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Abstrakt 

  V předložené bakalářské práci jsou diskutovány základní charakteristiky 

feritických a austenitických žáropevných ocelí, které jsou používány při výrobě 

komponent elektrárenských bloků tepelných elektráren. Práce se zabývá metodami 

hodnocení žáropevných vlastností materiálů a vlivem běžných přísadových prvků na 

jejich vlastnosti při tečení. V experimentální části práce bylo provedeno metalografické 

hodnocení mikrostruktury ocelí AISI 316LN se stabilizační přísadou niobu po 

dlouhodobých zkouškách tečení. Metalografické studium bylo doplněno hodnocením 

tvrdosti vzorků po dlouhodobých zkouškách tečení.   

Klíčová slova: žáropevné oceli, odolnost proti tečení, mikrostrukturní stabilita, feritické 

žáropevné oceli, austenitické žáropevné oceli. 

Abstract 

  In this thesis basic characteristics of ferritic and austenitic heat resistant 

steels are discussed. These steels are used for production of power plant components. 

The thesis deals with basic testing methods of heat resistant materials and the effect of 

common alloying elements on creep characteristics of these materials is discussed. In 

the experimental part of the thesis metallographic investigations on creep ruptured 

specimens of niobium-bearing AISI 316LN steels were carried out. Furthermore, 

hardness evaluation of specimens investigated was performed. 

Keyword: heat resistant steels, creep resistance, microstructural stability, ferritic heat 

resistant steels, austenitic heat resistant steels. 
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1. Úvod 

 Jedním z hlavních zdrojů získávání elektrické energie jsou v dnešní době 

stále tepelné elektrárny spalující uhlí. I Přes relativně velké zásoby fosilních paliv, které 

jsou hlavním palivem tepelných elektráren, vzrůstá zájem o výzkum alternativních paliv, 

chcete-li alternativních zdrojů energie jako jsou spalování biomasy, energie vodního 

toku nebo také využití energie příboje, dále to může být i geotermální energie. 

Rozvíjením méně rozvinutých zemí Evropy vzrůstá i poptávka těchto zemí po elektrické 

energii, tyto země vykazují nevětší přírůstek celosvětové spotřeby elektrické energie. Je 

tedy v zájmu rozvinutých zemí Evropy ale i Japonska nahradit řadu dnes již zastaralých 

elektrárenských bloků za modernější a zvýšit tím tak produkci vyráběné elektrické 

energie. S tímto je spojen zájem těchto zemí na výzkumu materiálů a prodlužování jejich 

životnosti, použitých v elektrárenských blocích, kdy je především hleděno na 

ekonomické prostředky [4, 6]. 

  Snaha o neustálou redukci ceny elektrické energie a souběžné snižování 

množství škodlivých emisí vyvolávají výrazný tlak na zvyšování účinnosti nově 

budovaných tepelných elektráren. Toho lze dosáhnout zvyšováním parametrů páry, tj. 

teploty a tlaku páry, na vstupu do parních turbín. V dnešní době se standardní teploty 

páry pohybují v rozsahu teplot 540-565°C, velké úsilí se záměrně věnuje využití páry 

s teplotou nad 565°C. Důvodem zvyšování parametrů vstupní páry do turbín je 

samozřejmě vyšší účinnost tepelných elektráren, přičemž jsou šetrnější k životnímu 

prostředí. Umožňují tedy významně zvýšit tepelnou účinnost elektráren a zároveň tak 

výrazně snížit spotřebu fosilních paliv. Přispívají tak ke snižování množství škodlivých 

emisí. Jedna z těchto tepelných elektráren s ultra super kritickými parametry páry 

(USC), při kterých neexistuje rozdíl mezi plynným a kapalným skupenstvím vody se v 

současné době dokončuje v Japonsku. Parametry páry : 610°C/30MPa. Při srovnání 

tepelné elektrárny se standardními parametry páry (540°C/18MPa) a této moderní 

tepelné elektrárny s parametry páry 610°C/30MPa lze dosáhnout zvýšení tepelné 

účinnosti o ∼8% a snížení emisí oxidu uhličitého o ∼20% [1, 6]. 
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  Chceme-li využívat páry s USC parametry je třeba se zaměřit na výběr 

vhodných konstrukčních materiálů. Většina součástí např. rotory a lopatky turbín, 

kotlové trubky, atd. pracují v oblasti creepu, proto je pro správný výběr materiálu 

rozhodující klíčovou materiálovou vlastností odolnost proti tečení. Kromě toho musí 

konstrukční materiály vykazovat zvýšenou odolnost vůči oxidaci v prostředí vodní páry, 

jelikož se jedná o korozivzdorné materiály, jsou samozřejmé nežádoucí korozní 

mechanismy, kterými jsou korozní praskání a interkrystalická koroze [1, 4, 6]. 
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Teoretická část 
2. Základní požadavky na oceli pro tepelnou energetiku 

  Pro tepelnou energetiku jsou s ohledem na cenu materiálu a užitných 

vlastností používány a vyvíjeny martenzitické, 9-12% Cr oceli. Původně byly používány 

pro aplikace v korozním prostředí. Teprve během vývoje materiálů pro chemický 

průmysl byl rozpoznán potenciál chromových ocelí jako žáropevných ocelí. Základní 

žáropevná ocel o složení 9%Cr–1%Mo byla vyvinuta již v roce 1936. Další vývoj 

chromových ocelí pro použití v energetice vedl k modifikaci složení této oceli celou 

řadou dalších prvků [1, 4, 3]. 

  Na první korozivzdorné materiály poukázal již v roce 1821 Berthier, který 

zkoumal odolnost slitiny chromu a železa v lučavce královské. O  několik let později byly 

vlastnosti těchto materiálů zkoumány podrobněji, bylo zjištěno že v prostředí 

koncentrovaných kyselin má přítomnost uhlíku opačný vliv na korozivzdornost. U 

těchto materiálů je tedy snaha jeho objemové zastoupení redukovat na minimum. 

Rozvojové trendy zvyšování korozivzdornosti jsou doprovázeny snahou o lepší 

mechanické vlastnosti a zpracovatelnost, včetně žáropevnosti [4, 5]. 

2.1. Metody hodnocení žáropevnosti 

  Pojmem žáropevnost obsahuje široký soubor mechanických vlastností a 

materiálových charakteristik, jsou to především dlouhodobá pevnost při tečení, pevnost 

při tepelné i tepelně mechanické únavě, jakož i vlastnosti určující odolnost materiálů 

proti křehkému porušení za vysokých teplot. S častým spouštěním a odstávky 

energetických zařízení jsou spojená nestacionární tepelně mechanická namáhání, 

použité materiály pro jejich konstrukci musí vykazovat samozřejmě odpovídající 

vlastnosti za pokojové teploty. Především se to týká plastických vlastností vyjádřených 

houževnatostí nebo odolnosti proti křehkému porušení (Kic) [1, 3, 5]. 

  Úroveň žáropevnosti materiálu (vztaženo k mechanickým vlastnostem) 

určuje vhodnost materiálu a jeho použití, nicméně o životnosti rozhodují rovněž jiné 
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fyzikálně-chemické znaky a vlastnosti materiálů. Jsou to tedy také žárovzdornost a 

odolnost proti korozi a erozi (lopatky turbín) [3]. 

  Tyto požadavky jsou zohledněny a umožňují nám získání velké shody mezi 

predikovaným časem práce konstrukčních komponent a skutečnou žáropevností 

materiálů použitých pro jejich výrobu [3]. 

  Žáropevné materiály, používané v energetice charakterizujeme 

následujícími zkouškami [3] : 

• Statická tahová zkouška za zvýšené teploty 

• Relaxace 

• Tečení a pevnost při tečení 

• Tepelná únava 

2.1.1. Statická tahová zkouška za zvýšené teploty 

  Tato zkouška se provádí na běžném trhacím stroji, který je vybaven 

komorou pro ohřev vzorku. Díky termočlánkům zaznamenáváme teplotu. Jsou umístěny 

v krajních bodech a ve středu měřené délky. Běžně jsou používané válcové vzorky o 

průměru 6 nebo 10 mm nebo ploché vzorky s otvory pro uchycení v upínací části. 

Zkouška se provádí přibližně jednu hodinu. Vzorky temperujeme při dané teplotě 20-30 

min. Zkoušku je možno provést až do lomu, s vyznačením RP0,2/Re), Rm a A10 nebo pouze 

do deformace 0,2% [3]. Vyhodnocování výsledků provádíme při minimálně 50-ti 

násobném zvětšení skutečných prodloužení. Moderním trendem je vyvíjení metod 

mechanických zkoušek na minivzorcích. 

  Při konstantních parametrech namáhání materiálu v tahu a konstantní 

teplotě se určuje závislost napětí na deformaci. Samozřejmě se také vyznačuje poměrné 

prodloužení a zúžení. Pevnostní vlastnosti stanovené při této zkoušce se odlišují od 

vlastností stanovených při tečení, i když vykazují velkou podobnost mechanismu 

deformace a porušení. Rozdíly ve vlastnostech vyplívají z podmínek provádění zkoušek. 
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Zkoušky při tečení se provádějí při poměrně nízkých napětích (kolem 25% hodnoty 

meze kluzu), malé rychlosti deformace během dlouhé doby [3]. 

2.1.1.1. Mezní teplota  

  Základem pevnostních výpočtů částí pracujících pod tzv. mezní teplotou 

(obr. 2.1) je hodnota meze kluzu za zvýšené teploty. Za mezní teplotu se považuje 

teplota, odpovídající průsečíku křivek závislosti Re min = f(T) a Rz(105)T = f(T) (obr. 2.1) 

[3]. Za výpočetní teplotu T0 se přijímá nejvyšší teplota, jakou je stěna schopna vydržet 

během provozu. V případě parních kotlů se T0 stanoví v závislosti na teplotě vody Tv 

(nebo páry) následujícím vztahem : T0 = Tv + (0 do 50°C) [3], v závislosti od 

konstrukčního dílce a způsobu ohřevu. Uvedená mezní teplota na obr. 2.1. není bodem, 

ale malým teplotním rozmezím. Vztaženo pro danou tavbu a druh oceli ale i rozdílných 

technických podmínek zkoušek [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1. Stanovení mezní teploty Tg a její průměrné hodnoty pro standardní žáropevné oceli 

  (např.  15CrMo kolem 485°C, 10Cr2Mo ≈ 470°C, 13CrMoV ≈ 500°C, 20Cr12Mo1V ≈  470°C, 

  Cr17Ni13Mo2 ≈ 620°C), podle [3]. 

  Úroveň meze kluzu za zvýšené teploty je možno považovat jako orientační 

vlastnost materiálu. Její hodnota nekoreluje s dlouhodobou pevností při tečení, protože 

Re je závislá na zpevnění materiálu hlavně ve výchozím stavu, a pevnost při tečení na 

zpevnění a stabilitě struktury během dlouhodobé explotace za zvýšené teploty. 
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Příkladem tohoto jsou austenitické žáropevné oceli, charakterizované nízkou mezí kluzu 

a vysokou pevností při tečení [3]. 

2.1.2. Relaxace 

  Probíhá v součástích, podrobených stálé, vynucené deformaci a spočívá ve 

snižování napětí s probíhající dobou. Zkoušky relaxace jsou prováděny buď měřením 

trvalých prodloužení nebo bez měření trvalých prodloužení. Zkouška bez měření 

trvalých prodloužení se provádí tak že, vzorek na počátku se zatěžuje silou F00 ~ 0,01 Fm 

[3]. Upevníme  snímač pro kontrolu délky a následně se zatěžuje počáteční silou F0 po 

dobu jedné minuty. Při výzkumu relaxace se záznamem trvalých prodloužení po vložení 

počátečního zatížení F0 se zatěžuje vzorek na hodnotu vstupního zatížení F00 a provádí 

se měření počátečního trvalého prodloužení ΔL0. Dále je zkouška prováděna jako v 

případě stanovení relaxace bez měření trvalých prodloužení. Nakonec je vzorek 

zatěžován na hodnotu vstupního zatížení F00 a po době jedné minuty se provede 

konečné odečtení prodloužení ΔLt. Mírou relaxace Rt (1) [3] je rozdíl napětí 

odpovídajících počáteční zatěžující síly F0 a síly Ft po uplynutí doby t (např. R1000) [3]. 

𝐑𝐑𝐭𝐭 = 𝐅𝐅𝟎𝟎
𝐒𝐒𝟎𝟎

− 𝐅𝐅𝐭𝐭
𝐒𝐒𝟎𝟎

                                                               (1) 

  Zkoušky relaxace jsou prováděny za pokojové nebo zvýšené teploty v době 

od 200 do 1000 hod. Zkušební vzorky mají stejné rozměry jako vzorky pro statickou 

tahovou zkoušku. Zkoušky je možno provádět na univerzálním trhacím stroji 

umožňujícím zatížení vzorku s rychlostí do 10 MPa [3]. 

2.1.3. Tečení a pevnost při tečení 

  Tečení, anglicky creep, k těmto pojmům se vztahuje plastická deformace 

probíhající s velmi malou rychlostí a způsobující konečné poškození dílce při působení 

stálého napětí za konstantní teploty. 

  Kovy a slitiny bývají navržené k tomu, aby odolaly creepu ve vysokých 

teplotách. V dnešní době se velmi intenzivně zkoumají mechanismy vytvrzování 
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především u 9-12% Cr modifikovaných martenzitických ocelí. Zajímavým způsobem je 

disperzní vytvrzování karbonitridickými nanočásicemi. Například, vysoko-teplotní 

creepová odolnost feritické oceli, pracující za teploty 650°C je dosahována optimalizací 

matrice díky nanočásticím Y2O3. Produkce martenzitických 9% Cr modifikovaných ocelí, 

které jsou disperzně vytvrzeny nanočásticemi karbonitrydů, je zatím ekonomicky 

nevýhodná. Zavádějí se však konvenční metody, a tyto technologie jsou postupně 

rozšiřovány. Při teplotě 650°C, disperzně vytvrzený materiál vykazuje časový nárůst 

odolnosti proti tečení až o dva řády. Creepové charakteristiky jsou tedy daleko lepší. 

Toto zlepšení je přisuzované tepelně stálé nitrocementaci. Materiál také disponuje 

nárůstem lomové houževnatosti. Nadále se zkoumají způsoby, které by vedly ke 

zlepšovaní stupňů creepových odolností těchto ocelí a v neposlední řadě ekonomiky 

výroby ocelových součástí pro náročné aplikace ve velkém měřítku [7]. 

  Tečení je zkoušeno měřením deformace, někdy také až do přetržení 

vzorku. Jsou používány stroje pro teční s jedním nebo více vzorky. Provádění četných 

zkoušek s měřením deformace není nutné k získání křivek tečení pro každou možnou 

kombinaci materiál-teplota-napětí. Podobně jako při krátkodobých zkouškách, lze 

snadněji stanovit pevnost v tahu než smluvní mez kluzu, tak při zkouškách tečení lze 

snadněji sledovat přetržení než deformace. Standardní zkouška tečení do přetržení 

vzorku je prováděna při konstantní teplotě, při stálém napětí a v neměnném prostředí, 

přitom je stanovena doba do lomu a celkové prodloužení vzorku, které stanoví kritérium 

plasticity materiálu, užitečné pro kontrolu jakosti a porovnání materiálu [3]. 

  Hodnoty při zkouškách tečení nabývají obvykle hodnot v rozsahu 10-12 - 

10-3s-1 (v závislosti na T a σ). Vzorky pro tyto zkoušky mají být svým tvarem a rozměry 

přizpůsobeny k upínacím čelistem stroje a rozsahu jeho zatížení. Pro zkoušky s měřením 

deformace se obvykle používají vzorky s měrnou délkou 10-násobku průměru 8 nebo 10 

mm. Zkoušky do porušení jsou prováděny na vzorcích krátkých, standardních anebo na 

malých vzorcích - o průměru v rozmezí od 2 do 6 mm. Vyvíjeny a ověřovány jsou také 

zkoušky tečení na minivzorcích ve tvaru kroužku o průměru 3-8 mm a tloušťce 0,5-1 

mm s využitím zásad podobných tahové zkoušce. Potřeby vývoje této metody vyplývají z 

diagnostických zkoušek prvků po dlouhodobé expozici [3]. 
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  Rozlišujeme tři druhy tečení, bereme-li v úvahu teplotu a napětí  [3] : 

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

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

• difuzní. 

  V praxi má největší význam vysokoteplotní tečení. Při zkoušce tečení 

bezprostředně po zatížení vzorku nastává deformace a nezávisle na čase okamžitá 

plastické deformace, která se nepřetržitě zvětšuje s probíhající dobou (obr. 2.2.) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2. Schéma reprezentující chování materiálů za nízké teploty T ≤ 0,3 Tt a klasická křivka 

  tečení materiálů při teplotě nad 0,4 Tt, podle [3]. 

  Křivka vysokoteplotního tečení je v mnohé literatuře [3, 5], rozdělována 

na tři časové oblasti, které odpovídají : 

• I. stadium - neustálené tečení 

• II. stadium - ustálené tečení 

• III. stadium - zrychlené tečení 

  Nejdůležitější je II. stádium, jak z hlediska životnosti materiálu tak i z 

hlediska inženýrského přístupu. Vnitřní poškození, rozhodující o životnosti materiálu 

při tečení se projeví na konci II. stadia a ve III. stadiu. Užitečným zjednodušením je 
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předpoklad, že doba do lomu je nepřímo úměrná rychlosti tečení. Jediným úplným 

způsobem popisujícím základní vlastnosti materiálu za zvýšené teploty je celá křivka 

tečení ε - t [3]. 

  Křivka tečení ε - t (pro danou teplotu a napětí) je první základní 

charakteristikou odolnosti materiálu proti tečení [3]. 

  Díky křivce tečení jsou stanoveny i další materiálové charakteristiky, tj. 

například : závislost rychlosti tečení na napětí nebo na teplotě. Obvykle se vyznačuje 

mez tečení pro X = 0,2% (v konstrukci turbín) nebo X = 1% (v konstrukci kotlů), kde X je 

hodnota trvalé deformace vzorku. Výpočtová doba je obvykle pro vysokotlaké kotle a 

turbíny 105h), pro plynové turbíny - od 104 do 105h. Hodnoty RmT nebo R1 (RT) [3] se 

stanoví na základě krátkodobých zkoušek tečení, trvajících průměrně 103 do 3∙ 103. 

Následně interpolace nebo extrapolace výsledků na potřebné doby [3]. 

2.1.3.1. Mechanismy creepu a extrapolace výsledků  

  V zahraniční literatuře byly přijaty a jsou nejčastěji používány metody 

extrapolace výsledků, mimo jiné, podle Larson-Millera (2), jde o parametrickou metodu. 

𝐏𝐏𝐋𝐋𝐋𝐋 = 𝐓𝐓 ∙ (𝐂𝐂𝐋𝐋𝐋𝐋 + 𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥 𝐭𝐭𝐫𝐫)                                                    (2) 

  Konstanta CLM se volí buď explicitně v rozsahu 25 - 40 nebo se spočítá 

metodou nejmenších čtverců ze zpracovaných dat. Běžně je konstanta CLM závislá na 

počtu zkoušek prováděných ve vysokonapěťové a nízkonapěťové oblasti. Výsledky z 

vysokonapěťové oblasti  je hodnota CLM vysoká (>30) a opačně je tomu v případě 

zkoušek prováděných v nízkonapěťové oblasti, zde je konstanta CLM (<20). Na základě 

současných poznatků je vhodné uvažovat pouze zkoušky tečení, nacházející se v 

nízkonapěťové oblasti závislosti doby do lomu [3, 6]. 

  Druhou materiálovou charakteristikou, představující pevnost při tečení je 

závislost σ - t (napětí - doba do lomu) vyznačená pro konstantní hodnoty teploty (obr. 

2.3.). 
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  Závislost časové pevnosti při tečení na teplotě RmT/t = f (T) je další, pro 

inženýrské potřeby nejvíce užitečnou charakteristikou vlastností materiálu za zvýšené 

teploty (obr. 2.4.). 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3. Schematické charakteristiky odolnosti materiálů proti tečení v systému σ - t, podle  [3]. 

  Tato hodnota stanoví základ pevnostních výpočtů dovolených napětí 

součástí, pracujících v podmínkách tečení, tzn. výše mezní teploty (obr. 2.1.). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.4. Schematické charakteristiky pevnosti při tečení materiálů v soustavě RmT/t - T, podle [3]. 

  Četné experimentální výsledky vedly k závěru, že při nízkých a středních 

napětích lze rychlost stacionárního creepu popsat rovnicí (3), tento vztah je v mnohé 

literatuře, např. [3, 5], označován jako Nortonova rovnice :    
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𝛆𝛆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 = 𝐀𝐀 ∙ 𝛔𝛔𝐦𝐦 ∙ �−𝐐𝐐𝐜𝐜
𝐑𝐑∙𝐓𝐓
�                                                               (3) 

  Kde εmin je minimální rychlost stacionárního creepu, A je konstanta, n je 

napěťový exponent, Qc je zdánlivá aktivační energie creepu a σ je aplikované napětí. 

Řídící mechanismy creepu jsou odlišeny rozdílnými hodnotami napěťového součinitele 

n. Dislokační creep nabývá hodnoty n = 5-15 a např. viskózní creep n = 1.  

  V oblasti dislokačního tečení, kde je tedy hodnota n = 5-15, závisejí 

žáropevné vlastnosti oceli významně na mikrostrukturní stabilitě ocelí. V oblasti velmi 

nízkých napětí je hodnota napěťového exponentu blízká hodnotě n = 1, což odpovídá, jak 

již bylo zmíněno viskóznímu creepu. Při velmi nízkých napětích se transport hmoty 

uskutečňuje spíše migrací vakancí než pohybem dislokací. Viskózní creep se může 

uskutečňovat mechanismy difuzního tečení nebo dislokačním Harper-Dornovým 

mechanismem. Difuzní creep zahrnuje Nabarro-Herringův creep, kdy vakance 

difundují objemem zrn, a Cobleho creep, kdy difuze probíhá výhradně na hranicích zrn. 

V oblasti velmi nízkých napětí je významnější vliv mikrostrukturní stability na creepové 

charakteristiky ocelí nepravděpodobný [1]. 

  Podle Kimury a Kushimy [9, 10], kteří zkoumali detailní chování 

creepových charakteristik při dlouhodobé expozici, podle jejich studie se creepová 

pevnost feritických ocelí blíží tzv. inherentní creepové pevnosti, ta byla označena jako 

nezávislá creepová pevnost na čase. Dále je podle Kimury [9] u feritických ocelí 

dosaženo maximální inherentní creepové pevnosti (obr. 3.1.) při složení 0,03 hm.% Mo a 

0,2 hm. % C. Mechanismy, zapříčiňující zpevňování matrice, tj. zpevnění tuhým 

roztokem, dislokačního vytvrzování a precipitačního vytvrzování  jsou postupem času (v 

rámci creepové expozice) postupně snižovány, až na minimum, navíc se při dosahování 

kritických hodnot (inherentní creepové pevnosti) začíná na časové závislosti meze 

pevnosti při tečení objevovat inflexní bod [9, 10].  

  Inflexní bod u konkrétních ocelí vzniká z velmi odlišných příčin, tyto 

příčiny jsou velmi specifické, popisují je degradační mikrostrukturní procesy, probíhající 

v oceli při creepové expozici. Výskyt inflexního bodu u žáropevných feritických ocelí 
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značně znesnadňuje extrapolaci  výsledků creepových zkoušek a tím i přesnost výsledků 

meze pevnosti při těchto zkouškách [9, 10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1. Vznik inflexího bodu na časové závislosti meze pevnosti při creepu. 

2.1.4. Tepelná únava 

  Tepelnou únavou uvažujeme takový proces, při kterém vzniká a rozvíjí se 

poškození materiálu vlivem mnohonásobných cyklických nebo periodických změn 

teploty. Namáhání materiálu tedy definujeme jako změnu teploty nebo četností 

deformace. Podle oblasti působení tohoto namáhání rozeznáváme nízko a vysoko 

cyklovou únavu, ve většině případů se však provádějí zkoušky v oblasti nízkého počtu 

cyklů. V různých literaturách se setkáváme s různou interpretací pojmu „teplená únava“ 

nejčastěji se však můžeme setkávat s rozdělením na dvě katerogie : 

 a) Tepelné pnutí, tepelný náraz, tepelný „šok“ při tomto způsobu tepelného 

 namáhání je materiál namáhán rychlými  změnami teploty, tento vysoký gradient 
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 teploty způsobuje rozdílné deformace v průřezu materiálu. Tepelný šok 

 způsobuje poškození v jednom cyklu ohřevu. 

 b) Tento způsob zatížení vyvolává poškození tepelně-mechanickou únavou. 

 Používá se často v laboratořích, pro simulování reálných podmínek v provozech. 

 V praxi tepelných elektráren je tento způsob tepelné únavy významný, umožňuje 

 pozorování chování vůlí u spojů nebo kompenzátorů u energetických potrubí, 

 umožňující tepelné deformace. 

  V odborné literatuře se setkáváme s pojmy : „thermal cycling“ nebo rusky 

„těrmocyklirovanije“ oba tyto pojmy zahrnují všechny důsledky, vyplývající z cyklických 

změn teploty [3].  

  Jev teplené únavy je v rámci elektráren (kotle, potrubí, komory, části 

reaktorů, lopatky parních turbín) velmi častý a musíme ho tedy uvažovat, může totiž 

vést až k nevratným změnám geometrie prvků. Typický efekt teplené únavy je tzv. „síť 

trhlin“, velice záleží na vlastnostech použitého materiálu [3, 2]. 

3. Vliv metalurgické čistoty na oceli pro energetiku 

  Této problematice se věnuje dlouhodobě zvýšená pozornost. Především 

proto, že během dlouhodobé expozice při zvýšených teplotách dochází k migraci atomů 

substitučních prvků, a tedy i nečistot, na hranice zrn a k jejich následnému zkřehnutí. 

Dalším jevem, který způsobuje zkřehnutí hranic zrn je precipitace sekundárních fází a 

zejména jejich hrubnutí během creepové expozice. Je zřejmé že, působení, povrchově 

aktivních prvků zejména (P, S, Sn, Sb, As, Pb,) teto vedou k významnému snížení 

creepové tažnosti [2, 6].  

  Jako příklad všeobecně stoupajících požadavků na snižování obsahu 

doprovodných prvků a nečistot v oceli lze uvést postupný vývoj specifikace maximálního 

přípustného obsahu síry v trubkách velkých průměrů, který se potupně snížil z 0,020% 

až na 0,004% u rozhodujícího podílu produkce [2].  
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  Důležitý je rovněž nízký obsah niklu v nízkolegovaných žáropevných 

ocelích, kde jeho velmi negativní vliv spočívá zejména ve snižování teploty A1, vedoucí 

k znesnadnění a v extrémních případech až k úplnému znemožnění popouštění ocelí a 

žíhání svarových spojů [2]. 

  Jako perspektivní a v současné době i hojně využívaná je rafinace oceli 

metodami mimopecní sekundární metalurgie. Zvýšení metalurgické kvality oceli se 

projeví zejména u špičkových nízkolegovaných žáropevných ocelí (15 128, 15 229), 

které trpí v důsledku intenzivního precipitačního zpevnění sníženou plasticitou. 

Snížením obsahu doprovodných prvků a příměsí spolu s modifikací tvaru i chemického 

složení vměstků lze dosáhnout nejen zvýšení houževnatosti a plasticity oceli, ale také 

zvýšení žáropevnosti [2, 6]. 

4. Feritické žáropevné oceli 

  Žáropevné oceli s feritickou matricí zahrnují početnou skupinu typů ocelí, 

odlišujících se mezi sebou chemickým složením, strukturou po tepelném zpracování a 

použitím. Jsou to zároveň jak uhlíkové, tak i nízkolegované ale i vysokolegované oceli. 

Nejvyšší pracovní teplotu pro uhlíkové oceli je možno přijmout 400-450°C, a pro nízko i 

středně legované oceli typu 0,5Mo, 1Cr-0,5Mo, 2,25Cr-1Mo a také Cr-Mo-V v závislosti 

od typu, teplotu 540-565°C. 

  Nejběžnější rozmezí, přípustné pracovní teploty pro oceli na feritické bázi 

jsou determinována jejich žárovzdorností a korozní odolností. Avšak musíme brát zřetel 

na požadovanou dlouhodobou odolnost proti tečení. Skutečné pracovní teploty jsou 

obecně nižší o několik desítek stupňů [3, 4]. 

  Bubny kotlů pracují obvykle za teploty 350°C, u kterých je v dnešní době 

snaha nahrazovat dříve používané uhlíkové oceli a oceli typu 18CrMoNiTi, které byly na 

tyto dílce běžně používány za typ 15NiCrMoNb, tyto typy materiálů umožňují ztenčit 

stěny pláště, přibližně o 20 mm. Oceli, používané k výrobě rotorů parních turbín jsou 

středné uhlíkové Cr-Mo-V a Cr-Ni-Mo, například 21CrMoV a 34CrNiMo [3]. 
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  V 70. letech bylo hledání směřováno ke zvýšení užitných vlastností ocelí 

pro membránové vodní stěny kotlů v kotlích o kritických parametrech páry, tato snaha 

vedla k vytvoření dvou nových skupin nízkolegovaných ocelí, byla to ocel HCM2S s 

přídavkem wolframu, vanadu a niobu, vyvinutá v Japonském Sumimoto a ocel 

TEMPALOY F-2W. Oba tyto typy byly samozřejmě vyrobeny i v Evropě. Ocel HCM2S 

vykazuje rozhodně výhodnější mechanické vlastnosti než její základní ocel. Pracovní 

teploty přehřívačů páry, vyrobených z těchto ocelí je možné použít až do 600°C. V 

nových konstrukcích kotlů měla teplota dosahovat právě 550°C [3]. 

  Při rychlém ochlazování se získává martenzitická struktura o známé 

tvrdosti 360 HV10, po tomto zpracování se ocel vyznačuje vyšší mezí kluzu a dobrou 

tažností. Vysoké užitné vlastnosti poskytuje této oceli velmi dobrá stabilita 

mikrostruktury [1, 3]. 

4.1. Modifikované 9-12% Cr martenzitické oceli a jejich struktura 

  Rozvoj žáropevných ocelí je úzce svázán s rozvojem tepelné energetiky. Ve 

srovnání užitných vlastnosti běžných, spíše úspornějších typů austenitických ocelí a 

těchto, žáropevných materiálů (vztaženo k použití v energetice) můžeme pozorovat, že v 

některých aplikacích jejich užitné vlastnosti dokonce převyšují. Cena martenzitických 9-

12% Cr modifikovaných ocelí je však výrazně nižší než u austenitických ocelí s 

ekvivalentními požadovanými vlastnostmi. Hlavním omezením martenzitických 9-12% 

Cr modifikovaných ocelí je jejich použití za maximálních teplot 610°C. Nad 600°C u 

těchto materiálů odchází k velmi citlivé degradaci užitných vlastností, především se pak 

velmi zhoršuje odolnost proti tečení. Zjednodušeně se tento mechanismus dá popsat 

jako popouštění. Můžeme tedy konstatovat že tyto materiály jsou vyvíjeny za účelem 

získat materiál s vlastnostmi dosahujícími vlastností austenitických žáropevných ocelí v 

dané aplikaci s ohledem na ekonomiku výroby. 

  Vývoj modifikovaných 9–12% Cr ocelí směřoval samozřejmě ke zvyšování 

především meze pevnosti při tečení, při dostatečné úrovni lomové tažnosti. 

Mikrostrukturu můžeme ovlivňovat optimalizací následujícími prvky : C, N, Mo, V, W, Nb. 
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  Nové, martenzitické oceli mají v dnešní době nepatrně vyšší cenu než 

běžné oceli. Své uplatnění nacházejí především v modernizaci konvenčních kotlů. 

Výrazné ztenčení stěn a tím i snížení hmotnosti má velmi značný ekonomický efekt [1, 5, 

6].  

4.1.1. Působení uhlíku a dusíku 

  Úroveň žáropevnosti je do určité míry zvýšena uhlíkem. Obsah uhlíku se v 

moderních ocelích obvykle pohybuje v rozmezí (0,08 - 0,20) hm.%. Oceli s nižšími 

obsahy uhlíku jsou určeny především pro komponenty kotlů. Žáropevné vlastnosti 

samozřejmě velmi ovlivňuje dusík, obsahy dusíku se v některých materiálech pohybují v 

rozmezí (0,04 - 0,08) hm.%. Je-li přítomna v matrici přísada bóru, je horní hranice 

obsahu dusíku obvykle maximálně 0,02 hm.%, snahou je minimalizace tvorby nitridů 

bóru [6].  

  Nové vysokolegované feritické oceli pro použití v energetice mají omezené 

obsahy uhlíku 0,05-0,15%, toto omezené množství zajišťuje požadovanou pevnost při 

tečení a dobrou svařitelnost. [1, 6]. 

4.1.2. Působení molybdenu a wolframu 

  Jsou to velmi významné prvky, umožňující zvýšit úroveň pevnosti tuhého 

roztoku. Množství je limitováno mezí rozpustnosti těchto prvků v kovové matrici. 

Překročíme-li mez rozpustnosti, dochází k precipitaci molybdenem nebo wolframem 

bohatých částic Lavesovy fáze, příp. fáze M6X [1, 5, 6]. 

4.1.3. Působení bóru 

  Nevýrazné množství bóru v modifikovaných 9-12% Cr ocelích má velmi 

příznivý vliv na úroveň žáropevnosti. V rámci ohledu na technologické vlastnosti jsou 

jejich zaručené hodnoty při maximálním množství 100ppm bóru [1, 6]. 
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4.1.4. Působení vanadu a niobu 

  Vanad zpevňuje kovovou matrici jemnými částicemi typu MX. Intenzita 

precipitace těchto částicí typu MX, bohatých na vanad závisí na obsahu dusíku v oceli, 

parametrech tepelného zpracování a délky creepové expozice. Nepatrná přísada niobu 

se používá především pro omezení růstu austenitického zrna v průběhu dlouhodobé 

výdrže na vysokých teplotách nebo při ohřevu při tepelném zpracování [1]. 

4.1.5. Působení chromu 

  Obsahy 9-12% Cr byly experimentálně prokázány jako optimální rozsah z 

hlediska pevnosti při tečení a korozní odolnosti. Vyšší koncentrace než 12% Cr není 

doporučováno, vede totiž ke křehkosti a nemá vliv na pevnost při tečení [1].  

  Nutno podotknut že, obsahy zmíněných prvků jsou sice obecně platné, ale 

příspěvek konkrétního prvku k úrovni žáropevnosti oceli o daném složení je závislý na 

složitých interakcích mezi zahrnutými prvky. Tyto mohou výrazně modifikovat 

mechanismy zpevnění anebo degradace mikrostruktury [1, 3, 5]. 

4.1.6. Sekundární fáze v modifikovaných 9-12% Cr martenzitických ocelích 

4.1.6.1. M23C6  

  Karbid M23C6 je v podstatě karbid Cr23C6, jde o nejvýznamnější karbidickou 

fázi v této oceli. Jsou v něm rozpuštěny další substituční prvky. Běžně se v této fázi 

rozpouští chrom a uhlík, ale i molybden, wolfram a železo. Částice M23C6 vznikají nejprve 

na hranicích austenitických zrn a na hranicích latěk martenzitu. Během creepové 

expozice však vzrůstá v karbidu obsah chromu na úkor železa, tento proces se děje v 

rozmezí pracovních teplot 500 až 600°C [1, 5, 6]. 
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4.1.6.2. M2X  

  V modifikovaných chromových ocelích je výskyt této fáze potlačen na úkor 

přítomnosti fáze MX. Tato fáze vzniká, mimo jiné, při použití dvojího popouštění, tento 

způsob tepelného zpracování je typický pro výrobu rotorů parních turbín. Energiově 

disperzní analýza potvrzuje, že hlavním substitučním prvkem je v této fázi chrom. 

Precipitace částic je především uvnitř martenzitických latěk. Fáze M2X má obvykle 

jehlicovitou morfologii. Stabilita fáze je značně závislá na chemickém složení oceli, 

částice M2X jsou postupně během creepové expozice nahrazeny částicemi MX [1, 5, 6]. 

4.1.6.3. Primární a sekundární fáze MX  

  Popouštíme-li modifikované 9-12% Cr martenzitické oceli při teplotě nad 

700°C, v matrici precipituje přednostně primární fáze MX. Tato primární fáze má 

převážně kulovitou morfologii a je bohatá na dusík a vanad. Sekundární MX je tvořen 

prakticky čistými nitridy, částice mají deskovitou, případně jehlicovitou morfologii. Lze 

tak poměrně snadno morfologicky odlišit primární fázi od fáze sekundární [5]. 

  Oba typy částic (M2X a MX) přednostně nukleují na dislokacích. V 

oblastech, kde došlo k vyloučení cementitu a kde je snížena hustota dislokací, zpravidla 

dochází k omezení precipitace obou fází [5]. 

4.1.6.4. Lavesova fáze  

  Jde o intermetalickou fázi typu Fe2M, je bohatá na wolfram anebo 

molybden. Fáze je charakteristická velkým množstvím defektů typu vrstevných chyb. 

Lavesova fáze, která precipituje při creepové expozici je doprovázena poklesem 

koncentrace molybdenu a wolframu v tuhém roztoku, s čímž souvisí pokles 

substitučního zpevnění. Lavesova fáze se projevuje velkou rychlostí hrubnutí částic. 

Fe2M v oceli s 1 hm.%  molybdenu, podle [5], je termodynamicky stabilní jen do teploty 

přibližně 650°C, což pro ocel, použité v energetice plně postačuje. Nežádoucím jevem je 

velká rychlost hrubnutí částic a s tím spojen pokles plastických vlastností oceli, při 

creepové expozici [1, 5, 6]. 
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4.1.6.5. M6X 

  Jedná se o minoritní fázi, kde X představuje uhlík nebo dusík. Tvorba 

těchto fází je podmíněna vysokým obsahem molybdenu, případně wolframu. Týká se 

především vysokolegovaných žáropevných ocelí. U nízkolegovaných žáropevných ocelí, 

jsou předpoklady pro tvorbu tohoto karbidu od obsahu 0,75 % molybdenu. Jelikož pro 

tvorbu karbidů M6X je zapotřebí vysoký obsah substitučních prvků (molybden, wolfram, 

chrom, nikl) je precipitace spjata s významným ochuzením tuhého roztoku o tyto prvky, 

a tedy i s poklesem substitučního zpevnění [5]. 

4.1.6.6. Z-fáze  

  Ani fáze MX není v modifikovaných 9-12% Cr martenzitických ocelích 

termodynamicky stabilní, její množství během creepové expozice klesá. Karbid MX se v 

důsledku precipitace Z-fáze rozpouští, jelikož nitridy Z-fáze jsou termodynamicky 

stabilnější. Tato fáze je velmi podobná Z-fázi pozorované u austenitických Cr-Ni ocelící 

obsahujících dusík a niob. Částice Z-fáze utvářejí tenké destičky, které jsou většinou 

náhodně umístěny v matrici. Částice o rozměrech až 1 µm x 100 nm, které rychle 

hrubnou, nemohou účinně přispívat k precipitačnímu zpevnění oceli [1, 5, 6]. 

  Před nedávnem ukončený program COST 501, při kterém se zkoumaly, 

mimo jiné, žáropevné vlastnosti materiálů poukázal na skupinu ocelí s nejvyššími 

žáropevnostními vlastnostmi, jedná se o skupinu B2 s chemickým složením : 10%Cr-

1.5%Mo-0.27%V-0.06%Nb-0.015%N-0.0100%B s reálně dosahovanou mezí pevností 

při tečení RmT/600/105 na úrovni 120 MPa. Japonsko následně vyvinulo konkrétní ocel 

NF 616/P 92 (9%Cr-1,8%W-0,3%Mo-0,2%V-0,08%Nb-0,050%N-0,0030%B) s 

hodnotou RmT/600/105 = 131 MPa, která byla úspěšně uplatněna [1, 2]. 

  Předpokládá se, že tuto skupinu ocelí bude možno využívat ke konstrukci 

komponent tepelných elektráren až do pracovní teploty 610°C. Intenzívní vývoj 

modifikovaných 9-12% Cr ocelí je tedy motivován, jak již bylo zmíněno, především 

nízkou cenou vzhledem k jejich dobrým užitným vlastnostem [1].  
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5. Austenitické žáropevné oceli 

  Významný nárůst žáropevnosti je zapříčiněn změnou struktury oceli z 

feritické na austenitickou. Obecně jsou tyto materiály schopné fungovat za vyšších 

pracovních teplot (až 700°C).  Příklady typických austenitických ocelí jsou uvedeny v 

tab. 5.1. Velkým problémem u těchto materiálů je jejich vysoká cena. Proto je snaha, 

pokud je to v dané situaci možné, tyto nahrazovat například za modifikované 9-12% Cr 

martenzitické oceli. 

 

 

 

 

 

Tab. 5.1. Nominální chemické složení vybraných austenitických ocelí, podle německé normy, [3]. 

  Zvýšení žáropevnosti austenitu (mřížka fcc) ve srovnání s mřížkou feritu 

(bcc) se běžně vysvětluje nižší energií vrstevné chyby. Přihlédneme-li k rozdílnému typu 

mřížky od feritu, vykazuje austenit rozdílné vlastnosti v závislosti na obsahu legujících 

prvků - fyzikální, chemické, mechanické [3]. 

  Ke zvyšování žáropevnosti těchto ocelí se používají legující prvky : Mo, Nb, 

Ti, V, W, N, B, Co, obsahy těchto prvků v austenitických ocelích jsou již od několika 

desetin do několika hm.%. Zpevňující a následné degradační procesy austenitických 

ocelí za vyšších teplot jsou popsány řadou složitých jevů, například precipitace 

disperzních a intermetalických fází a také změnami na hranicích zrn [3]. 
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  V jaderné energetice se jako primární protiradiační stěna používá běžně 

materiál o nominálním složení 12%Cr-15%Mn-0,2%C-0,1%N-2%W-V s dobrou 

odolností proti tečení [3]. 

5.1. Působení chromu a niklu 

  δ Ferit v austenitické matrici, obohacený o prvky Cr, Mo a Nb se nad 

teplotou 500°C rozpadá na Cr23C6 a fázi σ. Mechanismů vylučování fáze σ je mnoho a 

jsou různé, nejsnadněji však z delta feritu, který vykazuje mnohem vyšší obsah Cr než 

austenit. Dlouhodobé zatížení za vyšších teplot rozpouští karbidy Cr23C6, obohacují se 

tak místní oblasti austenitu o Cr a vytvářejí dobré podmínky pro vylučování fáze σ [3]. 

Stabilizujeme-li chrom-niklové oceli niobem, výrazně tím zpomalujeme vyloučení fáze 

σ. Vylučování této fáze (za vyšší teploty) je spojeno s poklesem houževnatosti při 

pokojové teplotě. Škodlivý vliv fáze σ na výskyt jevů křehkosti v austenitických 

žáropevných ocelích je bezesporný. Avšak na odolnost proti tečení má zanedbatelný vliv 

[3]. 

5.2. Působení uhlíku a dusíku 

  Stabilizace austenitických ocelí za účelem vazby uhlíku se provádí prvky 

Ti, Zr. Vliv uhlíku a dusíku je u austenitických ocelí velmi citelný na pevnost při tečení, 

rozpouštějí se zároveň v tuhém roztoku - austenitu, vytvářejí však i sekundární fáze - 

karbidy a nitridy. Je zřejmé, že tvorba karbidů za působení napětí a teploty zmenšuje 

účinek zpevnění tuhého roztoku - austenitu. Dusík má ve srovnání s uhlíkem v 

nestabilizovaných ocelích mnohem vyšší rozpustnost v austenitu. Široké použití 

nacházejí austenitické oceli, obsahující 0,1 - 0,15% dusíku. Interkrystalické praskání 

vzorků je značně usnadněno u austenitických ocelí, s náhradou části Ni za Mn, takovéto 

materiály vykazují vyšší rozpustnost dusíku a tím vyšší efekt zpevnění. Maximální 

množství uhlíku a dusíku je podmíněno tvorbou karbidů a následné zkřehnutí matrice, 

kde za těchto podmínek má silnější vliv na snížení plastických vlastností dusík. 

Dlouhodobé působení creepového namáhání za pokojové teploty vede k značnému 

snížení houževnatosti [3]. 
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  Cr2N nebo v přítomnosti niobu (NbCr)N, tyto nitridy snižují plastické 

vlastnosti za pokojové i zvýšené teploty. Udržujeme-li ve výše uvedených mezích obsah 

dusíku, ovlivňujeme pak příznivě nejen nárůst odolnosti proti tečení ale také smluvní 

mez kluzu Re0,2. Niob je nejvýhodnější a tedy i nejpoužívanější prvek, stabilizující 

austenitickou matrici. [3]. 

5.3. Prvky zpevňující austenit 

  V substitučním tuhém roztoku austenitu hraje hlavní roli zpevnění prvek 

Mo, dále pak W a V. Nejrychleji vyloučený karbid je karbid chromu (M23C6), který ovšem 

obsahuje i Mo. Dále pak Lavesova fáze, fáze χ a fáze σ. Lavesova fáze se vylučuje hlavně 

na hranicích zrn a zvyšuje především odolnost proti tečení. Stabilizací uhlíku a dusíku je 

ovlivněn účinek působení molybdenu na zpevnění austenitu. Stabilizované oceli 

obsahující molybden vykazují výrazně vyšší pevnost při tečení. 2 hm.% molybdenu v 

matrici může být ekvivalentní množství přídavku 0,7 hm.% Nb, zde však rozhoduje cena. 

Niob je velice drahý. Vanad zhoršuje žárovzdornost, není proto vhodný pro 

dlouhodobou práci nad teplotou 650°C. Vanad netvoří stabilní karbidy ve vysoko 

chromových ocelích [3]. 

5.4. Prvky stabilizující uhlík a dusík 

  Pro vázání uhlíku a dusíku stabilizujícími prvky, v žáropevných ocelích je, 

jak již bylo zmíněno, nejvýhodněji používán niob. Stabilizující prvky mají za úkol 

nepřipustit vylučování karbidu chromu po hranicích zrn austenitu. Stabilizující prvky 

navíc zvyšují odolnost proti tečení. V přesycené oceli stabilizované niobem se vylučují 

najednou karbonitridy niobu a Lavesova fáze. Tyto jevy zvyšují odolnost proti tečení. V 

prvním stádiu tečení se tvoří přechodový karbid M23C6 a při následném působení teploty 

a napětí se tento karbid rozpouští a současně se vylučuje disperzní karbid NbC, tento 

karbid má významný vliv na odolnost proti tečení. Po delších dobách působení teploty a 

napětí se v důsledku lokálního obohacení chromem tvoří fáze σ [3]. 

 



 

 
       Řehořek J.: Žáropevné oceli pro použití v energetice 

                             
25 

 

  

5.5. Působení bóru 

  Umístění bóru v meziuzlových místech mřížky bcc je značně obtížnější než 

u uhlíku a dusíku, díky většímu atomovému poloměru. Potvrzuje se že menší přídavek 

bóru významně brzdí vylučování karbidu M23C6 a fáze σ v oblasti hranic zrn  a to již při 

koncentraci 0,0005% B. Tímto mechanizmem se zabraňuje vzniku oblastí ochuzených o 

legující prvky při zachování odolnosti proti tečení. Přítomnost bóru v současné době 

používaných ocelích sebou přináší sníženou rychlost tečení v ustáleném stavu a 

prodlužuje doby trvání v I. a III. stádiu [3]. 
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Experimentální část 
6. Změny mikrostruktury a vlastností austenitických 

žáropevných ocelí během dlouhodobých creepových 

expozic při teplotách 600 a 650°C 

  Žáropevné vlastnosti austenitických ocelí závisí na stabilitě 

mikrostruktury, zvláště na tvorbě, rozpouštění a hrubnutí precipitátů. Mikrostrukturní 

parametry těchto ocelí mohou být ovlivněny řadou faktorů, a proto nepřekvapuje, že 

byly experimentálně zjištěny dramatické rozdíly v žáropevnosti austenitických ocelí. 

Mezi nejdůležitější parametry patří chemické složení, tepelně-mechanické zpracování, 

teplota, napětí a prostředí creepových zkoušek [11]. Lepší porozumění rozptylu 

creepových vlastností austenitických ocelí vyžaduje zkoušky tečení ocelí se záměrnou 

přísadou vybraných prvků následované detailními mikrostrukturními rozbory a studiem 

lomových mechanismů. Je důležité vyhodnocovat žáropevné vlastnosti na základě 

dlouhodobých zkoušek tečení, poněvadž empirické metody založené na extrapolaci 

relativně krátkodobých zkoušek obvykle vedou k nerealistickým hodnotám meze 

pevnosti při tečení. To souvisí s rozdílnými mechanismy creepu v oblasti vysokých a 

nízkých aplikovaných napětí [1]. Cílem vývoje žáropevných austenitických ocelí je 

vyvinout oceli s vysokou úrovní meze pevnosti při tečení a zároveň s adekvátní úrovní 

tažnosti jak při teplotě crepových zkoušek, tak i při pokojové teplotě. Za důležitý 

předpoklad  dosažení nízkých hodnot rychlosti tečení ve stacionárním stádiu creepu je 

považována intenzívní intragranulární precipitace částic minoritních fází s vysokou  

termodynamickou i rozměrovou stabilitou. Charakter intergranulární precipitace 

ovlivňuje difúzní charakteristiky podél hranic zrn a příspěvek hraničních pokluzů  k 

rychlosti creepu [1]. 

  Mez pevnosti při tečení austenitických ocelí výrazně zlepšuje přísada cca 

0,15% N [3].  Dusík potlačuje tvorbu δ feritu, zpomaluje precipitaci intermetalických fází  

a destabilizuje M23C6 karbidy. Jednou z nejúspěšnějších metod, jak zlepšit crrepové 

charakteristiky austenitických ocelí, je zvýšení příspěvku precipitačního zpevnění. To 
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může být dosaženo legováním těchto ocelí malými přísadami silných karbidotvorných 

nebo nitridotvorných prvků, např. titanem nebo niobem.  

  V experimentální části práce byl proveden metalografický rozbor 

prasklých dlouhodobých zkoušek tečení z austenitických ocelí AISI 316LN s přísadou 

niobu. Obsah niobu v tavbě A činil 0,106%, zatímco v tavbě B obsah niobu činil 0,300%. 

Chemické složení taveb je uvedeno v tab. 6.1. 

Cast C N Mn Si P S Cr Ni Mo B Nb 

A 0,023 0,161 1,34 0,48 0,014 0,013 18,1 12,5 2,82 0,001 0,106 

B 0,021 0,158 1,11 0,42 0,025 0,009 17,8 12,6 2,64 0,002 0,300 
 

Tab. 6.1. Chemické složení austenitických ocelí AISI 316LN s přísadou niobu. 

  Dlouhodobé zkoušky tečení daných ocelí byly provedeny na vzduchu při 

teplotách 600 a 650°C. Parametry creepové expozice studovaných vzorků A1, A2  a B1 

jsou uvedeny v následující tabulce.  

Vzorek Parametry creepu Tvrdost HV10 

A1 600°C/120MPa/ 223 603h 248 

A2 650°C/100MPa/18 463 h 257 

B1 600°C/140MPa/ 111 000 h 247 
 

Tab. 6.2. Parametry creepové expozice studovaných vzorků. 

  Mikrostrukturní rozbor vzorků byl proveden za použití optické 

mikroskopie. Studium bylo provedeno v oblasti hlav creepových zkoušek, které byly 

zality do epoxidové pryskyřice. Teplota vytvrzování této pryskyřice nepřesáhla 150°C, 

takže můžeme konstatovat, že vzorky jsou tepelně neovlivněné. Výbrusy byly broušeny 

na SiC brusných papírech až do zrnitosti 800. Následně bylo provedeno leštění na 

plstěném leštícím kotouči navlhčeným vodným roztokem Al2O3. Mikrostruktura 

hodnocených vzorků byla vyvolána leptáním v roztoku o složení HCl + HNO3 + H2O. 
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6.1. Mikrostruktura 

  Typické příklady mikrostruktury studovaných vzorků jsou uvedeny na 

obr. 6.1. – 6.6. Mikrostruktura všech studovaných vzorků obsahuje velké množství částic 

precipitátu. Ve všech vzorcích byla pozorována pásovitost, která souvisí s chemickou 

heterogenitou materiálu. Hranice zrn byly lemovány téměř souvislým síťovím 

precipitátu. V případě vzorku A1, který byl exponován na teplotě 650°C a vzorku A2 po 

velmi dlouhé expozici na teplotě 600°C lze na hranicích zrn pozorovat hrubé částice 

intermetalické fáze. Intenzita intragranulární precipitace ve všech studovaných vzorcích 

byla velmi vysoká. Identifikace minoritních fází, které jsou přítomny ve studovaných 

vzorcích, je za použití optické mikroskopie nemožná.   

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.1. Mikrostruktura vzorku A1. 
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Obr. 6.2. Mikrostruktura vzorku A1. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.3. Mikrostruktura vzorku A2. 
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Obr. 6.4. Mikrostruktura vzorku A2. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.5. Mikrostruktura vzorku B1. 
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Obr. 6.6. Mikrostruktura vzorku B1. 

  Na obr. 6.7. je uveden TTT (time-temperature-transformation) diagram 

oceli AISI 316LN [11]. Je zřejmé, že v teplotním intervalu 600-650°C dochází v daném 

typu oceli nejdříve k precipitaci fáze M23C6. Později precipitují částice η Lavesovy fáze, a 

po dlouhých dobách expozice částice σ fáze.  Podle řady autorů [5, 10, 11] dochází v 

průběhu dlouhodobé expozice ocelí AISI 316LN k postupné transformaci částic fáze 

M23C6 na fázi typu M6C.  

 

                                                                                                               

                                                                                                                   σ 

 

 

Obr. 6.7. TTT diagram oceli AISI 316LN, podle [12] 
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  Ve studovaných tavbách A a B došlo v průběhu creepové expozice kromě 

výše uvedených fází k precipitaci jemných částic Z fáze, obr. 6.8. Jedná se o nitrid typu 

NbCrN. Tyto částice byly přednostně vyloučeny na dislokacích. Přítomnost těchto částic 

lze považovat za primární příčinu snížené rychlosti creepu v sekundárním stádiu 

zkoušek tečení taveb A a B. Přestože přísada niobu měla za následek redukci rychlosti 

stacionárního creepu a posun počátku terciárního creepu k delším časům, celkové doby 

do lomu creepových zkoušek z taveb A a B byly kratší než u vzorků z ocelí AISI 316LN  

exponovaných za stejných parametrů (teplota, napětí) [10, 11].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.8. Precipitace jemných částic Z fáze na dislokacích a jehlic Lavesovy fáze uvnitř  

  austenitických zrn vzorku B1, [10]. 

6.2. Měření tvrdosti 

  Pro doplnění metalografického rozboru  bylo provedeno měření tvrdosti 

studovaných vzorků podle Vickerse. Tato zkouška je popsána v evropské normě ČSN EN 

ISO 6507-1 : Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Zkušební metoda.  
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  Na každém studovaném vzorku bylo provedeno 5 vpichů. Zatěžující síla 

při zkoušce byla 10 kp. Z obou úhlopříček jednoho vtisku byl stanoven aritmetický 

průměr a přes tabulku byla tato hodnota převedena na skutečnou tvrdost HV. Výsledky 

měření tvrdosti jednotlivých zkušebních vzorků jsou uvedeny v tab. 6.2.  Je zřejmé, že 

navzdory velkým rozdílům v parametrech creepové expozice jsou hodnoty tvrdosti 

hodnocených vzorků z ocelí typu AISI 316LN + Nb velmi blízké (menší než 5 %). 

7. Závěr 

  Bakalářská práce se zabývá základními typy žáropevných ocelí pro 

tepelnou energetiku a metodami hodnocení žáropevných vlastností materiálů. V práci 

jsou diskutovány základní charakteristiky feritických a austenitických žáropevných 

ocelí. Přestože úroveň žáropevnosti těchto materiálů je významně nižší než v případě 

niklových slitin, z ekonomických důvodů se při konstrukci komponent tepelných 

elektráren stále preferují oceli.  Výsledky výzkumných aktivit v posledních desetiletích 

vedly k vývoji nových značek ocelí, které je možno používat při významně vyšších 

teplotách a tlacích než klasické značky žáropevných ocelí.  

   V rámci experimentální části práce bylo provedeno metalografické 

hodnocení mikrostruktury ocelí AISI 316LN s přísadou niobu po dlouhodobé creepové 

expozici na teplotách 600 a 650°C. Metalografické studium bylo doplněno hodnocením 

tvrdosti vzorků po dlouhodobých zkouškách tečení.   
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