
1 
 
 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra materiálového inženýrství 

 

 

 

Žárupevnost a mikrostruktura heterogenních svarů typu P91/P23 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014           Bc. Barbora Kyselá 



2 
 
 

 



3 
 
 

  



4 
 
 

  



5 
 
 

 



6 
 
 

Abstrakt 

 
 Tato diplomová práce se zabývá žárupevností a mikrostrukturou heterogenních 

svarových spojů. Jedná se o vysokolegovanou ocel P91 a nízkolegovanou ocel P23. Tyto 

oceli jsou díky svým vlastnostem vhodné pro využití v energetice. Tato práce je zaměřená na 

požadavky, které by žárupevné oceli měly pro práci v energetice splňovat. Dále se zabývá 

creepovými charakteristikami a vývojem mikrostruktury v žárupevných ocelích během 

dlouhodobé creepové expozice a degradací heterogenních svarových spojů během creepu. 

 

 V experimentální části bylo provedeno studium lokalit lomu v heterogenních svarech 

ocelí P23 a P91 v závislosti na podmínkách creepové expozice. Bylo zjištěno, že kromě 

porušení v částečně oduhličené zóně, může dojít v závislosti na parametrech expozice 

k porušení i v jiných oblastech svarových spojů. 

 

Klíčová slova: žárupevné oceli, heterogenní svary P91/P23, creep, mikrostruktura, degradace. 

 

Abstract 
 

 Diploma thesis is focused on creep resistance and microstructure of heterogeneous 

welded joints. Types of the steel which are discussed in theoretical and also in experimental 

part are high-alloyed P91 steel and low-alloyed P23 steel. These steels are used in energy 

industry. This thesis is aimed at requirements which creep resistant steels used in that sector 

should have. It further deals with creep characteristics and microstructure evolution in creep 

resistant steels during long - term creep exposition and degradation of heterogeneous welded 

joints during creep. 

 Failure locations in heterogeneous welds of P23 and P91 steels, depending on the 

creep conditions, were studied in experimental part. It was observed that besides failure in 

partially decarburized area, failure in other areas of cross weld specimens, depending on the 

creep exposition parameters, may also occur. 

Keywords: heat resistant steel, heterogeneous P91/P23 welds, creep, microstructure, 

degradation. 
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1. Úvod 

  

 V současné době se zvyšuje poptávka po materiálech, které jsou vhodné pro práci v 

energetice za působení vysokých teplot a vysokých tlaků. Tato skutečnost tlačí výrobce 

hutních materiálů k tomu, aby se zabývali materiály splňujícími tyto požadavky, které budou 

mít dobré vlastnosti pro mechanické zpracování, a vyhověli tak zákazníkům.  

 Rozdílné provozní teploty jednotlivých komponentů elektráren vyžadují používání 

různých druhů žárupevných materiálů, které je nutné svařovat. Svařováním vznikají kromě 

homogenních i heterogenní svarové spoje, které vyžadují daleko vyšší pozornost než svarový 

spoj dvou stejných materiálů. 

 

 

2. Požadavky na žárupevné oceli pro práci v energetice 

 Zásadním požadavkem kladeným na konstrukční materiály používané v tepelné 

energetice je jejich odolnost proti vzniku trvalých, plastických deformací. Některé 

konstrukční části turbín a kotlů, musí spolehlivě plnit funkci při teplotách až 600°C po dobu 

delší než 100 000 hodin v provozu. Nejen za těchto extrémních podmínek musí materiál 

používaný v energetice fungovat, ale dále musí vykazovat vysokou korozní odolnost 

v prostředí horké páry. [1] Dosahované vlastnosti jsou závislé na vhodném chemickém 

složení oceli a také na stabilitě mikrostruktury dané oceli, která zaručuje minimální plastickou 

deformaci v průběhu životnosti zařízení.  

 

 Mezi moderní konstrukční oceli, používané v  tepelné energetice, řadíme žáropevné 

oceli. Jsou to všechny oceli a slitiny, které používáme pro práci za zvýšených teplot, vyšších 

než je mezní teplota a vysokých tlacích. V této práci, se zaměříme na nízkolegované oceli 

typu P23 a chromové modifikované oceli typu P91. 

 

 Žáropevným materiálem, můžeme nazvat takový materiál, který je schopen přenášet, 

za podmínek tečení, dlouhodobě vnější namáhání, aniž by došlo k jeho deformaci či lomu. 
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2.1. Rozdělení žárupevných ocelí z chemického hlediska 

 Z chemického hlediska, lze rozdělit žárupevné oceli, které se používají v technické 

praxi, na nelegované, nízkolegované, vysokolegované chromové, austenitické a austenitické 

vytvrditelné oceli a podle struktury se dále dělí na austenitické a feritické. [2] 

 

2.1.1. Oceli nelegované 

 Teplota Tmax, za které mohou tyto oceli pracovat je omezena hodnotou meze tečení. Ta 

se mění v závislosti na napětí. Rozmezí pracovních teplot nelegovaných ocelí se pohybuje od 

400- 450°C a zhotovují se z nich trubky, plechy a odlitky pro energetická zařízení. Norma 

ČSN 42 0090 udává přehled tvářených nelegovaných ocelí vhodných pro energetická 

zařízení. [2] 

2.1.2. Nízkolegované oceli 

 Nízkolegované žárupevné oceli se používají v oblasti meze kluzu a meze tečení 

v rozmezí teplot 500 až 550°C, ale některé až do 580°C. 

U skupiny ocelí, které pracují v oblasti meze kluzu, je zaručena mez kluzu za normální i 

zvýšené teploty a dobré plastické vlastnosti. U druhé skupiny, tedy u ocelí používaných 

v oblasti meze tečení, je požadována: 

- mez pevnosti při tečení, 

- vysoká plasticita při tečení, 

- životnost min. 200 000hodin,  

- dobrá odolnost proti oxidaci na vzduchu a ve vodní páře,  

- dobrá svařitelnost a vyhovující fyzikální vlastnosti. [2] 

 

 Obsahy legujících prvků a uhlíku by měly být takové, aby se netvořil cementit, ale jen 

speciální karbidy, které zpomalují tečení. Mez tečení můžeme u legovaných ocelí zvýšit 

přidáním některých prvků, mezi které řadíme Mo, W (zpevňují tuhý roztok a zpomalují 

difúzní pochody). Dále také prvky, které vytváří jemné karbidy, nitridy, intermetalické fáze 

(Mo, W, V, Ti, B,Nb), které ovlivňují velikost zrn.  

 Nízkolegované oceli jsou tedy většinou legovány chromem, molybdenem a vanadem. 

Tyto prvky zvyšují mez tečení, jak je zřejmé z obr. 1. [2] 
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 Žárupevné oceli, které jsou legovány pouze molybdenem, se využívají velmi málo. 

Jelikož při dlouhodobé výdrži za vyšších teplot dochází ke grafitizaci cementitu, ten se 

vylučuje jako jemný lupínkový grafit a snižuje plastické vlastnosti. Proto se přidává chrom a 

ten cementit stabilizuje. Pro tento typ oceli se nejčastěji používá tepelné zpracování, skládající 

se z normalizace (910-960°C) a vysokoteplotního popouštění (650-780°C). [3] 

 

Obr. 1 Vliv Mn, Si, Cr, Mo, Co, Ni na mez tečení nízkolegovaných ocelí, podle [2] 
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2.1.3. Vysokolegované chromové oceli 

 Tyto oceli jsou v dnešní době velice využívány, nahradily austenitické žárupevné 

oceli, protože austenitické žárupevné oceli nejsou při teplotách 600 - 650°C plně využity. To, 

že jsou v dnešní době tyto vysokolegované chromové oceli velice využívány, je zapříčiněno 

vývojem modifikovaných (9-12)% Cr ocelí, které se pro své dobré vlastnosti využívají 

v tepelné energetice. 

 Podle ČSN normy, zde patří oceli třídy 17 a jiné speciální slitiny, kde větší podíl tvoří 

chróm, až do 12,5 hm % a menší podíl tvoří mangan s obsahem do 1 hm %. Na určitých 

vlastnostech mají podíl prvky jako například vanad a molybden. Vanad zvyšuje žárupevnost a 

molybden svařitelnost, protože se v matrici tvoří ostrůvky δ-feritu.  

 Žárupevné oceli, kde obsah chromu je cca 11 hm %, mají až do teplot 580°C dobrou 

odolnost proti korozi a oxidaci. Tyto oceli můžeme dále rozdělit do tří skupin.  

Jsou to: 

- oceli legované jen molybdenem, 

- oceli obsahující další karbidotvorné prvky (Nb, V, W), které mají vyšší mez tečení, 

- oceli legované ještě kobaltem. 

 Z těchto ocelí se tedy vyrábí trubky parních kotlů, parogenerátory rychlých reaktorů 

chlazených tekutým sodíkem, dále se využívají v petrochemickém průmyslu, atd. [2] [4] 

 

2.1.4. Austenitické oceli 

 Austenitické oceli se vyznačují vyšší mezí tečení. Základní prvky, které patří do 

austenitických ocelí je chrom, nikl a pro zvýšení žárupevnosti můžeme přidat wolfram, 

molybden a někdy také niob, titan, vanad a dusík. Austenitické oceli můžeme rozdělit do dvou 

skupin. Jedná se o oceli chromniklové austenitické oceli a manganchromové austenitické 

oceli. [3] 

 

 

 



14 
 
 

2.1.5. Austenitické vytvrditelné oceli 

 Tyto oceli jsou charakteristické vysokou mezí pevnosti při tečení, dobrou strukturní 

stabilitou a dobrými plastickými vlastnostmi. Maximální teploty za jakých můžeme tyto oceli 

použít, dosahují až 750°C. Využívají se, jelikož austenitické chromniklové oceli už při těchto 

teplotách nevyhovují. [3] 

 

 U všech typů žárupevných ocelí, musíme věnovat pozornost škodlivým prvkům, které 

snižují vlastnosti žárupevných ocelí. Patří zde: cín, olovo, antimon, arzen, fosfor, síra, kyslík, 

dusík a vodík. Tyto škodlivé prvky jsou pro nás nežádoucí, právě proto, že zhoršují 

mechanické vlastnosti. Jak základní, tak dlouhodobé mechanické vlastnosti za zvýšených 

teplot jsou závislé na řadě parametrů. Patří zde chemické složení, výskyt strukturních fází 

(ferit, perlit, bainit, martenzit), precipitační zpevnění, substruktury matrice a stupně 

defektnosti. [3] 

 

 Žárupevné oceli hrají důležitou úlohu ve strojírenství, protože pomocí vhodné 

kombinace legujících prvků a vhodným tepelným zpracováním můžeme u těchto ocelí 

dosáhnout vysoké pevnosti a houževnatosti pro práci za vysokých teplot, které odolávají 

korozi a opotřebení v agresivních provozních prostředích.  

 

 Nejdůležitější materiálovou vlastností žárupevných ocelí, pracujících v oblasti creepu, 

je odolnost proti tečení a oxidaci v prostředí vodní páry. Tyto oceli mají uplatnění v 

energetickém, petrochemickém a jaderném průmyslu (na oplášťování reaktorů). Slouží tedy k 

výrobě rotorů, lopatek turbín, kotlů a rozvodů páry, zásobníků, parních a plynových turbín, 

turbokompresorů, armatur a prvků upevňujících tepelné stroje. 

 

 Žárupevné materiály můžeme přidáním některých prvků do struktury zpevnit a 

zároveň tak zamezit tečení materiálu. 

 Existuje několik mechanismů zpevnění:  

 substituční, 

 intersticiální, 

 precipitační a disperzní, 
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 dislokační, 

 zpevnění hranicemi zrn, 

 strukturní zpevnění, 

 deformační. 

Každé z těchto zpevnění má nějaký významný vliv na konečnou strukturu oceli a její pevnost. 

 

 Základním požadavkem, kladeným na všechny žárupevné materiály, je zachování 

určitých mechanických vlastností při vyšších teplotách a materiálových charakteristik. I když 

teplota není jediným faktorem, který ovlivňuje deformaci a následné poškození, je jedním z 

nejdůležitějších faktorů. [3] 

Dalšími důležitými faktory jsou: 

 vysoká dlouhodobá pevnost při tečení, 

 pevnost při tepelné a tepelně mechanické únavě,  

 vysoká mez kluzu a pevnost v tahu, 

 dobrá tvárnost, dobrá tažnost a odolnost proti křehkému porušení, 

 vysoká odolnost proti tepelné a tepelně-chemické únavě během exploatace, zejména 

proti nízkocyklové únavě, 

 stabilita struktury a vlastností, nízká náchylnost jak k poklesu zpevnění, tak i k růstu 

zpevnění a provozní křehkost, 

 výhodné fyzikální vlastnosti (vysoký součinitel tepelné vodivosti, nízký součinitel 

teplotní roztažnosti), 

 dobrá žáruvzdornost, korozní odolnost v prostředí spalin a vodní páry, 

 vhodné technologické vlastnosti (tváření, svařitelnost). [3] 

 

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

převážně jejich chemickým složením a mikrostrukturou. Chemické složení těchto ocelí má 

vliv na výslednou mikrostrukturu. Ta závisí na tepelném zpracování a dále se vyvíjí 

v podmínkách vysokoteplotní expozice. Nejdůležitějšími mechanizmy zpevnění v průběhu 

vysokoteplotní expozice u žárupevných nízkolegovaných a modifikovaných ocelí jsou 

precipitační zpevnění a zpevnění tuhého roztoku. [5] 

 

 Žárupevné materiály, používané v energetice, charakterizujeme pomocí následujících 

zkoušek: 
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 statické tahové zkoušky za zvýšených teplot, 

 relaxace, 

 tečení a pevnost při tečení, 

 tepelná únava. [3] 

 

2.2. Zkoušky žárupevných materiálů 

 

2.2.1. Statické tahové zkoušky za zvýšených teplot 

 Statická tahová zkouška za zvýšených teplot se provádí na klasickém trhacím stroji 

s komorou pro ohřev vzorku. Pomocí termočlánků, které jsou umístěny na krajích a ve středu 

naší měřené délky, můžeme zaznamenávat teplotu. Nejčastěji jsou používány válcové vzorky 

o průměru 6-10mm nebo ploché vzorky s otvory pro uchycení v upínací části. Vzorky se 

ohřívají méně než hodinu a temperují při teplotě zkoušek 20-30 min.  

 Zkoušku můžeme provést až do lomu nebo jen do části, kdy se vzorek začne 

deformovat. Zápis výsledků pak probíhá při minimálně 50-ti násobném zvětšení skutečných 

prodloužení. Při namáhání materiálu v tahu při konstantní teplotě a při konstantní rychlosti se 

určuje závislost napětí na deformaci, dále se stanovuje poměrné prodloužení a zúžení. 

Stanovené pevnostní vlastnosti, kterých jsme dosáhli touto zkouškou, se odlišují od 

vlastností stanovených při tečení, i když vykazují velkou podobnost mechanismu deformace a 

porušení. Rozdíly ve vlastnostech vycházejí z podmínek, za kterých jsme zkoušku prováděli. 

[3] 

 

2.2.2. Tečení a pevnosti při tečení 

 Creep neboli tečení, představuje plastickou deformaci probíhající s velmi malou 

rychlostí a způsobující konečné poškození, současně při působení stálého napětí za konstantní 

teploty. Dochází k ní za určitých podmínek (teploty, času, napětí). Obecně platí, že rychlost 

tečení se zvyšuje a čas do lomu se zkracuje s vyšší teplotou a s větším zatížením. Při 

zkouškách tečení je jednodušší sledovat přetržení než deformaci. [3] 
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 Zkoušky tečení se provádějí s měřením deformace až do přetržení vzorku. Běžná 

zkouška tečení do přetržení vzorku je prováděna při stálé teplotě, při stálém napětí a 

v nezměněném prostředí, přitom se stanovuje doba do lomu a celkové prodloužení vzorku, 

které nám pak stanoví kritérium plasticity materiálu, užitečné pro kontrolu jakosti a porovnání 

materiálu. 

 Rychlost deformace při těchto zkouškách tečení je nízká a obvykle dosahuje 10-12 – 

10-3 s-1 (v závislosti na teplotě a napětí). Vzorky, musí být vzhledem k upínacím čelistem 

stroje a míře jeho zatížení, přizpůsobené svou velikostí, rozměrem a tvarem. Vzorky o 

průměru 8 - 10 mm se používají pro měření deformace a vzorky o průměru 2 až 6 mm pro 

měření do porušení. 

 V závislosti na teplotě a napětí je možno rozlišit tři druhy tečení: 

- nízkoteplotní logaritmické probíhající při T ≤ 0,3 Tt, 

- vysokoteplotní, probíhající při T ≈ 0,4 Tt a výše (pro slitiny niklu T ≈ 0,8 Tt), 

- difúzní. [3] 

 

2.2.3. Tepelná únava 

 Je proces, při kterém vzniká a rozvíjí se poškození materiálu části strojů a konstrukcí 

vlivem mnohonásobných cyklických nebo periodických změn teplot. Vznikající cyklická 

napětí jsou závislá na změnách teploty.  

 

 Podle oblasti, ve které působí toto namáhání, lze rozeznávat nízkocyklovou a 

vysokocyklovou únavu. V pružné oblasti se jedná o tepelnou únavu s vysokým počtem cyklů, 

tedy vysokocyklovou a v oblasti velkých tepelných pnutí, podmíněnou cyklickou změnou 

nepružných deformací o tepelnou únavu s malým počtem cyklů, tedy o nízkocyklovou. [3] 

 

 Většinou se výzkum odolnosti proti tepelné únavě provádí v oblasti nízkého počtu 

cyklů, kde důležitým prvkem amplitudy deformace je plastická deformace a deformace, která 

vznikla v důsledku tečení. 

Tepelná únava se nejčastěji rozděluje do dvou kategorií: 

- Tepelná pnutí s vnitřním omezením volnosti tepelných deformací – napětí jsou 

tvořena rychlými změnami teplot a velký gradient vytváří rozdílné deformace 
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v průřezu materiálu. Dále se zde můžeme setkat se zvláštním případem tepelné únavy. 

Jedná se o tepelný náraz, také zvaný „tepelný šok“, ten způsobuje poškození 

v jednom cyklu ohřevu. Materiály, které jsou určeny pro práci v podmínkách 

tepelného nárazu, je třeba zkoušet v pevném uchycení, cyklickým ohřevem a 

ochlazením. 

- Tento způsob, kde se střídá ohřev a ochlazování vyvolává poškození tepelně-

mechanickou únavou. Používá se často v laboratořích pro modelové řešení reálných 

podmínek v provozu. 

 S jevy tepelné únavy se můžeme setkat v mnoha konstrukcích a zařízeních 

používaných třeba v energetice (kotle, potrubí, ventily, tvarovky, komory, části reaktorů, 

lopatky parních i plynových turbín, součástí plynových turbín a motorů různých generací, 

ventily ve spalovacích motorech), v hutnictví (válce, poutnické trny, matrice, kokily, kovové 

formy, řezné nástroje). [3] 

 

3. Tečení ( Creep ) 

 Creep je pomalá časově závislá plastická deformace materiálu, vyvolaná dlouhodobým 

zatížením konstrukčních materiálů za zvýšených teplot, obvykle vyšší než je 0,4Tt,kde Tt je 

teplota tání a při napětích nižších než je mez kluzu. [1] [6] 

ε = f (σ, T, t).       (3) 

Výsledná hodnota deformace kovů nebo slitin za určité teploty je složená ze dvou složek (4):  

 plastická deformace okamžitá (počáteční) 

 časově závislá plastická deformace 

     εC=ε0+ε,      (4) 

kde: εC je efektivní deformace kovu, 

ε0 okamžitá plastická deformace, 

ε plastická deformace závislá na čase. [7] [8] 

 

 Graficky vyobrazená závislost deformace (poměrného prodloužení) na čase se nazývá 

creepová křivka, lze ji vidět na obr. 2. Tato křivka charakterizuje závislost teploty a napětí. 
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Skládá se ze tří stádií creepu (primární, sekundární, terciární). V případě dlouhodobého 

zatěžování za zvýšených teplot, nabývá tato křivka na významnosti. Deformace kovů 

v případě pokojové teploty jsou velmi malé, ale s rostoucí teplotou deformace roste. Creepová 

deformace s časem roste až do možného lomu součásti. [7] [8] 

 

 

3.1. Creepové charakteristiky 

 První a základní charakteristikou odolnosti materiálu proti tečení je křivka tečení pro 

danou teplotu a napětí (obr. 2). [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Schéma reprezentující chování materiálů za nízké teploty T ≤ 0,3 Tt a klasická křivka 

tečení materiálů při teplotě nad 0,4 Tt, podle [9] 
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3.2. Průběh tečení 

 Z hlediska změny průběhu deformace můžeme charakteristickou křivku tečení rozdělit 

do tří stádií (primární, sekundární a terciální).  

 

 Primární (neustálené tečení) – v této části křivky je rychlost deformace vysoká a 

s rostoucím časem dochází k poklesu. Dá se říct, že tato fáze je celkem krátká. 

Tato část křivky zobrazuje počáteční prodloužení zkušební tyče působením konstantní 

síly. Zde se protažení skládá z elastické (pružné) a plastické (tvárné) složky. Dále 

nám zobrazuje průběh prodloužení tyče se stále se zmenšující rychlostí zatížení. Jedná 

se o přechodnou část. [7] [9] 

 

 Sekundární (ustálené tečení) – tato fáze je charakteristická svou konstantní rychlostí 

deformace. Toto stádium je nejdůležitější, jelikož odpovídá rychlosti tečení, které je 

téměř konstantní (ε = k x t) a je to stádium rozhodující o životnosti konstrukce za 

podmínek creepu. 

 Obvykle se zde definuje mez tečení. V této části dochází k plastické deformaci, 

součást se zpevňuje a současně zde probíhá zotavování kovové části. Rychlost 

zpevňování je v souladu s rychlostí regenerace krystalové mřížky. Na rychlosti a 

intenzitě zotavování záleží rychlost tečení.  

 Aby se zde neprojevovalo zpevnění, které by snižovalo rychlost tečení, musí 

být dislokace schopny vyklouznout šplháním (tento pohyb je v tomto stádiu hlavním 

pochodem regenerace). Uplatňuje se zde také za vysoké teploty tečení na hranicích 

zrn. Čím větší teplota při zkoušce, tím větší podíl deformace tečením na hranicích zrn. 

Rychlost tečení je vyšší v tomto stádiu u jemnozrnného kovu s větší plochou hranic 

zrn než u hrubozrnného s menší plochou. [7] [9] 

 

 Terciální (zrychlené tečení) – v tomto stádiu dochází k růstu rychlosti deformace, 

z důvodu poškozování materiálu a oslabování nosného průřezu vzorku. Na konci 

tohoto stádia dojde k přetržení zkušební tyče, tedy k lomu. K zvyšování rychlosti 

tečení dochází v okamžiku, kdy začínají vznikat první mikroskopické poruchy, které 

se časem zvětšují a ty pak mají za následek lom.  
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Tečení na hranicích zrn zapříčiňuje vznik trhlin mezi krystaly a ty se postupně spojují a 

vzniká tak hlavní lomová plocha. Existují dva mechanismy vzniku poruch.  

 Díky pokluzu po hranicích krystalů dojde ke koncentraci napětí a vzniku 

mikrotrhlin na hranici tří zrn, to se tvoří především při vysokých 

rychlostech tečení. 

 

 Druhý mechanismus se tvoří při pomalých rychlostech tečení, kdy se 

projevuje zotavování, na hranicích vznikají poruchy odlišného typu, na 

vhodně orientovaných hranicích se hromadí vakance a začnou vznikat 

dutiny. Lomová plocha prochází po hranicích zrn mezi krystaly. 

 

Rychlost deformace při zkouškách tečení je nízká a obvykle dosahuje 10-12 - 10-3 s-1(v 

závislosti na T a σ). Křivky tečení pro různé úrovně napětí při T = konst., nebo pro rozdílné 

teploty při daném zatížení (F = konst.) jsou k vidění na obr. 3a a 3b. [7] [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       a) 
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     b) 

Obr. 3 Vliv napětí na křivky tečení (a) Porovnání průběhu deformačních křivek při 

zkouškách tečení kovového materiálu při konstantním zatížení a různé teplotě (b). [9] 

 

 Na základě křivek tečení jsou stanoveny další materiálové charakteristiky a parametry 

tečení, např. závislosti rychlosti tečení na napětí nebo teplotě. Snad nejdůležitějším 

parametrem ze zkoušek tečení je rychlost stacionárního tečení 𝜀𝑠
. , znázorněná na obr. 2 jako 

sklon sekundární části křivky tečení (Δε/Δt). [9] 

 Charakter závislosti creepové deformace na čase je ovlivněn chemickým složením, 

mikrostrukturou materiálu, teplotou a působícím napětím. Tyto veličiny jsou rozhodující pro 

mechanismus, kterým se uskutečňuje creepová plastická deformace a do určité míry ovlivňují 

i poškození materiálu při creepu a charakter lomového procesu.  

 

 Druhou materiálovou charakteristikou pro pevnost při tečení je závislost σ – t (napětí 

(σ = RmT) – doba do lomu  tc) vyznačená pro hodnotu konstantní teploty, obr. 4. 
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Obr. 4 Schematické charakteristiky odolnosti materiálů proti tečení v systému σ – t, podle [9] 

 

 Při poměrně nízkém aplikovaném napětí σ (𝜎

𝐺
< 10−5 ), kde G je modul pružnosti ve 

smyku, se plastická deformace uskutečňuje mechanismy difuze atomů a při nízkých teplotách 

mohou atomy difundovat jen po hranicích zrna. Mechanismus se označuje jako Cobleho 

creep. [9] 

 Při nízkých napětích a teplotách vyšších než 0,7 TM je plastická deformace 

kontrolována i difúzí mřížkou (přes zrna) a jedná se tedy o Nabarro-Herringův difúzní 

creep. Oba tyto mechanismy creepu Cobleho i Nabarro-Herringův, jsou velice silně závislé na 

chemickém složení materiálu a na jeho mikrostruktuře, převážně na velikosti zrna. [9] 
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 Při vyšších hodnotách působícího napětí (  
𝜎

𝐺
> 10−5 ), se plastická deformace při 

creepu uskutečňuje dislokačními mechanismy. Další univerzální charakteristikou pevnosti při 

tečení kovových materiálů je závislost časové pevnosti při tečení RmT na L-M parametru    

obr. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Schéma pevnosti materiálu při tečení jako funkce Larson-Millerova parametru 

 LM = T(C+logt), podle [9] 
 
 

Creepové zotavení – vzorek je po určitou dobu konstantně zatěžován a poté odlehčen. [7] 

 

Creepová relaxace – lze ji definovat, jako uvolnění pružných napětí, a to narůstáním 

plastické deformace zatížené součásti v určitém směru, při současně velkém poklesu pružné 

deformace ve stejném směru. [7] 
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3.3. Dlouhodobé zkoušky tečení 

 Creepové zkoušky jsou většinou prováděny za podmínek konstantní zatěžující síly. 

V primárním a sekundárním stádiu můžeme zanedbat změny průřezu vzorku a považovat 

působící napětí za konstantní. Creepová deformace se zvětšuje s napětím a teplotou. U ocelí 

za vyšších teplot (cca nad 300°C) a při statickém zatížení se součást stále prodlužuje.  

 Deformace součásti závisí nejen na zatížení, které na něj působí, ale i na čase. Při 

konstantním neměnném zatížení se součást pořád pomalu prodlužuje až do určité doby 

(měsíce, roky) a následně praskne. Těmto zkouškám (nejčastěji se provádí statická zkouška v 

tahu za vysoké teploty) se říká zkoušky tečení materiálu nebo taky creep. [7] 

  Zjišťuje se závislost deformace na čase při dané teplotě a daném zatížení. Tyto 

zkoušky jsou velmi zdlouhavé, jelikož trvají i několik let a jsou velmi drahé. Provádějí se na 

speciálních strojích, které jsou podobné trhacím strojům. Síla bývá vyvozena pomocí závaží. 

 Zkušební tyčinka je stále udržovaná na požadované teplotě pomocí pícky. Tyčinka 

uchycená ve stroji je zatěžována několik týdnů, měsíců nebo i roků. Z mnoha získaných dat, 

se pak dále sestrojují takzvané křivky tečení, které můžeme vidět na obr. 6. Jedná se o křivky, 

které nám charakterizují vliv teploty a napětí. Každá z těchto křivek odpovídá jednomu 

zatížení a jedné teplotě. Čím je křivka tečení delší, tím delší dobu materiál dané zatížení 

vydrží a je proto vhodnější pro aplikace za vysokých teplot. [7] 
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Obr. 6 Vliv teploty a napětí na tvar křivek tečení, podle [7] 

 

Creepové křivky při konstantním napětí a rostoucí teplotě. Podle charakteru můžeme křivky 

rozdělit na: 
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 Nízkoteplotní creep – probíhá při 0,2 až 0,3 násobku teploty tání TT a terciární 

stádium zde není 

 

 Vysokoteplotní creep – probíhá při 0,3 až 0,5-ti násobku teploty tání TT. V této fázi 

dochází k tomu, že primární stádium přechází rovnou do stádia terciárního. 

 

 Difúzní creep – probíhá při 0,5 až 0,9 násobku teploty tání TT a primární stádium 

přechází do terciálního. Creepové mechanismy se zde uskutečňují difúzí vakancí. [7] 

 

4. Žárupevné vlastnosti oceli P23 a P91 

 Jako materiál vhodný pro využití v prostředí páry, se po dobu několika desetiletí 

osvědčily nízkolegované a modifikované chromové oceli. Tyto klasické oceli nemají 

dostatečné žárupevné vlastnosti, proto je ze strany průmyslově rozvinutých zemí kladeno 

velké úsilí o vývoj nových značek martenzitických ocelí na bázi (9-12)%Cr, u kterých se 

předpokládá zvýšená úroveň užitných vlastností a především mez pevnosti při tečení. 

Výhodou nově vyvíjených modifikovaných ocelí na bázi (9-12)%Cr je nižší cena a lepší 

vlastnosti. Výchozí ocelí pro vývoj těchto nových žárupevných oceli se stala ocel P91 a ve 

skupině nízkolegovaných to byla ocel P23. [10] 

 

4.1. Ocel P23 

 Jedná se o nízkolegovanou ocel 2,25%Cr-1,6%W-0,25%V označovanou jako P23. 

Doporučená maximální teplota použití se pohybuje okolo 550°C. Je používána na potrubní 

systémy v energetice, na silnostěnné trubky, membránové stěny kotlů, dále jako materiál 

výhřevných ploch přehříváků a tlakových nádob. Ocel P23 je legována wolframem a malým 

množstvím molybdenu. Jako další legující prvky byly použity vanad a niob, jako mikrolegury 

byly přidány bor a dusík. Tyto změny legování se kladně projevily v karbidickém zpevnění 

oceli a zvýšením creepové odolnosti. Obsah uhlíku se snížil na hodnotu 0,04-0,1 hm%, to má 

dobrý vliv na svařitelnost. V tab. 1 je uvedeno směrné chemické složení oceli P23 a na obr. 7 

vliv uhlíku na rovnovážné složení oceli P23. [11] 
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Tabulka. 1Směrné chemické složení, hm%, podle [12] 

Ocel C Si Mn Cr Mo V W Nb N 

P23 0,04-0,10 Max 0,50 0,10-0,60 1,90-2,60 0,05-0,30 0,20-0,30 1,45-1,75 0,02-0,08 1,45-1,75 

 

 

Obr. 7 Vliv uhlíku na rovnovážné složení oceli P23, software ThermoCalc, podle [13] 

 

4.2. Ocel P91 

 Ocel P91 je feritická ocel obsahující 9% Cr-1%Mo. [12] Další legující prvky 

představují vanad, niob a dusík. Přičemž množství použitého dusíku musíme kontrolovat. 

Obsah uhlíku se pohybuje v rozmezí od 0,08 – 0,12 %. Tato ocel se velmi využívá, jelikož je 

levnější než austenitické, v chemickém a energetickém strojírenství. Je určena k výrobě 

výkovků, přehříváků, tlakových nádob, odlitků, plechů a trubek, jejichž použití se uplatňuje 

při teplotách 550 – 600°C a tlacích do30MPa.  

Hlavní výhody této oceli jsou [4] [12]: 

- vysoká žárupevnost a plasticita při tečení, 

- nízká teplotní roztažnost a vysoká tepelná vodivost, 
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- zvýšená korozní odolnost v prostředí vodní páry a zplodin hoření, 

- dobré technologické vlastnosti, 

- relativně nízká cena. [14] 

 

 Ocel P91 se zásadně používá v zušlechtěném stavu. Zušlechťování se skládá z 

rozpouštěcího žíhání při teplotě 1050°C, ochlazování na vzduchu a následujícího popouštění 

při teplotě cca 780°C. Takto zušlechtěná ocel, má nejvýhodnější vlastnosti, jak při používání 

za vyšších teplot, tak i plastické vlastnosti při pokojové teplotě. [4] Typické chemické složení 

oceli P91 je uvedeno v tab. 2 P91 a na obr. 8 vliv uhlíku na rovnovážné složení oceli P23. 

[14] 

 

Tabulka 2Směrné chemické složení, hm% [12] 

Ocel C Mn Si Cr Mo V Nb N 

P91 0,12 1,00 0,40 9,00 1,00 0,20 0,04 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Vliv uhlíku na rovnovážné složení oceli P91, software ThermoCalc, podle [13] 
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5. Vývoj mikrostruktury v žárupevných ocelích během 

dlouhodobé expozice v oblasti creepu 

Na obr. 9 je zachycena vzájemná souvislost mezi poklesem creepové pevnosti žárupevné 9-

12%Cr oceli a mikrostrukturními změnami v průběhu dlouhodobé vysokoteplotní expozice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 Podmínkou vývoje nových, creepu odolných žárupevných ocelí, je analýza 

mikrostruktury, která nám v průběhu jednotlivých časových stádií může poskytnout důležité 

informace o jednotlivých mechanismech zpevnění a lokálních procesech poškození. Tyto 

informace jsou poté základem pro optimalizaci chemického složení vyvíjených ocelí, 

vzhledem k maximální aplikační teplotě a době exploatace. [10] 

 

 Důležitou podmínkou pro získání vysoké úrovně žárupevnosti u ocelí je, aby 

změny dislokační substruktuře probíhaly během creepové expozice co nejpomaleji. Příklad 

vývoje mikrostruktury 9- 12%Cr v průběhu dlouhodobé vysokoteplotní expozice je uveden na 

obr. 10. Původní martenzitické laťky se postupně nahrazují subzrny, která pozvolna rostou. 

Důležitou úlohu při zpomalení růstu subzrn hrají karbidy typu M23C6 mechanismus karbidy 
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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 a X=C,N). Z hlediska odolnosti (9-

12)% Cr modifikovaných ocelí vůči tečení, mají velký význam tyto tři mechanismy zpevnění: 

- zpevnění tuhého roztoku 

- precipitační zpevnění 

- dislokační zpevnění [9] 

 

 Precipitační zpevnění nízkolegovaných Cr-Mo ocelí je způsobeno částicemi 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. Disperze částic se 

charakterizuje vzájemnou střední vzdáleností mezi částicemi a vypočteme ji pomocí rovnice 

(1):  

  𝝀 =
𝟏

𝟐  
𝑵𝒗 • 𝒅𝒔𝒕ř𝒆𝒅𝒏í

𝟏

𝟐 - 𝒅𝒔𝒕ř𝒆𝒅𝒏í√
𝟐

𝟑
     (1) 

 

Nv………..počet částic v jednotce objemu 

Dstřední……střední průměr částic 

λ…………střední vzájemná vzdálenost částic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Vývoj mikrostruktury v průběhu dlouhodobé teplotní expozice u 9-12%Cr ocelí, 

podle [16] 
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5.1. Mechanismy zpevnění 

 

5.1.1. Zpevnění tuhého roztoku 

 Podle literárních údajů má hlavní vliv na zpevnění tuhého roztoku nízkolegovaných a 

modifikovaných Cr ocelí zvyšování molybdenu a wolframu v tuhém roztoku. Tehdy, když 

obsah molybdenu nebo wolframu v oceli překročí mez rozpustnosti, dojde v průběhu 

creepové expozice k precipitaci molybdenem a wolframem bohatých minoritních fází, 

především Lavesovy fáze, příp. M6X. [10] Následkem toho, dochází k prudkému poklesu 

obsahů molybdenu a wolframu v tuhém roztoku. Bylo dokázáno, že není důvod zvyšovat 

obsah molybdenu až nad mez rozpustnosti. Molybden může zlepšit žárupevnost, jen když 

zůstane v tuhém roztoku. [17] 

 

5.1.2. Precipitační zpevnění 

 Precipitační zpevnění v průběhu dlouhodobé creepové expozice závisí na rozměrové a 

termodynamické stabilitě jednotlivých minoritních fází, které v konkrétní skupině oceli 

precipitují. Precipitační zpevnění u nízkolegovaných ocelí je především ovlivňováno 

vzájemnou vzdáleností mezi částicemi karbidu vanadu V4C3 nebo karbonitridu vanadu VCN. 

Ukázalo se, že jak hodnoty meze pevnosti při teplotě okolí, tak hodnoty meze pevnosti při 

tečení rostou, pokud se vzájemná vzdálenost mezi částicemi sekundárních fází zmenšuje. V 

tomtéž případě rychlost tečení klesá. Menší množství dusíku, přidané do Cr-Mo-V-N oceli, 

umožňuje formování velmi malých částic VCN, které mají pozitivní vliv na precipitační 

zpevnění oceli. [17] 

 

5.1.3. Dislokační zpevnění 

 Dislokační zpevnění, pomocí přípravného tváření za studena nebo tepelně 

mechanického zpracování, značně zvyšuje odolnost kovů proti tečení při teplotách výrazně 

pod 0,4Tt, kdy neprobíhají procesy zotavení a rekrystalizace. [1] 
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 Odolnost modifikovaných (9-12)%Cr ocelí vůči creepové deformaci je v oblasti 

dislokačního creepu determinována kinetikou zotavení a rekrystalizace kovové matrice. Tyto 

procesy mohou být efektivně brzděny především interakcemi mezi dislokacemi, případně 

hranicemi martenzitických latěk/subzrn a částicemi minoritních fází. V této souvislosti je 

třeba věnovat mimořádnou pozornost termodynamické a rozměrové stabilitě fází, které 

mohou v předmětné skupině ocelí precipitovat. [1] 

 

6. Svařitelnost feritických a martenzitických modifikovaných 

chromových ocelí 

 Jelikož tyto oceli mají větší množství legur, je jejich svařování složitější než u jiných 

ocelí. Musí se zde dodržovat přísnější technologické postupy. Tyto oceli vykazují horší 

tepelnou vodivost a jsou náchylnější ke vzniku tepelných pnutí. Důležité parametry, které je 

potřeba dodržet, jsou teplota předehřevu a dohřevu. 

Dále se pozorují i další vlivy, které působí na kvalitu svaru, což jsou: 

- geometrie svaru, 

- sušení přídavných materiálů, 

- rychlost svařování a sušení. 

Pro svařování je nezbytné, aby bylo aplikováno tepelné zpracování (PWHT). Může se jednat 

o popouštění pod teplotou A1 nebo o kompletní tepelné přepracování (normalizační žíhání + 

popouštění). 

 

 

7. Degradace heterogenních svarových spojů během creepu 

 Na mikrostrukturní stabilitu heterogenních svarových spojů má negativní vliv 

chemická heterogenita těchto spojů. Strukturní stabilita svarových spojů ocelí je výrazně 

závislá na difúzních procesech, probíhajících jak při procesu svařování, tak během následného 

tepelného zpracování a exploatace. Nejvýznamnějším difúzním procesem, který snižuje 

strukturní stabilitu těchto spojů, je redistribuce uhlíku nebo dusíku a to proto, že každá z ocelí 

má rozdílné chemické složení. [18] 
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V průběhu creepové expozice, tedy dochází k difúzi intersticiálních atomů z méně 

legované oceli do více legované oceli a to přes hranici ztavení. Díky tomuto jevu vznikne 

nauhličené pásmo na straně více legovaného materiálu a naopak oduhličené zóny v méně 

legovaném materiálu, což pak způsobuje změny v množství, morfologii, typech a chemickém 

složení sekundárních fází. V nauhličeném pásmu probíhá intenzivní precipitační zpevnění, 

čímž se dosáhne větší tvrdosti. Naopak v oduhličené oblasti dojde k rozpouštění precipitátů, 

růstu feritického zrna a tím k poklesu tvrdosti. Redistribuce intersticiálních prvků ovlivňují 

nejen úroveň mechanických a žárupevných vlastností heterogenních svarových spojů, ale také 

mohou mít špatný vliv na korozní odolnost těchto spojů. [5] 

 Jedním z nejslabších míst každého energetického zařízení, namáhaného v oblasti 

creepu, jsou svarové spoje. Jak homogenní, tak obzvláště heterogenní. V těchto spojích 

dochází k degradaci mechanických vlastností a žárupevnosti. Ke snížení žárupevnosti dochází 

jak ve svarovém kovu, tak i v jednotlivých pásmech tepelně ovlivněné zóny svarového spoje. 

[5] 

 Vlastnosti základního materiálu se po svařování a následném tepelném zpracování liší 

od svarového kovu. Zejména tvrdost svarového kovu je oproti základnímu materiálu vyšší a 

významné lokální změny tvrdosti a mikrostruktury lze pozorovat v tepelně ovlivněných 

oblastech základního materiálu. 

 

 V průběhu dlouhodobého provozu však dochází nejen k degradaci svarového spoje, 

ale i k degradaci celého materiálu. Protože na jednotlivé oblasti svarového spoje degradace 

působí jinak, dochází tak k velkým rozdílům vlastností, což výrazně zhoršuje odhad chování 

svarového spoje jako celku. Proto se určují degradační mechanismy, které probíhají během 

provozu ve sledovaném svarovém spoji a musí se kontrolovat i změny vlastností jednotlivých 

oblastí svarového spoje, které budou vyvolány těmito mechanismy. [19] 

Mechanismy degradace mikrostruktury lze rozdělit takto: 

- hrubnutí částic sekundárních fází, 

- rozpouštění jemných karbonitridů (M2X,MX) za současné precipitace nových fází, 

- segregační pochody, korozní a únavové namáhání. 

 

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

jsou doprovázené snižováním účinků precipitačního zpevnění a zpevnění tuhého roztoku. [12] 
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Významným činitelem, který má 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 mezi 

nízkolegovaným a vysokolegovaným materiálem. Přerozdělením intersticiálů dojde k 

degradaci creepové pevnosti v oduhličené části svarového spoje, na straně nízkolegované 

oceli.  

7.1. Heterogenní svarové spoje žárupevných ocelí a jejich 

možná porušení 

 Velmi často se klade požadavek na svařování materiálů s rozdílným chemickým 

složením, tedy na heterogenní svarové spoje. Spolehlivost heterogenních svarových spojů je 

závislá na provozních, technologických a konstrukčních podmínkách. Tyto svary jsou 

většinou kritickými místy v konstrukcích. Proto je nutné studovat změny struktury a vlastností 

těchto spojů. Velmi častým heterogenním svarovým spojem bývá kombinace nízkolegované 

oceli a vysokolegované modifikované 9-12%Cr oceli. 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. [16] 

Po svařování je nezbytné provést tepelné zpracování. Rozvržení tepelného zpracování se 

stanovuje s ohledem na základní materiál, přičemž platí, že žíhání se volí podle oceli s vyšším 

obsahem legujících prvků. 

 Možné příčiny porušení svarových spojů žárupevných ocelí lze rozčlenit do několika 

základních skupin: [4] 

- vrubové účinky povrchu svarových spojů (vruby, přesazení, převýšení svarové 

housenky), 

- 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. 
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S degradací svarového spoje a vlivem provozních podmínek souvisí poslední tři jmenované 

příčiny. Ve svarových spojích feritických ocelí se během vysokoteplotní expozice mohou 

vyskytovat čtyři základní typy trhlin. Klasifikace těchto základních typů je zřejmá z obr. 11. 

Při svařování žárupevných ocelí vzniká v základním materiálu pásmo ovlivněné 

mikrostruktury, které sousedí s linií ztavení se svarovým kovem. Jedná se o tepelně 

ovlivněnou zónu (TOZ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 11 Typy porušování svarových spojů [16] 

 

Trhliny typu I. a II. vznikají v přídavném kovu a popřípadě 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.  

 

Trhliny IV. typu – k porušení pomocí tohoto typu nejčastěji dojde v interkritickém pásmu 

TOZ. Tento typ creepového poškozování svarových spojů je charakteristický např. pro 
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kotlové trubky z nízkolegovaných ocelí 2,25Cr-1Mo, ale také i pro moderní typy žárupevných 

ocelí používaných při výstavbě USC bloků. [20] 

 

 Vzhledem ke konstrukčnímu řešení a využití energetických zařízení je nutné 

žárupevné oceli svařovat. Při návrhu svařovaných dílů, musíme vzít v úvahu pokles creepové 

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

vhodných přídavných materiálů, optimalizace technologie svařování a hodnocení vlastností 

svarových spojů. V energetickém průmyslu se vyskytují nejen homogenní svary, ale také 

heterogenní typy svarových spojů, spojující vysokolegované a nízkolegované materiály. 

Podmínkou úspěšného uplatnění tohoto typu spoje v provozu je, aby jeho žárupevnost 

dosahovala žárupevnosti homogenních svarových spojů nízkolegovaných ocelí. [10] Pro 

svařování žárupevných ocelí se v energetickém průmyslu využívá svařování elektrickým 

obloukem (s tavitelnou nebo netavitelnou elektrodou). [16] Svařovat se dá ručně nebo pomocí 

svařovacích automatů. Mezi nejčastěji používané metody svařování žárupevných ocelí řadíme 

tyto:  

- FCAW = Flux-CoredArcWelding -  svařování plněnou elektrodou,  

- GTAW = GasTungstenArcWelding - svařování netavící se woframovou elektrodou v 

inertním plynu, 

- GMAW = Gas Metal ArcWelding - svařování tavící se elektrodou v inertním plynu, 

- SAW = SubmergedArcWelding- svařování pod tavidlem, 

- SMAW = Shielded Metal ArcWelding -svařování obalovanou elektrodou. [21] 

 

 

7.2. Počítačové simulace strukturní stability 
 

 Prostřednictvím počítačových simulací lze simulovat termodynamické rovnováhy a 

kinetiku difúzních fázových přeměn uskutečňujících se v průběhu dlouhodobé vysokoteplotní 

expozice. Tyto výpočtové metody byly vyvinuty a jsou využívány z důvodu toho, že tyto 

experimenty jsou jak časově, tak finančně náročné. Oceli se během creepu postupně přibližují 

termodynamicky stabilnímu stavu, a proto byl počítačový model vyvinut tak, aby mohl 

využívat všech dostupných dat a aby byl schopný předvídat nejpravděpodobnější 

termodynamicky stabilní kombinace fází, jejichž Gibbsova energie se blíží k minimální 
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hodnotě. Rovnovážné fázové diagramy slouží k zobrazení fázového složení v závislosti na 

teplotě. [22] 

 Nicméně složitost a obtížnost termodynamického popisu svarových spojů a návarů 

nízkolegovaných žáropevných ocelí spočívá v tom, že jejich struktura je tvořena komplexními 

karbidy a většinou v ní koexistuje několik karbidických fází. Během teplotní expozice dochází 

k nežádoucímu hrubnutí anebo k rozpouštění karbidů v důsledku jejich nestability, přičemž 

precipitují nové typy karbidů. Dochází tedy ke změně průměrného složení karbidů, mění se i 

jejich tvar, velikost a objemový podíl. [22] 

Pro studium fázových rovnováh a difúzních procesů v žáropevných ocelích při 

vysokoteplotní expozici se nejčastěji používá program DICTRA (DIffusion Controlled 

TRAnsformation) a ThermoCalc. [18] 

 

ThermoCalc 

Nejvýkonnější software pro termodynamické výpočty. Všechny výpočty jsou založeny na 

termodynamických údajích, které jsou dodávány do databáze. 

Těmito údaji se myslí:  

- chemické potenciály a aktivity složek 

- molární Gibbsová energie soustavy, entropie složek nebo entalpie fází [22] [18] 

Existuje široký výběr databází, které jsou velice kvalitní a které zahrnují velmi mnoho 

různých materiálů (slitiny kovů, lehké slitiny, oceli, keramiku, směsi oxidů, strusky, vodné 

roztoky, polovodiče, geochemické soustavy a další). Tyto databáze jsou vyráběny odborníky 

na tuto problematiku. Tento software není omezený žádnými vstupujícími fázemi či složkami. 

Používá se například pro výpočty: 

 stabilních a meta-stabilních heterogenních rovnovážných fází, 

 objemové podíly fází a jejich složení, 

 termochemické údaje, jako entalpie, tepelné kapacity a aktivity, 

 transformační teploty, např. solidu a likvidu, 

 řešení rovnováhy a kinetiky fázových transformací, 

 fázové diagramy (binární, ternární a multi-komponentní), 

 termodynamické vlastnosti chemických reakcí, 

 difúzně řízené děje jako například posuv fázového rozhraní, hrubnutí částic nebo 

nauhličování, 
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 atd. [23] 

 

DICTRA 

Jedná se o software, zabývající se přesnými simulacemi difúzních reakcí vícesložkových 

slitin, který je založený na numerickém řešení vícesložkových difúzních rovnic. Používá se 

například pro výpočty: 

 mikrosegregace při tuhnutí, 

 homogenizace slitin, 

 růst / rozpad karbidů, nitridů a intermetalických fází, 

 hrubnutí precipitace fází, 

 vzájemné difúze ve sloučeninách, např. nátěrové systémy, 

 transformace oceli z austenitu na ferit, 

 nauhličování, nitridace a nitro cementování žáruvzdorných slitin a ocelí, 

 slinování slinutého karbidu. 

Tento program pracuje s databázemi kinetických parametrů, na jejichž přesnosti je výpočet 

závislý. Tyto parametry jsou, počet fází v rovnováze, jejich podíl a složení. [23] 

 

7.3. Termodynamické a kinetické simulace strukturní 

stability svaru P91/P23 

 

 Mikrostrukturní stabilita heterogenních svarových spojů je v průběhu dlouhodobé 

creepové expozice silně závislá na difúzi intersticiálních prvků, hlavně tedy uhlíku. Jak víme, 

hnací silou pro přerozdělení uhlíku přes rozhraní P23/P91 je existence gradientu aktivity mezi 

nízko a vysoce legovanou ocelí. 

 

Pro simulaci fázových profilů, rozhraní mezi dvěma ocelemi P91 a P23, byl využit 

software ThermoCalc (obr. 12 a 13) a DICTRA (obr. 14 a 15). [24] Na obr. 12 je vyznačena 

teplotní závislost aktivity uhlíku u ocelí P91 a P23. Do teploty 800°C jde vidět výrazný rozdíl 

aktivit intersticiálního uhlíku mezi těmito dvěma ocelemi, poté už je rozdíl aktivit minimální, 

stejně jako na obr. 13, kde je vyznačena aktivita dusíku. Na obr. 14 je vyznačena redistribuce 

uhlíku přes rozhraní P91/P23 a na obr. 15 jsou drobné profily fází přes rozhraní P91/P23. 
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Obr. 12 Teplotní závislost aktivity uhlíku u ocelí P23 a P91, podle [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Teplotní závislost aktivity dusíku u ocelí P91 a P23, podle [24] 
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Obr. 14 Redistribuce uhlíku přes rozhraní mezi P23/P91 po tepelné expozici 500°C/30 000h, 

podle [24] 

 

 
 

Obr. 15 Drobné profily fází přes rozhraní P23/P91 po teplotní expozici 550°C/30 000h, podle 

[24] 
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8. Experimentální část 

 Tato diplomová práce se zabývá studiem heterogenních svarových spojů, jedná se o 

svary provedené mezi vysokolegovanou ocelí značenou P91 a nízkolegovanou ocelí P23. 

Mikrostrukturní stabilita heterogenních svarových spojů je v během dlouhodobé creepové 

expozice silně závislá na difúzi intersticiálních prvků, zejména tedy uhlíku. Hnací silou pro 

přerozdělení uhlíku přes rozhraní P91/P23 je existence gradientu aktivity mezi nízko a vysoce 

legovanou ocelí. 

 

8.1. Příprava heterogenního svarového spoje mezi P91 a 

P23. 

 Ke zhotovení heterogenního svarového spoje typu P23 a P91 byly použity trubky o 

rozměrech Ø219x25 mm. Byl přidán jeden typ přídavného materiálu. Jednalo se o CrMo91. 

Chemické složení základních materiálů i svarového kovu je uvedeno v tab 3. 

 

Tabulka 3 Chemické složení testovaného materiálu, hm%, podle [12] 

 
Materiál C S Mn Si P Cu Ni Cr Mo V Ti Nb W N Al 

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 

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 - 

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 

  

 Svarový kov byl připraven kombinací dvou metod svařování a to GTAW (kořen 

svaru) a SMAW pomocí ručního obloukové svařování. Po svařování došlo k tepelnému 

zpracování (PWHT) na teplotě 750°C po dobu dvou hodin. Na obr. 16 je vidět průběh teplot 

při svařování a také následné tepelné zpracování po sváření.  
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Obr. 16 Průběh teplot svařování a následného tepelného zpracování [16] 

 Tzv. „cross-weld“ vzorky, zhotovené pro creepové zkoušky, zahrnovaly oblast obou 

základních materiálů, včetně tepelně ovlivněné zóny a svarového kovu. Creepové zkoušky 

byly provedeny na teplotách 500, 550 a 600°C na vzduchu. Rozmezí zatížení se pohybovalo 

od 55 až do 200MPa. U vzorku MC 16 byla provedena creepová zkouška při teplotě 550°C a 

tlaku 100 MPa.  

 

 Abychom mohli provádět mikrostrukturní rozbor pomocí optické mikroskopie, bylo 

potřeba si nejprve připravit metalografické výbrusy s podélnou osou zkušebních vzorků. 

Připravené vzorky CM16 můžeme vidět na obr. 17 a 18. 

 Vzorky byly pomocí forem zality do epoxidové pryskyřice a následně broušeny na SiC 

brusných papírech od velikosti zrnitosti 60 až do zrnitosti 1200. Jako další bylo provedeno 

leštění na plstěném leštícím kotouči, který jsme vlhčili pomocí vodného roztoku Al2O3 tedy 

tzv. hlinky. Abychom vyvolali mikrostrukturu hodnocených vzorků, bylo potřeba vzorky 

naleptat. Vzorek P23 byl naleptán pomocí leptadla zvaného NITAL, jedná se o 3% roztok 

HNO3 v etanolu a vzorek P91 byl naleptán v leptadle zvaném COR, což je roztok kyseliny 

solné, octové, pikrové a alkoholu. 
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Obr. 17 metalografický výbrus vzorku CM16a         Obr. 18 metalografický výbrusCM16b 

8.2. Experimentální výsledky creepových zkoušek 

 Na obrázku 19, jsou shrnuty výsledky creepových zkoušek svarů v závislosti napětí – 

Larson-Millerův parametr pro teploty 500, 550 a 600°C. Plná křivka odpovídá 

standardizované creepové pevnosti oceli P23 a přerušovanou čarou je vymezena spodní 

hranice 20% rozptylu standartní creepové pevnosti oceli P23. Na obrázku 20 jsou shrnuty 

creepové zkoušky jen pro teplotu 550°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Výsledky zkoušek svaru A, podle [16] 
CM16 
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Obr. 20 Výsledky zkoušek svaru A 

 

 V tab.4 jsou uvedeny parametry zkoušení, doby lomu a metalograficky vyhodnocené 

oblasti porušení zkušebních tyčí. Tyto výsledky jsou převzaty, jelikož průběh zkoušek může 

trvat až několik let. [24]Vzorek MC 16, je vzorkem, kterým jsem se v experimentální části 

diplomové práce zabývala já. Vzorky, které byly porušeny při teplotách 550 a 600oC 

a zatížení do 100MPa vykazovaly nízkou hodnotu kontrakce (Z).  

 

 

Tabulka 4 Parametry creepových zkoušek a oblast porušení vzorků, svar A 

 

Svar A  

Vzorek Teplota [°C] Napětí [MPa] Čas do lomu [h] Z. [%] Oblast porušení 

CM07 500 200 18802 50,8 ZM P23 

CM08 500 190 31332 15,9 IC TOZ P91 

CM09 500 170 77087 16,3 
ZM P23 

(IC TOZ P23) 

CM10 500 160 (77000) - - 

CM11 500 145 (61900) - - 

CM16 

CM 16 
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CM12 550 150 9715 26,3 IC TOZ P23 

CM13 550 140 8665 4,1 

PZ SK/P23, 

HZ TOZ P23 

CM14 550 125 23961 5,5 

PZ SK/P23, 

HZ TOZ P23 

CM15 550 115 26386 8,2 HZ TOZ P23 

CM16 550 100 81083 12,5 IC TOZ P23 

CM17 600 110 1384 2,1 HZ TOZ P23 

CM18 600 100 4056 1,8 JZ TOZ P91 

CM19 600 90 5171 8,2 

PZ SK/P23, 

HZ TOZ 

CM20 600 75 9852 0,6 JZ TOZ P91 

CM21 600 55 26780 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. 

 

 Častým místem porušení heterogenních svarových spojů, je obvykle částečně 

oduhličená oblast nízkolegované oceli, přiléhající k pásmu ztavení s výše legovanou ocelí. 

Pro porovnání oblasti porušení jsou uvedeny další přetržené vzorky, které jsou také převzaty. 

[16]Na obr. 21a došlo k lomu v základním materiálu P23. Na obr. 21b se jedná o lom, který 

probíhal převážně přes oblast základního materiálu P23 a v blízkosti dolomení, zasahovala 

lomová linie přes interkritickou oblast tepelně ovlivněné zóny základního materiálu P23. Na 

obr. 21c došlo k lomu v jemnozrnné struktuře tepelně ovlivněné zóny P91. 

 

 

 

 

 

a) 500°C/200MPa/ 18802h (CM07) 
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b) 500°C/170MPa/77087h (CM09) 

 

 

 

 

 

c) 600°C/100MPa/4056h (CM18) 

Obr. 21 a, b, c porušení vzorků svaru A, podle [12] 

 

8.3. Mikrostrukturní rozbor 

Mikrostruktura oceli P91 a svarového kovu SK91 po creepové expozici byla tvořena 

popuštěným martenzitem, zatím co matrice základního materiálu P23 odpovídala 

popuštěnému bainitu. V průběhu PWHT a creepové expozice došlo k vytvoření úzkého pásma 

nauhličení na straně P91 resp. SK91 v bezprostřední blízkosti pásma ztavení mezi 

nízkolegovanou a vysoce legovanou ocelí. To bylo doprovázeno částečným oduhličením 

kovové matrice na straně základního materiálu P23, těsně za linií ztavení. Mikrostruktura 

částečně oduhličené matrice ve všech studovaných vzorcích zůstala bainitická. To znamená, 

že nedošlo k rekrystalizaci doprovázené vznikem feritu. Typická šířka TOZ u svaru se 

pohybovala v rozmezí 2,5 až 3 mm. V průběhu creepové expozice mohlo dojít k rozvoji 

creepového poškození současně v několika oblastech svarového spoje. Oblast finálního 

porušení pak byla při daných zkušebních parametrech determinována “nejslabším místem” 

svaru. 

8.4. Vzorek CM16 

Výsledky hodnocení oblasti porušení zkoušek svaru A jsou shrnuty v tab. 4. Na 

obr. 22 je zdokumentovaná mikrostruktura základního materiálu vzorku CM16a a CM16b. 
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Dále je zde zdokumentována lomová linie a creepové poškození v blízkosti lomu vzorku po 

expozici 550°C/81083h. K lomu došlo na straně základního materiálu P23 v jemnozrnné 

oblasti tepelně ovlivněné zóny  nebo v interkritické oblasti tepelně ovlivněné zóny. Spolehlivé 

rozlišení mezi těmito dvěma oblastmi za použití světelné mikroskopie je velmi těžké. Vysoká 

četnost kavit byla pozorována na obou stranách lomové linie.  

 

 

 

 

 

 

    b) velké množství kavit v tepelně ovlivněné zóně P91 

 

a) porušení svaru A, P91-SK91-P23, (CM16a) 

 

 c) základní materiál P91                     d)  TOZ oceli P23 
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  e) porušení svaru A, P23 (CM16b) 

 f) lom P23                    g) základní materiál P23  

 

Obr. 22 Porušení svaru typu A při teplotě  550°C, tlaku 100 MPa  a dobou do lomu 81083 h. 

a) porušení svaru A, P91-SK91-P23,b) tepelně ovlivněná zóna c) základní materiál P91, d) od 

svarového kovu k lomu, e) Porušení svaru A, na straně P23, f) dolomení P23, g) základní 

materiál P23.  

 

 Na obr. 23 jsou vidět svarové housenky, kde na straně svarového kovu je patrné 

tmavěji se leptající nauhličené pásmo a také linii probíhající částečně oduhličenou oblastí  

TOZ P23 u přetrženého vzorku po expozici 550°C°C/81 083h. Bainitická struktura byla v 

tepelně ovlivněné oblasti ZM P23 pozorována až k hranici ztavení se svarovým kovem SK91. 

Oblast  IC TOZ P23 je velmi náchylná ke vzniku kavitačního poškození. Ve větší vzdálenosti 

od lomu, směrem do základního materiálu P23, se kavity vyskytovaly pouze ojediněle obr. 

24. 

 

 Z mikrostrukturního hlediska se u interkritické oblasti TOZ jedná o pásmo vysoce 

popuštěné a částečně reaustenitizované struktury s výraznou degradací precipitačního 
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zpevnění, vyznačující se nízkou odolností proti plastické deformaci a náchylné k porušení 

během dlouhodobé creepové expozice. [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 Creepový lom a kavity JZ TOP P23, svar A, 550°C/100MPa/81083h. (MC 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 Creepový lom, oxidace . 
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Obr. 25 Mikrostruktura tepelně ovlivněné oblasti oceli P23 – jemnozrnná oblast, kavity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26 Tepelně ovlivněná oblast oceli P23 – hrubozrnná oblast, kavity. 
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 V tepelně ovlivněné zóně jemnozrnné struktury se vyskytovalo větší množství kavit 

rozmístěných různě ve struktuře (obr. 25), kdežto v tepelně ovlivněné zóně hrubozrnné 

struktury, se vyskytují kavity jen velmi zřídka a to na hranicích zrn (obr. 26). 

 

8.5. Měření tvrdosti HV 10 

 

 Tvrdost byla měřena středem vzorku od lomu, přes svarový kov do základního 

materiálu P91 a opačně od lomu do základního materiálu P23. Vpichy byly od sebe vzdáleny 

1 mm. Použil se tvrdoměr značky Emco TEST M1C010. 

Z  profilu tvrdosti na podélném řezu vzorkem CM 16 (obr. 27) je zřejmé, že tvrdost 

svarového kovu SK91 byla vyšší než v případě základního materiálu P91. 

První 4 vpichy zleva procházejí základním materiálem P91, další 3 jsou v tepelně 

ovlivněné zóně oceli P91, 1 vpich na rozhraní hrubozrnné oblasti a svarového kovu P91, 11 

vpichů vede přes svarový kov a 2 vpichy přes tepelně ovlivněnou zónu P23. Dalších 8 vpichů 

pochází ze vzorku B, kde vpichy vedly přes základní materiál P23 od lomu do středu vzorku. 

 

 

 

 

Obr. 27 Profil tvrdosti HV 10 vzorku CM 16 (550°C/100MPa/81083h). 
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8.6. Měření mikrotvrdosti HV 0,2 

 

 Měření mikrotvrdosti proběhlo při zatížení HV0,2 v obou vzorcích. Tedy jak 

v materiálu P91 (vzorek A), tak v P23 (vzorek B). Vpichy byly vedeny středem vzorku po 

kroku 1mm od lomu do základního materiálu. Na obr. 28a jsou vidět vpichy, které byly 

vedeny středem vzorku P23 od lomu do základního materiálu P23. Obr. 29a nám znázorňuje 

průběh vpichů vzorku P91, kdy vpichy byly vedeny středem vzorku od lomu, přes svarový 

kov až do základního materiálu. Průběhy mikrotvrdosti jsou graficky znázorněny na obr. 28b 

a 29b. Rozptyl naměřených hodnot mikrotvrdosti, mohl být způsoben přítomností drobných 

kavit. 

 

V důsledku redistribuce uhlíku z oceli P23 do svarového kovu SK91 došlo na obou 

stranách pásma ztavení ke změnám mikrotvrdosti HV0,2. Metalografické hodnocení 

porušených vzorků svaru A, odhalilo tři kritické oblasti náchylné k rozvoji creepového 

poškození: 

 interkritická oblast TOZ oceli P23 

 pásmo ztavení na straně oceli P23. V hrubozrnné oblasti TOZ ZM P23 probíhalo 

částečné oduhličení, jednak při tepelném zpracování po svařování a jednak během 

následné creepové expozice 

 interkritická, příp. jemnozrnná oblast TOZ oceli P91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 a) 

 

 

                                                                         b) 

Obr. 28 a) vpichy mikrotvrdosti HV 0,2 středem vzorku P23, b) grafické znázornění 

mikrotvrdosti HV 0,2 vzorku CM16b od lomu směrem do základního materiálu P23 
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                                                             a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                b) 

 

Obr. 29 a) měření mikrotvrdosti HV0, 2 (větší vpichy) středem vzorku MC16a, b) grafické 

znázornění mikrotvrdosti  HV 0,2 od svarového kovu přes zónu ztavení k lomu  

P23 SK91 

zóna ztavení 

lom 
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9. Závěr 

 Byl studován vliv parametrů creepové expozice na preferentní oblasti lomu u 

heterogenních svarových spojů typu P91/P23 během dlouhodobé creepové expozice při 

teplotách 500 - 600°C.  

 

 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 experimentálním 

rozboru vzorku svaru A, který byl exponován na teplotě 550°C a napětí 100MPa, bylo 

zjištěno, že porušení vzorku nastalo v interkritické oblasti tepelně ovlivněné zóny oceli P23. 

Mezi další kritické oblasti, které byly náchylné k porušení zkušebních vzorků svaru A  při 

vyšších zkušebních teplotách, patřilo také částečně oduhličené pásmo podél zóny ztavení na 

straně oceli P23 a interkritická, případně jemnozrnná oblast tepelně ovlivněné zóny oceli P91. 

 

 Obecně se u těchto heterogenních svarových spojů za nejslabší místo považuje 

částečně oduhličená oblast nízkolegované oceli (P23). Jenže  výsledky porušených 

creepových zkoušek nasvědčují o tom, že skutečná lokalita lomu, může být i jiná, a to 

v závislosti na parametrech creepové expozice, tzn. teplotě a napětí. 
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