tečení se 

pro konkrétní materiál provádí na 4 až 6 úrovních teploty zvolených okolo předpokládané 

teploty expozice, ale předpokládanou pracovní teplotu by neměly překročit o 50°C. 

Pro každou zvolenou teplotu je dále vybrána široká škála výchozích napětí, které jsou zvoleny 

tak, aby bylo možné výsledky zkoušek tečení použít k extrapolaci na doby požadované 

životnosti zařízení [5, 29]. 

3.1 Metoda creepových zkoušek s konstantním tahovým zatížením  

 Jedná se o metodu pro zkoušení creepových charakteristik ocelí, která využívá 

jednoduchého principu, kdy na zkušební vzorek je zavěšeno závaží pomocí pákového 

mechanismu zkušebního stroje (obr. 15). Takto aplikované zatížení je po celý průběh zkoušky 

konstantní. U této metody se určuje charakteristika materiálu nazývaná mez tečení, nebo se 

stanovuje mez pevnosti při tečení. Výsledky obou těchto charakteristik jsou vztaženy 

k počátečnímu (nominálnímu) napětí. Je to z toho důvodu, že skutečné napětí v průběhu 

creepové zkoušky při konstantním tahovém zatížení vzrůstá. Tato změna je v průběhu 

creepové zkoušky přítomná i přes skutečnost, že exponovaný objem zkušebního vzorku se 

nemění a kontrakce zkušebního vzorku jsou po celé jeho měrné délce rovnoměrné. Důvodem, 

proč v průběhu zkoušky vzrůstá napětí je změna efektivního průřezu zkušebního vzorku. Tato 

skutečnost je zapříčiněna především vznikem kavit a trhlin na hranicích zrn, což jsou vlastně 
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dutiny zeslabující efektivní průřez zkušebního vzorku. Další mechanismus přispívající 

k redukci efektivního průřezu zkušebního vzorku v průběhu creepové zkoušky je oxidace 

[24, 25]. 

 V praxi se používají konstrukce a zařízení, které jsou posuzovány z hlediska odolnosti 

proti plastické deformaci. U těchto konstrukcí jsou stanoveny mezní hodnoty plastické 

deformace během creepové expozice materiálu, jež jsou obvykle voleny v rozmezí 0,2 - 1,0%. 

Creepová charakteristika materiálu mez tečení RT je v podstatě napětí, které je potřebné 

pro způsobení stanovené plastické deformace zkušebního vzorku při dané teplotě za určitou 

dobu. Při zkouškách meze tečení je sledovaným parametrem zkoušky např. čas t1%, po kterém 

dojde k zastavení zkoušky a jenž odpovídá 1% plastické deformace zkušebního vzorku 

při zadaných parametrech zkoušení. Při popisu meze tečení je značka RT doplněna o údaje 

jako jsou teplota zkoušení (°C), doba trvání zkoušky (h) do dosažení požadované deformace, 

a velikost mezní hodnoty plastické deformace (%), např. R / / /  [26, 27]. 

 Druhé kritérium odolnosti materiálu proti tečení nazývané mez pevnosti při tečení RmT 

představuje takovou hodnotu napětí, při kterém dojde k přetržení zkušebního vzorku při dané 

teplotě za určitou dobu. Postup zkoušky tečení je obdobný jako v případě vyhodnocování 

meze tečení s tou výjimkou, že u kritéria meze pevnosti při tečení se vyhodnocuje doba tf. Je 

to čas potřebný pro přetržení zkušebního vzorku při daných parametrech zkoušky. Rovněž 

u tohoto kritéria je značka RmT doplněna o index teploty zkoušení (°C) spolu s indexem doby 

potřebné do lomu (h), např. R / /  [26, 27]. 

 

Obr. 15 Schéma zkušebního stroje pro metodu zkoušení creepových charakteristik při konstantním 

tahovém zatížení [25] 
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3.2 Metody hodnocení creepových charakteristik ocelí 

 Pro extrapolaci výsledků zkoušek tečení je možno využít několik různě založených 

metod. Základní metody extrapolace, které jsou v literatuře uváděny a popsány, je možno 

rozdělit na dvě základní metody [29]: 

• metody grafické, 

• metody parametrické. 

3.2.1 Metody grafické 

 Metoda grafická je metoda nejsnadnější, kterou lze využít i k hodnocení zbytkové 

životnosti materiálu po exploataci. Přesnost této metody je v první řadě založena na rozpětí 

doby trvání zkoušek tečení a na použití vhodného extrapolačního poměru (extrapolované 

doby ke skutečné době trvání zkoušek tečení), jenž by neměl překročit hodnoty 3 až 3,5, 

jak již bylo uvedeno výše. 

 Jak již napovídá název těchto metod, výsledkem je grafická závislost například σ - t 

(napětí - doba do lomu), jež představuje jednu z materiálových charakteristik oceli 

při zvýšených teplotách a to pevnost při tečení. Tato závislost je vyznačena pro konstantní 

teploty. Další užitečnou charakteristiku vlastností materiálu při zvýšených teplotách, jež se 

může stanovit graficky, je závislost časové meze pevnosti při tečení na teplotě RmT - f(T) [29]. 

3.2.2 Metody parametrické 

 Existuje poměrně velké množství parametrických metod, které byly vyvinuty 

pro predikci odolnosti materiálu proti tečení. Mezi velmi používané metody patří Larson -

Millerova metoda, rovnice SVÚM a Seifertova metoda, které jsou v této práci popsány níže. 

Další používané metody jsou např. Sherby - Dornova, Manson - Haferdova a jiné, které jsou 

diskutovány a popsány např. v [29]. Všechny parametrické metody jsou založeny 

na vytvoření parametru (P) specifického pro každou jednotlivou metodu. Tento parametr plní 

funkci transformační, kdy dochází k převedení závislostí v souřadnicích log σ - log t pro různé 

teploty na jednu závislost v souřadnicích log σ - parametr P. Při porovnání různých metod 

pro extrapolování výsledků zkoušek tečení stejného materiálu se došlo k závěru, že vykazují 

méně či více rozdílné výsledky. Tyto rozdíly jsou způsobeny předpoklady, jež byly přijaty 

autory při odvozování jednotlivých vztahů [29]. 
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 Larson - Millerova metoda (L-M) 

 Obecná L-M rovnice (1) spočívá v parametrizaci dvou hlavních proměnných, teploty 

a doby do lomu. Samotná konstituce tohoto vztahu vychází z Arrheniovy závislosti, která 

udává, že rychlost procesu je závislá na teplotě. Konstanta C ve vztahu (1) je závislá 

na materiálu a podmínkách tečení. Z tohoto vztahu lze také vyvodit závěr, že se zvyšující se 

teplotou bude docházet k prodlužování doby do lomu a naopak při nižší provozní teplotě bude 

konstrukce mít delší životnost [27, 29]. 

0 … + 1 ∙ log + 2 ∙ 2 +  … +  ∙ = ∙ log + , (1) 

která se pro limitní závislost log T - log t redukuje na tvar: 

0 + 1 ∙ log = ∙ log + , (1a) 

kde: σ je napětí (MPa), 

 T - absolutní teplota (K), 

 t - doba do lomu (h), 

 A0 až Ak a C - konstanty. 

 Výsledné hodnoty predikce získané pomocí L-M rovnice 1. řádu (1a) z výsledků 

zkoušek tečení nejsou vždy relevantní vzhledem k reálným hodnotám odolnosti určitého 

materiálu proti tečení. Tyto hodnoty jsou ve výsledku nadhodnocovány, neboť L-M rovnice 1. 

řádu zanedbává nelinearitu poklesu křivek odolnosti proti tečení s rostoucí dobou do lomu. 

Výsledky získané pomocí L-M rovnice 2. respektive 3. řádu jsou přesnější, protože je zde 

předpokládána parabolická závislost křivek odolnosti materiálu proti tečení. Nicméně i tyto 

druhy rovnic L-M metody se mohou od skutečných hodnot meze pevnosti při tečení lišit 

z důvodu rychlého odklonu křivky od předpokládané závislosti po opuštění oblasti pokryté 

experimentálními body [30]. 

 Rovnice SVÚM 

 U této parametrické rovnice SVÚM (2) je predikce odolnosti materiálu proti tečení 

založena na vyjádření závislosti doby do lomu na napětí a teplotě. Výpočet funkce teploty 

a napětí vyjadřují rovnice (3) a (4) uvedeny níže [31]. Výhodou této metody jsou velmi přesné 

hodnoty predikce creepové pevnosti. Konstanty pro creepové oceli uvedené v rovnicích lze 
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najít v příslušných materiálových listech, nebo v normách ČSN žárupevných ocelí před jejich 

harmonizací s EN. 

log = + ∙ + ∙ ∙ + ∙  (2) 

= 1 − 1
 (3) 

= sinh ∙ ∙  (4) 

Kde: σ je napětí (MPa), 

 T - absolutní teplota (K), 

 t - doba do lomu (h), 

 A1 až Ak a C - konstanty. 

 Seifertova metoda 

 Existují případy, ve kterých není možné použít L-M rovnici 3. řádu z již výše 

zmíněných důvodů, kdy nastává rychlý odklon křivek od předpokládané závislosti z důvodu 

polynomického charakteru této rovnice. V tomto případě lze pro výpočet mezí pevnosti 

při tečení využít Seifertova parametrického vztahu (5), který byl z rovnice Larson - Millera 

odvozen a který vyjadřuje aplikované napětí nebo mez pevnosti při tečení jako kvadratickou 

funkci teplotně - napěťového parametru P, jenž je definován v rovnici (6) [32]. 

log = + +  (5) 

= ∙ + ∙ 10  (6) 

Kde: RmT je mez pevnosti při tečení (MPa), 

 T - absolutní teplota (K), 

 tr - doba do lomu (h), 

 C - optimalizovaná konstanta, 

 A0, A1, A2 - konstanty.  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

4 METALOGRAFICKÁ ANALÝZA  ZÁKLADNÍHO 

MATERIÁLU A SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI SUPER 304H 

 Pro provedení praktické části byla zvolena austenitická žárupevná ocel SUPER 304H, 

jejíž chemické složení je uvedeno v tab. 7. Ocel byla dodána ve formě trubek o rozměrech 

38,0mm x 6,3mm x 5700mm. Dodaná ocel byla již tepelně zpracována s použitými parametry 

tepelného zpracování 1150°C/2min/voda. Podrobněji je tato ocel rozebrána v kapitole 2.2.1. 

Tabulka č. 7 Chemické složení trubek z oceli SUPER 304H 

 

 Na dodaných trubkách se prováděly homogenní svarové spoje na orbitálním automatu 

Autotig 250 firmy Polysoude. Jako přídavný materiál pro svařování této oceli byl zvolen drát 

průměru 0,8mm obchodní značky Thermanit 304 H Cu, který je speciálně vyvinutý 

pro studovanou ocel. Chemické složení tohoto přídavného materiálu je uvedeno v tab. 8. 

Prováděn byl 3 vrstvý svarový spoj. Na části svařovaných trubek se provádělo tepelné 

zpracování po svařování (PWHT). Jednalo se o rozpouštěcí žíhání s parametry 

1130°C/1h/voda. 

Tabulka č. 8 Chemické složení přídavného drátu Thermanit 304 H Cu 

 

 Vzorky pro metalografickou analýzu byly připraveny broušením, leštěním a leptáním 

pro vyvolání struktury. Hodnocení mikrostruktury bylo prováděno na optickém mikroskopu 

Olympus GX51. 

4.1 Metalografická analýza trubek z oceli SUPER 304H 

 Vzorky pro metalografickou analýzu byly odebrány z trubek z oceli SUPER 304H 

v dodaném stavu od výrobce a po PWHT (SH a SH+TZ). Mikrostruktura těchto vzorků byla 

zviditelněna pomocí leptání v leptadle V2A. Leptáním bylo dosaženo zviditelnění jemnozrnné 

C Si Mn P Cu Cr Ni Nb B N Al
SUPER 304H 0,08 0,25 0,81 0,003 3,07 18,3 9 0,49 0,004 0,11 0,005

Označení oceli
Obsah prvků [hm.%]

C Si Mn P S Cr Mo Ni Nb N Cu
Thermanit 304 H Cu 0,098 0,38 3,33 0,002 0,001 18,04 0,67 15,67 0,45 0,189 3,05

Označení materiálu
Obsah prvků [hm.%]
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nerovnoměrné austenitické struktury u obou studovaných vzork

rovněž pozorovat vylouč

vyloučeného precipitátu mírn

pozorována oblast s lokálním na

Obr. 16

Obr. 17
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rné austenitické struktury u obou studovaných vzorků. V obou p

ž pozorovat vyloučené precipitáty. V případě vzorku SH

eného precipitátu mírně vyšší. U vzorku po tepelném zpracování (S

last s lokálním nahrubnutím zrn u vnějšího povrchu trubky (obr. 

. 16 Mikrostruktura vzorku SH,  zv. 50x

. 17 Mikrostruktura vzorku SH,  zv. 100x
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V obou případech lze 

H+TZ bylo množství 

u po tepelném zpracování (SH+TZ) byla 

jšího povrchu trubky (obr. 20). 

 

zv. 50x 

 

zv. 100x 
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Obr. 19 

Obr. 20 Mikrostruktura vzorku S
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. 18 Mikrostruktura vzorku SH,  zv. 500x

 Mikrostruktura vzorku SH+TZ,  zv. 50x

Mikrostruktura vzorku SH+TZ - hrubá zrna u vnějšího povrchu
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zv. 500x 

 

zv. 50x 

 

jšího povrchu,  zv. 50x 
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4.2 Metalografická analýza

a) Hodnocení makrostruktury

 Pro makrostrukturní analýzu svarových spoj

leptány leptadlem Adler - 

svarový kov (SK), případně

zviditelněna oblast nerovnom

a u vzorku S304H-TZ došlo ke zviditeln

(obr. 24). Této problematice je dále v

tepelně ovlivněných oblastí, do které se zapo

i oblast hrubých zrn, je uvedena v tab. 9.
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 Mikrostruktura vzorku SH+TZ,  zv. 100x

 Mikrostruktura vzorku SH+TZ,  zv. 500x

Metalografická analýza svarových spojů trubek z oceli SUPER 304H

akrostruktury 

Pro makrostrukturní analýzu svarových spojů (obr. 23, 24) byly dodané vzorky 

 Matting. Pomocí leptání byl zviditelněn základní materiál (ZM), 

řípadně tepelně ovlivněná oblast (TOO). U 

noměrné struktury zasahující až do 3mm výšky vzorku 

TZ došlo ke zviditelnění oblasti hrubších zrn v oblasti ko

. Této problematice je dále věnována pozornost v hodnocení mikrostruk

ných oblastí, do které se započítávala v případě vzorku S304H

oblast hrubých zrn, je uvedena v tab. 9. 
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zv. 100x 

 

zv. 500x 

oceli SUPER 304H 

) byly dodané vzorky 

ěn základní materiál (ZM), 

 vzorku S304H byla 

zasahující až do 3mm výšky vzorku (obr. 23) 

ní oblasti hrubších zrn v oblasti kořene svaru 

nována pozornost v hodnocení mikrostruktury. Šířka 

ě vzorku S304H-TZ (obr. 24) 
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Obr. 23

Obr. 24

Tabulka č. 9 Šířka tepelně ovlivn

b) Hodnocení mikrostruktury

 Pro vyvolání mikrostruktury použito leptadlo V2A. 

S304H (bez PWHT) bylo

mikrostrukturu, která je patrná z obr. 

ve všech případech (obr. 

a uspořádání pod vnějším povrchem

 V případě analýzy 

shodná se vzorkem bez PWHT 

oblast po obou jeho stranách svaru

S304H S304H
S304H-TZ S304H

Vzorek Materiál

SZKANDERA, J. Vlastnosti a creepová odolnost svarových spojů
austenitických žárupevných ocelí pro přehříváky USC blok

VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014. 
 

Obr. 23 Makrostruktura vzorku S304H bez PWHT

Obr. 24 Makrostruktura vzorku S304H po PWHT

ě ovlivněných oblastí vzorku S304H, S304H-TZ 

Hodnocení mikrostruktury 

ostruktury použito leptadlo V2A. Mikrostrukturní analýzou vzorku 

bez PWHT) bylo zjištěno, že základní materiál má velmi jemnou austenitickou 

uru, která je patrná z obr. 25, 26. Tepelně ovlivněná zóna 

(obr. 27, 28). Dále byla pozorována oblast zrn odlišné velikosti 

ějším povrchem (obr. 29). 

ě analýzy vzorku S304H-TZ (po PWHT) byla pozorována

bez PWHT (obr. 30, 31). Rovněž byla zviditelně

stranách svaru (obr. 32, 33). Na rozdíl od vzorku bez PWHT byla

S304H 0,4 S304H
S304H 6,4 S304H

Materiál
Max. šířka 

TOOpravá [mm]
Materiál

Max. ší
TOOlevá [mm]
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bez PWHT 

 

po PWHT 

 

Mikrostrukturní analýzou vzorku 

no, že základní materiál má velmi jemnou austenitickou 

ěná zóna byla zviditelněna 

oblast zrn odlišné velikosti 

pozorována mikrostruktura 

ž byla zviditelněna tepelně ovlivněná 

Na rozdíl od vzorku bez PWHT byla 

1,1
4,8

Max. šířka 
TOOlevá [mm]
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u kořene svaru zjištěna po obou 

35), která souvisí s tepelně ovlivn

hrubých zrn se nachází i u vn

svařování nemůže souviset a je tedy s nejvyšší 

výroby trubek. 

 Velikost zrna byla hodnocena dle normy ASTM E112

který nebyl tepelně zpracován 

svaru byla velikost stanovena n

 V případě vzorku 

základního materiálu 8, 9, tedy shodná se základním materiálem bez tepelného zpracování. 

Avšak u kořene svaru byly zjišt

stanovena na -4, ostatní hrubá zrna dosahovala velikosti 1, 2.

Obr. 25
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ěna po obou jeho stranách svaru rozsáhlá oblast zhrub

souvisí s tepelně ovlivněnou zónou. Nerovnoměrná struktura s lokálním výskytem 

i u vnějšího povrchu vzorku (obr. 36), kde evidentn

že souviset a je tedy s nejvyšší pravděpodobností spojena již s procesem 

Velikost zrna byla hodnocena dle normy ASTM E112-10. V př

ě zpracován dosahovala velikost zrna v základním materiálu 8, 9, u ko

svaru byla velikost stanovena na 5, 4. 

ě vzorku S304H-TZ, který byl tepelně zpracován, byla velikost zrna 

základního materiálu 8, 9, tedy shodná se základním materiálem bez tepelného zpracování. 

aru byly zjištěny zrna výrazně hrubší. U největšího zrna 

4, ostatní hrubá zrna dosahovala velikosti 1, 2. 

Obr. 25 Vzorek S304H - ZM, zv. 100x 
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hrublých zrn (obr. 32 - 

rná struktura s lokálním výskytem 

), kde evidentně s procesem 

podobností spojena již s procesem 

10. V případě vzorku S304H, 

dosahovala velikost zrna v základním materiálu 8, 9, u kořene 

 zpracován, byla velikost zrna 

základního materiálu 8, 9, tedy shodná se základním materiálem bez tepelného zpracování. 

ětšího zrna byla velikost zrna 
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Obr. 26

Obr. 27 Vzorek S304H

Obr. 28 Vzorek S304H 
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Obr. 26 Vzorek S304H - ZM, zv. 500x 

Vzorek S304H - kořen svaru (ZM-TOO-SK), 

Vzorek S304H - kořen svaru (SK-TOO-ZM), 
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zv. 25x 

 

zv. 25x 
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Obr. 29 Vzorek S304H 

Obr. 30

Obr. 31
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Vzorek S304H - nerovnoměrná mikrostruktura pod vnějším povrchem,

Obr. 30 Vzorek S304H-TZ - ZM,  zv. 100x

Obr. 31 Vzorek S304H-TZ - ZM,  zv. 500x
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jším povrchem, zv. 50x 

 

zv. 100x 

 
zv. 500x 
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Obr. 32 Vzorek S304H

Obr. 33 Vzorek S304H

Obr. 34 
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Vzorek S304H-TZ - kořen svaru (ZM-hrubá zrna-TOO-SK),

Vzorek S304H-TZ - kořen svaru (SK-TOO-hrubá zrna-ZM),

 Vzorek S304H-TZ - ZM-hrubá zrna, zv. 25x
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zv. 25x 
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Obr. 35 

Obr. 36 Vzorek S304H

c) Profily mikrotvrdosti

 Po hodnocení struktury u vzorku S304H bylo dále provád

na automatickém mikrotvrdom

Vyhodnocení bylo provádě

porovnání se vzorkem svarového spoje bez PWHT po creepové expozici. M

prováděno přes rozhraní základního materiálu (ZM) a svarového kovu (SK). 

představuje přibližné místo zóny ztavení materiál

provedeného měření činí 212 

relativně podobné hodnoty tvrdosti, avšak ZM1 vykazuje rovnom
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 Vzorek S304H-TZ - hrubá zrna,  zv. 50x

Vzorek S304H-TZ - hrubá zrna u vnějšího povrchu,  

mikrotvrdosti 

Po hodnocení struktury u vzorku S304H bylo dále prováděno 

automatickém mikrotvrdoměru Leco AMH 43 s aplikovaným zatížením 50 gram

Vyhodnocení bylo prováděno pouze pro vzorek S304H bez PWHT (obr. 37, 38

porovnání se vzorkem svarového spoje bez PWHT po creepové expozici. M

es rozhraní základního materiálu (ZM) a svarového kovu (SK). 

ibližné místo zóny ztavení materiálů. Průměrná hodnota 

ěř činí 212 ± 12 HV0,05. Ze získaných profilů je patrné, že ZM i SK mají 

 podobné hodnoty tvrdosti, avšak ZM1 vykazuje rovnoměrnější nam

46 

SZKANDERA, J. Vlastnosti a creepová odolnost svarových spojů nových typů 
íváky USC bloků. 

 

zv. 50x 

 

 zv. 50x 

ěno měření mikrotvrdosti 

ru Leco AMH 43 s aplikovaným zatížením 50 gramů. 

(obr. 37, 38) z důvodu 

porovnání se vzorkem svarového spoje bez PWHT po creepové expozici. Měření bylo 

es rozhraní základního materiálu (ZM) a svarového kovu (SK). Červená čára 

ů ěrná hodnota mikrotvrdosti 

ů je patrné, že ZM i SK mají 

ěrnější naměřené hodnoty 
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než ZM2 a SK. Při přechodu ZM1 i ZM2 do SK jsou zřetelně nižší hodnoty tvrdosti, avšak se 

nejedná o hodnoty minimální. 

 

Obr. 37 Vzorek S304H - profil mikrotvrdosti HV 0,05 (SK/ S304H) 

 

Obr. 38 Vzorek S304H - profil mikrotvrdosti HV 0,05 (SK/ S304H) 
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4.3 Metalografická analýza svarového spoje trubky z oceli SUPER 304H 

po creepové expozici 

 Výsledky creepové zkoušky vzorku (DS06) svarového spoje austenitické žárupevné 

oceli SUPER 304H a parametry creepové zkoušky jsou uvedeny v tab. 10. Vzorek byl 

pro metalografickou analýzu zalit do dentakrylu a následně odfrézován přibližně do 1/2 

tloušťky v podélném směru. Poté proběhla klasická příprava metalografického výbrusu 

v axiální rovině, tzn. broušení, leštění a leptání pro vyvolání požadované struktury. 

Tabulka č. 10 Parametry zkoušení, výsledky zkoušky a oblast porušení vzorku DS06 

 

a) Hodnocení makrostruktury 

 Pro vyvolání makrostruktury na porušeném vzorku DS06 bylo použito leptadlo Adler - 

Matting. Makrolept jasně prokázal, že porušení nastalo v oblasti základního materiálu 

v blízkosti svaru, jak lze pozorovat z obr. 39. Rovněž je v uvedeném obrázku červenou 

elipsou označená lokální oblast zúžení, které je dále věnována pozornost v mikrostrukturní 

analýze. Šířka tepelně ovlivněných oblastí je uvedena v tab. 11. 

 

Obr. 39 Vzorek DS06 (S304H-S304H) 

Tabulka č. 11 Šířka tepelně ovlivněných oblastí vzorku DS06 

 

DS06 S304H-S304H ne 700 110 6403 10,2 ZM-S304H

Kontrakce 
[%]

Oblast 
porušení

Vzorek Typ svaru PWHT
Teplota 

[°C]
Napětí 
[MPa]

Doba do 
lomu [h]

DS06 S304H 0,8 S304H 0,9

Vzorek Materiál
Max. šířka 

TOOpravá [mm]
Materiál

Max. šířka 
TOOlevá [mm]
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b) Hodnocení mikrostruktury 

 Jak již bylo uvedeno u rozboru makrostruktury, oblast lomu se nachází v základním 

materiálu SUPER 304H v blízkosti lomu. V oblasti lomové čáry porušené zkoušky DS06 

(obr. 40, 41) se nacházejí dutiny a kavity, jejichž detail lze vidět na obr. 42. Detail creepového 

kavitačního poškození v oblasti lokálního zúžení v základním materiálu lze vidět na obr. 43. 

V této zúžené oblasti byly mimo kavity také zjištěny natrženiny, resp. creepové trhliny 

vycházející z povrchu zkoušky. 

 Při mikrostrukturním rozboru za použití leptadla V2A došlo k vyvolání jemnozrnné 

austenitické struktury (obr. 44, 45). Z těchto obrázků lze pozorovat, že se po hranicích zrn 

vyskytuje značné množství karbidických částic tvořících řetízkovou morfologii. Karbidické 

částice byly rovněž pozorovány intragranulárně, místně se vyskytující v řádcích 

pravděpodobně po hranicích deformačních dvojčat. Tepelně ovlivněná oblast (obr. 46 - 48) je 

rovněž lemována karbidickými částicemi po hranicích zrn, místně se vyskytují kolem hranic 

zrn shluky velmi jemných karbidických částic (M23C6), což je patrné z obr. 48. 

 Vzorek DS06 byl podroben také elektrolytickému leptání v 10% NaOH v přístroji 

Lectropol - 5 firmy Struers pro zjištění přítomnosti δ feritu, případně σ fáze. V tomto případě 

se δ ferit i σ fáze nacházely po celé ploše výbrusu (obr. 49, 50). Velké množství velmi 

jemných částic σ fáze bylo pozorováno v okolí závitů hlavy vzorku, což ilustruje obr. 51. 

Pro zjištění, zda se opravdu jedná o částice σ fáze, byla prováděna energiově disperzní 

analýza (EDX) pomocí SEM JEOL JSM 5510. Výsledky jsou znázorněny na obr. 52, 53 

a v tab. 12. 

 

Obr. 40 Vzorek DS06 - lomová čára (strana 1), zv. 12,5x 
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Obr. 41 Vzorek DS06 - lomová čára (strana 2), zv. 12,5x 

 

Obr. 42 Vzorek DS06 - lomová čára (strana 1), zv. 100x 

 

Obr. 43 Vzorek DS06 - kavitační poškození, natrženiny vycházející z povrchu zkoušky v oblasti 

zúžení, zv. 50x 
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Obr. 44 Vzorek DS06 - ZM,  zv. 100x 

 

Obr. 45 Vzorek DS06 - ZM,  zv. 500x 

 

Obr. 46 Vzorek DS06 - SK-TOO-ZM, zv. 50x 
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Obr. 47 Vzorek DS06 - ZM-TOO-SK, zv. 50x 

 

Obr. 48 Vzorek DS06 - TOO (oblast s hrubšími zrny), zv. 500x 

 

Obr. 49 Vzorek DS06 Elektrolyticky leptáno - σ fáze po hranicích zrn + δ ferit , zv. 200x 
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Obr. 50 Vzorek DS06 Elektrolyticky leptáno - σ fáze (označena modrou šipkou), po hranicích 

zrn + δ ferit (označen červenou šipkou), zv. 500x 

 

Obr. 51 Vzorek DS06 Elektrolyticky leptáno - σ fáze v okolí závitů hlavy vzorku,    zv. 200x 
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Obr. 52 Vzorek DS06 - oblast s částici zvolenou pro EDX analýzu 

 

Obr. 53 Vzorek DS06 - kvalitativní analýza EDX spektra zjišťované částice 

Tabulka č. 12 Vzorek DS06 - výsledek kvantitativní EDX analýzy 

 

c) Profily mikrotvrdosti 

 Po hodnocení struktury vzorku DS06 bylo dále prováděno měření mikrotvrdosti 

na automatickém mikrotvrdoměru Leco AMH 43 s aplikovaným zatížením 50 gramů. Měření 

bylo prováděno přes rozhraní základního materiálu (ZM) a svarového kovu (SK). Výsledné 

Cr K 43,38 45,15
Fe K 56,62 54,85

Hmotnostní 
procenta

Atomární 
procenta

Prvek
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jsou uvedeny na obr. 54 a 55, kde červená čára př

místo zóny ztavení materiálů, oranžová přerušovaná čára pak představuje p

ů ěrná hodnota tvrdosti provedeného měření činí 246 

ovtrdosti je patrné, že hodnoty tvrdosti ve SK jsou opět podobné jako v ZM, 

 jsou o pár jednotek nižší. Výjimku tvoří naměřené hodnoty tvrdosti v ZM2 (obr. 55

ě vyšší hodnoty a v okolí lomu je velmi široký rozptyl tvrdosti, kter

100 jednotek HV0,05. Tato oblast se netýká TOO ZM2, kde jsou hodnoty podobné 

eným v ZM1. 

Vzorek DS06 - profil mikrotvrdosti HV 0,05 (S304H/SK)

Vzorek DS06 - profil mikrotvrdosti HV 0,05 (SK/S304H)
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velmi široký rozptyl tvrdosti, který činí 

Tato oblast se netýká TOO ZM2, kde jsou hodnoty podobné 
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5 STANOVENÍ CREEPOVÝCH VLASTNOSTÍ 

ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A SVAROVÝCH SPOJŮ 

AUSTENITICKÉ OCELI SUPER 304H 

 Creepové zkoušky byly prováděny v souladu s normou ČSN EN ISO 204 "Kovové 

materiály - Zkoušení tečení jednoosým tahem - Zkušební metoda" na strojích pákového typu 

s přímým zatížením. Ověřování creepových charakteristik této oceli probíhalo při teplotách 

650, 700 a 750°C v takovém rozmezí napětí, aby zabezpečilo spolehlivou extrapolaci 

výsledků. 

 Výsledky creepových zkoušek byly vyhodnocovány s využitím parametrických metod, 

které jsou blíže popsány v kapitole 3.2.2. Vyhodnocení bylo provedeno na: 

• Larson - Millerově rovnici 1. řádu (1a) 

• Seifertově rovnici (5) 

• Rovnici SVÚM (2) 

 Dále byl proveden přepočet výsledků creepových zkoušek pomocí Larson - Millerova 

parametru PLM (7) do jedné závislosti log(σ) = f(PLM). 

= ∗ + log  (7) 

kde: PLM - Larson - Millerův parametr, 

 T - absolutní teplota (K), 

 t - doba do lomu (h), 

 C - konstanta. 

 Larson - Millerova rovnice 3. řádu nebyla pro hodnocení creepových charakteristik 

oceli SUPER 304H využita z důvodu pro tento postup nedostatečného množství vstupních 

dat. 

5.1 Výsledky creepových zkoušek trubek z oceli SUPER 304H 

 Výsledkem vyhodnocování souborů creepových zkoušek získaných při teplotách 650, 

700 a 750°C je graf v souřadnicích napětí - čas pro každou zvolenou parametrickou rovnici. 

Grafy obsahují plné body, které indikují výsledky již prasklých zkušebních tyčí, a prázdné 



57 
 

 SZKANDERA, J. Vlastnosti a creepová odolnost svarových spojů nových typů 
austenitických žárupevných ocelí pro přehříváky USC bloků. 

VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014. 
 

body vykresleny jako symboly identického tvaru a barvy vyjadřující dosud probíhající 

zkoušky. 

5.1.1 Ve stavu bez PWHT 

 Graficky jsou výsledky creepových zkoušek zobrazeny na obr. 56 - 58, a to spolu se 

všemi metodami hodnocení, jednak pomocí rovnice Larsona - Millera 1. řádu (obr. 56), 

jednak podle Seifertovy rovnice (obr. 57) a podle rovnice SVÚM (obr. 58). 

 
Obr. 56 Výsledky extrapolace výchozího stavu oceli SUPER 304H (ZM) bez PWHT podle L-M 

rovnice 1. řádu 
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Obr. 57 Výsledky extrapolace výchozího stavu oceli SUPER 304H (ZM) bez PWHT 

podle Seifertovy rovnice 

 

Obr. 58 Výsledky extrapolace výchozího stavu oceli SUPER 304H (ZM) bez PWHT 

podle rovnice SVÚM 
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5.1.2 Ve stavu po PWHT 

 V tom případě jsou výsledky creepových zkoušek trubky z oceli SUPER 304H 

po PWHT vyhodnocovány opět s využitím parametrické rovnice Larsona - Millera 1. řádu 

(obr. 59), dále s pomocí Seifertovy rovnice (obr. 60) a rovnice SVÚM zobrazující velmi 

prudký odklon příslušných křivek k ose pořadnic. Všechny zpracovávané výsledky souboru 

creepových zkoušek jsou v tomto případě z již ukončených zkoušek. 

 
Obr. 59 Výsledky extrapolace výchozího stavu oceli SUPER 304H (ZM) po PWHT podle L-M 

rovnice 1. řádu 
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Obr. 60 Výsledky extrapolace výchozího stavu oceli SUPER 304H (ZM) po PWHT 

podle Seifertovy rovnice 

 

Obr. 61 Výsledky extrapolace výchozího stavu oceli SUPER 304H (ZM) po PWHT 

podle rovnice SVÚM 
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5.1.3 Srovnání výsledků 

 Pro grafiké srovnání byl proveden přepočet výsledků creepových zkoušek pomocí 

Larson - Millerova parametru PLM (7) do jedné závislosti log(σ) = f(PLM) (obr. 62, 63). Tento 

přepočet byl proveden pro soubor výsledků creepových zkoušek trubky z oceli SUPER 304H 

ve stavu před i po PWHT. Konstanta C ve vztahu (7) je závislá na materiálu a podmínkách 

zkoušky, a byla spočtena s využitím příslušných materiálových listů [17]. Pro porovnání 

výsledků byla v těchto grafech přidána plná křivka představující střední hodnoty z [17] 

a přerušována křivka, u které byly střední hodnoty sníženy o 20%. 

 

Obr. 62 Výsledky extrapolace výchozího stavu oceli SUPER 304H (ZM) bez PWHT pomocí L-M 

parametru PLM 

10

100

1000

21000 22000 23000 24000 25000 26000

L-M parametr PLM

σ
 
[M

P
a]

650°C

700°C

750°C

WB 550

-20%

S304H - ZM
bez PWHT



62 
 

 SZKANDERA, J. Vlastnosti a creepová odolnost svarových spojů nových typů 
austenitických žárupevných ocelí pro přehříváky USC bloků. 

VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014. 
 

 

Obr. 63 Výsledky extrapolace výchozího stavu oceli SUPER 304H (ZM) po PWHT pomocí L-M 

parametru PLM 

 Výsledky creepových zkoušek trubky z oceli SUPER 304H ve stavu bez i po PWHT 

byly vyhodnoceny jako hodnoty meze pevnosti při tečení a shrnuty do tab. 13 pro doby 

do lomu 104 a 105 hodin při teplotách 650, 700 a 750°C pro porovnání s hodnotami 

z materiálových listů (tab. 14). Přepočet výsledků pomocí rovnice SVÚM pro dobu 105 hodin 

nebyl možný z důvodu pro tento postup malého rozsahu vstupních dat. 

Tabulka č. 13 Srovnání extrapolovaných hodnot meze pevnosti při tečení výchozího stavu oceli 

SUPER 304H 
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Tabulka č. 14 Hodnoty meze pevnosti při tečení oceli SUPER 304H podle [17] 

 

5.2 Výsledky creepových zkoušek svarových spojů trubek z oceli SUPER 

304H 

5.2.1 Ve stavu bez PWHT 

 Z důvodu nedostatku doposud ukončených creepových zkoušek svarových spojů 

trubek z oceli SUPER 304H po PWHT bylo prováděno pouze vyhodnocení výsledků 

creepových zkoušek svarových spojů této oceli ve stavu bez PWHT. Stejně jako v případě 

hodnocení výsledků základního materiálu jsou soubory hodnot z creepových zkoušek 

zpracovány do grafické podoby pomocí rovnice Larsona - Millera (obr. 64), dále pomocí 

Seifertovy rovnice (obr. 65) a pomocí rovnice SVÚM (obr. 66). 

 

Obr. 64 Výsledky extrapolace homogenního svarového spoje oceli SUPER 304H bez PWHT 

podle L-M rovnice 1. řádu 
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Obr. 65 Výsledky extrapolace homogenního svarového spoje oceli SUPER 304H bez PWHT 

podle Seifertovy rovnice 

 

Obr. 66 Výsledky extrapolace homogenního svarového spoje oceli SUPER 304H bez PWHT 

podle rovnice SVÚM 
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5.2.2 Srovnání výsledků 

 Opět bylo provedeno grafické srovnání výsledku creepových zkoušek do jediné 

závislosti log(σ) = f(PLM) (obr. 67, 68) pro všechny zkoumané teploty s využitím Larson - 

Millerova parametru PLM jako v případě základního materiálu trubek. Grafická srovnání 

souborů hodnot z creepových zkoušek jsou pro výsledky zkoušek jak před PWHT, 

tak i po PWHT. Z obr. 68 je dobře patrné, že doposud nebylo ukončeno dostatečné množství 

zkoušek, avšak větší část výsledků creepových zkoušek doposud běžících již udává hodnoty 

žárupevnosti, které se blíží středním hodnotám z materiálových listů [17] snížených o 20%. 

 

Obr. 67 Výsledky extrapolace homogenního svarového spoje oceli SUPER 304H bez PWHT 

pomocí L-M parametru PLM 
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Obr. 68 Výsledky extrapolace homogenního svarového spoje oceli SUPER 304H po PWHT 

pomocí L-M parametru PLM 

 Výsledky creepových zkoušek homogenních svarových spojů trubky z oceli SUPER 

304H ve stavu bez PWHT byly přepočteny na hodnoty meze pevnosti při tečení a jsou 

uvedeny v tab. 15 pro doby do lomu 104 a 105 hodin při teplotách 650, 700 a 750°C 

pro porovnání s hodnotami z materiálových listů (tab. 14). Jak bylo již výše uvedeno, 

vyhodnocení výsledků creepových zkoušek svarových spojů trubky po PWHT nebylo 

doposud možné učinit. Přepočet výsledků pomocí rovnice SVÚM pro dobu 105 hodin nebyl 

možný z důvodu pro tento postup malého rozsahu vstupních dat obdobně jako v případě 

hodnocení výsledků základního materiálu. 

Tabulka č. 15 Srovnání extrapolovaných hodnot meze pevnosti při tečení svarových spojů oceli 

SUPER 304H 
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6 DISKUZE DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

Hodnoty RmT, určené z výsledků creepových zkoušek jak základního materiálu, tak 

i homogenního svarového spoje trubek z oceli SUPER 304H, jež byly hodnoceny pomocí 

Larson - Millerova parametru PLM dokazují při srovnání se středními hodnotami meze 

pevnosti při tečení pro dobu 104 hodin, že žárupevnost námi hodnocených souborů je 

v dobrém souladu s požadavkem materiálového listu předmětné oceli. Za velmi nadějný 

výsledek lze považovat skutečnost, že v žádném ze sledovaných případů nedošlo 

k podkročení středních hodnot RmT snížených o 20%, které se považují za spodní mezní 

hodnoty z důvodu bezpečného užití materiálů, a tedy že jak výsledky sledovaného základního 

materiálu, tak i homogenního svarového spoje trubky z oceli SUPER 304H odpovídají 

z hlediska creepových charakteristik požadavkům na tuto ocel kladeným. 

 Při stanovení meze pevnosti při tečení pro dobu 105 hodin se u všech sledovaných 

souborů jedná o extrapolaci experimentálních hodnot nad maximální přípustný extrapolační 

poměr, který je stanoven ve výši 3 [33] (tedy pro kvalifikovanou extrapolaci hodnot /  

hodin je nutno mít k dispozici výsledky ukončené creepové zkoušky s dobou trvání na úrovni 

alespoň 33 000 hodin), a proto jsou tyto údaje uvedeny v příslušných tabulkách v kulatých 

závorkách. V případě užití vyššího extrapolačního poměru totiž nemusí dosažené výsledky 

adekvátně vystihnout strukturní změny, ke kterým dochází v materiálu během dlouhodobé 

creepové expozice. Extrapolace na doby do lomu 105 hodin bylo možno uskutečnit pouze 

pomocí Larson - Millerovy rovnice 1. řádu a rovnice Seifertovy, kdežto při použití rovnice 

SVÚM nebyla extrapolace věrohodná, protože malý rozsah vstupních dat, hlavně pak 

ukončených creepových zkoušek s delší dobou do lomu, způsobil prudký odklon příslušných 

křivek k ose pořadnic a extrapolované hodnoty RmT tak byly výrazně podhodnocené. 

Výsledky extrapolovaných hodnot meze pevnosti při tečení u všech souborů, kde je bylo 

možné provést, se nacházejí ve spodním rozptylovém pásmu okolo střední hodnoty uvedené 

v příslušných materiálových listech. Tyto výsledky je samozřejmě nutné brát v úvahu 

s nejvyšší opatrností a verifikovat je například ve srovnání s výsledky získanými u taveb 

prozkoušených již dříve, z pohledu očekávaného dlouhodobého provozního nasazení 

(projektované životnost moderních USC kotlů se pohybuje na úrovni 2-2,5.105 hodin),  jsou 

však nadějné. 
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 Výsledky mikrostrukturního hodnocení homogenního svarového spoje trubky z oceli 

SUPER 304H po creepové expozici rovněž odpovídaly očekávání a deklarovanému chování 

těchto ocelí. Byla pozorována jemnozrnná homogenní austenitická mikrostruktura s řetízky 

karbidů typu M23C6 po hranicích zrn, které vytvářely téměř souvislé síťoví. Přítomnost σ fáze, 

která byla jednoznačně prokázána jak metalograficky, tak i pomocí EDX analýzy u creepové 

zkoušky se stále relativně krátkou dobou do lomu, je u celé skupiny značek moderních 

austenitických žárupevných ocelí (Super 304H, TP 347HFG, HR3C, N709, aj.) zřejmě 

spojena s vyšší koncentrací chrómu a také přítomností silných karbidotvorných prvků (Nb, ale 

i V) v těchto ocelích, protože vznik této intermetalické fáze s nulovou rozpustností uhlíku 

podporuje jednak zvýšená koncentrace chrómu, jednak nízký obsah uhlíku, který je u těchto 

ocelí vyvázán do karbidů typu MX. Z pohledu ovlivnění creepové odolnosti nebyl doposud 

vliv této fáze v rámci rozsahu prováděného experimentu prokázán, neboť výsledky meze 

pevnosti při tečení odpovídají hodnotám, které jsou uvedeny v materiálovém listu, přesto je 

výskyt σ fáze ve studované oceli nežádoucí, neboť je velmi křehká a pro mechanické 

(a zejména křehkolomové) vlastnosti při vysokých pracovních teplotách velmi škodlivá. 

Tento fakt již byl v mnoha studiích dokumentován a je potvrzen např. pro ocel TP 347HFG i 

na trubkách po provozní expozici v podmínkách USC kotle po dobu 105 hodin [34]. 

 Mikrostrukturní hodnocení základního materiálu trubek z oceli SUPER 304H mimo 

očekávané jemnozrnné mikrostruktury doplněné precipitáty odhalilo také překvapivou 

strukturní anomálií ve formě hrubých zrn u vnějšího povrchu trubek po aplikování PWHT. 

Podobná oblast hrubých zrn se vyskytla i v případě homogenního svarového spoje této oceli, 

a to rovněž u vnějšího povrchu, a navíc byla rozsáhlá oblast hrubých zrn pozorována v oblasti 

kořene svaru, která se prokazatelně nachází v tepelně ovlivněné oblasti. Přítomnost těchto 

oblastí, které svým způsobem představují strukturní vruby a také z pohledu korozní odolnosti 

nejsou žádoucí, je pravděpodobně způsobena vysokou teplotou, které jsou během PWHT 

vystaveny oblasti, do nichž bylo vneseno napětí (svařováním u tepelně ovlivněné oblasti, 

resp. finální kalibrací trubek u výrobce). V těchto oblastech zřejmě během ohřevu na vysokou 

teplotu při PWHT dochází k intenzivní rekrystalizaci, které je spojena s nekontrolovatelným 

růstem zrna. Proto nelze provádění PWHT (minimálně při tak vysokých teplotách) doporučit. 

 Hodnocení profilů mikrotvrdosti vzorku homogenního svarového spoje po creepové 

expozici prokázalo ve srovnání s homogenním svarovým spojem základního materiálu, 

že s časem a teplotou creepové expozice dochází k nárůstu průměrné hodnoty tvrdosti, 
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jež souvisí s pozorovanou precipitací sekundárních fází v materiálu jak intragranulárně, tak i 

po hranicích austenitických zrn.  
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7 ZÁVĚR 

 Teoretická část diplomové práce se zabývá austenitickými žárupevnými ocelemi se 

zřetelem na dvě značky moderních ocelí SUPER 304H a HR3C, které se využívají ve formě 

trubek jako přehříváky a přihříváky při výstavbě nových elektrárenských USC bloků po celém 

světě, které umožňují navýšení pracovních parametrů páry a tím zvýšení účinnosti a snížení 

množství vypouštěných škodlivých látek do ovzduší. Dále jsou v této práci popsány 

sekundární fáze, které mohou v austenitických ocelích precipitovat. Rovněž je zde rozebrána 

problematika svařování těchto ocelí. Na závěr teoretické části je pojednáváno o metodách 

creepových zkoušek a způsobech jejich vyhodnocování. 

 Experimentální část je zaměřena na vyhodnocování souboru creepových zkoušek 

jednak základního materiálu a jednak homogenních svarových spojů trubky z oceli SUPER 

304H jak ve stavu dodaném od výrobce, tak i ve stavu po aplikaci PWHT. Výsledky 

experimentu, které byly zpracovány s využitím vybraných parametrických metod, dokládají 

velmi dobrou úroveň žárupevnosti hodnocených souborů, jež je v dobrém souladu 

s požadavkem materiálového listu předmětné oceli. Dále bylo provedeno metalografické 

hodnocení makrostruktury a mikrostruktury jak ve výchozím stavu, tak i po creepové 

expozici. Výsledky rozboru prokázaly, že po aplikaci PWHT se v základním materiálu 

vyskytuje oblast hrubých zrn u vnějšího povrchu trubky. Podobná oblast se vyskytovala i 

u vnějšího povrchu homogenního svarového spoje a navíc byla pozorována rozsáhlá oblast 

hrubých zrn v oblasti kořene svaru. Druhé důležité zjištění je, že u vzorku po creepové 

expozici s relativně krátkou dobou do lomu byla ve struktuře detekována σ fáze. Analýza 

profilů mikrotvrdosti ve výchozím stavu a po creepové expozici prokázala nárůst tvrdosti 

v čase a s teplotou creepové expozice, který souvisí s precipitací sekundárních fází v oceli. 
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