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Abstrakt 

Pro tepelnou energetiku jsou v současné době perspektivní materiály zejména oceli 

P23 a P91. Obě zmiňované oceli vynikají svou dobrou ţáropevností v oblasti creepu. 

Rozdílné provozní teploty jednotlivých komponent tepelných elektráren vedlo k vývoji 

nových typů ţáropevných materiálů. Aby došlo k materiálním i finančním úsporám, byly 

pouţity heterogenní svarové spoje typu P23/P91 na jednotlivé komponent tepelných 

elektráren. 

Tato práce je zaměřena na studium lomového chování heterogenních svarových spojů 

během creepu. Zkušební vzorky byly vyrobeny kombinací svařovacích metod GTAW a 

SMAW za pouţití přídavného materiálu z oceli P91. V práci jsou popsány výsledky 

creepových zkoušek při 500, 550 a 600 °C. Z  mikrostrukturní analýzy a průběhu tvrdosti byla 

provedena přesná identifikace creepového lomu a výskytu kavit.  

Klíčová slova: Ţáropevná ocel, lomové chování během creepu, heterogenní svarové spoje, 

nízkolegovaná ocel P23, vysocelegovaná ocel P91 

Abstract 

For thermal energy are currently perspective materials, especially steel P23 and P91. 

Both mentioned steel excel in good high – temperature steel of creep. Different operating 

temperatures of individual components of thermal power plants led to the development of new 

types of refractory materials. In order to material and financial savings were used 

heterogeneous welds joint for each type P23/P91 components of thermal power plants. 

This work is focused on the study of failure behaviour of heterogeneous P23/P91 

welds during creep. Test specimens were prepared by combination of SMAW and GTAW 

technologies, steel P91 filler were used. In this paper describes the results of creep tests at 

500, 550 and 600 ° C. The microstructural analysis and hardness was the precise identification 

of creep failure and incidence of cavities. 

Key words: High – temperature steel, failure behaviour during creep, heterogeneous welds, 

low alloy steel P23, high alloy steel P91  
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1. Úvod 

Výroba elektrické energie a tepla patří k důleţitým odvětvím průmyslové výroby 

v České republice i ve světě. K hlavním zdrojům lze v současné době stále řadit tepelné 

elektrárny i při existenci jaderných elektráren a dalších alternativních zdrojů. Zvyšování jejich 

účinnosti souvisí se zvyšováním pracovních parametrů páry a vede ke kladení vyšších 

poţadavků na vlastnosti pouţívaných materiálů. Rozdílné provozní teploty jednotlivých 

komponent elektráren vyţadují pouţití různých druhů ţáropevných materiálů, které je nutné 

svařovat. Svařováním dvou rozdílných materiálů z chemického hlediska vznikají heterogenní 

svarové spoje, které vyţadují daleko vyšší pozornost neţ svarový spoj dvou stejných 

materiálů. Jedním z navrhovaných typů spojů v energetice je právě heterogenní svarový spoj 

typu P23/P91 [22]. 

Rozhodujícími vlastnostmi pro části provozované v creepové oblasti je odolnost proti 

tečení a korozi. V průmyslově vyspělých zemích se věnuje velká pozornost vývoji nových 

martenzitických ocelí na bázi (9 – 12)% Cr, mezi něţ patří ocel P91, která byla vyvinuta ve 

Spojených státech amerických. Je předpoklad, ţe tento materiál umoţní aplikace při teplotách 

aţ 610°C. K pokroku došlo i v oblasti nízkolegovaných ocelí, které měly návaznost na 

původně vodíkuvzdornou ocel 3Cr – 0,5Mo. Výsledkem tohoto výzkumu, prováděném 

v Japonsku a v Německu, jsou trubkové oceli P23 (2,25Cr – 1,6W – 0,25V) a P24 (2,4Cr – 

1Mo – 0,25V) určené pro vodní stěny a přehříváky, kde je teplota aţ 550°C [23]. 

Nejslabším místem kaţdého energetického zařízení namáhaného v oblasti creepu jsou 

právě svarové spoje, kde dochází k degradaci mechanických vlastností a ţáropevnosti. Ke 

sniţování ţáropevnosti dochází jak ve svarovém kovu, tak i v jednotlivých pásmech tepelně 

ovlivněné zóny svarového spoje. Významný degradační mechanizmus heterogenních 

svarových spojů v průběhu dlouhodobé creepové expozice souvisí s migrací intersticiálních 

prvků, zejména uhlíku, ze strany nízkolegované oceli P23 do vysoce legované oceli P91. 

Tento proces má za následek oduhličení nízkolegované oceli P23, a právě oduhličené místo se 

stává velmi náchylným ke creepovému poškození, které končí lomem, coţ má za následek 

poškození konstrukce a s tím spojené ekonomické a materiální ztráty. 

 



 

 

TEORETICKÁ ČÁST 

2. Žáropevné vlastnosti  

Všechny oceli pouţívané pro práci za zvýšených teplot a napětí jsou nazývány 

ţáropevnými. Pracují v podmínkách tečení, přitom pro výpočty hodnoty dovoleného napětí se 

pouţívá časová pevnost při tečení RmT/t/T (mez pevnosti/teplota/čas do lomu). Ţáropevné 

oceli jsou pouţívány hlavně pro konstrukci energetických strojů a zařízení, tj. kotlů a rozvodů 

páry, zásobníků, parních a plynových turbín, turbokompresorů. Základním poţadavkem 

kladeným na všechny ţáropevné materiály je zachování určitých mechanických vlastností při 

vyšší teplotě. Ačkoli teplota není jediným činitelem rozhodujícím o procesech deformace a 

poškození, je však nejdůleţitějším faktorem. Poţadavky kladené na všechny ţáropevné 

materiály jsou následující: 

 Vysoká dlouhodobá pevnost při tečení, 

 Vysoká mez kluzu a pevnost v tahu, 

 Dobrá tvárnost, taţnost a odolnost proti křehkému porušení, 

 Vysoká odolnost proti nízkocyklové únavě, 

 Dobrá ţáruvzdornost a korozní odolnost v prostředí spalin a vodní páry, 

 Vysoká teplota tavení, 

 Svařitelnost, 

 Poměrně nízká cena [11]. 

 

Při zohlednění povahy meziatomových vazeb druhu krystalové mříţky je moţno očekávat 

nejvýhodnější ţáropevné charakteristiky pro materiály s kovalentní vazbou a pro kovy 

s kubickou, prostorově centrovanou mříţkou (KSC) [11]. 

Z dalších činitelů ovlivňující ţáropevnost materiálů je třeba jmenovat odolnost proti 

cyklickým změnám teploty a napětí. Ţáropevnost materiálů rozhoduje o vhodnosti materiálů 



 

 

pro určitá pouţití, nicméně o ţivotnosti rozhodují rovněţ jiné fyzikálně-chemické znaky a 

vlastnosti materiálů – ţárovzdornost a odolnost proti korozi a erozi. Ţáropevné oceli 

pouţívané v konstrukčních zařízeních klasické energetiky pracují v rozmezí teplot 300 – 620 

°C. 

Na vysokoteplotní pevnost a ţivotnost konstrukčních prvků mají zásadní vliv následující 

činitelé: 

 Teplota, 

 Napětí, 

 Čas, 

 Agresivita prostředí, 

 Konstrukční faktory – volba materiálu, 

 Technologické faktory – jakost provedení [11]. 

 

Ocel P91 má oproti předchozí generaci (9-12)% Cr modifikovaných ocelí dlouhodobou 

ţáropevnost aţ o 60% vyšší [1]. 

Kromě ţáropevnosti má největší význam u chromových modifikovaných ocelí odolnost 

proti oxidaci, kde je význam chrómu pro zajištění odolnosti proti vysokoteplotní oxidaci a 

korozi v prostředí vodní páry o vysoké teplotě a tlaku zcela nezastupitelný. V oceli 

s chromem dochází ke vzniku oxidů na bázi Cr2O3, který je velmi kompaktní, má dobrou 

přilnavost k povrchu, je nepropustný pro atomy kyslíku a má i podobnou teplotní roztaţnost 

jako ocel [1]. 

2.1 Sigmoidální chování 

Mikrostrukturní změny probíhající v ţáropevných feritických a nízkolegovaných ocelí 

během creepové expozice při teplotách nad 450°C jsou příčinou vzniku inflexního bodu na 

časové závislosti meze pevnosti při tečení. Prudký pokles meze pevnosti při tečení byl 

obvykle doprovázen nárůstem hodnot lomové taţnosti. Sigmoidální tvar časové závislosti 



 

 

meze pevnosti při tečení byl pozorován u většiny studovaných ocelí, ale u některých ocelí se 

tento jev v hodnoceném intervalu teplotně – časových parametrů creepové expozice 

nevyskytoval. Sigmoidální chování ţáropoevných ocelí je funkcí chemického sloţení ocelí, 

výchozího tepelného zpracování a teploty creepové expozice. Se zvyšováním teploty zkoušení 

se inflexní bod zpravidla vyskytuje při kratších dobách do lomu a niţších aplikovaných 

napětích. Detailní mikrostrukturní analýza ocelí po creepové expozici prokázala, ţe 

sigmoidální chování úzce souvisí s postupnou degradací mikrostruktury ocelí v průběhu 

creepu. Bylo zjištěno, ţe relativně malé změny chemického sloţení ocelí mohou mít za 

následek buď výraznou změnu kineticky důleţitých mikrostrukturních procesů, nebo mohou 

modifikovat mechanizmy degradace mikrostruktury. V případě oceli P91 bylo zjištěno, ţe 

přísada niklu posouvá inflexní bod na časové závislosti meze pevnosti při tečení ke kratším 

časům [4]. 

Na ţáropevnost ocelí mají zásadní vliv faktory, které zpevňují mříţku tuhého roztoku a 

tím omezují dislokační skluz a difuzní pohyby. Za hlavní zpevňující mechanismy se povaţují 

[4]: 

 

 Precipitační zpevnění,  

 Deformační zpevnění,  

 Substituční zpevnění  

 

Za nejdůleţitější příspěvky zpevnění lze povaţovat precipitační a substituční zpevnění. 

Bylo prokázáno, ţe částice precipitátu vyloučené ve struktuře, podobně jako legování tuhého 

roztoku tzv. „velkými“ atomy Mo nebo W, omezují dislokační skluz a difuzní pohyb. Tyto 

procesy tedy účinně zamezují tečení materiálu, který je vystaven vysokoteplotnímu působení 

[4]. 



 

 

 

 

Obr. 2.1 Mechanismus vzniku inflexního bodu v časové závislosti meze pevnosti při tečení 

[4]. 

3. Oceli pro energetický průmysl 

3.1 Nízkolegovaná bainitická ocel P23 

V sedmdesátých letech minulého století byl v Japonsku a v západní Evropě prováděn 

výzkum, zaměřený na zdokonalování chemického sloţení oceli typu 2,25Cr – 1Mo pro 

pouţití v energetice. Bylo zjištěno, ţe mezi prvky zlepšující ţáropevné vlastnosti 

nízkolegovaných ocelí je třeba zařadit niob tvořící stabilní disperzní fáze typu MX. Hledání 

směřující koncem sedmdesátých let ke zvýšení uţitných vlastností ocelí pro membránové 

vodní stěny kotlů a dílce mezistupňových přehřívačů v kotlích o kritických parametrech vedla 

k vytvoření nových skupin nízkolegovaných ocelí [11]. 

Vývoj nových ţáropevných ocelí na bázi Cr – Mo vycházel z kompozice legujících 

prvků 2,25Cr – 1Mo. V Japonsku byl vývoj nových ocelí tohoto typu zaloţen na dolegování 



 

 

wolframem, naopak v Německu se stejná ocel dolegovávala titanem. Obě oceli mají přídavek 

vanadu a bóru [9]. 

Ocel P23 – 2,25 Cr – 1,6W- 0,25V, označovaná jako kotlová trubková ocel, byla 

vyvinuta pro potrubní systém v energetice, pro membránové vodní stěny kotlů a přehříváků, 

které by měly pracovat v provozních teplotách páry a spalin v rozmezí teplot 500 - 550°C v 

řádu tisíců hodin. Jedná se o nízkolegovanou ocel, která má vyšší mez kluzu i mez pevnosti za 

normálních i zvýšených teplot neţ nízkouhlíkové oceli. Je vhodná jak na tenkostěnné tak i 

tlustostěnné trubky. Tato ocel měla návaznost na původně vodíkuvzdornou ocel 3Cr – 0,5 Mo 

[11]. 

Tato ocel vykazuje rozhodně výhodnější soubor vlastností neţ základní ocel typu 

2,25Cr – 1Mo, tzn. vyšší základní mechanické vlastnosti, vyšší pevnost proti tečení a 

ţárovzdornost v rozsahu teplot přibliţně do 550 °C. Časová pevnost při tečení při 10
5
 hodin 

při teplotě 550 °C dosahuje 152 MPa, coţ je vyšší pevnost neţ u oceli X20CrMo121, která 

dosahuje pevnosti pouze 128 Mpa a něco niţší neţ u oceli P91, která dosahuje hodnoty 

pevnosti proti tečení 162 MPa [11]. 

Ke zlepšení ţáropevnosti přispívají karbidy vanadu precipitačním zpevněním, naopak 

molybden a wolfram zpevněním tuhého roztoku [9]. Sníţení obsahu uhlíku se projeví 

zlepšením svařitelnosti bainitické oceli P23 [5]. 

  

Obr. 3.1.1 Vliv některých prvků na mez tečení nízkolegovaných ocelí [9]. 



 

 

3.2 Vysokolegovaná martenzitická ocel P91 

Jedná se o ocel vynalezenou ve Spojených státech amerických s označením P91, 

tvářená varianta této oceli byla pod číslem 1.4903 zařazena do evropských norem jako ocel 

X10CrMoVNb9 – 1. Materiál tvoří významnou skupinu ocelí, pouţívanou v energetickém a 

chemickém strojírenství, kdy mohou tyto chromové oceli s výhodou nahradit některé 

nízkolegované nebo austenitické oceli. Tato ocel se pouţívá ke stavbě kotlů, rozvodů páry, 

potrubí a na přehříváky. Ocel P91 se vyznačuje martenzitickou strukturou se stanovenými 

vlastnosti při zvýšených teplotách, které se pohybují v rozmezí teplot 450 - 610°C. 

Pro pracovní teploty nad 580°C nelze pouţít nízkolegované oceli nejen kvůli jejich 

niţší ţáropevnosti, ale také kvůli horším korozivzdorným vlastnostem ve spalinách a vodní 

páře a proto jsou nahrazovány ocelí P91. 

Martenzitická ocel P91 konkuruje svojí ţáropevností draţším austenitickým ocelím. 

Vyznačuje se dobrými vlastnostmi při tečení, relativně vysokou teplotní vodivostí a nízkou 

teplotní roztaţností. Svařitelnost je obtíţnější neţ v případě nízkolegovaných ţáropevných 

ocelí, ale při dodrţení parametrů svařování lze dosáhnout poţadované kvality svarových spojů 

[24]. 

 

Ocel P91 je samokalitelná tzn., ţe ke vzniku laťkového martenzitu s vysokou hustotou 

dislokací dochází i při volném ochlazování na vzduchu. Dodává se v normalizačně ţíhaném a 

vysokopopuštěném stavu. Přičemţ normalizační ţíhání probíhá v rozmezí teplot 1040 - 

1090°C a popouštění v rozmezí 730 - 780°C. V obou případech se ochlazuje na vzduchu, při 

popouštění se můţe dochlazovat i v peci. Vzhledem k nízkému obsahu uhlíku je tato ocel 

vhodná ke svařování. 

U oceli P91 umoţnila optimalizovaná přísada niobu, vanadu a dusíku do klasické     

9Cr – 1Mo oceli zvýšit hodnotu RmT/10
5

/600°C na dvojnásobnou hodnotu. Této vysoké úrovně 

creepové pevnosti bylo moţné dosáhnout díky optimálnímu mikrostrukturnímu stavu: částice 

M23C6 brzdí tvorbu a růst subzrn v kovové matrici, zatímco jemné částice sekundární MX 

fáze účinně brzdí dislokace uvnitř subzrn. Částice sekundární fáze, tj VN, se mohou vylučovat 

během tepelného zpracování nebo v průběhu creepové expozice. Zatímco částice M23C6 

precipitují přednostně na hranicích původních austenitických zrn a martenzitických latěk, 



 

 

částice MX nukleují preferentně  uvnitř martenzitických latěk. MX fáze nepředstavuje v oceli 

termodynamicky stabilní nitridickou fázi a v průběhu dlouhodobé expozice dochází 

k precipitaci částic modifikované Z – fáze. Precipitace této fáze je doprovázena rozpouštěním 

částic primární i sekundární MX fáze. Kromě toho v průběhu creepové expozice nebo ţíhání 

dochází k intenzivní precipitaci Lavesovy fáze typu Fe2Mo [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2.1 Mez pevnosti při rozdílných tepelných expozicích vybraných typů ocelí [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2.2 Vliv obsahu Mo na mez pevnosti při tečení po době expozice 10
5
 hodin v 9% Cr 

[4]. 

 



 

 

 

Obr. 3.2.3 Vývoj (9 – 12)% Cr ocelí [9]. 

4. Creep 

Základním poţadavkem kladeným na konstrukční materiály energetických zařízení, 

rotorů a lopatek turbín, kotlových trubek a některých zařízení chemického průmyslu je jejich 

odolnost proti vzniku trvalých plastických deformací. Některé konstrukční části kotlů a turbín 

musí přitom spolehlivě plnit funkci při teplotách aţ 600°C po dobu delší neţ 100 tisíc 

provozních hodin. Kromě těchto extrémních podmínek mechanického namáhání musí 

konstrukční materiály energetických zařízení vykazovat i vysokou korozní odolnost 

v prostředí horké páry. Tyto poţadavky jsou nejen vhodných chemickým sloţením oceli, ale i 

vysokou stabilitou její mikrostruktury, která zaručuje v průběhu garantované ţivotnosti 

zařízení minimální plastickou deformaci. Ta nesmí překročit v závislosti na typu zařízení a 

podmínkách provozu jistou, předem zadanou hodnotu. Postupný nárůst plastické deformace 

v čase označovaný také jako creep musí být proto velmi pomalý, jinými slovy rychlost 

creepové deformace musí být velmi nízká. Podmínkou vývoje nových, creepu odolných 

ţáropevných ocelí je analýza jejich mikrostruktury, která můţe v jednotlivých časových 

stádiích poskytnout důleţité poznatky o mechanizmech zpevnění a lokálních procesech 

poškození. Tyto poznatky jsou zdrojem pro optimalizaci chemického sloţení vyvíjených ocelí 

ve vztahu k maximálním teplotám a době expozice. Znalost creepových mikromechanizmů 

poškození je uţitečná nejen při vývoji nových typů ţáropevných ocelí, ale také při odhadu 

zbytkové ţivotnosti energetických zařízení s výraznými ekonomickými dopady [7]. 



 

 

4.1 Definice creepu 

Creep – pomalá plastická deformace materiálu vyvolaná dlouhodobým působením 

teploty a času, která končí lomem. Obecně platí, čím vyšší teplota tavení, vyšší modul 

pruţnosti a větší velikost zrna, tím má materiál větší odolnost proti creepu. Graficky 

zobrazená závislost deformace na čase se nazývá creepovou křivkou. Tato křivka 

charakterizuje jedno, dvě, případně tři stádia creepu. Jestliţe se realizují všechna tři stádia, má 

creepová křivka tvar znázorněný na obr. 4.1.1. První stádium, v němţ po eventuálním 

okamţitém prodlouţení rychlosti creepu s časem klesá, se nazývá primární – neustálený 

creep. Ve druhém stádiu – stádiu stacionárního neboli ustáleného creepu se rychlost creepu 

s časem nemění. Stacionární creep se uskutečňuje jen při dostatečně vysokých teplotách, při 

nichţ je zotavení s to kompenzovat účinky deformačního zpevnění. Konečně ve třetím stadiu 

– stádiu terciálního – zrychleného creepu, rychlost creepu s časem vzrůstá. Vzrůst rychlosti 

creepu vyplývá buď ze vzrůstu napětí, anebo z fyzikálně metalurgických změn struktury, 

uskutečňujících se v průběhu creepu. Třetí terciální stádium creepu končí lomem. Za určitých 

podmínek můţe II. stádium stacionárního creepu vymizet, takţe po primárním creepu 

nastupuje přímo terciální creep [8].  

Z hlediska inţenýrského přístupu a ţivotnosti materiálu je nejdůleţitější II. stadium – 

ustálené tečení, ikdyţ vnitřní poškození rozhodující o ţivotnosti při tečení se rozvíjí koncem 

II. stadia a ve III. stadiu.  Křivka tečení je první základní charakteristika odolnosti materiálu 

proti tečení. Předpokládaná ţivotnost součásti za zvýšených teplot je 100 000 hodin = 11 let, 

přičemţ v laboratořích se provádí zkoušky asi 10% ţivotnosti, coţ odpovídá 10 000 hodin, 

čili více neţ rok 1 rok. 

 

Obr. 4.1.1 Creepová křivka [9]. 



 

 

4.2 Porušení a lom při creepu 

Procesy při nichţ se creepový lom realizuje, závisí na několika hlavních faktorech. 

Jedním z hlavních a patrně nejdůleţitějším faktorem je vedle teploty a napětí rychlost creepu, 

která se ale s časem mění. Dalším faktorem, při němţ se creepový lom realizuje je čistota 

oceli resp. chemické sloţení a mikrostruktura. V praxi rozlišujeme dva hlavní typy 

creepového porušení [8]: 

 Transkrystalický lom, 

 Interkrystalický lom. 

 Transkrystalický lom se vyznačuje vysokou creepovou rychlostí, velkým zatíţením a 

krátkých dobách do lomu.  

Interkrystalický lom se vyznačuje nízkou creepovou rychlostí, nízkým zatíţením a 

dlouhých časech do lomu. Při tečení má interkrystalický lom převaţující význam. Deformace 

nastává především v oblasti kolem hranic zrn, kam se soustřeďuje iniciace porušení. 

Interkrystalický creepový lom lze rozdělit do 5 stadií [8]: 

 Nukleace kavit, 

 Růst kavit, 

 Spojování kavit, 

 Šíření magistrální trhliny, 

 Konečný lom. 

V mnoha případech se jednotlivá stadia uskutečňují současně, v jiných případech mají 

některá stadia zanedbatelnou úlohu. Všeobecně se má za to, ţe růst kavit determinuje dobu do 

lomu [8]. 

Kavity mohou vznikat přednostně v místech vysoké hustoty povrchové nebo mezifázové 

energie a v místech vysoké koncentrace napětí. Jinými slovy kavity mohou být nukleovány 

zejména na stycích tří a čtyř zrn a na inkluzích hranic zrn. Pokluzy po hranicích zrn jsou pro 

nukleaci kavit nezbytné. Nicméně nukleace kavit můţe být podmíněna dislokačním skluzem 



 

 

v zrnech. Nukleace kavit se uskutečňuje bezprostředně po aplikaci napětí, resp. v počátečních 

fázích primárního creepu, kdy je rychlost creepu vysoká, nikoliv však v průběhu 

stacionárního creepu [8]. 

Jestliţe se v blízkosti hranic zrn nacházejí částice sekundární fáze, pak jsou tyto místa 

ideální pro nukleaci kavit. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2.1 Vznik kavit pokluzem po hranicích zrn [15]. 

 

 

Obr. 4.2.2 Různé typy kavitačních trhlin nukleované na stycích tří zrn[15]. 

Při niţších napětích a vyšších teplotách se namísto dislokačních uplatňují difuzní 

mechanizmy plastické deformace. V tomto případě jsou pokluzy po hranicích zrn 



 

 

akomodovány difuzí podél inkluzí, která se můţu uskutečňovat jak rozhraním matrice – 

částice, tak mříţkou. Pokluzy jsou tedy akomodovány difuzním creepem [14]. 

Druhý způsob, jímţ se můţe uskutečňovat interkrystalický creepový lom, spočívá 

v nukleaci trhlin na stycích tří zrn, jejich růstu podél hranic zrn, vzájemným spojováním trhlin 

iniciovaných na různých, navzájem ne příliš vzdálených stycích tří zrn a formování 

magistrální trhliny, jeţ vede k finálnímu lomu součásti [14]. 

Creepové poškození konstrukčních materiálů, které končí často transkrystalickým 

nebo interkrystalickým lomem, je proces, který probíhá v několika stádiích. Kromě nukleace a 

růstu kavit mohou být tyto procesy komplikovány pokluzy po hranicích zrn nebo iniciací 

trhlin zejména v trojných bodech. Podmínky creepového poškození se přitom s rozvojem 

těchto mechanizmů mění, a tak modely creepového poškození nemusí vţdy přesně odpovídat 

skutečnému průběhu poškození [14]. 

4.3 Zpevnění 

Základním poţadavkem kladeným na konstrukční materiály je jejich dostatečná 

pevnost. Vynikající pevnostní charakteristiky materiálů jsou předpokladem pro zajištění vyšší 

spolehlivosti a bezpečnosti konstrukčních částí, které jsou z nich vyrobeny. Kromě dostatečné 

pevnosti materiálu je bezpečnost konstrukcí podmíněna i jejich odolností proti iniciaci a šíření 

únavové trhliny, tedy vysokou schopnost absorbovat deformační energii, označovanou jako 

houţevnatost. Vhodná kombinace pevnostních charakteristik a houţevnatosti je klíčovým 

hlediskem pro volbu konkrétního materiálu pro daný účel pouţití. Metody systematického 

zvyšování pevnosti, označované také jako procesy zpevnění, musí proto být vţdy 

uskutečňovány řízeně vzhledem k odpovídající houţevnatosti materiálu. Toho lze dosáhnout 

uplatněním uzdravovacích procesů. U některých technických aplikací jsou vyţadovány 

rozdílné vlastnosti materiálu i v povrchových vrstvách. Povrchové vrstvy musí být obvykle 

tvrdé a pevné a uvnitř konstrukční části musí materiál splňovat podmínku vysoké 

houţevnatosti. Úpravy povrchových vrstev konstrukčních dílů jsou proto velmi významnými 

technologiemi pro zajištění vysoké odolnosti povrchů proti opotřebení. Vyšší uţitné vlastnosti 

materiálů, které spočívají v rozdílném deformačním chování povrchových vrstev a vnitřní 

části konstrukčního dílu anebo ve vhodné kombinaci pevnostních charakteristik a 

houţevnatosti umoţňují maximálně vyuţít potenciálních moţností zatěţování materiálu a jsou 

tak hlavním předpokladem ke sniţování měrné hmotnosti konstrukcí. Vývoj nových 



 

 

technologií tepelného zpracování a návrh zpevňujících mikrostrukturních mechanizmů jsou 

moţností, jak cíleným způsobem zvyšovat uţitné vlastnosti materiálů ve vztahu k jeho 

technickým aplikacím [7]. 

4.4 Mechanismy zpevnění 

Vývoj nových typů konstrukčních materiálů s vyššími uţitnými vlastnostmi, vhodnou 

kombinací pevnostních charakteristik a houţevnatosti se odvíjí od poţadavků na funkci 

konstrukčních částí, na jejich bezpečnost a spolehlivost technického provozu. Odolnost 

materiálu proti vzniku trvalých plastických deformací, odolávajících vysokým hodnotám 

zatíţení, někdy i za působení vysokých teplot patří mezi základní podmínky, jak bezpečnost 

provozu konstrukcí zajistit. Hledání nových technologií zvyšování únosnosti konstrukčních 

částí musí být spojeno se znalostí, jak změny mikrostruktury ovlivňují pevnost materiálu a 

kterým technologickým krokům je nutné se vyhnout, aby nedocházelo k podkročení 

poţadovaných pevnostních charakteristik, meze kluzu, meze pevnosti, lomového napětí a 

creepové pevnosti. Zavádění nových technologií výroby oceli s vyšší úrovní mikročistoty 

tomuto trendu jen napomohl [7]. 

 Zásadní význam z hlediska odolnosti ocelí vůči tečení mají tyto mechanismy 

zpevnění, podle [4]: 

 Zpevnění tuhého roztoku, 

 Precipitační zpevění, 

 Dislokační zpevění.  

Zpevnění tuhého roztoku 

Substituční zpevnění nebo také zpevnění tuhého roztoku je jedním ze dvou hlavních 

faktorů zpevnění modifikovaných (9-12)%Cr ocelí, které pozitivně ovlivňuje ţáropevnost. 

Významnou roli ve zpevnění tuhého roztoku hrají atomy W a Mo. Substitucí těchto prvků 

v základní mříţce kovu vyvolá její deformaci, tím se vytvoří účinná překáţka pohybu 

dislokací během procesu tečení. Zpevňující účinek těchto prvků se však během creepového 

procesu postupně ztrácí následkem vylučování fází bohatých na W, Mo [10]. 



 

 

 Rychlost tečení u nízkolegované oceli se zvyšuje pouze do obsahu 0,5% Mo, tomu 

odpovídá i růst creepové pevnosti. U ocelí s 9% Cr, které byly modifikovány molybdenem 

v rozmezí 0,57 – 2,6 % byl prokázán příznivý vliv Mo. Analýzou experimentů trvající 10
5
 

hodin bylo prokázáno, ţe při 600°C se creepová pevnost zvyšuje asi do obsahu 1% Mo. 

Z toho jasně vyplývá, ţe pokusy o zvyšování obsahu W, Mo nad zvýšené limity bude 

neúspěšné pro oba typy ocelí. Přelegování ocelí těmito prvky vede naopak k tvorbě 

neţádoucích fází, které rozpouštějí příznivé karbidy, karbonitridy VC a VCN nebo tuhý 

roztok ochuzují o Mo tvorbou Lavesových fází Fe2Mo, která se vyznačuje nízkou rozměrovou 

stabilitou [10]. 

Naopak příznivý vliv na zvyšování ţáropevnosti u modifikovaných 9 – 12%Cr ocelí 

byl pozorován při legování dusíkem. Mez pevnosti při tečení závisí na obsahu volného 

dusíku, který nabývá formy nitridu vanadu VN [10]. 

Precipitační zpevnění 

Toto zpevnění je způsobeno částicemi precipitátu v oceli, které jsou-li v dostatečném 

mnoţství, zamezují tečení materiálu za vysokých teplot. Vliv tohoto zpevnění na ţárupevnost 

lze definovat tzv. vzájemnou vzdáleností částic disperzní fáze. Rychlost tečení materiálu je 

přímo úměrná třetí mocnině vzdálenosti částic. Jestliţe vzdálenost částic dosáhne velikosti 

subzrn, rychlost creepu jiţ nezávisí na vzdálenosti částic. V tom případě závisí ţáropevnost 

oceli na substitučním zpevnění tuhého roztoku a jiném druhu zpevnění. Z toho vyplývá 

skutečnost, ţe velikost částic, mnoţství a rozměrové stálosti sekundárních fází jsou velmi 

důleţité pro ţáropevnost materiálu [10]. Můţeme tedy říci, ţe ţáropevnost obecně klesá se 

vzrůstající vzdáleností jednotlivých karbidů. Proto je snaha dosáhnout ve struktuře oceli 

velkého mnoţství jemných precipitátů i v průběhu působení vysokých teplot po dlouhou 

dobu. Za působení vysokých teplot dochází k hrubnutí jemných precipitátů, tím klesá jejich 

počet a naopak roste jejich velikost, coţ má za následek pokles ţáropevnosti. 

Přičemţ kinetiku mikrostruktury urychluje creepová deformace. Důleţitou podmínkou 

pro dosaţení vysoké úrovně ţáropevnosti modifikovaných CrMo ocelí je, aby změny 

dislokační substruktury probíhaly co nejpomaleji. Původní martenzitické laťky jsou postupně 

nahrazovány subzrny, která pozvolna rostou. Na stabilizaci hranic subzrn, která rostou 

mnohem pomaleji neţ v čistých kovem, mají významný vliv částice precipitátu, především 

M23C6. Významný vliv na stabilitu dislokační substruktury uvnitř latěk/subzrn mají 



 

 

intergranulární částice precipitátu, především sekundární MX fáze. Bylo prokázáno, ţe pokles 

hustoty dislokací uvnitř subzrn je výrazně pomalejší v případě modifikovaných (9-12)%Cr 

ocelí s přísadou bóru. Skutečnost tohoto jevu nebyla prozatím věrohodně objasněna [4]. 

5. Mikrostruktura oceli P23 a P91 

5.1 Mikrostruktura oceli P23 

Nízkolegovaná ocel P23 má vyšší mez kluzu a vyšší mez pevnosti za normálních i 

zvýšených teplot neţ nízkouhlíkové oceli. V rozmezí teplot 500 – 550°C má také větší 

ţáropevnost neţ uhlíkové ţáropevné oceli. Moderní nízkolegované oceli mohou být 

dolegovány Nb, Ti, B a N. Jejich dokonalá desoxidace je zajišťuje zejména hliníkem. Celkový 

součet hlavních legujících prvků by neměl překročit zpravidla 5%. Zlepšení svařitelnosti oceli 

P23 je dosaţeno sníţením obsahu uhlíku pod 0,1%, a niţším legováním Cr, Mo, W, V, B. 

Obsah legujících prvků v oceli je sníţen na minimum, tak aby byla zajištěna jejich 

ţáropevnost. To vede i ke sníţení potřebné teploty předehřevu při svařování. U svařovaných 

spojů nízkolegovaných CrMoV ocelí se po sváření obvykle poţaduje tepelné zpracování při 

teplotách 680 – 730°C. Účelem tepelného zpracování je dosáhnout ve svarovém kovu a 

v TOZ svarového spoje mikrostruktury a disperze vytvrzujících částic, která se bude blíţit 

základnímu materiálu.  

U nízkolegovaných ocelí typu CrMoV májí významný podíl na precipitačním 

zpevnění karbonitridy vanadu (V4C3 nebo VCN). U ocelí typu CrMo to jsou částice typu 

Mo2C nebo Cr7C3. U chromových ocelí s nízkým obsahem dusíku je zpevnění způsobeno 

především karbidy M23C6, zatímco u ocelí s vyšším obsahem dusíku jsou to karbidy M23C6 a 

VX (VN, NbCN) [10]. 

 

5.2 Mikrostruktura oceli P91 

Mikrostruktura je ovlivněna chemickým sloţením daných ocelí rozpuštěných v tuhém 

roztoku. Obsahy silných karbidotvorných a intersticiálních prvků v tuhém roztoku mohou být 

redukovány v důsledku přítomnosti karbidů a nitridů v ocelích. Legování feritotvornými 

prvky, jako je molybden, wolfram, vanad, se výrazně zlepšuje odolnost proti tečení, ale 

dochází k zúţení oblasti stabilního austenitu a tvorbě neţádoucího vysokoteplotního δ – 



 

 

feritu. Vznik δ – feritu ve struktuře má za následek pokles pevnosti, tvařitelnosti za tepla a 

vyšší náchylnosti ke křehkému porušení. Aby byl potlačen účinek feritotvorných prvků, 

přidávají se do ocelí prvky stabilizující austenit, jako je například uhlík, dusík, mangan, nikl, 

měď nebo kobalt. V průběhu vývoje modifikovaných (9 – 12)%Cr ocelí byly optimalizovány 

obsahy jednotlivých prvků s cílem zvýšit mez pevnosti při tečení při dostatečné úrovni 

lomové taţnosti [2]. 

Ocel P91 je standardně dodávána ve stavu normalizačně ţíhaném a 

vysokopopuštěném. Proces austenitizace prováděný obvykle 30 – 50°C nad teplotu Ac3 (1020 

– 1100°C) způsobuje rozpouštění většiny karbidů a nitridů v základním materiálu. Teplota 

popouštění se pohybuje v rozmezí 600 – 800°C v závislosti na chemickém sloţení a 

poţadovaných vlastnostech. Ocel P91 vykazuje strukturu popuštěného martenzitu s karbidy 

M23C6 a disperzními fázemi typu MX. Dále se ve struktuře objevuje neţádoucí δ – ferit 

v mnoţství od cca 5% do 30%. Malé mnoţství δ – feritu ve struktuře, přibliţně 5%, zlepšuje 

svařitelnost martenzitické oceli P91 [1].  

5.3 Vliv chemického složení na strukturu 

uhlík 

V nových vysokolegovaných feritických ocelích pro pouţití v energetice, byl omezen 

obsah uhlíku na rozmezí 0,05 – 0,15%, coţ zajišťuje poţadovanou pevnost při tečení, dobrou 

svařitelnost a tvárnost oceli. Sníţení obsahu uhlíku pod dolní mez poskytuje lepší svařitelnost, 

avšak úroveň pevnosti při tečení není odpovídající [11].  

S rostoucím obsahem uhlíku roste ţárovzdornost, ale dochází ke sníţení tvařitelnosti a 

obtíţnější svařitelnosti. V neposlední řadě klesá vrubová houţevnatost, taţnost a kontrakce. 

chrom 

Obsah chromu v rozsahu 8 – 12 % zaručuje korozní odolnost a dobrou ţárovzdornost. 

Dále zlepšuje zpevnění za zvýšené teploty a pevnosti při tečení. Negativně ovlivňuje stabilitu 

chromem bohatých karbidů typu M23C6 [11]. S rostoucím obsahem chromu v oceli vzrůstá 

odolnost proti oxidaci a při obsahu nad 12% dochází k úplnému pokrytí povrchu oceli 

kompaktní vrstvou oxidu chromu a ocel v atmosférických podmínkách nekoroduje. Další 

zvyšování obsahu chromu zuţuje oblast stabilního austenitu a ocel vykazuje větší náchylnost 

k tvorbě neţádoucího delta feritu ve struktuře [1]. Koncentrace nad 12% není doporučována, 



 

 

dochází k výskytu „popouštěcí křehkosti při 475°C“ a prakticky nemění pevnost oceli při 

tečení [11]. 

dusík 

Nová generace chromových modifikovaných ocelí se od předešlé liší zejména tím, ţe 

má cíleně zvýšený obsah dusíku, který umoţňuje maximalizovat precipitační zpevnění oceli 

jemnými částicemi fáze MX, konkrétně nitridu vanadu VN s nízkou rychlostí hrubnutí. 

S rostoucími obsahy dusíku a vanadu roste creepová odolnost ocelí. Příliš vysoký obsah 

dusíku má ovšem nepříznivý vliv na ţárovzdornost v důsledku rozpadu MX fáze [1]. 

Fáze MX není termodynamicky stabilní a její mnoţství během dlouhodobého ţíhání 

nebo creepové expozice klesá. Rozpouští se v důsledku precipitace komplexního nitridu na 

bázi chromu, vanadu a niobu tzv. Z – fáze. Částice Z – fáze vytvářejí tenké destičky, vzniklé 

vysokou rychlostí. Tenké částice nepřispívají dostatečně k precipitačnímu zpevnění a naopak 

se stávají příčinou poklesu ţáropevnosti [1]. 

Vylučování nitridů způsobuje stárnutí materiálu při normálních teplotách. Velmi 

nebezpečné je vyloučení nitridů v TOZ, které můţe vést při nízkých teplotách k porušení celé 

konstrukce. Neţádoucí účinky nitridů dusíku lze odstranit přidáním prvků, které mají větší 

afinitu k dusíku, neţ má ţelezo a tvoří stabilní nitridy. Takovými prvky jsou například hliník 

nebo titan [12]. 

 

molybden, wolfram 

Jedná se o feritotvorné prvky, které rozšiřují oblast feritu. Molybden a wolfram jsou 

prvky, které se vyznačují výrazně větším poloměrem atomů neţ atomy ţeleza, a proto 

legováním těmito prvky má za následek substituční zpevnění tuhého roztoku. Podílejí se na 

stabilizaci matrice během dlouhodobé expozice za zvýšené teploty a zvyšují teplotu 

rekrystalizace. Optimální legování ocelí těmito prvky se doporučuje, jestliţe Mo + 0,5 W 

nepřekračuje hodnotu 1,5%. Zvyšování obsahu těchto prvků v ocelích má za následek 

náchylnost k tvorbě neţádoucího delta feritu v martenzitu a pokles houţevnatosti. Příspěvek 

zpevnění tuhého roztoku molybdenem a wolframem je limitován rozpustností v matrici při 

teplotě creepové expozice. Dojde – li k překročení meze rozpustnosti precipitují Lavesovy 

fáze Fe2  (W, Mo), případně částice M6C, které mají na dlouhodobou ţáropevnost negativní 



 

 

vliv k vůli odčerpání molybdenu, wolframu z tuhého roztoku. Precipitáty obsahující wolfram 

se vyznačují větší strukturní stabilitou, pomaleji rostou i hrubnou a rozpouštějí se při vyšších 

teplotách neţ precipitáty s molybdenem [1]. 

 

vanad, niob 

Mikrolegura vanadu v modifikovaných chromových ocelí má hlavní úlohu 

precipitačního zpevnění tvorbou jemných částic MX(C, N). V menší míře se podílí na 

sniţování rychlosti hrubnutí částic typu M23C6. Precipitační zpevnění jemnými částicemi MX 

závisí velkou měrou na obsahu dusíku v oceli, dále pak na tepelném zpracování a creepové 

expozici. Nitridy vanadu přednostně nukleují na dislokacích uvnitř latěk martenzitu a blokují 

pohyb dislokací, a tím sniţují rychlost a velikost creepové deformace. Karbidy V4C3, které 

pomalu hrubnou se podílení na zvýšení ţárovzdornosti a zvýší se doba do lomu. 

Malá přísada niobu se pouţívá především pro omezení růstu zrna austenitu v průběhu 

dlouhodobé výdrţe na vysokých teplotách ohřevu během tepelného zpracování na jakost. 

 

bór 

Další velmi efektivní mikrolegura, která se pouţívá pro zvýšení pevnosti při tečení 

modifikovaných chromových ocelí v obsahu do 0,006 %. Další výhodou mikrolegování 

bórem je zvýšení prokalitelnosti, ţáropevnosti a odolnosti proti zkřehnutí. Nízké obsahy bóru 

se pouţívají z důvodu zachování dobré houţevnatosti, tvařitelnosti a svařitelnosti. Bór na 

hranicích zrn feritu omezuje vylučování karbidů. Oceli legované bórem si dlouhodobě 

zachovávají jemné precipitáty MX a vysokou hustotu dislokací. 

V modifikovaných chromových ocelích se bór podílí na tvorbě karbidů M23C6, kde 

nahrazuje aţ 50% uhlíku, vytváří další fáze, např. nitrid boru – BN. Asi jen 10% boru se 

nachází při pracovní teplotě v tuhém stavu, zbytek je vyloučen v sekundárních fázích [11]. 

 

hliník 

Tento prvek má velmi negativní vliv na creepovou odolnost modifikovaných 

chromových ocelí, jednak z důvodu sniţování koncentrace volného dusíku, jednak tvoří velké 

precipitáty AlN na hranicích austenitických zrn a sniţuje tak creepovou plasticitu. Vyšší 



 

 

obsahy hliníku v ocelích destabilizují jemné disperzních nitridů. Proto je nezbytné, aby bylo 

docíleno co nejniţšího obsahu hliníku v ocelích [1]. Další nevýhodou hliníku je zjemnění 

zrna, která má negativní vliv na creepové vlastnosti. Za kladnou vlastnost hliníku můţeme 

povaţovat antikorozní vlastnosti. 

 

křemík 

Atomy křemíku jsou v porovnání s atomy ţeleza menší, tudíţ přítomnost křemíku 

v chromových ocelích přispívá ke zpevnění tuhého roztoku. Další příspěvek křemíku je 

odolnost proti korozi. Nevýhodou křemíku ve struktuře oceli je chemická heterogenita ingotů 

a ovlivňování mikrostrukturní stability. 

 

nikl, mangan, kobalt, měď 

Jedná se o austenitotvorné prvky, které se pouţívají pro kompenzaci účinku 

feritotvorných prvků. Legury niklu se pouţívají ve velmi malém obsahu cca 0,4%, protoţe 

způsobují degradaci ţáropevných vlastností a sniţují dlouhodobou pevnost při tečení 

v chromových ocelích. Na druhé straně nikl zvyšuje taţnost těchto ocelí a stabilizuje austenit, 

dále omezuje tvorbu neţádoucího delta feritu ve struktuře. 

Legura manganu sniţuje transformační teploty a negativně ovlivňuje chemickou 

heterogenitu oceli, proto se v ocelích vyskytuje jen ve velmi malém mnoţství. Mangan na 

sebe váţe síru a tvoří stabilní sulfidy MnS do teploty 1100°C, tím sniţuje mangan praskavost 

svaru. Kobalt zvyšuje teplotu Ms, ale nevýhodou je jeho vysoká cena. Přísada mědi stabilizuje 

austenit při zvýšeném mnoţství feritotvorných prvků. 

6. Heterogenní svarové spoje 

Nejslabším místem kaţdého energetického zařízení namáhaného v oblasti creepu jsou 

svarové spoje, kde dochází k degradaci mechanických vlastností a ţáropevnosti. Ke sniţování 

ţáropevnosti dochází jak ve svarovém kovu, tak i v jednotlivých pásmech tepelně ovlivněné 

zóny svarového spoje. V energetických zařízení se vyskytují kromě homogenních svarových 

spojů také svarové spoje heterogenní. Pod pojmem heterogenní nebo také kombinovaný 

svarový spoj si lze představit spojení dvou různých materiálů z hlediska chemického sloţení a 

mikrostruktury. Problematika heterogenních svarových spojů můţe nastat zejména ve 



 

 

svařitelnosti, technologii svařování a rozdílné ţáropevnosti, která je pro práci v oblasti creepu 

velmi důleţitá. Spojení ocelí P23 a P91, které jsou povaţovány za perspektivní materiály pro 

kotlový program se odlišují jak chemickým sloţením, tak i mikrostrukturu. Mikrostruktura a 

chemické sloţení svarového kovu odpovídá mikrostruktuře přídavného materiálu.  

Heterogenním svarovým spojům se věnuje velká pozornost, protoţe je snaha docílit 

stejné ţáropevnosti jakou se vyznačují homogenní svarové spoje z nízkolegované oceli nebo 

základního materiálu. Během svařování můţe dojít ke sníţení ţáropevnosti ve svarovém spoji 

a v jednotlivých tepelně ovlivněných zónách a tím k porušení materiálu v oslabeném místě 

nebo při namáhání svarového spoje v provozu. Chemická heterogenita kombimovaných 

svarových spojů má negativní vliv na mikrostrukturní stabilitu těchto spojů. V důsledku 

gradientu chemického potenciálu dochází v průběhu expozice při zvýšených teplotách k difúzi 

intersticiálních atomů z méně legované oceli do vícelegované oceli přes hranici ztavení, tj. 

intersticiální prvky přizpůsobují své rozloţení prvkům substitučním (up – hill diffusion). 

Důsledkem tohoto jevu je vznik nauhličeného pásma na straně legovanějšího materiálu a 

naopak oduhličené zóny v přiléhajícím méně legovaném materiálu. K určitému přerozdělení 

uhlíku můţe dojít jiţ v průběhu svařování. V ocelích se zvýšenými obsahy dusíku lze rovněţ 

očekávat přerozdělení dusíku. V nauhličeném pásmu svarového spoje probíhají intenzivní 

precipitační procesy, přičemţ v tomto pásmu můţe dojít ke stabilizaci jiných typů minoritních 

fází neţ v nenauhličeném materiálu. Procesy přerozdělení intersticiálních prvků významně 

ovlivňují nejen úroveň mechanických vlastností heterogenních svarových spojů, ale mohou 

mít i velmi negativní účinek na korozní odolnost těchto spojů [4]. 
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Obr.6.1 Schéma nauhličené a oduhličené zóny svarového spoje P23/P91 

 



 

 

 

Obr. 6.2 Obsahy uhlíku na rozhraní svarového spoje P23/P91 

a) pro 500°C/30 000 hodin, b) 600°C/30 000 hodin [17] 

 

Obr. 6.3 Minoritní fáze na rozhraní svarového spoje P23/P91 

a) pro 500°C/30 000 hodin, b) 600°C/30 000 hodin [17] 

 

 

Tab. 6.1 Minoritní fáze přítomné v ocelích P23,P91 po 500°C/31 332 hodin [2]. 

ocel Minoritní fáze 

P23 M23C6, M7C3, MX 

P91 M23C6, NbX, sekundární MX, Lavesovy fáze 



 

 

6.1 Teplota a struktura svarového spoje 

Materiál je v místě svařování roztaven bodovým zdrojem tepla, přičemţ teploty přímo v 

místě svaru přesahují 1600°C. V sousední teplem ovlivněné zóně teplota exponenciálně klesá 

aţ na teplotu základního materiálu. Tím dochází v jednotlivých oblastech svarového spoje 

k různým druhům tepelného zpracování, které odpovídá diagramu Fe – Fe3C. Od běţného 

tepelného zpracování se ale místo svaru liší vysokou rychlostí ohřevu a vysokou rychlostí 

ochlazení. Při tavném svařování se nachází jak natavený základní materiál, tak roztavený 

přídavný materiál v tekutém stavu, tedy nad čarou likvidu. Tím dochází k jejich promíšení a je 

provázeno difuzními procesy [13]. 

 

Obr. 6.1.1 Tepelně ovlivněná zónu svarového kovu [13]. 

 

1. Hranice ztavení 

Ve většině případů se jedná pouze o linii, hranici mezi svarovým kovem a základním 

materiálem, který zůstal při svařování v tuhém svaru. Tato linie se nazývá hranice ztavení, 

neboť na ní bylo dosaţeno teploty tavení základního materiálu. Jde o oblast chemicky 

nestejnorodou obsahující nečistoty [13]. 

 

 



 

 

2. Hrubozrnná tepelně ovlivněná zóna 

Nachází se v blízkosti hranice ztavení v rozmezí teplot 1100 – 1500°C . Všechny karbidy, 

které přispívají ke zpevnění mikrostruktury a zároveň slouţí, jako překáţky růstu zrn se 

rozpustí, coţ má za následek zhrubnutí původního zrna [14]. 

 

3. Jemnozrnná tepelně ovlivněná zóna 

Nachází se dál od hranice natavení, ale stále nad teplotou AC3, 1100 – 911°C. Růst zrna je 

omezen, protoţe nedošlo k úplnému rozpuštění karbidů [14]. 

4. Interkritická tepelně ovlivněná zóna 

Tato oblast se nachází mezi teplotami Ac1 a Ac3. V této oblasti dochází v průběhu ohřevu 

pouze k částečné austenitizaci. Nově vzniklý austenit nukleuje na hranicích původních 

austenitických zrnech, v průběhu ochlazování dochází k jeho rozpadu. Zbytek mikrostruktury 

je pouze popuštěný [14]. 

5. Přehřátý základní materiál 

Tato oblast se obvykle nepopisuje jako tepelně ovlivněná zóna, jelikoţ se nedá 

identifikovat pomocí světelné mikroskopie, protoţe v ní nedošlo k výrazným 

mikrostrukturním změnám, ale pouze k dodatečnému poputění základního materiálu [14]. 

6.2 Typy porušování svarových spojů během creepu 

Provozní ţivotnost trubkových systémů parních kotlů silně závisí na kritických 

místech konstrukce v průběhu dlouhodobé expozice. U heterogenních svarových spojů jde o 

spojení dvou rozdílných materiálů z hlediska chemického sloţení a mikrostruktury 

s rozdílnou ţáropevností. Z těchto důvodů lze povaţovat za kritickou lokalitu pro vznik 

creepového porušení právě svarový kov a jeho tepelně ovlivněnou zónu. V průběhu 

dlouhodobého provozního zatíţení u nízkolegovaných i martenzitických chromových ocelí 

dochází ke vzniku kavit a následně ke creepovému lomu v tepelně ovlivněné zóně svarového 

kovu, jedná se o creepové porušení IV. typu, viz obr 6.2.1. Z mikrostrukturního hlediska se 

jedná o porušení v interkritické oblasti tepelně ovlivněné zóny na rozhraní se základním 

materiálem, kde došlo vlivem svařování k velmi výraznému popuštění a částečně 

přetransformování struktury. Jedná se o velmi tenkou oblast s nízkou ţáropevností a zvýšenou 

creepovou plasticitou. Tato oblast je náchylná na pokles precipitačního zpevnění, ke kterému 



 

 

dojde v důsledku hrubnutí částic V4C3, stejně tak dojde ke zjemnění zrna v pásmu částečně 

austenitizované struktury.  

Pro iniciaci a rozvoj creepového porušení má stěţejní význam kombinace víceosého 

napětí a současně i maximálního hlavního napětí, ovlivňující jak aktivitu pokluzů po 

hranicích zrn, tak procesy kavitačního poškození a růst magistrální trhliny. K iniciaci 

poškození obvykle dochází na úrovni první podpovrchové vrstvy svarového spoje, rozvoj 

porušení je pak podmíněn výraznou lokální akumulací plastické deformace, nukleací, růstem 

a vzájemným propojováním kavit na hranicích zrn a v poslední fázi pak v šíření magistrální 

trhliny. Detekovatelnost uvedeného typu poškození je velmi obtíţné, neboť po více jak 80% 

z doby do lomu není poškození na povrchu identifikovatelné a pouze v závěrečné fázi se 

projeví rychlým růstem magistrální trhliny, spojením s nebezpečím náhlého creepového lomu. 

Tento mechanizmus creepového poškození je charakteristický pro kotlové trubky 

z nízkolegovaných ocelí typu, 0,5Cr – 0,5Mo – 0,3V, dále pak pro bezvanadové oceli typu 

1Cr – 0,5Mo, nebo 2,25Cr – 1Mo, ale také pro moderní typy ţáropevných ocelí jako jsou P91, 

P92, P23, P24 [18]. 

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

creepovou plasticitou, je tento proces provázen creepovým porušením III. typu. Typickým 

příkladem je přehřáté pásmo tepelně ovlivněné zóny s hrubozrnnou bainitickou strukturou u 

nízkolegovaných Cr – Mo – V ocelí, které se stává kritickou lokalitou svaru především při 

nedodrţení optimálního reţimu ţíhání, které má za následek sekundární vytvrzení v průběhu 

provozní expozice v oblasti creepového namáhání. Nevyhovující lomová houţevnatost 

přehřátého pásma je pak příčinou snadného šíření creepové trhliny a zkrácení ţivotnosti 

v důsledku překročení mezní creepové pevnosti. Tento typ porušení můţe usnadnit např. 

znečištění nízkolegované oceli škodlivými prvky s povrchově aktivním účinkem, ale také 

přítomnost technologických defektů v oblasti hranice ztavení [18].  

  



 

 

 

 

  

Obr. 6.2.1 Typy provozních trhlin svarového spoje během creepu 

 

Výskyt trhlin ve svarovém spoji rozdělujeme do čtyř základních skupin podle toho, 

v jaké lokalitě svarového spoje se daná trhlina nachází, viz obr. 6.2.1. 

 Trhlina I. druhu – Příčná nebo podélná trhlina vyskytující se pouze ve svarovém 

kovu, 

 Trhlina II. druhu – Příčná nebo podélná trhlina, která začala iniciovat ve svarovém 

kovu, ale její šíření můţe pokračovat do tepelně ovlivněné zóny nebo aţ do základního 

materiálu, 

 Trhlina III. druhu – Trhliny, které iniciovaly v hrubozrnné struktuře tepelně 

ovlivněné zóny a jejich následné šíření postupuje buďto rovnoběţně s pásmem 

hrubozrnné struktury nebo dojde k šíření aţ do základního materiálu, 

 Trhlina IV. druhu – Trhliny, které iniciují v interkritické oblasti tepelně ovlivněné 

zóny, tj. na rozhraní jemnozrnné struktury a základního materiálu. 

6.3 Svařitelnost 

Svařování patří svých charakterem mezi nerozebíratelné spojení dvou nebo více dílů 

kovového charakteru s vyuţitím tepelné energie. Svařování se velmi často pouţívá ve 

strojírenství, energetice, automobilovém i lodním průmyslu a v mnohých dalších odvětvích. 

Spojení nastane v důsledku působení meziatomových sil a adhezních vazeb na teplem 

aktivovaném povrchu součásti. U tavného svařování je vytvoření spoje dosaţeno přívodem 

III. I. II. IV. 



 

 

tepelné energie do oblasti svaru, kde dojde k natavení základního, případně přídavného 

materiálu. U tavného svařování je v místě roztavené části oblast, kde teplota dosáhla hodnoty 

překrystalizačních pochodů tzv. tepelně ovlivněná zóna. Úpravou parametrů svařování lze 

měnit tepelné i mechanické účinky oblouku a řídit tím charakter a velikost svarové lázně, 

čímţ můţeme značnou měrou ovlivnit velikost tepelně ovlivněné zóny, zbytkových pnutí a 

deformací [13]. 

Na svařitelnost oceli má zásadní vliv obsah uhlíku. Obecně se udává, ţe oceli 

s obsahem uhlíku do 0,2 % lze povaţovat za vhodné ke svařování, naopak oceli nevhodné ke 

svařování s obsahem uhlíku nad 0,3 % C. Vliv přísadových a doprovodných prvků na 

svařitelnost ocelí se vyjadřují tzv. uhlíkovým ekvivalentem Ce, přičemţ obsahy jednotlivých 

legur jsou uváděna v hmotnostních procenetech.  

 

 

 

Stupně svařitelnosti oceli podle ČSN 05 1310: 

 Zaručená svařitelnost, stupeň 1a, 

 Zaručená podmíněná svařitelnost, stupeň 1b, 

 Dobrá svařitelnost – nezaručená, stupeň 2, 

 Obtíţná svařitelnost – nezaručená, stupeň 3 

 

Bez zvláštních technologických opatření je ocel zaručeně svařitelná s následujícími 

obsahy uhlíku: 

%50,0

%22,0
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Jakmile je v oceli vyšší obsah uhlíku neţ udávají výše uvedené vztahy, je nutné ocel 

před svařováním předehřát na 100 – 250 °C, případně 100 – 450 °C. Přičemţ konkrétní 

hodnotu předehřevu určuje materiálový list příslušné oceli. 

Zaručená svařitelnost, stupeň 1a 

Výrobce zaručuje svařitelnost oceli bez dalších omezujících faktorů. 
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Zaručená podmíněná svařitelnost, stupeň 1b 

Výrobce zaručuje svařitelnost oceli při dodrţení předem určených podmínek 

uvedených v materiálových listech. 

Dobrá svařitelnost, stupeň 2 

Výrobce nezaručuje svařitelnost oceli, avšak při dodrţení určitých technologických 

postupů lze ve většině případů dosáhnout vyhovujícího svarového spoje. 

Obtíţná svařitelnost, stupeň 3 

U oceli nelze dosáhnout vyhovující jakosti svarové spoje ani za předpokladu, ţe budou 

dodrţeny všechny technologické postupy. 

 

Výhody svařování: 

 Vyšší pevnost konstrukce, 

 Menší citlivost proti rázům, 

 Úspora hmotnosti, 

 Vetší volnost při návrhu svaru. 

 

Nevýhody svařování: 

 Vyšší tepelná pnutí, 

 Menší tlumící účinek, 

 Draţší výroba malých dílů. 

 

6.4 Svařovací metoda GTAW 

Tato technologie svařování se řadí mezi obloukové svařování v ochranné atmosféře 

inertního plynu. GTAW – gas tungsten arc welding, neboli TIG, při této metodě svařování 

hoří oblouk mezi netavící se wolframovou elektrodou a základním materiálem. Tato metoda 

se pouţívá pro svařování legovaných ocelí, zejména tam, kde je poţadován dokonale 

provařený kořen svaru. 



 

 

Svarová lázeň je před okolní atmosférou chráněna inertním plynem o vysoké čistotě aţ 

99,995%. Jako inertní plyn se pouţívá argon, helium nebo jejich směs. S ohledem na vysokou 

cenu těchto plynu, zvláště pak helia se tento plyn pouţívá pro svařování v energetice nebo 

letectví. Přídavný materiál je dodáván do svarové lázně ze strany buďto ručním způsoben 

nebo automaticky odvíjením z cívky. Přídavný materiál je dodáván ve formě drátu, tyčinky 

nebo pásků.  

Pro svařování středně a vysokolegovaných ocelí se pouţívá stejnosměrného proudu 

tzv. přímé zapojení tj. minusový pól na elektrodě. Při tomto zapojené přechází 2/3 tepla do 

základního materiálu, tvoří se tenčí a hlubší závar, oblouk se také lépe zapaluje. Snadné 

zapalování bez dotyku wolframové elektrody s materiálem je moţné pomocí 

vysokofrekvenčního ionizátoru. Moderní zařízení umoţňují svařovat počátek a konec 

housenky niţšími proudy, nebo je moţné nastavit tzv. „dofuk“ ochranného plynu, který 

umoţňuje přívod plynu po určitou dobu po zhasnutí oblouku a tudíţ je chráněna svarová lázeň 

aţ do poklesu teploty. Pro zvýšení produktivity se pouţívá automatické svařování, kdy je 

přídavný materiál v podobě drátu přiváděn z cívky, přičemţ hořák je veden automaticky. 

K dosaţení optimálních podmínek při svařování metodou GTAW je výhodné pouţít tzv. 

pulzní svařování, při kterém je dosaţeno sprchového bezzkratového přenosu kovu při pouţití 

malých proudů. 

Výhody svařovací metody GTAW: 

 Výborná kontrola svarové lázně, 

 Moţnost svařování bez přídavného materiálu, 

 Vysoká teplota oblouku, 

 Malá tepelně ovlivněná oblast. 

Nevýhody svařovací metody GTAW: 

 Náročnost na svařovací zařízení, 

 Nízká produktivita práce. 



 

 

 

Obr. 6.4.1 Schematické zobrazení svařovací metody GTAW (TIG) [19]. 

    

6.5 Svařovací metoda SMAW 

Svařovací metoda SMAW je více známá pod názvem ruční obloukové svařování 

obalenou elektrodou. Jedná se o základní metodu svařování, ovšem její vyuţití v dnešní době 

klesá. 

Elektrický oblouk hoří mezi koncem obalené kovové elektrody a svařencem, kdy jsou 

roztavené kapky kovu přenášeny obloukem do svarové lázně a jsou chráněny plyny, které 

vznikají z rozkladu obalu, jeţ je tvořen tavidly. Roztavená struska se dostává na povrch 

svarové lázně, kde během tuhnutí chrání svarový kov před okolní atmosférou. Po svaření 

kaţdé housenky je nutné strusku odstranit [20]. 

Průměr elektrody je závislý na technologickém postupu, volí se podle tloušťky 

základního materiálu, tvaru a rozměru sváru, polohy svařování. Délka oblouku závisí na 

druhu obalu elektrody a poloze svařování. V optimálním případě by délka svařovacího 

oblouku měla být 1,5 násobku průměru elektrody [20]. 

 Krátky oblouk – Délka oblouku odpovídá průměru elektrody a menší. Při pouţití 

krátkého oblouku se dosáhne menšího rozstřiku kovu, propalu a omezí se tepelné 

ztráty. Rovněţ se dosáhne hlubšího závaru a pravidelnějšího povrchu sváru 



 

 

 Dlouhý oblouk – Délka oblouku je větší neţ 1,5 násobku průměru elektrody. Při 

pouţití dlouhého oblouku je dosaţeno většího rozstřiku i propalu, hloubka závaru je 

menší, tvoří se širší housenka nepravidelného tvaru. 

Pro vytvoření kvalitní housenky u ručního obloukového svařování obalenou elektrodou je 

důleţitý svařovací proud, který udává výrobce elektrod. Jednotlivé typy obalených elektrod 

mají svá maxima a minima svařovacího proudu. 

 Malý proud – neklidné hoření oblouku, hloubka závaru je menší, housenka je vysoká, 

dochází ke vzniku studených spojů. 

 Velký proud – velké přehřívání elektrody, při němţ dochází k vypalování prvků, tvoří 

se vruby, housenka je nízká, vznik plynových dutin a vetší deformace svaru. 

Při obloukovém svařování ruční elektrodou vznikají teploty mezi základním materiálem 

a kovovou elektrodou v rozmezí 5000 - 6000°C. V případě, ţe je elektroda zapojena na 

záporný pól a svařovaný materiál na kladný pól, hovoříme o přímé metodě svařování. Jestliţe 

je elektroda zapojena na kladný pól a svařovaný materiál na záporný pól, hovoříme o nepříme 

metodě svařování. 

Při svařování obalenou elektrodou se roztavený obal stává součástí svarového kovu a 

slouţí jako přídavný materiál. 

Funkce obalu elektrody: 

 Plynotvorná – při hoření oblouku vznikají z obalu kouře a plyny, které vytváří druh 

ochranné atmosféry a brání přístupu vzdušného kyslíku a dusíku ke svarové lázni 

 Ionizační – slouţí pro usnadnění zapalování a hoření oblouku 

 Metalurgická – rafinace (sníţení P a S), desoxidace (sníţení O2), legování 

(především prvků náchylných k propalu – Cr, Mo, Ti, Ni, V) 

 

 

 



 

 

Rozdělení elektrod podle obalů: 

 Stabilizační, 

 Rutilové, označení R, 

 Rutil – celulózové, označení RC, 

 Rutil – kyselé, označení RA, 

 Rutil – bazické, označení RB, 

 Tlustostěné rutilové, označení RR, 

 Kyselé, označení A, 

 Bazické, označení B, 

 Celulózové, označení C 

 

Bazické obaly – hlavní sloţkou těchto obalů jsou uhličitany jako je vápenec nebo křída, 

neobsahují oxidy ţeleza. Oblouk je chladnější, jejich lázeň vizkózní a rychleji tuhne. Jsou 

náchylné na absorbování vzdušného kyslíku, proto se před pouţitím předehřívají na teplotu 

150 – 300°C. Pouţití svařovacích elektrod s rutilovým obalem je vhodné pro svařování 

v polohách. 

Kyselé obaly – hlavní sloţka těchto obalů jsou oxidy ţeleza. Mají velmi teplý oblouk, 

svarová lázeň je tekutá, a proto nejsou vhodné pro svařování v polohách. Moţnost svařování 

stejnosměrným i střídavým proudem. 

Rutilové obaly – hlavní sloţka těchto obalu je rutil ( TiO2). Pouţívají se pro svařování 

v polohách a pro svařování tenkých plechů. Moţnost svařování střídavým i stejnosměrným 

proudem.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.5.1 Schematické zobrazení ručního obloukového svařování obalenou elektrodou [21] 

7. Experimentální část 

7.1 Použitý materiál 

Pro experimentální část této práce byly dodány a pouţity 4 vzorky prasklých 

creepových tyčí. Vzorky byly zhotoveny ve společnosti SES Tlmače Slovensko a byly 

dodány v podélných řezech. Tyče se skládaly ze dvou různých materiálů, a to z nízkolegované 

oceli P23 a vysocelegované oceli P91. Jako přídavný materiál byla pouţita ocel CrMo91, jejíţ 

chemické sloţení odpovídá oceli P91. Chemické sloţení daných materiálů viz tab 7.1. Ke 

zhotovení svarových spojů typu P23/P91 byly pouţity trubky o rozměrech 219 x 25mm. 

Zkušební vzorky byly svařeny kombinací svařovacích metod GTAW (141) a SMAW (111). 

Po svařování následovalo tepelné zpracování při teplotě 750°C po dobu dvou hodin.  

Geometrii přípravy svaru a skladbu vrstev je moţné vidět na obr. 7.1, parametry svarového 

spoje viz. tab. 7.2. 

 

Tab. 7.1 Chemické sloţení základních materiálů a svarového kovu v hm.% 

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

P23 0,08 0,006 0,55 0,27 0,009 0,04 0,08 2,11 0,07 0,23 0,06 0,01 1,7 0,013 0,012 

P91 0,11 0,004 0,51 0,38 0,015 0,17 0,42 8,67 1,00 0,23 0,01 0,07 0,01 0,048 0,012 

SK P91 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 – 



 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.1 Geometrie a skladba jednotlivých vrstev svarového kovu 

 

Tab. 7.2 Parametry svarového spoje P23/P91 

Vrstva Proces Přídavný materiál Průměr [mm] Proud [A] Napětí [V] 

1 141 (GTAW) W CrMo91 2,4 120 – 140 15 – 22 

2 111 (SMAW) E CrMo91 B 3,2 110 – 130 20 – 25 

3 – 6 111 (SMAW) E CrMo91 B 4,0 140 –  160 20 – 25 

7 – 8 111 (SMAW) E CrMo91 B 4,0 140 –  160 20 – 25 

 

 

 

 

Obr. 7.2 Průběh teplot při svařování a následném tepelném zpracování [17]. 

Vzorky zhotovené pro creepové zkoušky zahrnovaly oba základní materiály, včetně 

tepelně ovlivněných zón, a svarový kov. Creepové zkoušky byly provedeny v rozmezí teplot 

500 – 600°C na vzduchu při zatíţení od 55 – 190 MPa, viz tab 7.3.  

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o prasklé creepové tyče, je jeden vzorek tvořen dvěma 

dílci. Kaţdý díl nese označení „CM“ následuje číselné označení a pro rozlišení jednotlivých 

částí je jednomu z dílů přiřazeno písmeno „a“.  
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Tab. 7.3 Parametry zkoušení dodaných vzorků 

Vzorek T [°C] t [hod] σ [MPa] A [%] 

CM 08 500 31 332 190 16,3 

CM 15 550 26 386 115 8,2 

CM 20 600 9 852 75 0,6 

CM 21 600 26 780 55 2,4 

 

V důsledku dlouhodobého creepového zatíţení, došlo u jednotlivých vzorků 

ke creepovému lomu, viz obr 7.3 – 7.10. K lomu mohlo dojít buďto v tepelně ovlivněné zóně 

na straně materiálu P23 nebo P91, dále pak ve svarovém kovu nebo v základním materiálu. 

Identifikace přesného místa creepového poškození bylo předmětem zkoumání pomocí 

světelné mikroskopie a bude popsáno v následující kapitole. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.3 Vzorek CM 08a Obr. 7.4 Vzorek CM 08 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.5 Vzorek CM 15 Obr. 7.6 Vzorek CM 15a 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.7 Vzorek CM 20 Obr. 7.8 Vzorek CM 20a 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 7.9 Vzorek CM 21 Obr. 7.10 Vzorek CM 21a 
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7.2 Výsledky creepových zkoušek 

Na obr. 7.11 je vyjádřena závislost napětí – Larson-Millerův parametr, kde jsou 

shrnuty výsledky creepových zkoušek svarového spoje P23/P91. Plná křivka odpovídá 

standardizované creepové pevnosti oceli P23. Přerušovaná čára představuje spodní hranici 

20% rozptylu standardní creepové pevnosti oceli P23. Z grafických závislostí je patrné, ţe 

výsledky creepových zkoušek při 500°C se pohybují mezi standardizovanou a spodní hranicí 

creepové pevnosti oceli P23. Při tepelné expozici 550°C se výsledky creepových zkoušek 

pohybují v těsné blízkosti spodní hranice creepové pevnosti oceli P23. Výraznější pokles lze 

pozorovat při tepelné expozici 600°C, kdy se výsledky creepových zkoušek pohybují pod 

spodní hranicí creepové pevnosti P23. Plné značky představují ukončené creepové zkoušky, 

které skončily lomem, kdeţto prázdné značky představují doposud probíhající creepové 

zkoušky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.11 Výsledky creepových zkoušek svarového spoje P23/P91 

7.3 Metalografická analýza 

Metalografie se zabývá zkoumáním povrchu vzorku, proto je nutné, aby byl povrch 

vzorku dokonale rovný a hladký. Prasklé creepové tyče byly dodány zalité v bakelitu, viz obr. 

7.3 – 7.10, bylo nutné provést pouze metalografický výbrus. Rovinný výbrus slouţí 

k zarovnání povrchu vzorku do roviny, při kterém se pouţívají nejhrubší brusné papíry z SiC 

o zrnitosti P180 – P600, následně se pouţívají papíry s jemnějšími zrny. Při kaţdé změně 



 

 

brusného papíru je nutné otočit vzorek o 90°, aby byly odstraněny rýhy po předchozím 

broušení. Při broušení je také nutné působit na vzorek konstantní silou, aby nedošlo 

k zaoblení povrchu vzorku a tím k jeho degradaci pro další operace. Po hrubém broušení 

následuje operace jemného broušení se zrnitostí brusných papírů P800 – P1500. Při jemném 

broušení se vytváří povrch s tak malými deformacemi, které mohou být dále odstraněny 

leštěním. Před leštěním je nutné povrch všech vzorků očistit vatou pod proudem vody, aby 

byly odstraněny hrubé nečistoty, které by mohly způsobit poškrábání vzorku při leštění. Takto 

upravené povrchy creepových tyčí se mohou dále leštit na jemném suknu za pouţití suspenze 

vody a hlinky (Al2O3). Leštěním docílíme zrcadlově lesklého povrchu vzorků. Po leštění je 

opět nutné očistit povrch vatou pod proudem vody, aby byly odstraněny zbytky hlinky. 

Vyvolání mikrostruktury docílíme leptáním, tzn. opětovným narušením povrchu vzorku. Pro 

chromové oceli se pouţívá leptadlo COR jehoţ sloţení je následující: 10 ml HCl/solná/ + 6 

ml octová + 1-2 g pikrová + 100 ml alkoholu. Doba leptání by neměla být delší jak 3 sekundy, 

aby nedošlo k přeleptání povrchu. Pro odstranění zbytků leptadla je nutné povrch vzorků 

očistit vatou pod proudem vody, opláchnout lihem a následně vysušit ručním vysoušečem.  

Takto připravené vzorky byly zkoumány na optickém mikroskopu Olympus IX 70, 

který se nachází na katedře materiálového inţenýrství VŠB – TUO. Ze zkoumaných vzorků 

byla pořízena fotodokumentace.  

7.4 Mikrostrukturní analýza 

Zkušební vzorek CM 08, CM 08a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.12 Detail podélného řezu vzorku CM 08a 
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Obr. 7.13 Detail podélného řezu vzorku CM 08 

Na vzorku CM 08a, viz obr. 7.11, se vyskytuje základní materiál oceli P23, který je 

tvořen bainitickou matricí a malá část tepelně ovlivněné zóny oceli P23 v pravém horním 

rohu prasklé creepové tyče. 

Obr. 7.12 demonstruje vzorek CM 08, který je tvořen z levé strany vzorku lomovou 

plochu, dále je vzorek tvořen zbytkem základního materiálu P23, tepelně ovlivněnou zónou 

oceli P23, za kterou následuje svarový kov, který přechází do tepelně ovlivněné zóny oceli 

P91 a základního materiálu P91 tvořeného martenzitickou strukturou. Velikost TOZ na straně 

oceli P23 odpovídá šířce 3mm, svarový kov je 11 mm široký a TOZ na straně oceli P91 je 

rovněţ 3mm široká.  
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Mikrostrukturní analýza zkušebního vzorku CM 08, CM 08a:                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.14 Martenzitická struktura ZM P91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.15 Bainitická struktura ZM P23 
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Obr. 7.16 Kavitační poškození lomové plochy, vzorek CM 08a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.17 Lomová linie v interkritické struktuře TOZ oceli P23, vzorek CM 08 

Mikrostrukturní analýza a průběh mikrotvrdosti odhalil přesné místo finálního lomu a 

creepového poškození u zkušebního vzorku CM 08, CM08a, který byl vystaven tepelné 

expozici 500°C/190MPa/31 332 hod. Ke creepovému lomu došlo v interkritické struktuře 

TOZ oceli P23, coţ demonstruje obr. 7.16. K tvorbě kavit došlo v základním materiálu oceli 

P23 těsně za jemnozrnnou strukturou TOZ oceli P23, viz obr. 7.17.  

Mikrostruktura základního materiálu P91 a svarového kovu je tvořena popuštěným 

martenzitem a to u všech studovaných vzorků, viz obr. 7.14. Mikrostruktura základního 

materiálu P23 u všech studovaných vzorků odpovídá bainitické struktuře, viz obr. 7.15.  
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V průběhu svařování, následného tepelného zpracování a creepové expozice došlo 

v pásmu ztavení mezi nízkolegovanou a vysoce legovanou ocelí k oduhličení méně legované 

oceli (P23) a naopak k nauhličení více legované oceli (SK91), viz obr. 7.18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.18 Oduhličení TOZ oceli P23, nauhličení svarového kovu, vzorek CM 08 

Profil tvrdosti vzorků CM08, CM 08a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.19 Profil mikrotvrdosti vzorku CM 08a 
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Obr. 7.20 Profil mikrotvrdosti vzorku CM 08 

Všechny vzorky byly měřeny na mikrotvrdoměru LECO AMH – 2000, který se 

nachází na katedře materiálového inţenýrství VŠB – TUO. Provozní zatíţení bylo zvoleno 0,5 

kg. 

Na vzorku CM 08a bylo provedeno 15 měření, výsledný průběh mikrotvrdosti 

dokumentuje obr. 7.19, ze kterého je zřejmý lineární průběh mikrotvrdosti základního 

materiálu P23, poté následuje mírný pokles, který je způsoben tepelně ovlivněnou zónou na 

straně základního materiálu P23.  

Z průběhu mikrotvrdosti můţeme s jistotou konstatovat, ţe ke creepovému lomu došlo 

v TOZ na straně oceli P23, jelikoţ mikrotvrdost nepřesáhla v ţádném z měřených bodů 

hodnotu 200 HV 0,5, coţ odpovídá tvrdosti bainitické struktury. 

  Na vzorku CM 08 bylo provedeno 22 měření. Tato část vzorku se 

z mikrostrukturního hlediska skládala z několika pásem, profil mikrotvrdosti jednotlivých 

oblastí dokumentuje obr. 7.20. Průběh mikrotvrdosti vzorku CM 08 odhalil, ţe nejtvrdší část 

svarového spoje představuje svarový kov, který byl tvořen popuštěným martenzitem 

přídavného materiálu z oceli P91. Z obou stran svarového kovu je patrný pokles 

mikrotvrdosti, který je způsoben tepelně ovlivněnými zónami ať uţ na straně materiálu P23 

nebo P91. 
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Tab. 7.4 Průměrné hodnoty mikrotvrdosti ve svarovém spoji 

Vzorek ZM P23 TOZ Svarový kov TOZ ZM P91 

CM 08a 177 ± 9,7 161 ± 5,7  – – – 

CM 08 180 ± 11 234 ± 12,8 305 ± 8,9 230 ± 19,6 245 ± 8,7 

V tabulce jsou průměrné výsledky mikrotvrdosti, za kterými následuje směrodatná odchylka.  

Zkušební vzorek CM 15, CM 15a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.21 Detail podélného řezu vzorku CM 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.22 Detail podélného řezu vzorku CM 15a 

Obr. 7.21 dokumentuje prasklý creepový vzorek CM 15, který je tvořen základním 

materiálem  P91 následně tepelně ovlivněnou zónou a svarovým kovem. V pravém dolním 

LOM TOZ P23 

P91 TOZ 
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rohu vzorku je malá oblast tepelně ovlivněné zóny oceli P23. Konec vzorku představuje 

creepové poškození, které skončilo lomem. 

Druhý díl vzorku s označením CM 15a je tvořen z levé strany creepovým lomem, 

následuje tepelně ovlivněná zóna, která přechází do základního materiálu P23, schematické 

zobrazení na obr. 7.22.  

Z makroskopického hlediska je moţné určit tepelně ovlivněnou oblast základního 

materiálu P91 na vzorku CM 15, která je 3 mm široká, svarový kov představuje šířku 12 mm. 

Šířka tepelně ovlivněné zóny základního materiálu P23 na vzorku CM 15a je 3mm. 

 

Mikrostrukturní analýza vzorku CM 15, CM 15a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.23 Lomová plocha v HZ TOZ P23, vzorek CM 15 
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Obr. 7.24 Výskyt kavit v interkritické oblasti TOZ P23, vzorek CM 15a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.25 Nauhličený svarový kov, oduhličená TOZ oceli P23, vzorek CM 15 
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Obr. 7.26 Detail kavitačního poškození v interkritické oblasti TOZ P23, vzorek CM 15a 

Mikrostrukturní analýza a průběh mikrotvrdosti odhalil přesné místo finálního 

creepového lomu a kavitačního poškození vzorku CM 15, CM 15a jeţ byl vystaven 550°C 

/115MPa/26 386hod. Následkem tepelného zpracování po svařování došlo k nauhličení 

svarového kovu a oduhličení TOZ oceli P23, viz obr. 7.25. Oduhličená oblast hrubozrnné 

struktury TOZ P23 se jevila jako nejslabší místo celého svarového spoje a proto došlo v této 

oblasti k finálnímu lomu, viz obr. 7.23. Při detailnějším studiu byly odhaleny kavity v 

interkritické oblasti TOZ P23, viz obr. 7.24, 7.26, které ale nevedly k celkovému lomu. 
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Profil tvrdosti vzorků CM15, CM 15a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.27 Profil mikrotvrdosti vzorku CM 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.28 Profil mikrotvrdosti vzorku CM 15a 
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Na vzorku CM 15 bylo provedeno 23 měření mikrotvrdosti, jeţ odhalilo různou 

tvrdost jednotlivých oblastí svarového spoje, průběh pozorujeme na obr. 7.27.  Z lineárního 

průběhu mikrotvrdosti martenzitické oceli P91 je patrný mírný pokles způsobený tepelně 

ovlivněnou zónou oceli P91, následuje mírný nárůst, který je způsoben přechodem do 

svarového kovu. Malá oblast tepelně ovlivněné zóny oceli P23 se vyskytuje v pravém dolním 

rohu vzorku, mikrotvrdost byla měřena středem vzorku, proto nedošlo ke změření tepelně 

ovlivěné zóny a v profilu tvrdosti se nevyskytuje. 

Průběh mikrotvrdosti vzorku CM 15a byl sestaven z 15 – ti měření a je patrný z obr. 

7.28. Vyšší hodnoty mikrotvrdosti tepelně ovlivněné zóny P23 postupně klesají aţ na hodnotu 

bainitické struktury základního materiálu P23. Ve vzorku CM 15a se nevyskytoval svarový 

kov.  

Tab. 7.5 Průměrné hodnoty mikrotvrdosti jednotlivých oblastí svarového spoje  

Vzorek ZM P23 TOZ Svarový kov TOZ ZM P91 

CM 15 – – 254 ± 11 242 ± 17 299 ± 8 

CM 15a 189 ± 9  211 ± 15 – – – 

V tabulce se opět objevují průměrné hodnoty z jednotlivých měření mikrotvrdosti 

příslušných pásem svarového spoje, za kterými následuje směrodatná odchylka. 

 

  



 

 

Zkušební vzorek CM 20, CM 20a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.29 Detail podélného řezu vzorku CM 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.30 Detail podélného řezu vzorku CM 20a 

Vzorek CM 20 je tvořen základním materiálem P91 s martenzitickou strukturou, který 

přechází do tepelně ovlivněné zóny oceli P91, kde došlo ke creepovému lomu, schematické 

zobrazení viz obr. 7.29. Vzorek CM 20a je tvořen z levé strany lomem v tepelně ovlivněné 

zóně základního materiálu P91, následuje svarový kov, který přechází do tepelně ovlivněné 

zóny oceli P23, která dále přechází aţ na bainitickou strukturu základního materiálu P23, viz 

obr. 7.30.  

Z makroskopického hlediska bylo moţné určit velikost tepelně ovlivněné zóny oceli 

P91 která představuje šířku 3 mm. Svarový kov je 11 mm široký a šířka tepelně ovlivněné 

zóny na straně oceli P23 je 3 mm. 
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Mikrostrukturní analýza vzorku CM 20, CM 20a 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.31 Lomová plocha v jemnozrnné struktuře TOZ oceli P91,vzorek CM 20 

 

Obr. 7.32 Výskyt kavit v hrubozrnné struktuře TOZ oceli P23, vzorek CM 20a 
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Obr. 7.33 Výskyt kavit v oduhličené oblasti TOZ oceli P23, vzorek CM 20a 

Mikrostrukturní analýza odhalila místo creepového poškození, které skončilo lomem 

v jemnozrnné struktuře tepelně ovlivněné zóny oceli P91, obr. 7.31. Vysoká četnost kavit byla 

pozorována na obou stranách lomové linie. Kromě toho byly krátké trhliny zaznamenány 

podél oduhličeného rozhraní mezi SK91/P23. obr. 7.33. Kavity v oduhličené hrubozrnné 

struktuře oceli P23 nevedly k celkovému creepovému poškození.  
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Profil mikrotvrdosti vzorků CM 20, CM 20a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.34 Profil mikrotvrdosti vzorku CM 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.35 Profil mikrotvrdosti vzorku CM 20a 
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Na vzorku CM 20 bylo provedeno 22 měření mikrotvrdosti, viz. obr. 7.34, který 

demonstruje lineární průběh mikrotvrdosti základního materiálu tvořeného ocelí P91, 

následuje mírný pokles vlivem tepelně ovlivněné zóny oceli P91, kde došlo k lomu. 

Na vzorku CM 20a bylo provedeno 26 měření mikrotvrdosti, přes různá pásma 

svarového spoje, průběh je patrný z obr. 7.35. K lomu došlu v tepelně ovlivněné zóně oceli 

P91, jejíţ mikrotvrdost se směrem ke svarovému kovu zvyšuje. Svarový kov představuje 

nejtvrdší část celého spoje. Za svarovým kovem pozorujeme mírný pokles mikrotvrdosti, 

důvodem je tepelně ovlivněná zóna bainitické oceli P23. Za tepelně ovlivněnou zónou tvrdost 

opět roste aţ na úroveň tvrdosti oceli P23. Průměrné hodnoty mikrotvrdosti v jednotlivých 

pásmech svarového spoje prezentuje tab. 7.6. 

Tab. 7.6 Průměrné hodnoty mikrotvrdosti jednotlivých oblastí svarového spoje  

Vzorek ZM P23 TOZ Svarový kov TOZ ZM P91 

CM 20 – – – 207 ± 17 227 ±11 

CM 20a 185 ± 7 192 ± 15 276 ± 9 225 ±19 – 

 

  



 

 

Zkušební vzorek CM 21, CM 21a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.36 Detail podélného řezu vzorku CM 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.37 Detail podélného řezu vzorku CM 21a 
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Obr. 7.36 představuje vzorek CM 21, ve kterém se nachází základní materiál tvořený 

martenzitickou ocelí P91, který přechází do tepelně ovlivněné zóny oceli P91, ve které došlo 

ke creepovému lomu v 85 % průřezu vzorku, 15 % průřezu vzorku představuje ruční 

dolomení. 

Obr. 7.37 dokumentuje vzorek CM 21a, kde pozorujeme lomovou plochu v JZ TOZ 

P91, která přechází do svarového kovu, ve kterém nastal opět creepový lom, tentokrát se 

jednalo o hrubozrnou strukturu TOZ P23. Na obr. 7.38 je patrný výskyt kavit v JZ TOZ P91 

Z makroskopického hlediska byla změřena velikost tepelně ovlivněné zóny oceli P91, 

její šířka je 4 mm. Šířka svarového kovu je 10 mm, tepelně ovlivněná zóna oceli P23 je 

zanedbatelná a vyskytuje se pouze v pravém dolním rohu zkušebního vzorku. 

Mikrostrukturní analýza vzorku CM 21, CM 21a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.38 Lomová čára a výskyt kavit v JZ TOZ P91, vzorek CM 21 
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Obr. 7.39 Lomová čára, lom v oduhličené oblasti TOZ P23, nauhličený svarový kov, vzorek 

CM 21a  

 

 

Profil mikrotvrdosti vzorků CM 21, CM 21a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.40 Profil mikrotvrdosti vzorku CM 21 
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Obr. 7.41 Profil mikrotvrdosti vzorku CM 21a 

Na vzorku CM 21 bylo provedeno 17 měření mikrotvrdosti přes základní materiál 

oceli P91,který je tvořený martenzitickou strukturou a tepelně ovlivěnou zónu oceli P91, kde 

následně došlo ke creepovému lomu z 85 % průřezu vzorku. Průběh mikrotvrdosti 

demonstruje obr. 7.40, kde je zobrazen lineární průběh mikrotvrdosti přes základní materiál 

oceli P91, následuje mírný pokles vlivem tepelně ovlivněné zóny. 

Na vzorku CM 21a bylo provedeno také 17 měření, tentokrát přes tepelně ovlivněnou 

zónu a následně přes svarový kov, průběh mikrotvrdosti viz obr. 7.41. Pozorujeme nárůst 

mikrotvrdosti tepelně ovlivněné zóny směrem ke svarovému kovu. Svarový kov je opět 

nejtvrdší oblastí svarového spoje. 

Tab. 7.7 Průměrné hodnoty mikrotvrdosti jednotlivých oblastí svarového spoje  

Vzorek ZM P23 TOZ Svarový kov TOZ ZM P91 

CM 21 – – – 176 ± 16 223 ± 9 

CM 21a – – 244 ± 10 198 ± 19 – 

V tabulce jsou opět průměrné hodnoty mikrotvrdosti v jednotlivých oblastech svarového 

spoje, za kterými následuje směrodatná odchylka.  
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8. Diskuze výsledků a závěr 

Creepová pevnost heterogenních svarových spojů typu P23/P91 studovaných vzorků, 

jeţ byly zkoušeny při teplotách 500, 550 a 600 °C se pohybovala v blízkosti dolní hranice 

20% rozptylového pásma standardizované creepové pevnosti oceli P23.  

V případě vzorku, který byl vystaven tepelné expozici 500 °C při zatíţení 190 MPa a 

době do lomu 31 332 hodin došlo k lomu při nejvyšší hodnotě kontrakce, která se pohybovala 

kolem 16 %. U vzorku vystavenému tepelné expozici 550 °C při zatíţení 115 MPa a době do 

lomu 26 386 hodin došlo ke creepovému lomu při hodnotě kontrakce 8, 2 %. Zbývající dva 

vzorky vystavené tepelné expozici 600 °C se zatíţením pod 100 MPa a době do lomu, která se 

pohybovala v rozmezí 9 852 – 26 780 hodin došlo k lomu při nízkých hodnotách kontrakce, 

pod 2,5 %. 

Hodnocené creepové zkoušky heterogenních svarových spojů prokázaly, ţe 

v závislosti na parametrech creepové expozice docházelo k rozvoji creepového poškození ve 

třech kritických oblastech: 

 Interkritická oblast TOZ oceli P23, 

 Pásmo ztavení na straně oceli P23, 

 Interkritická, případně jemnozrnná struktura TOZ oceli P91. 

Mikrostrukturní analýza studovaných vzorků prokázala výskyt kavit na několika místech 

současně, přičemţ k finálnímu creepovému lomu došlo v nejslabším místě svarového spoje, 

viz tab. 8.1  

Tab. 8.1 Parametry creepových zkoušek a oblast porušení vzorků 

Vzorek Teplota[°C] Napětí [MPa] Čas do lomu [hod] Z [%] Oblast porušení Výskyt kavit 

CM 08 500 190 31 332 15,9 IC TOZ P23 IC TOZ P23 

CM 15 550 115 26 386 8,2 HZ TOZ P23 IC TOZ P23 

CM 20 600 75 9 852 0,6 JZ TOZ P91 HZ TOZ P23 

CM 21 600 55 26 780 2,4 JZ TOZ P91~85%, 

HZ TOZ P23 

JZ P91 

 



 

 

Seznam zkratek a použitých symbolů 

RmT/10
5

/600°C  Mez pevnosti při tečení za 10
5
 hod při teplotě zkoušení T = 600 °C   

[MPa] 

T Teplota [°C] 

t Čas [hod] 

KSC Kubická prostorově centrovaná mříţ 

TOZ Tepelně ovlivněná zóna 

HZ Hrubozrnná struktura 

JM  Jemnozrnná struktura 

IC Interkritická oblast 

Ce Uhlíkový ekvivalent [%] 

ZM Základní materiál 

HV0,5 Tvrdost podle Vickerse, zatíţení 0,5 kg 

P L – M Larson – Millerův parametr   
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