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SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

WIG  Svařování v ochranné atmosféře inertních plynů netavící se 

elektrodou (Wolfram-Inert-Gas) 

TIG  Svařování v ochranné atmosféře inertních plynů netavící se 

elektrodou (Tungsten-Inert-Gas)  

GTAW  Svařování v ochranné atmosféře inertních plynů netavící se 

elektrodou (Gas Tungsten Arc Welding)  

SMAW  Svařování obalovanou elektrodou (Shielded Metal Arc Welding) 

PAW  Svařování plazmatem (Plasma Ars Welding) 

TOO  Tepelně ovlivněná oblast svarového spoje 

TOZ  Tepelně ovlivněná zóna svarového spoje 

SK  Svarový kov 

ZM  Základní materiál 

IC TOZ  Interkritická oblast tepelně ovlivněné zóny 

PWHT  Žíhání svarovho spoje po svaření (Post Weld Heat Treatment) 

TEM  Prozařovací elektronová mikroskopie (Transmission Elektron 

Mikroscope) 

SEM  Řádkovací elektronová mikroskopie (Scanning Electron 

Microscope)   

USC  Ultra super kritické parametry (páry) 

HV 10   Tvrdost podle Vickerse při zatížení 98N 

ČSN EN  Česká státní norma 

  Rychlost ustáleného creepu [ ] 

A  Tažnost při creepu [%] 

  Aplikované napětí [MPa] 
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n  Napěťový exponent 

  Zdánlivá aktivační energie creepu 

R  Universální plynová konstanta[ ] 

T  Teplota [°C,K] 

hm.%  Hmotnostní procenta [%] 

 Hustota dislokací [ ] 

 Doba do lomu při creepové expozici [hod.] 

  Zdánlivá aktivační energie lomu při creepu  

 Mez pevnosti při tečení  za hodin  při teplotě zkoušení 

T=600°C [MPa] 

 Smluvní mez kluzu odpovídající  [MPa] 

 Mez pevnosti [MPa] 

 Mez kluzu [MPa] 

 Uhlíkový ekvivalent [%] 

KCV Vrubová houževnatost [ ] 
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ÚVOD 

Stále zvyšující se nároky kladené na materiály používané v energetickém průmyslu 

vedly k vývoji nových typů žáropevných ocelí. Vzhledem k tomu, že nejpoužívanější 

technikou pro spojování materiálů je svařování, je velmi důležité věnovat se také 

problematice svarových spojů těchto nových ocelí. A to nejen svarových spojů homogenních 

ale i heterogenních, které jsou často využívány. Heterogenní svarové spoje se používají 

zejména v těch místech zařízení kde je potřeba kompenzovat rozdíly tlaků, teplot a korozního 

prostředí.  Velmi často se používá kombinace nízkolegované chromové oceli s modifikovanou 

(9-12)% chromovou ocelí. V našem případě se jedná o heterogenní svarový spoj oceli P23 a 

P91. Důležitou roli na kvalitu svaru hraje také správná volba svarového kovu, který by měl 

mít podobné chemické složení jako spojované materiály. I přes velkou snahu zlepšovat 

mechanické vlastnosti svarových spojů, představují stále největší riziko porušení materiálu. 

Právě v energetickém průmyslu jsou požadavky na vlastnosti svarových spojů velmi vysoké. 

Především se jedná o žáropevné vlastnosti svarových spojů, protože jsou po dobu celé své 

životnosti vystavovány velmi vysokým teplotám a tlakům. V tomto prostředí proto podléhají 

creepovému poškození. K bližšímu poznání žáropevných vlastností těchto heterogenních 

svarových spojů slouží dlouhodobé creepové zkoušky, díky kterým je možné odhadnout 

životnost součásti.  

1. TEORETICKÁ ČÁST 

  OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ 1.1

Žáropevnost je definována jako odolnost materiálu proti tečení za vysokých teplot. Je 

to schopnost oceli, případně slitiny odolávat plastickým deformacím při konstantním napětí a 

konstantní teplotě. Mezi základní požadavky žáropevných materiálů je zachování určitých 

mechanických vlastností při vyšší teplotě. Teplota je nejdůležitější faktor, který rozhoduje o 

procesech deformace a poškození. Není to však jediný faktor, který musíme uvažovat. Mezi 

další důležité požadavky žáropevných materiálů patří: vysoká dlouhodobá pevnost při tečení, 

vysoká mez kluzu a pevnost v tahu, dobrá tvárnost, tažnost a odolnost proti křehkému 

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

proti nízkocyklové únavě, stabilita struktury a vlastností, nízká náchylnost jak k poklesu 

zpevnění, tak i k nárůstu zpevnění a provozní křehkosti, výhodné fyzikální vlastnosti (pokud 
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možno vysoký součinitel tepelné vodivosti a nízký součinitel teplotní roztažnosti), dobrá 

žárovzdornost a korozní odolnost v prostředí spalin a vodní páry, vhodné technologické 

vlastnosti (vhodnost k tváření, svařitelnost) [5].   

Pracuje-li strojní součást v oblasti vysokoteplotního creepu dlouhodobě, není 

přípustné, aby docházelo tečením při dané teplotě a napětí k deformacím nebo k porušení 

lomem. Creepová deformace i porušení může být urychlena vysokoteplotní oxidací a korozí. 

Pro přenášení většího mechanického namáhání součásti je proto podmínkou, aby byl materiál 

při požadované teplotě nejen žárovzdorný ale také žáropevný.  

Žáropevné oceli a slitiny se používají při výrobě energetických strojů a zařízení jako 

jsou kotle, rozvody par, zásobníky, rotory parních a spalovacích turbín, svorníky, 

turbokompresory, armatury a prvky upevňující tepelné stroje. Rozvoj v nových oblastech 

techniky zapříčinil, že žáropevné slitiny jsou ve velké míře využívány nejen pro konstrukci 

zařízení klasické a jaderné techniky a tepelných strojů, ale například také v chemickém 

průmyslu při syntéze čpavku, při výrobě syntetických pohonných látek, dehtu a dalších látek 

[5].  V posledních letech se stále častěji využívají i pro konstrukce zařízení sloužících ke 

spalování odpadů a kotlů na biomasu. Za tímto účelem se v současné době ve světě vyvíjí 

velké množství nových typů ocelí, které se odlišují od klasických typů ocelí svým chemickým 

složením.  

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

snižují užitné vlastnosti žáropevných ocelí. Mezi tyto prvky patří cín, olovo, antimon, arzén, 

fosfor, síra, kyslík, dusík a vodík. Škodlivé prvky jsou nežádoucí tím, že zhoršují mechanické 

vlastnosti. Tím pádem může docházet k velkým rozdílům mechanických vlastností u ocelí 

stejné značky, které byly vyrobeny v různých tavbách. Jak základní, tak dlouhodobé 

mechanické vlastnosti za zvýšených teplot jsou závislé na celé řadě parametrů. Je to 

například: chemické složení, výskyt strukturních složek (feritu, perlitu, bainitu, martenzitu), 

precipitačního zpevnění, substruktury matrice a stupně její defektnosti [5].   

Žáropevné oceli můžeme rozdělit podle chemického složení na nelegované oceli, 

nízkolegované, vysokolegované, austenitické a vytvrditelné oceli. Oblast teplot použití a meze 

pevnosti při tečení hlavních žáropevných slitin na bázi některých technických kovů jsou 

zřejmé z obrázku 1.  
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1.1.1 NELEGOVANÉ (UHLÍKOVÉ ) OCELI 

Nelegované (uhlíkové) oceli se používají při pracovních teplotách do 400 až 450°C 

jako materiál pro výrobu trubek, plechů, vodní chlazení ve spalovacích komorách, výkovků a 

odlitků v energetickém průmyslu. 

1.1.2 NÍZKOLEGOVANÉ OCELI 

Jejich použití se pohybuje v rozmezí pracovních teplot do 500 až 550°C. Jsou děleny 

na oceli pro použití v oblasti meze kluzu a meze tečení. U ocelí pro použití v oblasti meze 

kluzu je zaručena mez kluzu za normální i zvýšené teploty a dobré plastické vlastnosti. U 

oceli používané v oblasti meze tečení je požadována mez pevnosti při tečení, dále je 

požadována vysoká plasticita při tečení, životnost minimálně 200 000 hodin, dobrá odolnost 

proti oxidaci na vzduchu, ve vodní páře, dobrá svařitelnost a vyhovující fyzikální vlastnosti. 

Kvůli současným potřebám zvyšování teplot a tlaků páry, je zapotřebí i u nízkolegovaných 

ocelí zvyšování jejich žáropevnosti. Dalšími trendy vedoucím k vývoji těchto ocelí je 

snižování ceny zařízení používaných v energetice a zlepšování svařitelnosti nízkolegovaných 

ocelí. Tyto požadavky vedly k vývoji nízkolegovaných ocelí na bázi 2 až 3% Cr s obsahem C 

do 0,1%. 

Základními legujícími prvky pro tuto skupinu ocelí je chrom, molybden a vanad. 

Charakteristickým znakem těchto prvků je, že zvyšují mez tečení. Základní typy žáropevných 

nízkolegovaných ocelí byly objeveny před více než 70 lety, je to například ocel 1Cr-0,5Mo 

(15CrMo) a 2,25Cr-1Mo (10Cr2Mo), které byly vyrobeny v USA v roce 1940. Nejčastěji 

používané tepelné zpracování pro tento typ ocelí se používá normalizace (910-960°C) a 

vysokoteplotní popouštění (650-780°C) [5,6]. 

1.1.3 VYSOKOLEGOVANÉ CHOMOVÉ OCELI 

Perspektiva těchto ocelí je v posledním době velmi vysoká, je to způsobeno vývojem 

modifikovaných (9-12)%Cr oceli, které se využívají pro konstrukci komponent tepelných 

elektráren s ultra super kritickými parametry páry. Důležitou roli v této skupině ocelí hraje 

ocel P91, které je věnována pozornost v kapitole 1.2.1. 

Vysokolegované chromové oceli se používají v rozmezí pracovních teplot 600 až 

650°C, kromě žárupevnosti je požadována také žáruvzdornost. Tyto oceli postupem času 

nahradily austenitické žárupevné oceli. Důvodem je, že austenitické žárupevné oceli nejsou 

při teplotách 600 až 650°C ještě plně využity, proto je jejich použití pro tyto teploty 

nehospodárné. Standardní vysokolegované oceli typu Cr-Ni-V obsahují 8-12%Cr. Zvyšování 

obsahu chromu do 13% vede ke zvyšování odolnosti oceli proti oxidaci, ale nevede ke 
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změnám pevnosti oceli proti tečení. Značného nárůstu žáropevnosti, můžeme dosáhnout 

přidáním dalších karbidotvorných prvků. V prvé řadě se jedná o molybden a vanad, dále se 

používá wolfram, dusík, niob a bor. Oceli s obsahem 9%Cr a 1%Mo se využívají pro 

součástky petrochemických zařízení, na předehřívákové trubky parních kotlů, parogenerátory 

rychlých reaktorů chlazených tekutým sodíkem a další zařízení [5, 6].  

1.1.4 AUSTENITICÉ OCELI 

Austenitické oceli známe dvojího typu. Jsou to chromniklové austenitické oceli a 

manganchromové austenitické oceli. Chromniklové austenitické oceli jsou používány pro 

pracovní teploty až do teploty 700°C. Mezi základní prvky austenitických žáropevných ocelí 

patří chrom a nikl, pro zvýšení žáropevnosti se přidává wolfram (asi 2%), molybden (1až 

3%), v některých případech se dále přidává niob, titan, vanad a dusík. Obsah chromu je 12 až 

20%. Výhodou manganchromových austenitických ocelí je, že neobsahují nikl, tím pádem je 

jejich cena příznivější. Další výhodou je vyšší odolnost v prostředí obsahujícím sloučeniny 

síry. Jsou vhodné pro použití při pracovních teplotách 740 až 800°C a zařízení sloužící 

k výrobě ropy za vyšších teplot [6]. 

1.1.5 VYTVRDITELNÉ OCELI 

Vytvrditelné oceli se používají pro pracovní teploty 650 až 700°C, z důvodu již 

nevyhovujících austenitických chromniklových ocelí. Tyto oceli jsou charakteristické 

vysokou mezí pevnosti při tečení, dobrými plastickými vlastnostmi a strukturní stabilitou. 

 

 

Obr. 1 Přehled hlavních skupin žáropevných kovových materiálů (uvedena 

dosahovaná pevnost při tečení za 1 000 hodin v závislosti na teplotě) převzato z [7].  
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 CREEP 1.2

V energetických zařízeních, jako jsou například tepelné elektrárny, jsou některé 

součásti provozovány za zvýšených teplot a zároveň jsou namáhány statickým mechanickým 

zatížením po celou dobu provozu. U materiálů, které se používají pro výrobu těchto součástí, 

dochází po určitém čase k plastickým deformacím. Tyto deformace nesmí po čas provozování 

zařízení překročit dovolenou deformaci. V opačném případě může dojít k úplnému porušení 

součástí. Postupný nárůst plastické deformace v čase, který se také označuje jako creep, musí 

být proto velmi pomalý. To znamená, že rychlost creepové deformace musí být velmi nízká.  

Podstata creepu (tečení) spočívá v postupné pomalé deformaci při konstantním napětí 

a teplotě v závislosti na čase. Obecně platí, že rychlost tečení se zvyšuje a čas do lomu se 

zkracuje s vyšší teplotou a větším zatížením. Creepové charakteristiky ovlivňuje teplota 

tavení, modul pružnosti a velikost zrna. Platí, že čím je vyšší teplota tavení daného materiálu, 

modul pružnosti a čím má daný materiál větší zrna, tím je odolnost tohoto materiálu proti 

creepu lepší [1, 29, 30].  

Creep charakterizuje křivka tečení, která vyjadřuje nárůst deformace s časem. Je 

zobrazena na obrázku 2. Tato křivka má tři stádia, je to oblast primárního creepu, 

sekundárního creepu a terciálního creepu. Při primárním creepu rychlost tečení postupně 

klesá na určitou minimální hodnotu, kterou určuje velikost teploty a napětí daného materiálu. 

V této oblasti dochází v materiálu ke vzrůstání odporu vůči creepové deformaci, dochází 

k deformačnímu zpevňování, přičemž rozhodující roli v této fázi hraje pohyb a nárůst hustoty 

dislokací. V oblasti stacionárního creepu je rychlost teční konstantní, tím pádem je závislost 

deformace na čase lineární. V této oblasti dochází v materiálu k rovnováze mezi zpevněním 

materiálu a jeho zotavováním v důsledku tepelně aktivovaných procesů. S vyšší úrovní 

teploty a zatížení se doba sekundárního creepu zkracuje a při vysokých hodnotách napětí a 

teploty může degenerovat do jediného bodu na creepové křivce, který je označován jako 

inflexní bod. V inflexním bodě přechází klesající rychlost primárního creepu plynule do fáze 

terciálního zrychleného creepu, přičemž délka sekundárního creepu je nulová. Poslední oblast, 

která předchází lomu, je oblast zrychleného nebo také terciálního creepu. V této oblasti 

dochází k plynulému stoupání rychlosti tečení až do finálního lomu. Ve většině praktických 

případů se jedná v podstatě o křehký interkrystalický lom, který je výsledkem tvorby a šíření 

klínových trhlin v oblasti vyšších úrovní zatížení, respektive tvorby a růstu v oblasti nižších 

zatížení a dlouhých časů do lomu [1, 30]. 
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Obr.2 Klasická křivka tečení s oblastí primárního, sekundárního a terciálního creepu, 

převzato z [31] 

 ŽÁROPEVNÉ VLASTNOSTI OCELÍ TYPU P23 A P91 1.3

V současné době tvoří tepelné elektrárny spalující uhlí celosvětově nejvyužívanější 

zdroj elektrické energie. Navzdory tomu, že je vedeno celosvětové úsilí, z ekologického 

hlediska nahrazovat uhlí jinými zdroji, především obnovitelnými energetickými zdroji, 

předpokládá se, že uhlí bude využíváno i v dalších několika desetiletích. Celosvětové trendy 

snižování množství škodlivých emisí a snahy o snižování ceny elektrické energie, mají za 

následek výrazný tlak na zvyšování účinnosti nově vznikajících tepelných elektráren. Nehledě 

na to, že v Evropě, USA a Japonsku bude nutné nahradit nebo zrekonstruovat zastaralé 

elektrárny, kterým již končí funkční životnost. Výstavba a rekonstrukce těchto nových 

elektráren je ovlivňována jak technologickými tak i ekologickými požadavky. Zvyšování 

účinnosti těchto elektráren je možno dosáhnout zvyšováním parametrů páry. To znamená 

zvyšováním teploty a tlaku páry, na vstupu do parních turbín[4].  

Jako materiál vhodný pro výrobu komponent turbín a kotlů tepelných elektráren, 

používaných v prostředí se standardními parametry páry, se po dobu několika desetiletí 

osvědčily nízkolegované a modifikované chromové oceli. Tyto klasické oceli nemají vhodné 

žáropevné vlastnosti, aby mohly být používány pro ultra super kritické parametry páry v nově 

vznikajících tepelných elektrárnách. Proto je ze strany průmyslově rozvinutých zemí kladena 

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

předpokládá zvýšená úroveň užitných vlastností a především mez pevnosti při tečení. 
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Výhodou nově vyvíjených modifikovaných oceli na bázi (9-12)%Cr, je ve srovnání 

s vysokoteplotními materiály, jako jsou například niklové superslitiny, nižší cena.  Základní 

ocelí pro vývoj těchto nových žárupevných ocelí se stala ocel P91, která byla vyrobena v roce 

1976 v USA. Ve skupině nízkolegovaných ocelí to byla ocel T23.  

1.3.1 SIGMOIDÁLNÍ CHOVÁNÍ 

Náhlý pokles creepové pevnosti a sním spojený inflexní bod na časové závislosti 

creepové pevnosti se nazývá sigmoidální chování. Bylo poprvé popsáno v roce 1963 

Bennewitzem, který se zabýval studiem vysokoteplotních creepových dat více než 30 značek 

feritických ocelí, jejichž obsah chromu se pohyboval v rozmezí od 0 až do 13hm.%. 

Mikrostrukturní změny, které probíhají v žáropevných ferických ocelích během creepové 

expozice při teplotách nad 450°C, mají za následek vznik inflexního bodu na časové závislosti 

meze pevnosti při tečení.  Schématické znázornění tohoto mechanismu je uvedeno na obr. 3. 

Creepová křivka charakterizuje (v závislosti na teplotě a napětí) jedno, dvě nebo tři 

stádia creepu. Pokud jsou realizovány všechny tři stádia, má creepová křivka tvar znázorněný 

na obr. 2. První stadium nazývané stádiem primárního creepu je charakteristické tím, že 

v jeho oblasti po eventuálním okamžitém prodloužení rychlosti creepu, s časem klesá. Ve 

druhém neboli sekundárním stádiu se rychlost s časem nemění. Ve třetím terciálním stádiu 

rychlost creepu s časem vzrůstá. Vzrůstající rychlost creepu vyplývá buď ze vzrůstajícího 

napětí, nebo z fyzikálně metalurgických změn struktury, které se uskutečňují v průběhu 

creepu. Terciální stádium creepu končí lomem. Za určitých podmínek se může stát, že se 

oblast sekundárního creepu na křivce neobjeví. To znamená, že po primární křivce creepu 

následuje přímo terciální křivka creepu. V tomto případě lze definovat minimální rychlost 

creepu. Obvykle se uvažuje, že minimální rychlost creepu se redukuje na inflexní bod křivky 

tečení [1].   
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Sigmoidální chování žárupevných ocelí je funkcí chemického složení ocelí, výchozího 

tepelného zpracování a teploty creepové expozice. Pokud se zvyšuje teplota zkoušení, dochází 

k tomu, že se inflexní bod vyskytuje při kratších dobách do lomu a nižších aplikovaných 

napětích. Díky detailní mikrostrukturní analýze ocelí bylo zjištěno, že sigmoidální chování je 

úzce spojeno s postupnou degradací mikrostruktury ocelí při creepu Příčiny vzniku inflexního 

bodu na časové závislosti meze pevnosti při tečení jsou charakteristické pro každou ocel. To 

může být vysvětleno degradačními mikrostrukturními procesy, probíhajícími v každé 

konkrétní oceli během creepové expozice. U nově vyvíjených ocelí, můžeme dosáhnout 

posuvu inflexního bodu na časové závislosti meze pevnosti při tečení k velmi dlouhým časům 

tím, že zvýšíme jejich mikrostrukturní stabilitu. Ideálně se inflexní bod vyskytuje na křivce 

creepové pevnosti při pracovní teplotě až za hranicí navrhované životnosti výrobku z dané 

oceli[3].  

 

Obr. 3 Mechanismus vzniku inflexního bodu na časové závislosti meze pevnosti při 

tečení, podle [3]. 
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1.3.2 RYCHLOST TEČENÍ A MECHANISMY CREEPU 

Rychlost tečení  modifikovaných (9-12)%Cr ocelí je typická tím, že na oblast 

primárního creepu, ve které dochází k postupnému poklesu rychlosti tečení, navazuje poté, co 

je dosaženo minimální rychlosti creepu, oblast terciálního creepu. Z toho vyplývá, že oblast 

sekundárního creepu se na časové závislosti rychlosti tečení pro modifikované (9-12)%Cr 

oceli nevyskytuje. Na žáropevné vlastnosti modifikovaných (9-12)%Cr ocelí má příznivý vliv 

přísada bóru. Ten způsobuje prodloužení oblasti primárního creepu, což má za následek nižší 

minimální rychlost creepu a delší časy do lomu. Příznivé vlastnosti bóru jsou spojovány se 

zvyšováním rozměrové stability částic  a se zpomalením procesů zotavení dislokační 

substruktury kovové matrice. Oceli s obsahem wolframu do 4hm% lze pozorovat prodloužení 

primárního stádia creepu a výrazné snížení minimální rychlosti creepu. Tento jev je spojován  

s precipitací jemných částic Lavesovy fáze typu . Po dosažení minimální rychlosti tečení 

dochází v terciárním stádiu k výrazné akceleraci creepu v důsledku vysoké rychlosti růstu 

částic Lavesovy fáze. To má za následek, že vliv precipitace Lavesovy fáze na prodloužení 

doby do lomu je relativně malý. Napěťovou závislost rychlosti sekundárního creepu 

charakterizuje Nortnova rovnice: 

                                                                   (1) 

kde A je konstanta, n je napěťový exponent,  je zdánlivá aktivační energie creepu,  je 

aplikované napětí, R je univerzální plynová konstanta a T je teplota [1, 3, 30].   

Žáropevné vlastnosti ocelí v oblasti dislokačního creepu významně ovlivňuje 

mikrostrukturní stabilita ocelí. Creepová deformace i lom při creepu jsou řízeny stejným 

mechanismem. Dokazuje to poloha bodu zlomu v napěťových závislostech minimální 

rychlosti creepu, která se přibližně shoduje s polohou zlomů, pozorovaných na napěťových 

závislostech doby do lomu. U velmi nízkých hodnot napětí dochází k transportu hmoty častěji 

migrací hmoty než pohybem dislokací. Viskózní creep může probíhat pomocí difúzního 

creepu nebo dislokačním Harper – Dornovým mechanismem. Difúzní creep se skládá 

z Nabarro – Herringůva creepu, kde vakance difundují objemem zrn, a Cobleho creep, kdy 

difúze probíhá přednostně podél hranic zrn. Pro oblast velmi nízkých napětí není vliv 

mikrostrukturní stability na creepové charakteristiky ocelí významný [3]. 

1.3.3 PREDIKCE MEZE PEVNOSTI PŘI TEČENÍ 

Snahy odhadnout dlouhodobé žárupevné vlastností pomocí krátkodobých zkoušek 

tečení, které jsou často prováděny při teplotách vyšších než je teplota predikce, vedly 
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k nadhodnocení skutečných žárupevných vlastností ocelí. Závislost doby do lomu při creepu 

na teplotě a napětí vyjadřuje pro sekundární creep rovnice: 

                                                                   (2) 

kde  je napěťový součinitel,  je zdánlivá aktivační energie lomu při creepu, A je 

konstanta,  je aplikované napětí, R je univerzální plynová konstanta a T je teplota. Nejvyšší 

věrohodnosti extrapolace creepových dat (doba do lomu, rychlost sekundárního creepu) je 

dosaženo, pokud se experimentální výsledky i extrapolované hodnoty nacházejí ve stejné 

napěťově-deformační oblasti, ve které je creep i creepový lom řízen stejným deformačním 

mechanismem. Pokud dojde ke změně napětí nebo teploty a creep nebo lom při creepu jsou 

řízeny jiným mechanismem, jsou odhadované hodnoty značně nespolehlivé. U 

modifikovaných chromových ocelí je znesnadněna predikce dlouhodobých žárupevných 

vlastností díky mikrostrukturním změnám probíhajícím u těchto ocelí v průběhu creepu. Na 

základě současných poznatků, je pro realistickou predikci meze pevnosti při tečení vhodné 

uvažovat pouze zkoušky tečení, které se nacházejí v nízkonapěťové oblasti napěťové 

závislosti doby do lomu [3]. 

1.3.4 OCEL P91 

Byla vyvinuta na počátku 80. let. Jedná se o feritickou ocel, která obsahuje 9%Cr-

1%Mo. Jako mikrolegury se používají vanad, niob a dusík. Přičemž množství dusíku musí být 

kontrolováno. Obsah uhlíku se pohybuje v rozmezí od 0,08-0,12%C.  Hlavní oblastí, ve které 

se ocel P91 využívá, je energetické a chemické strojírenství. Používá se při pracovních 

teplotách 550-620°C pro výrobu přehřívákových trubek parních kotlů, zejména kotlů 

vytápěných tepelnými palivy. Tvářená varianta této oceli byla zařazena pod číslem 1.4903 do 

evropských norem jako ocel X10CrMoVNb9-1. Do pracovní teploty 590°C je možné u oceli 

P91 oproti austenitickým ocelím použít menší tloušťky materiálu, díky tomu se sníží 

hmotnost vyráběných komponent. Při teplotách do 620°C je při použití oceli P91 tloušťka 

stěny naopak vyšší než u austenitických ocelí ale cena vyráběných komponent se výrazně 

snižuje [8]. 

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

z rozpouštěcího žíhání při 1050°C, ochlazování na vzduchu a následného popouštění při 

teplotě 780°C. Takto zušlechtěná ocel má optimální vlastnosti, jak při používání za vysokých 

teplot, tak i plastické vlastnosti při pokojové teplotě[10].  
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Mikrostruktura oceli ve výchozím stavu je tvořena feritem s karbidy na hranicích zrn, 

na rozhraní feritických desek i ve feritické základní hmotě. Po dlouhodobém žíhání dochází 

k precipitaci karbidu uvnitř feritických zrn a hranice zrn feritu jsou méně znatelné [9].  

Chemické složení oceli P91 je uvedeno v tabulce 1, její zaručené mechanické 

vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 2.  

Hlavní výhody oceli P91: 

· vysoká žáropevnost a plasticita při tečení, 

· vysoká tepelná vodivost a nízká teplotní roztažnost, 

· zvýšená korozní odolnost v prostředí vodíku, vodní páry a zplodin hoření, 

· dobré technologické vlastnosti, 

· relativně nízká cena [8]. 

Tabulka 1. Optimální chemické složení oceli P91, hm%,  podle [2] 

Ocel C Mn Si Cr Mo V Nb N 

P91 0,12 1,0 0,4 9 1,0 0,20 0,04 0,05 

 

Tabulka 2. Zaručené mechanické vlastnosti (ve stavu hutní dodávky) trubek z oceli P91, podle 

.  

Mechanické 
vlastnosti 

 

 

 

 

A5 min 

 

Houževnatost 
  

 

 

Tvrdost 

HB max. 

Poznámka - - 
podélné 
vzorky 

podélně při 
20°C 

při 600°C 20°C 

P91 585-770 415 20 KCV min. 40 132 250 

 

Díky přísadě niobu, vanadu a dusíku do klasické 9%Cr-1%Mo oceli byla zvýšena 

hodnota  pro ocel P91 zhruba na dvojnásobek. Vysoké creepové pevnosti, 

bylo v tomto případě dosáhnuto díky optimalizovanému mikrostrukturnímu stavu. Kdy částice 

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

fáze, které mají vysokou rozměrovou stabilitu, účinně kotví dislokace uvnitř subzrn. Fáze MX, 

tj VN, bývá vylučována buďto v průběhu tepelného zpracování na jakost nebo při creepové 

expozici. Precipitace na hranicích původních austenitických zrn a martenzitických latěk je 

typická pro částice . Na rozdíl od částic MX, které přednostně nukleují  uvnitř 

martenzitických latěk. V případě oceli P91 není fáze VN termodynamicky stabilní nitridická 
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fáze, v průběhu dlouhodobé expozice dochází k precipitaci částic modifikované Z-fáze. Při 

precipitaci Z-fáze dochází k rozpouštění primárních i sekundárních částic MX fáze. Během 

creepové expozice nebo žíhání také probíhá intenzivní precipitace Lavesovy fáze typu  

[3, 35].    

Pro skupinu modifikovaných (9-12)%Cr oceli je charakteristický vysoký obsah 

chromu, což způsobuje posun křivek rozpadu austenitu v ARA diagramu k dlouhým časům. 

Díky tomu mají tyto oceli plnou prokalitelnost v tlustých průřezech, a to i při ochlazování na 

vzduchu.  Modifikované (9-12)%Cr oceli prochází tepelným zpracováním a to normalizačním 

žíhání a popouštěním nebo kalením a popouštěním. Vyhovující teplota austenitizace je závislá 

na chemickém složení. Vysoké austenitizační teploty jsou vhodné především u ocelí, které 

jsou legované wolframem. Vhodná teplota austenitizace by měla zaručit rozpuštění většiny 

částic minoritních fází se zaručením, že nebude docházet k výraznému nárůstu velikosti zrn 

austenitu a vzniku -feritu v průběhu austenitizace.  

1.3.5 OCEL P23 

Nízkolegovaná bainitická trubková ocel 2,25%Cr-1,6%W-0,25%V, označovaná také 

jako ocel P23, je používána pro potrubní systémy v energetice, jako jsou vodní stěny a 

přehříváky kde dosahují teploty až 580°C. Tato ocel byla vyvinuta na základě výzkumu 

prováděného v Japonsku v návaznosti na původní vodíkuvzdornou ocel 3%Cr-0,5%Mo (P22). 

Ve stejném období jako byla vyráběna ocel P23 v Japonsku, vyvíjeli v Německu ocel P24. 

Nízkolegované oceli P23 a P24 mají lepší žárupevné vlastnosti a svařitelnost než původní ocel 

P22.  Označení P23 se používá u tlustostěnných trubek, označení T23 pro tenkostěnné trubky 

.  

Ocel P23 se liší od původní vodíkuvzdorné oceli 3%Cr-0,5%Mo obohacením o větší 

množství wolframu a snížením množství molybdenu. Jako legující prvky byl použit vanad a 

niob, nově byly přidány jako mikrolegury také bór a dusík. Tyto změny legování se příznivě 

projevily v lepším karbidickém zpevnění oceli a zvýšením creepové odolnosti. Došlo také ke 

snížení obsahu uhlíku na hodnotu 0,04-0,1 hm%, to mělo dobrý vliv na svařitelnost . 

Chemické složení oceli P23 je uvedeno v tabulce 3, pro porovnání je uvedeno i složení oceli 

německé oceli P24, která je modifikovaná molybdenem. Mechanické vlastnosti P23 jsou 

uvedeny v tabulce 4.  
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Tabulka 3. Chemické složení oceli P23, hm%, podle [11] 

Ocel C Si Mn Cr Mo V W Nb N 

T/P23 
0,04-

0,10 

Max. 

0,50 

0,10-

0,60 

1,90-

2,60 

0,05-

0,30 

0,20-

0,30 

1,45-

1,75 

0,02-

0,08 

1,45-

1,75 

T/P24 
0,05-

0,10 

0,15-

0,45 

0,30-

0,70 

2,20-

2,60 

0,90-

1,10 

0,20-

0,30 

- 

- 

- 

- 

max. 

0,012 

 

Tabulka 4. Mechanické vlastnosti, podle [11] 

Mechanické 
vlastnosti 

 

 

 

 

A5 min 

 

KCV 

   

Tvrdost 

HB 

max. 

P23 597 496 23,3 185 220 

 

2. HETEROGENNÍ SVAROVÉ SPOJE 

Již ve středověku, kdy se rozvinulo kovářství, bylo používáno takzvané kovářské 

svařování. Dva předměty, které měly být spojeny, se rozžhavily a skovaly se k sobě. Tato 

technika se používala jako hlavní a jediná technika pro spojování kovů. Svařování, tak jak ho 

známe dnes, bylo vyvinuto až v 19. století. V průběhu let se postupně vyvíjely různé druhy 

svařování. Jako první to bylo svařování plamenem, dále svařování elektrickým obloukem, 

odporové, bodové, švové nebo výstupkové svařování. Svařování v ochranné atmosféře argonu 

a hélia používané pro svařování hořčíkových slitin, hliníkových slitin nebo nerezavějících 

ocelí. Svařování ocelovou elektrodou v ochranné atmosféře , plazmové svařování, 

svařování elektronovým paprskem ve vakuu, svařování výbuchem, difúzní svařování a třecí 

svařování [12].  

Svařitelnost je definována jako vhodnost materiálu ke svařování. V prvé řadě je 

ovlivněna metalurgií oceli (tj. chemickým složením, způsobem výroby, tepelným 

zpracováním) a technologií používanou při svařování (obsah vodíku, tepelný příkon, 

charakter přídavného materiálu). Jestli-že bereme v úvahu, že pomocí svařování chceme 

vytvořit spoj určitých vlastností, je potom svařitelnost ovlivňována i těmito vlastními 

požadavky na svarový spoj a stupeň jeho bezpečnosti. Podle svařitelnosti můžeme oceli 

rozdělit na oceli se zaručenou svařitelností, se zaručenou podmíněnou svařitelností, dobrou 

svařitelností a obtížnou svařitelností. Při vývoji nových žáropevných ocelí pro energetický 

průmysl je jednou z hlavních podmínek také právě dobrá svařitelnost těchto ocelí.  
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Svařitelnost je ovlivněna obsahem uhlíku v oceli. Jeho dovolená hodnota je stanovena 

na 0,22hm%. Vliv chemického složení oceli na její svařitelnost je vyjadřován takzvaným 

ekvivalentem uhlíku označovaným , který charakterizuje náchylnost oceli na zakalení 

v tepelně ovlivněné oblasti a také náchylnost na studené praskání. Čím snadněji dochází k 

zakalení oceli, (to znamená, že roste nebezpečí vzniku křehkých zakalených struktur v tepelně 

ovlivněné oblasti svarového spoje a ve svarovém kovu i při nižších rychlostech ochlazování) 

tím obtížněji se daná ocel svařuje. Proto je uhlíkový ekvivalent také ukazatelem svařitelnosti 

oceli vzhledem k jejímu chemickému složení.  Čím má ocel vyšší hodnotu uhlíkového 

ekvivalentu, tím je její svařitelnost horší. Hodnotu uhlíkového ekvivalentu je možné vypočítat 

dosazením obsahů prvků obsažených v dané oceli, nebo ve svarovém kovu v hmotnostních 

procentech [15, 16, 17]. Hodnota  se vypočítá: 

   (3) 

Mezi další prvky, které ovlivňují svařitelnost, patří křemík, mangan, fosfor, síra, dusík, 

vodík, hliník, měď a nikl. V neposlední řade je to chrom, molybden a vanad, které hraji 

důležitou roli právě u žáropevných materiálů. Chrom, molybden, vanad jsou karbidotvorné 

prvky, které precipitací karbidů   výrazně prcipitačně zpevňují 

oceli i svarové kovy. Molybden, pokud je rozpuštěn v tuhém roztoku, přispívá také 

k substitučnímu zpevnění materiálu. Vanad vytváří s dusíkem karbonitridy typu V(C,N) nebo 

nitrid vanadu VN, které zvyšují pevnostní vlastnosti ocelí a svarových kovů při vysokých 

teplotách a v oblasti tečení. S rostoucím obsahem chromu se také zvyšuje odolnost materiálu 

proti korozi [17].  

Technologie výroby má podstatný vliv nejen na mechanické a fyzikální vlastnosti 

spoje ale také na výši tahových vnitřních napětí po svařování. Technologický proces je 

určován způsobem svařování, svařovanými materiály, přídavnými materiály, tepelným 

příkonem, postupem svařování, předehřevem, ohřevem, mezioperační teplotou a tepelným 

zpracováním po svařování. Technologie svařování a volba tepelného zpracování po svařování 

dvou ocelí různých strukturních bází je volena podle obtížněji svařitelné oceli [16]. 

Svařování, jakož to jeden ze základních způsobů spojování je nejrozšířenějším 

mechanismem spojování žáropevných materiálů. Používá se všude tam, kde je potřeba spojit 

dva materiály nerozebíratelným spojem. Při konstrukci energetických zařízeních nebo výrobě 

jejich komponent se používá heterogenních svarových spojů velmi často. Využívají se tam, 
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kde je potřeba přizpůsobit část konstrukce změnám teploty, tlaku, korozním nebo jiným 

specifickým podmínkám. Dalším důvodem je ekonomické hledisko.  

Jsou to takové svarové spoje, kdy se používá kombinace dvou materiálů odlišného 

chemického složení. Velmi často je to kombinace nízkolegované a vysokolegované oceli. 

Právě různé chemické složení vede k rozdílům v aktivitě uhlíku, teplotní roztažnosti a 

mechanických vlastnostech. K těmto rozdílům dochází jak během creepu, tepelné únavě, 

mechanické vysokocyklové a nízkocyklové únavě ale také v odolnosti vůči mezikrystalové 

korozi, kavitaci a křehkému lomu. Chemická heterogenita kombinovaných svarových spojů 

tedy představuje negativní vliv na mikrostrukturní stabilitu. U energetických zařízení je to 

například kombinace, která spojuje modifikované (9-12)%Cr oceli a nízkolegované oceli na 

bázi Cr(Mo,W).     

 TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ  2.1

Při svařování heterogenních svarových spojů je velmi důležité znát u spojovaných 

materiálů jejich chemické složení, mechanické vlastnosti a vhodné technologické postupy. 

Mezi faktory, ovlivňující provozní živostnost  heterogenního svaru, patří jak procesy 

metalurgické tak i fyzikální a chemické. Volba svarového kovu by měla splňovat podmínku, 

že správně zvolený svarový kov bude mít vyšší nebo stejné mechanické vlastnosti než 

svařovaný materiál s nižšími mechanickými vlastnostmi [13]. Chemickým složením se 

svarový kov velmi přibližuje základnímu materiálu, dosahuje také podobných creepových 

vlastností jako základní materiál, má však nižší vrubovou houževnatost. Žáropevnost 

heterogenních svarových spojů by měla dosahovat žáropevnosti homogenních svarových 

spojů nízkolegovaných ocelí.  

Heterogenní spoj je zásadně ovlivňován provozní teplotou, ve které se spoj nachází. 

Vzhledem k pracovní teplotě můžeme heterogenní spoje rozdělit na ty, co pracují při teplotě 

do 350°C a na heterogenní svarové spoje pracující při pracovní teplotě nad 350°C. Nad touto 

teplotou již dochází k difúzním pochodům, jedná se zejména o difúzi uhlíku, kdy vznikají 

nauhličená a oduhličená pásma. K částečnému přerozdělení může docházet již během 

svařování, největší vliv má však expozice při zvýšených teplotách nebo tepelné zpracování. 

Redistribuce uhlíku má vliv na zpevňování a odpevňování materiálu. U heterogenních svarů, 

kterými se zabývá tato práce, je problém ve velkém rozdílu obsahu chromu. V průběhu 

tepelného zpracování po svařování probíhá difúze uhlíku do materiálu s vyšším obsahem 

chromu. Díky tomu dochází v materiálu s nižším obsahem chromu k vytváření oblasti chudé 

na uhlík a naopak v materiálu s vyšším obsahem chromu vznikají oblasti obohacované 
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uhlíkem, takzvané karbidové lemy. Vznikají karbidy   (  ), které mohou 

způsobit vznik mezikrystalické koroze [2].  

Při svařování žáropevných ocelí je třeba dbát na požadavky technologie výroby, jako 

je zabránění vzniku trhlin a jejich dalšímu šíření ve svarovém spoji. Celý svarový spoj musí 

mít zaručené žáropevné vlastnosti. A v neposlední řadě musí být zajištěny vyhovující základní 

mechanické vlastnosti svarového spoje při pokojové teplotě. Důležitá je také celistvost 

svarového spoje.  

2.1.1 METODY SVAŘOVÁNÍ HETEROGENNÍCH SPOJŮ 

Při svařování žáropevných ocelí můžeme používat všechny běžné metody svařování. 

Je však důležité, aby vybraná metoda splňovala tyto požadavky:  

· omezení difúzních pochodů, redistribuce uhlíku, 

· omezení vzniku tvrdých a křehkých struktur 

· omezení segregačních procesů 

· zajištění korozní odolnosti svarového kovu a tepelně ovlivněných oblastí 

· vhodné promísení základních materiálů ve svarovém kovu [13].  

Mezi základní vlastnosti požadované u svarových spojů, které vyhověly požadavkům 

proti vzniku trhlin nebo prasklin považujeme: 

· pevnostní vlastnosti (vyjádřené pevností v tahu svarového spoje), 

· plastické vlastnosti (vyjádřené vrubovou houževnatostí svarového spoje), 

· tvrdost svarového spoje přes všechny části svarového spoje (svarového kovu, 

tepelně ovlivněné oblasti a základního materiálu) 

· makro a mikrostrukturu svarového spoje, 

· žárupevnost svarových spojů žáropevných ocelí, 

· korozivzdornost svarových spojů korozivzdorných ocelí. 

2.1.1.1 OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ 

Nejpoužívanější metodou svařování heterogenních svarových spojů je obloukové 

svařování. Konkrétně se jedná o svařování v ochranné atmosféře inertních plynů netavící se 

elektrodou a svařování obalovanou elektrodou. Kombinace obou metod byla použita na 

přípravu vzorků, použitých na experimentální část.  

Svařování v ochranné atmosféře inertních plynů netavící se elektrodou je 

označováno jako WIG (Wolfram-Inert-Gas), v anglosaské literatuře se označuje TIG 
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(Tungsten-Inert-Gas) a v USA se používá zkratka GTAW (Gas Tungsten Arc Welding). 

Přídavný materiál se používá ve formě drátu, tyčinky nebo pásku do oblouku. Svarová lázeň 

je chráněna před účinky atmosféry (například oxidací) argonem nebo héliem. Výhodou helia 

je jeho vyšší tepelná vodivost, díky které se zvyšuje průvar a tím pádem i rychlost svařování. 

Naopak nevýhodou je jeho malá hustota, z toho důvodu se velmi často používá jako směsný 

plyn s argonem. Pro oceli je nejpoužívanějším plynem právě argon, protože směsné plyny 

jsou vhodné pro svařování materiálů s vysokou tepelnou vodivostí jako je například hliník. 

Netavící elektrodu tvoří slitiny wolframu a oxidů vzácných kovů. Teplota oblouku se u 

svařování v ochranné atmosféře pohybuje v rozmezí od 4600 do 7800°C [13,].   

Svarový spoj, který pracuje za teplot vyšších než 350°C (což je případ žáropevných 

materiálů), se svařuje takovým postupem, kdy svarový kov tvoří bariéru proti difúzi uhlíku. Je 

doporučeno svařovat elektrodami, které obsahují víc než 30 hm.% niklu. Aby se zabránilo 

vzniku trhlin v kořeni svaru, svařujeme kořenovou vrstvu elektrodami 38 hm.% niklu, 20 

hm.% chromu (díky tomuto složení svarový kov vzdoruje tvorbě trhlin). Vlastní výplňový 

svar svařujeme v závislosti na pracovní teplotě, buďto elektrodami s vysokým obsahem niklu, 

nebo elektrodami o složení: 60 hm.% niklu, 18 hm.%  chromu.   

Svařování metodou WIG jsou zajištěny výjimečně čisté a vysoce kvalitní svary. Je to 

díky tomu, že během svařování nevzniká struska, tím se snižuje riziko vzniků vměstků. Tato 

technologie svařování se používá pro nejnáročnější svary v jaderné energetice, kosmonautice 

a letecké technice.  

Další metodou, která se velmi často používá, je metoda ručního svařování 

obalovanými elektrodami označovaná jako SMAW. Tato metoda je vhodná při opravách 

nebo rekonstrukcích elektráren u komponent, které jsou hůře přístupné.  

Obalované elektrody se skládají z jádra, které je tvořeno kovovým vodičem ve formě 

tenkého drátu, ten dodává do bodu svaru svařovací materiál. Druh materiálu jádra elektrody 

závisí na povaze základního materiálu. Během svařování dochází k tomu, že se jádro zvolna 

rozpouští. Nejdůležitější součástí těchto elektrod je obal, který má funkci ochrany svaru před 

kontaminací nečistotami ze vzduchu. Při hoření oblouku vznikají z obalu kouře a plyny, které 

vytvářejí druh ochranné atmosféry a brání přístupu vzdušného kyslíku a dusíku ke svarové 

lázni. Elektrody dělíme podle obalu a to na stabilizační, kyselé, celulózové, bazické a rutilové 

(které mohou mít další druhy: rutilové celulózové, kyselé, bazické a tlustostěnné rutilové). 
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2.1.1.2 SVAŘOVÁNÍ ELEKTRONOVÝM SVAZKEM 

Jelikož jsou heterogenní svarové spoje citlivé na svařovací teplotu, kdy jejím vlivem 

dochází k difúzi, můžeme tomu zabránit metodami svařování s nízkým vneseným teplem (tak 

zvané vysokovýkonné metody). K těmto metodám svařování patří například svařování 

elektronovým svazkem a plazmové svařování.  

Při elektronovém způsobu svařování se používá k ohřevu materiálu teplo, které bylo 

získáno pomocí přeměny kinetické energie při dopadu fokusovaného svazku letících 

elektronů na svařovaný materiál. Tímto způsobem můžeme dosáhnout vysoce koncentrované 

energie a teploty v místě svařování až 25 000°C. Díky tomu, že elektrony jsou fokusovány do 

velmi úzkého svazku (stopa průměru svazku se pohybuje od 0,3 až 2mm), je ve svařovaném 

místě minimální hodnota vneseného tepla a tím pádem je oblast tepelně ovlivněné zóny velmi 

malá.  Další výhodou této metody jsou menší vznikající napětí, deformace, strukturní změny, 

vzniká jemnější struktura svarového spoje vlivem vyšší rychlosti ohřevu a chladnutí.  

Přídavný materiál se při této technologii svařování nepoužívá. Svar vzniká vzájemným 

metalurgickým spojením obou svařovaných materiálů. Celý proces probíhá ve vakuu. Je to 

z toho důvodu aby nedošlo k interakci elektronů s molekulami vzduchu. Vakuum je také 

nezbytné pro chemickou a tepelnou izolaci katody a k zamezení vzniku oblouku mezi 

elektrodami. Nevýhodou vakua je to, že je náchylné na nečistoty, proto musí být všechny 

materiály před svařováním důkladně očištěny. Nutnost svařování ve vakuové komoře však 

značně omezuje rozměry svařovaných komponent a zvyšuje pořizovací náklady této metody. 

Svarový spoj, který vzniká touto metodou, je typický tím, že vzniká minimální tepelně 

ovlivněná oblast a má vysoký koeficient formy svaru. Proto je tento způsob svařování vhodný 

pro spojování heterogenních svarových spojů [13,19]. 

2.1.1.3 SVAŘOVÁNÍ PLAZMATEM 

Svařování plazmatem je celosvětově rozšířená vysoce produktivní technika 

obloukového svařování v ochranné atmosféře.  Je označována zkratkou PAW (Plasma Arc 

Welding). Vznikla vývojem metody TIG. U této metody je využíváno koncentrace teploty a 

dynamického účinku plazmy, což je výsledkem zúžení elektrického oblouku, který se tvoří 

mezi wolframovou elektrodou a svařovaným základním materiálem. Plazmový plyn, proudící 

okolo elektrody, se vlivem tepla oblouku prudce roztahuje, mění se v plazmu a proudí 

otvorem velmi vysokou rychlostí. Plazmový paprsek může dosáhnout teploty až 32 000°C. 

Jako ochranný plyn se používá argon, vodík, dusík nebo jejich směs podle svařovaného 

materiálu. Výsledek svařování ovlivňuje svařovací proud, napětí, rychlost, množství 
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přiváděného plazmového, fokusačního a ochranného plynu, tvar a provedení hubice a jejích 

trysek, průměr wolframové elektrody. Předností plazmového svařování je stabilní svařovací 

proces, charakteristický tvar svaru - zejména kořene. Mezi výhody plazmového svařování 

patří: 

· vysoká produktivita procesu, 

· vyšší rychlost svařování, 

· menší tepelně ovlivněná oblast (menší deformace), 

· zachování příznivých mechanických hodnot základního materiálu, 

· vynikající kvalita svaru, 

· snížení pracnosti přípravy svarových ploch, 

· úspora přídavného materiálu. 

Tato metoda se využívá v průmyslu jaderném, chemickém, ropném atd. 

2.1.2 TEPELNĚ OVLIVNĚNÁ OBLAST 

Při svařování dochází k velkému přehřátí svarového kovu, protože přivedené teplo je 

soustředěno na velmi malou plochu v porovnání se svařovaným předmětem. To způsobuje 

nerovnoměrné rozdělení teploty v průběhu svařování zejména napříč svaru, čímž vznikne 

velký teplotní spád. Tyto prudké změny mají vliv na strukturu svarového spoje, a tím i na jeho 

výsledné fyzikální a mechanické vlastnosti. To znamená že, důsledkem působení zdroje tepla 

při svařování je tepelné ovlivnění určitého objemu základního materiálu, který teplo odvádí, 

čímž vznikne tepelně ovlivněná oblast (TOO) nebo také tepelně ovlivněná zóna (TOZ) [18].  

Mikrostrukturní změny v tepelně ovlivněné oblasti jsou závislé na chemickém složení 

oceli, na její původní mikrostruktuře, která je dána předešlým tepelným zpracováním. Tepelně 

ovlivněnou oblast můžeme rozdělit na charakteristická pásma, která jsou uvedena na obrázku 

4.  
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Obr. 4 Vliv teplotního účinku svařování na strukturu svarového spoje, převzato [21] 

Pásmo částečného natavení tvoří přechod z tepelně ovlivněné oblasti do svarového 

kovu. Tato oblast se většinou redukuje na linii, která se nazývá hranice ztavení. Pásmo 

přehřátí (teploty nad ) je oblast překračující teplotu intenzivního růstu primárních zrn, tak 

zvanou teplotu přehřátí. Pro nízkolegované oceli je to teplota asi 1200°C. Pro tuto oblast je 

typické zhrubnutí zrna. Na výslednou strukturu po ukončení svařování má nejvýraznější vliv 

rychlost ochlazování. Vysoce přehřátý kov této oblasti může snadno absorbovat plyny, 

zejména dusík a vodík. Obsah vodíku rozpuštěného v kovu může při těchto vysokých 

teplotách překročit mez rozpustnosti vodíku v železe a při ochlazení snížit odolnost této 

oblasti svarového spoje proti praskání. Pásmo normalizace se nachází v rozmezí teplot 

1200°C až teplota , což odpovídá teplotám normalizačního žíhání. Nižší teploty a poměrně 

krátká doba setrvání nad teplotou  způsobuje, že austenitické zrno nestačí zhrubnout a 

spolu se značnou rychlostí ochlazování, umožní po ochlazení oblasti pod teploty přeměn 

získat jemnozrnnou strukturu. Mechanické vlastnosti normalizační oblasti jsou velmi dobré. 

Pásmo částečné překrystalizace zahrnuje oblast v rozmezí teplot  s neúplnou 

polymorfní přeměnou. V této oblasti probíhá nukleace austenitu na hranicích primárních 

austenitických zrn a na hranicích martenzitických latěk. U bainitu a martenzitu došlo ke 

druhému vyžíhání během tepelného cyklu svařování. U části precipitátů dojde k rozpuštění a 

v průběhu následného tepelného zpracování po svařování dojde k hrubnutí nerozpuštěných 
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částic. Po ochlazení strukturu tvoří směs nově vytvořeného bainitu nebo martenzitu a 

vyžíhané a rekrystalizované původní mikrostruktury. Výsledná struktura je jemnozrnná a 

dosahuje nejnižších hodnot tvrdosti svarového spoje. V této oblasti velmi často vznikají 

trhliny IV typu. Šířka jednotlivých oblastí se liší v závislosti na metodě svařování [21,18].  

Tepelně deformační cyklus svařování má na vlastnosti svarových spojů následující 

účinek. V TOO těsně nad teplotu nastává pokles pevnosti (především je to u legovaných 

zušlechťovaných ocelí).  Je vhodné snížit použitý tepelný příkon svařování, abychom zajistili 

co nejmenší šířku popuštěné oblasti. Průběh tvrdosti napříč svarovým spojem je uveden na 

obrázku 5. Z obrázku je patrné výrazné zvýšení tvrdosti v oblasti nad teplotou přehřátí a 

pokles v okolí teploty . Obvykle je požadováno, aby dosahovaly maximální hodnoty 

tvrdosti svarových spojů rozmezí 320 až 450HV. Tvrdost je závislá na chemickém složení 

oceli, teplotě předehřevu, a použitém tepelném příkonu svařování.  

 

Obr. 5 Charakteristický průběh tvrdosti HV10 svarového spoje, převzato z [21] 

2.1.3 ZPEVNĚNÍ MATERIÁLŮ  

Na energetická zařízení jsou při jejich provozování kladeny vysoké požadavky. Mezi 

hlavní požadavky patří zabránění degradačním procesům a snaha o prodloužení jejich 

životnosti. U žáropevných oceli patří k nejvýznamnějším degradačním procesům creep. Jeho 

projevem je při působícím konstantním napětí pozvolná plastická deformace pod mezí kluzu, 

která je úzce závislá na pohybu dislokací. Žáropevnost feritických ocelí je v závislosti na 

druzích a podílech jednotlivých mechanismů zpevnění. V prvé řadě se jedná o zpevnění 

precipitační a substituční.  
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Vlastnosti heterogenních svarových spojů jsou významně ovlivňovány redistribucí 

uhlíku, která je doprovázena tvorbou nauhličeného a oduhličeného pásma. V těchto pásmech 

dochází  buď-to ke zpevnění nebo odpevnění materiálu. Na pevnostní vlastnosti ocelí se 

podílejí ve vzájemných kombinacích čtyři základní druhy zpevnění. Je to precipitační 

zpevnění, dislokační zpevnění, substituční zpevnění a intersticiální zpevnění.  

2.1.3.1 PRECIPITAČNÍ ZPEVNĚNÍ 

Materiály mohou být zpevňovány jak koherentními, tak nekoherentními částicemi. 

Precipitační zpevnění je způsobováno jemnými precipitáty ve struktuře, respektive 

karbonitridy legujících prvků chromu, molybdenu, vanadu a niobu, které tvoří překážky 

v pohybu dislokační mřížkou. Účinnost precipitačního zpevnění je závislá na objemovém 

podílu, velikosti a vzájemné vzdálenosti precipitujících částic. U nízkolegovaných ocelí typu 

CrMoV má významný podíl na precipitačním zpevnění karbid . U ocelí CrMo jsou to 

karbidy  a . U modifikovaných ocelí (9-12)%Cr je precipitační zpevnění 

způsobeno hlavně karbidy .  

Princip precipitačního zpevnění je následující. V přesyceném tuhém roztoku se tvoří 

segregované oblasti, nazývající se G-P zóny, s pravidelným rozdělením přísadových atomů 

v mřížce. Následně se začínají vylučovat přechodové koherentní precipitáty. V poslední fázi 

dochází k vyloučení rovnovážných precipitátů, které jsou s matricí nekoherentní. Koherentní 

částice nezabrání průchodu dislokací, pouze jejich pohyb zpomalí. Na rozdíl od koherentních 

částic, nekoherentní částice zabrání průchodu dislokace a dojde k jejímu zachycení. To vede 

k narůstajícímu napětí a k prohýbání dislokace. Dojde-li k dostatečnému zvýšení napětí, 

prohnuté částice se za precipitátem spojí díky Orowanovu mechanismu a dojde k vytvoření 

nové dislokační smyčky. Interakce precipitátů s dislokacemi je zobrazen na obrázku 6. 

Orowanův mechanismu interakce dislokace s nekoherentními precipitáty spočívá v protnutí 

dislokace, která byla již dříve ukotvena na precipitovaných částicích a anihilaci zbylých částí 

dislokace v prostoru mezi precipitáty za vzniku dislokačních smyček [24, 22]. 
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Obr 6. a) mechanismus protínání koherentních částic dislokací, b) Orowarův mechanismus 

interakce dislokace s nekoherentními částicemi [22]. 

2.1.3.2 SUBSTITUČNÍ ZPEVNĚNÍ 

V substitučním tuhém roztoku dochází k nahrazování původních atomů základní 

mřížky atomy odlišnými, které mají však srovnatelnou velikost. Pokud přísadový prvek tvoří 

s železem substituční tuhý roztok, dochází ke zpevnění, za předpokladu že, atomy 

přísadového prvku mění (zvětšují) mřížkovou konstantu daného tuhého roztoku. Substituční 

zpevnění příznivě ovlivňuje žáropevnost materiálů. Legováním tuhého roztoku atomy 

molybdenu nebo wolframu, do takzvaného limitu rozpustnosti, dochází ke snižování rychlosti 

sekundárního creepu a zvyšování odolnosti proti tečení. Substituční atomy, které se ukládají 

v základní mřížce kovu, způsobují její deformaci a následně vytvářejí překážky proti creepu 

[23].  

 Molybden a wolfram mají schopnost silně zpevňovat tuhý roztok. Rychlost difúze 

těchto dvou prvků je také nízká, což má za následek zvyšování jejich příznivého vlivu na 

vysokoteplotní deformaci ocelí. Ke zpevňování tuhého roztoku přispívá pouze ta část 

molybdenu nebo wolframu, která je rozpuštěna v matrici. Molybden i wolfram vstupují do 

 a oba prvky jsou také stabilizátory fáze  ale ve větších koncentracích usnadňují 

precipitaci hlavně Lavesovy fáze a fáze . Vzniklá Lavesova fáze a fáze , které 

vznikají v průběhu creepové expozice ocelí s vyššími obsahy molybdenu a wolframu, 

negativně ovlivňují dlouhodobou žáropevnost [28].  
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V průběhu svarového spoje se substituční zpevnění mění v pásmu tavného svaření 

ocelí o různém chemickém složení. Vliv substitučních legujících prvků na zpevnění feritu je 

znázorněno na obrázku 7. Z tohoto obrázku vyplývá, že při stejné koncentraci prvků zvyšuje 

nejvíce mez kluzu feritu křemík, měď a mangan.  

 

Obr. 7 Vliv legujících prvků na zpevnění feritu při pokojové teplotě, převzato z [14]. 

2.1.3.3 INTERSTICIÁLNÍ ZPEVNĚNÍ 

Intersticiální tuhé roztoky na bázi železa se tvoří v případě, že se atomy s malými 

atomovými poloměry umístí v meziuzlových (intersticiálních) polohách feritu. Protože je 

prostor pro umístění atomů přísadového prvku malý, mají intersticiální tuhé roztoky 

omezenou rozpustnost. S železem mohou tvoři intersticiální tuhé roztoky jen některé prvky. 

Je to vodík, bór, uhlík, dusík, a kyslík. Lokálně tak dochází k expanzi mřížky [14, 22].   

Intersticiální prvky v porovnání se substitučními zpevňují ferit intenzivněji. Naopak 

jejich nevýhodou je, že zhoršují svařitelnost a zvyšují přechodovou teplotu 

Substituční i intersticiální atomy v mřížce základního kovu ovlivňují pohyb dislokací a 

vznik plastické deformace. Lokální deformace mřížky, která se nachází v okolí cizích atomů, 

mění modul pružnosti materiálu a v důsledku interakce s polem napětí v okolí dislokací se 

pohyb dislokací zpomaluje a plastická deformace se tak stává obtížnější. Zvyšování meze 

kluzu a meze pevnosti dochází v důsledku zvyšujícího se napětí, které způsobují cizí atomy 

v základní mřížce kovu [22].  
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2.1.3.4 DISLOKAČNÍ ZPEVNĚNÍ 

Vysoká hustota dislokací, která je v oceli po tepelném zpracování, významně přispívá 

ke creepové pevnosti při krátkých časech. S rozvojem zotavovacích procesů, ke kterým 

dochází při creepové expozici za vysokých teplot, tento příspěvek s prodlužující se dobou 

klesá. Zbrzdění zotavovacích pochodů se tak velice významně projeví na dlouhodobé 

creepové pevnosti. Projevem dislokačního zpevnění je zvýšení meze kluzu, pevnosti a 

tvrdosti. Naopak dochází ke snížení tažnosti, kontrakce a houževnatosti. Pokud je na materiál 

působeno vyšším napětím, než je mez kluzu, dojde ve struktuře materiálu nejprve ke skluzu 

dislokací a následně ke generaci nových dislokací. Může k tomu docházet například pomocí 

Frank-Readova mechanismu. Díky tomu dochází ke zvyšování hustoty dislokací až na 

hodnotu . Zvýšení hustoty dislokací v průběhu deformace má za následek 

zhoršení podmínek k jejich vzniku a zároveň je obtížný i jejich pohyb [22, 28].  

 TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ  2.2

Vedle chemického složení základního svařovaného materiálu a svarového kovu 

můžeme díky tepelnému zpracování zásadním způsobem ovlivnit užitné vlastnosti svarového 

spoje. Díky jeho použití dosáhneme cílených změn ve struktuře materiálu s využitím teplotně 

a časově závislých procesů. K základnímu účelu tepelného zpracování je vytvoření 

optimálního stavu oceli jak před svařováním, v průběhu svařování tak i po svařování a 

předejít tím vzniku trhlin [17,20]. 

 Tepelné zpracování se obecně skládá ze tří částí, je to ohřev na danou teplotu, časová 

prodleva při této teplotě a ochlazování vhodnou rychlostí. Na obrázku 8 je uveden časový 

průběh teploty při obecném režimu tepelného zpracování. Z pohledu použitých teplot se typy 

tepelného zpracování svarových spojů dělí na tepelné zpracování s překrystalizací a bez 

překrystalizace.  

Během tepelného zpracování svarových spojů s překrystalizací dochází při ohřevu ke 

změnám krystalové mřížky z původního typu  a při ochlazení zpětně . Do této 

skupiny patří homogenizační žíhání, normalizační žíhání, rozpouštěcí žíhání a stabilizační 

žíhání. Při tepelném zpracování svarových spojů bez překrystalizace se používají teplotní 

režimy, u kterých nepřekročí maximální teplota ohřevu teplotu přeměny Ac1. Používá se 

žíhání na snížení vnitřních pnutí, popouštění, žíhání na snížení obsahu difuzního vodíku a 

mezioperační žíhání [17].  
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Svarové spoje se tepelně zpracovávají zejména pro: 

· snížení zbytkových napětí, 

· zlepšení vlastností spoje (struktury, mechanických vlastností, tvrdosti, 

odolnosti proti korozi), 

· snížení rizika vzniku zbržděných lomů, 

· snížení obsahu difuzního vodíku ve svarovém spoji, 

· zlepšení rozměrové stability svařované konstrukce [17]. 

 

Obr 8 Časový průběh teploty při obecném režimu tepelného zpracování, příklad: 

normalizační žíhání [21]. 

Tepelné zpracování nízkolegovaných žáropevných ocelí zahrnuje normalizaci na 

teplotu 900 až 1000°C s ochlazováním na vzduchu nebo v oleji. Po zakalení následuje 

popouštění při teplotě 650 až 730°C to je nad provozními teplotami, aby se zpomalily 

pochody probíhající při tečení. Výsledná struktura je bainitická s vysokým podílem feritu [6]. 

Tepelné zpracování modifikovaných (9-12)%Cr ocelí zahrnuje austenitizaci na teplotě 

1030 až 1050°C, ochlazení na vzduchu nebo v oleji a popouštění. Po zakalení je výsledná 

matrice martenzitická s tvrdostí 537 až 622 HV 10. Popouštění probíhá v rozmezí teplot 680 

až 740°C nebo 700 až 780°C [6].  

2.2.1 TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ PŘED SVAŘOVÁNÍM 

Tepelné zpracování ocelí před svařování je vhodné, aby měla svařovaná ocel co 

nejlepší vlastnosti. To znamená, aby získala rovnoměrné mechanické vlastnosti, při nejvyšší 

odolnosti oceli proti vrubovým účinkům v celém průřezu a délce svařované součásti. Pro tyto 
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účely se používají tyto druhy tepelného zpracování. Je to normalizační žíhání, zušlechťování 

(kalení a popouštění na vyšší teploty), žíhání na měkko.  

2.2.1.1 NORMALIZAČNÍ ŽÍHÁNÍ 

Během normalizačního žíhání dochází k ohřevu nad teplotu A3 s následným 

ochlazováním na vzduchu. Normalizační žíhání se používá za účelem zrovnoměrnění a 

zjemnění strukturu oceli, odstranění nerovnoměrností po válcování, kování případně licí 

struktury u odlitků. Normalizaci používáme u nízkolegovaných ušlechtilých ocelí 

s následujícím popouštěním a jako konečné tepelné zpracování pro uhlíkové oceli.  

2.2.1.2 ZUŠLECHŤOVÁNÍ 

Používá se kalení a popouštění do vody na vyšší teploty. Po aplikaci tohoto 

zpracování svarový spoj lépe odolává pnutím, které vznikají během svařování. 

2.2.1.3 ŽÍHÁNÍ NA MĚKKO 

Principem tohoto zpracování je ohřátí oceli těsně pod teplotu Ac1 s následným 

ochlazením v peci. Díky tomuto tepelnému zpracování dosáhneme nízké hodnoty meze kluzu 

při vysoké tažnosti a dobré obrobitelnosti. Pro kalitelné oceli a oceli s vyšším obsahem 

chromu se používá teplota 740°C.  

2.2.2 TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ PO SVAŘOVÁNÍ 

Po svařování se mohou používat tyto druhy tepelného zpracování. Normalizační 

žíhání, popouštění, žíhání ke snížení vnitřních pnutí. 

2.2.2.1 NORMALIZAČNÍ ŽÍHÁNÍ 

Principem je ohřev na teploty 820 až 960°C a následné ochlazení na klidném vzduchu. 

Normalizačním žíhání po svařování dojde k odstranění hrubého zrna ve svarovém kovu a 

přechodové oblasti. Ochlazení musí být rychlejší než při žíhání na snížení pnutí, aby se 

neobnovila hrubozrnná struktura. Zjemněním zrna a normalizací mechanických vlastností 

dosáhneme optimální hodnoty meze kluzu, tažnosti a vrubové houževnatosti. Normalizační 

žíhání se používá pouze u nelegovaných a nízkolegovaných ocelí [18,20]. 

2.2.2.2 POPOUŠTĚNÍ 

Provádí se ohřev v rozsahu 600 až 750°C. Používá se po normalizačním žíhání, kalení 

a po svařování u ocelí. Dochází ke snížení vnitřních pnutí a tvrdosti a zároveň ke zvýšení 

plasticity a houževnatosti svarového spoje.  
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2.2.2.3 ŽÍHÁNÍ NA SNÍŽENÍ VNITŘNÍHO PNUTÍ  

Během žíhání ke snížení pnutí dochází k ohřevu na teplotu 550 až 650°C s výdrží 2 

minuty na 1 mm tloušťky, nejkratší doma výdrže je však 30 minut. Následuje pomalé 

ochlazování, nejlépe v peci. Rychlost ohřevu nesmí být vysoká. Důvodem je nebezpečí 

vzniku tepelných pnutí, v důsledku velkého rozdílu teplot v rozdílných tloušťkách stěn, která 

mohou vést ke vzniku trhlin. Toto tepelné zpracování slouží k: 

· snížení vnitřních pnutí, aby se zabránilo křehkému porušení, zejména u větších 

tlouštěk materiálu,  

· zlepšení metalurgických vlastností,  

· zlepšení odolnosti proti korozi a snížení nebezpečí koroze pod napětím. 

Zbytková vnitřní napětí klesají díky plastickým deformacím konstrukce. Pokles napětí tedy 

nastane, pokud zbytková napětí překročí hodnotu meze kluzu svarového kovu a základního 

materiálu konstrukce při žíhací teplotě. Při žíhání dochází k vnějším rozměrovým změnám 

žíhaných součástí. Velmi často se žíhání na snížení pnutí používá lokálně přímo na 

jednotlivých svarech. Žíhání probíhá pomocí elektrického odporového, nebo indukčního 

ohřevu s možností úplného digitálního řízení celého procesu. Pokud se použije místní žíhání 

na snížení pnutí, musí se volit určitá šířka žíhané oblasti. Při nesprávně zvolené šířce žíhané 

oblasti sice dojde ke snížení pnutí ve svaru, ale může dojít ke vzniku dalších přídavných pnutí 

[20,18,17].  

Jestliže žíháme heterogenní svarové spoje, je nutné stanovit teplotu žíhání podle oceli 

s vyšší hodnotou legujících prvků. Velmi často se toto tepelné zpracování označuje zkratkou 

PWHT (Post Weld Heat Treatment). Žíhání na snížení vnitřního pnutí bylo použito i v případě 

vzorků, které byly zpracovány pro experimentální část práce.  

 HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY HETEROGENNÍCH SVARŮ 2.3

Na rozdíl od makroskopického pozorování, které umožňuje pouze posuzování hrubých 

detailů struktury, jako je například hrubost krystalizace, hrubší materiálové vady případně 

charakter lomové plochy, můžeme mikrostrukturním hodnocením získat podrobný rozbor 

struktury. K hodnocení mikrostruktury heterogenních svarových spojů můžeme používat 

několik metod. Je to například světelná mikroskopie nebo elektronová mikroskopie. 

2.3.1 SVĚTELNÁ MIKROSKOPIE 

Při kvalitativních mikrostrukturních rozborech je zkoumána mikrostruktura 

jednotlivých oblastí svarového spoje na vhodně připravených metalografických výbrusech 
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zkušebních vzorků s použitím optických mikroskopů při zvětšení 30x až 2000x. 

Mikrostrukturní rozbor zahrnuje odpovídající přípravu metalografických výbrusů zkušebních 

vzorků, vyvolání mikrostruktury materiálu vhodným leptáním, pozorování mikrostruktury ve 

světelném mikroskopu a její vyhodnocení, eventuálně provedení fotodokumentace 

mikrostruktury. Přestože již ve stavu po vyleštění lze při mikroskopickém pozorování 

metalografických výbrusů získat celou řadu užitečných informací, například o charakteru a 

způsobu rozložení nekovových vměstků, o charakteru eventuálních necelistvostí materiálu, 

vlastní mikrostruktura materiálu je obvykle viditelná až po naleptání vyleštěného 

metalografického výbrusu zkušebního vzorku vhodným leptacím činidlem [21].  

2.3.2 ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE 

Studium mikrostruktur pomocí elektronových mikroskopů se vyznačuje možností 

využití velkých zvětšení. Elektronové mikroskopy pracují s vlnovou délkou záření 

elektronového svazku m, na rozdíl od optického mikroskopu, u kterého se hodnota 

elektronového svazku pro viditelné světlo rovná m. Tyto mikroskopy se vyznačují 

velkou rozlišovací schopností a hloubkou ostrosti obrazu. Můžeme detailněji hodnotit 

základní strukturní fáze, dále umožňuje hodnocení jak kvality, tak kvantity přítomných 

minoritních fází a složek, jako jsou například karbidické nebo nitridické částice, vytvrzující 

precipitáty typu Lavesových fází. Neméně významné je také studium dislokačních čar 

umožňující stanovení střední dislokační hustoty [21]. 

V případě prozařovacího elektronového mikroskopu (TEM) můžeme vzorky 

připravit dvěma způsoby. Jsou to tenké fólie nebo extrakční repliky.  Příprava tenkých fólií 

zahrnuje odběr vzorku, obvykle se jedná o elektrojiskrové řezání, v případě kovových vzorků 

následuje elektrolytické ztenčování a leptání. Optimální tloušťka tenké fólie je 100 až 150nm. 

Ztenčení probíhá do vzniku perforace ve středu vzorku. V okolí perforace je tloušťka tenké 

fólie vhodná pro pozorování prozařovacím elektronovým mikroskopem. Tato fólie je 

prozářena elektronovým svazkem a jeho difrakce s krystalovými rovinami umožňuje studium 

velikosti a rozložení precipitujících fází v objemu fólie, zároveň zobrazuje poruchy krystalové 

mřížky. Metoda extrakčních replik spočívá v pozorování otisku povrchu pozorovaného 

vzorku. Otisk nebo také replika se připravuje napařením vyleštěného a naleptaného povrchu 

za vysokého vakua uhlíkem. Po dokončení pokrytí povrchu se replika speciálním postupem 

sejme a představuje otisk naleptaného reliéfu, ve kterém je buď otisk obrysu, nebo rovnou 

vytržené částice precipitátů, respektive minoritních fázi. Tímto způsobem můžeme stanovit 

množství, velikost a rozložení precipitátů [21]. 
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 U řádkovacího elektronového mikroskopu (SEM) se elektronový svazek posouvá 

v řádcích po vzorku. Při dopadu elektronů na vzorek dochází jednak k jejich odrazu, a jednak  

ke vzniku sekundárního elektronového záření. Řádkovací elektronové mikroskopy umožňují 

dosáhnout velké hloubky ostrosti. Hlavní výhodou řádkovacího elektronového mikroskopu je, 

že zkoumané vzorky před pozorováním vyžadují minimální přípravu. Jsou vhodné 

k pozorování povrchů [7]. 

 HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ HETEROGENNÍCH SPOJŮ 2.4

2.4.1 ZKOUŠKA ŽÁRUPEVNOSTI 

Hodnoty deformace odečtené při zkouškách tečení jsou vynášeny do creepové křivky, 

která je vytvářena v souřadnicích trvalá deformace – čas. Ze souboru křivek, které byly 

zjištěny při jedné teplotě pro různá výchozí napětí a extrapolaci se stanoví mez tečení, to je 

napětí, při němž stále se zvětšující trvalá deformace, způsobená při dané teplotě zatížením, 

dosáhne za určitou dobu určité stanovené velikosti. Zkoušky tečení při vysokých teplotách se 

provádějí až do přetržení vzorku. Zatížení, které za zvolenou dlouhou dobu při dané teplotě 

způsobí přetržení zkušební tyče, označujeme jako mez pevnosti při tečení (dlouhodobá 

pevnost) [31]. 

2.4.2 ZKOUŠKY MIKROTVRDOSTI 

Zkouška mikrotvrdosti se provádí na příčném řezu svarového spoje materiálů 

s velkým gradientem tvrdosti. Základní požadavky k provedení zkoušky specifikuje norma 

ČSN EN 1043-2, část 2: Zkouška mikrotvrdosti svarových spojů. Odebírání vzorků ze svaru 

se provádí mechanickým řezáním, aby nedošlo k ovlivnění povrchu spoje. Ve vzorku musí 

být zahrnut základní materiál, svarový kov a obě tepelně ovlivněné zóny. Povrch vzorku se 

brousí, případně leptá, aby byly viditelné jednotlivé oblasti svarového spoje. Vzdálenosti 

vpichů jsou v porovnání se zkouškou klasické tvrdosti kratší. Díky tomu zkouškou 

mikrotvrdosti můžeme lépe stanovit maximální a minimální hodnoty tvrdosti ve všech 

oblastech svarového spoje, to je v základním materiálu, svarovém kovu i tepelně ovlivněných 

oblastech svarového spoje[21]. 
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3. MECHANISMY MIKROSTRUKTURNÍ DEGRADACE 

HETEROGENNÍCH SVARŮ BĚHEM CREEPU 

Ke zvyšování termodynamické účinnosti klasických tepelných elektráren může 

docházet pouze tehdy, pokud i jejich komponenty zvládnou pracovat při vyšších teplotách a 

tlacích přehřáté páry. Nejpravděpodobnější oblast vzniku creepového porušení součástí jsou 

svarové spoje. Velmi často se stává, že k porušení svarového spoje dochází už v polovině 

původně vypočtené životnosti součásti. Dochází k tomu i přesto, že součásti byly zhotoveny 

z pečlivě vybíraných přídavných materiálů pomocí vhodných metod svařování k tomu 

určenými odborníky. Z toho důvodu se svarové spoje považují za limitující faktor životnosti 

energetického celku. Hlavní příčinou jsou takzvané provozní trhliny, které můžeme podle 

místa výskytu ve svarovém spoji rozdělit do čtyř skupin [26].  

Podélné a příčné trhliny vyskytující se pouze ve svarovém kovu řadíme do skupiny 

trhlin I druhu.  

Podélné a příčné trhliny, u kterých dochází k iniciaci ve svarovém kovu a mohou se 

dále šířit přes tepelně ovlivněnou zónu až do základního materiálu, označujeme jako trhliny 

II druhu.  

Jako trhliny III druhu označujeme takové trhliny, které iniciují v tepelně ovlivněné 

zóně v blízkosti hranice ztavení a šíří se podél hranice ztavení nebo směrem do základního 

materiálu. Na rozdíl od žíhacích trhlin, u kterých také dochází k iniciaci v tepelně ovlivněné 

zóně, iniciují trhliny III druhu v jemnozrnné oblasti tepelně ovlivněné oblasti.  

Trhliny IV druhu vznikají v interkritické oblasti tepelně ovlivněné zóny, na rozhraní 

se základním materiálem, to znamená v pásmu vysoce popuštěné a částečně transformované 

struktury. Tato úzká oblast, která má nízkou úroveň žárupevnosti a zvýšenou creepvou 

plasticitu, vznikla při tepelném ovlivnění materiálu součásti v průběhu svařování. Hrubnoucí 

částice disperzní fáze spolu se zjemněním zrna v pásmu částečně austenitizované struktury 

způsobují lokální pokles precipitačního zpevnění. V této oblasti dochází ke zrychlené tvorbě 

creepových kavit. Taktéž dochází k předčasnému poškození vzhledem k základnímu 

materiálu. Trhliny IV druhu snižují plánovanou životnost zařízení až o 50%. Tento způsob 

creepového porušení je typický pro obvodové svary trubek tlakových systémů parních kotlů, 

namáhaných vnitřním přetlakem páry v superpozici s významnou složkou axiální tahové 

napjatosti, indukované od přídavného zatížení tahového typu [26, 27].  
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Oblast, ve které vznikají trhliny IV typu se v převážné většině své creepové životnosti 

deformuje tak, že není závislá na přiléhajících žáropevnějších materiálech, přičemž nedochází 

k vynucenému deformačnímu chování. Při nahromadění deformace a nepřetržitém vzniku 

kavit před čelem rostoucí trhliny vzniká v této oblasti víceosá napjatost. Při iniciaci a rozvoji 

creepového poškození má největší význam kombinace víceosého napětí a současně i 

maximálního hlavního napětí, které ovlivňují jak aktivitu pokluzů po hranicích zrn, tak 

procesy kavitačního poškození a růst magistrální trhliny. Ke vzniku poškození dochází 

nejčastěji v první vrstvě pod povrchem svarového spoje, kdy podmínkou rozvoje porušení je 

výrazná lokální akumulace plastické deformace následovaná nukleací, růstem a vzájemným 

spojováním kavit na hranicích zrn a nakonec dochází k šíření magistrální trhliny. Velmi 

závažným problémem u tohoto typu trhlin je jejich špatná detekovatelnost. Vzhledem k tomu, 

že ke vzniku a šíření trhlin dochází pod povrchem svaru je velmi obtížné je odhalit, protože 

více jak 80% z doby do lomu není poškození na povrchu identifikovatelné. Projeví se pouze 

v závěrečné fázi rychlým růstem magistrální trhliny což je spojeno s rizikem náhlého 

creepového lomu [27].  

Při creepu je u 9-12%Cr ocelí nejslabším místem jemnozrnná tepelně ovlivněná oblast 

základního materiálu. Jedná se o zónu, ve které dochází k austenitizaci celé oblasti. 

Austenitizase však není tak dlouhá ani intenzivní aby došlo k úplnému rozpuštění precipitátů. 

Výsledkem je, že austenitické zrno je relativně jemné a v době ochlazování dochází k jeho 

transformaci na martenzit. Při tepelném zpracování po svařování dochází u nerozpuštěných 

karbidů k hrubnutí a další precipitace je zabrzděna. Existují dvě možné příčiny vzniku trhlin 

IV druhu. Jako první je to přítomnost pevnějšího svarového kovu, který má za následek 

lokalizaci creepové deformace do úzké tepelně ovlivněné oblasti, vyhřáté na teplotu okoli Ac1 

s nejnižšími creepovými vlastnostmi celého svarového spoje. Druhou příčinou může být 

technologie svařování (geometrie svařovacích hran, tepelný příkon, pokládání housenky). 

Parametry svařování mohou v tepelně ovlivněné oblasti ovlivňovat strukturu, která předurčuje 

creepovou pevnost svarového spoje a tím i vznik trhlin [26].  

Zamezit vzniku trhlin IV typu můžeme několika způsoby. Prvním způsobem je 

přísada bóru. Přísada bóru 9 až 130ppm způsobí eliminaci vzniku klasické jemnozrnné 

oblasti tepelně ovlivněné zóny, stabilizací rozměrů částic .  Je to způsobeno částečným 

nahrazením uhlíku bórem. Dalším způsobem zamezení vzniku trhlin IV typu je zajištění 

stability MX precipitátů. Stabilita MX precipitátů je určována dlouhodobými creepovými 

vlastnostmi 9-12%Cr ocelí. Teplotní cykly, které působí na jemnozrnnou tepelně ovlivněnou 

oblast, podporují vznik na chrom bohaté Z-fáze na úkor MX precipitátů [26]. 
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 KAVITAČNÍ POŠKOZENÍ 3.1

V mikrostrukturním měřítku není creepová deformace homogenní. Důsledkem tohoto 

jevu dochází k tvorbě kavit (dutin) na hranicích zrn mezi různě orientovanými krystaly. 

Kavitace hraje důležitou roli v rozvoji porušení materiálu, stává se proto přímým indikátorem 

zbytkové životnosti. Kavity vznikají pomocí mechanismu nukleace a růstu přednostně na 

hranicích zrn, jejichž normály jsou rovnoběžně s hlavním tahovým napětím. Různé šíření 

kavit může způsobovat rozdíly v creepové životnosti při konstantním objemovém podílu 

kavit. Vznik kavit je závislý na chemickém složení, tepelném zpracování ocelí a podmínkách 

creepové expozice. Mohou vznikat již v počátku zatěžování, ale v některých případech se 

stává, že se začnou tvořit teprve v blízkosti konce creepové životnosti. V případě vzniku kavit 

v počátečním stádiu creepové expozice je možnost pomocí kvantitativního hodnocení stupně 

kavitace určit zbytkovou životnost komponent.  
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

Cílem praktické části bylo vyhodnocení creepových zkoušek heterogenních svarových 

spojů typu P23/P91 a studium mikrostrukturních změn a tvrdosti během creepové expozice. 

Při konstrukci energetických zařízení jsou heterogenní svarové spoje hojně využívány 

například pro potrubní a kotlové systémy. Důvodem volby právě heterogenních svarů, které 

jsou typické svými rozdíly v chemickém složení a vlastnostech, je kompenzace rozdílů teplot, 

tlaků a korozních prostředí v různých částech zařízení.  

 POUŽITÝ MATERIÁL 4.1

Svarový spoj byl zhotoven z trubek dvou rozdílných materiálů. Jedná se o bainitickou 

ocel P23 a martenzitickou ocel P91. Obě oceli jsou podrobněji popsány v kapitole 1.2.4 a 

1.2.5. Byly zvoleny dva typy svarového kovu a to CrMo91 (Thyssen Chromo 9V) a Cr2WV 

(Thyssen Chromo 3V), které mají chemické složení odpovídající základním materiálům. 

Chemické složení základních i přídavných materiálů jsou uvedeny v tabulce 5. Mechanické 

charakteristiky základních materiálů jsou uvedeny v tabulce 6. Trubky byly dodány 

v rozměrech ø219x25 mm. Vzorky u kterých byl jako svarový kov použit materiál CrMo91 

budeme označovat jako svar A. Svar u kterého je použit svarový kov Cr2WV je dále 

označován jako svar B. Pro srovnání byly vybrány tři vzorky svaru B a jeden vzorek A. 

 

Tabulka 5. Chemické složení základních a přídavných materiálů, hm%. 

Materiál C S Mn Si P Cu Ni Cr 

P23 0,08 0,006 0,55 0,27 0,009 0,04 0,08 2,11 

SK23 0,07 0,008 0,44 0,20 - 0,04 0,17 2,47 

P91 0,11 0,004 0,51 0,38 0,015 0,17 0,42 8,67 

SK91 0,11 0,008 0,66 0,21 0,009 0,04 0,82 9,50 

         

Materiál Mo V Ti Nb W N Al  

P23 0,07 0,23 0,06 0,01 1,70 0,013 0,012  

SK23 0,06 0,25 0,01 0,02 1,62 0,018 -  

P91 1,00 0,23 0,01 0,07 0,01 0,048 0,012  

SK91 1,02 0,22 0,01 0,04 0,06 0,028 -  
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Tabulka 6. Mechanické charakteristiky základních materiálů. 

Ocel 
 

 

 

 

 

 
Poznámka 

P23 
400 510 20 Předpis 

496 597 23,3 Certifikát 

P91 
450 600-850 19 Předpis 

564, 533 715,721 20,20 Certifikát 
 

 PŘÍPRAVA SVAROVÝCH SPOJŮ P23/P91 4.2

Svarové spoje byly zhotoveny kombinací metod GTAW - svařování v ochranné 

atmosféře inertních plynů netavící se elektrodou a SMAW – ruční obloukové svařování 

obalovanou elektrodou.  Technologie obou svařování jsou blíže popsány v kapitole 2.2.1.1. 

Metoda GTAW byla použita pro svařování kořene svaru. Geometrie přípravy svaru a vrstvení 

svarového kovu jsou na obrázcích 8 a 9.  

 

Obr. 8 Geometrie přípravy svaru a vrstvení svarového kovu svaru P23/P91 s použitím 

přídavný materiál 9Cr1Mo – svar A [25]. 

 



  

40 

 

 

Obr. 9 Geometrie přípravy svaru a vrstvení svarového kovu svaru P23/P91 s použitím 

přídavný materiál 2,25Cr 1Mo 0,25V 1,5W svar B [25]. 

 

Příprava svarových spojů probíhala u svaru A i svaru B stejným způsobem. Parametry 

svařování a vrstvení svaru se však u svaru A a B neshodovaly. Svar A se skládal z 8 vrstev, 

zatímco u svaru B je vrstev jen 7. Další rozdíly byly u jednotlivých tlouštěk vrstev svarů, 

rozdílných napětích a proudech. Pro přehlednost byly parametry svařování uvedeny 

v tabulkách pro svar A je to tabulka 7 a pro svar B tabulka 8.  

 

Tabulka 7. Parametry svařování pro spoj P23/P91 svar A [25]. 

Vrstva 
Metoda 

svařování 
Přídavný 
materiál 

Průměr 

[mm] 

Proud 

[A] 

Napětí 
[V] 

1 GTAW SK91(CrMo91) 2,4 120-140 15-22 

2 SMAW SK91(CrMo91) 3,2 110-130 20-25 

3-6 SMAW SK91(CrMo91) 4,0 140-160 20-25 

7-8 SMAW SK91(CrMo91) 4,0 140-160 20-25 

 

Tabulka 8. Parametry svařování pro spoj P23/P91 svar B [25]. 

Vrstva 
Metoda 

svařování 
Přídavný materiál 

Průměr 

[mm] 

Proud 

[A] 

Napětí 
[V] 

1 GTAW SK23 (Cr2WV) 2,5 125-140 15-22 

2-3 SMAW SK23 (Cr2WV) 2,5 75-90 20-25 

4-6 SMAW SK23 (Cr2WV) 4,0 150-180 20-25 

7 SMAW SK23 (Cr2WV) 4,0 150-180 20-25 
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Průběh tepelného zpracování, které bylo použito po vlastním svařování u obou vzorků je 

znázorněno, spolu s průběhem teplot při svařování, na obrázku 10. Jednalo se o tepelné 

zpracování PWHT neboli žíhání na snížení pnutí při teplotě 750°C a výdrži 2 hodiny. 

 

SVAŘOVÁNÍ 

180-250 

Interpass max. 350°C 

Teplota 

[ °C ] 

TEPELNÉ 
ZPRACOVÁNÍ 

čas 

750°C/2h 

400°C 

150°C/h 150°C/h 

 

Obr. 10 Průběh teplot svařování a tepelného zpracování [25] 

U vzorků pro mikrostrukturní pozorování byl proveden metalografický výbrus 

rovnoběžně s podélnou osou zkušebního vzorku, leštění a leptání vzorků. Mikrostruktura byla 

pozorována na optickém mikroskopu Olympus IX70. Mikrotvrdost byla měřena na 

mikrotvrdoměru LECO AMH – 2000.  

Vzorky cross-weld připravené pro creepovou zkoušku se skládaly z obou základních 

materiálů, svarového kovu i tepelně ovlivněných zón. Samotné creepové zkoušky tečení do 

lomu probíhaly při teplotách 500, 550, 600°C na vzduchu při zatížení 55 až 200MPa.  

 

 VÝSLEDKY CREEPOVÝCH ZKOUŠEK 4.3

Výsledné hodnoty získané při creepových zkouškách do lomu tzn. čas do lomu a 

oblast porušení jednotlivých vzorků jsou uvedeny v tabulce 9. 
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Tabulka 9. Parametry  creepových zkoušek a oblast porušení vzorků 

Označení 
vzorku 

Svar 
Teplota 

[°C] 
Napětí 
[MPa] 

Čas do 
lomu [h] 

Kontrakce 

[%] 
Oblast porušení 

CM 20 A 600 75 9852 0,6 IC TOZ P91 

CM 22 B 500 200 2327 76,0 IC TOZ P23 

CM 26 B 500 145 45209 11,7 
SK (v těsné blízkosti 

PZ SK/P91 

CM 34 B 600 90 2917 3,8 
SK (v těsné blízkosti 

PZ SK/P91 

 

IC TOZ – interkritická oblast tepelně ovlivněné zóny 

SK – svarový kov 

PZ – pásmo ztavení 

U heterogenních svarových spojů dochází ke creepovému porušení nejčastěji v částečně 

oduhličené oblasti nízkouhlíkové oceli, která se nachází u pásu ztavení s výšelegovanou ocelí. 

 

 

Obr. 11 Výsledky creepových zkoušek pro svar A [25] 
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Obr. 12 Výsledky creepových zkoušek pro svar B [25] 

 

Na obrázcích 11 a 12 jsou uvedeny výsledky creepových zkoušek do lomu svaru A a 

svaru B. Přičemž plná čára představuje standardizované creepové vlastnosti pro ocel P23. 

Přerušovaná křivka vymezuje spodní hranici 20% rozptylu standardní creepové pevnosti oceli 

P23. Výsledky creepových zkoušek získaných z grafických závislostí se pro oba typy svarů 

pohybují v oblasti těsně pod spodní hranici 20% rozptylu creepové pevnosti oceli P23. 

Creepová pevnost byla nejnižší pro teplotu 600°C. Svarový spoj typu A vykazoval nepatrně 

lepší výsledky než svar B.  

 

 MIKROSTRUKTURNÍ VYHODNOCENÍ SVARŮ P23/P91 4.4

Pro mikrostrukturní pozorování a měření mikrotvrdosti byly vybrány čtyři vzorky. 

Jednalo se o tři vzorky svaru B (CM22, CM26 a CM34) a jeden vzorek svaru A (CM20). 

Mikrostrukturu oceli P91 a svarového kovu SK91 tvoří popuštěný martenzit. U oceli 

P23 a svarového kovu SK23 se jedná o popuštěný bainit. Mezi nízkolegovanou a vysoce 

legovanou ocelí, se během žíhání na odstranění pnutí a creepové expozice vytvořilo úzké 

pásmo nauhličení a to na straně oceli P91 (SK91). Díky tomu došlo k částečnému oduhličení 

kovové matrice na straně základního materiálu oceli P23 (SK P23) těsně za linií ztavení. U 

částečně oduhličené matrice nedošlu u žádného vzorku k rekrystalizaci se vznikem feritu, 

mikrostruktura se tedy nezměnila a zůstala i nadále bainitická.  

P23/P91 SK23 
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4.4.1 SVAR A 

4.4.1.1 VZOREK CM 20 

U vzorku CM 20 se jedná o svarový spoj A, jako svarový kov byl tedy použit materiál 

SK91 (CrMo91). Ke creepovému porušení došlo při teplotě 600°C, napětí 74 MPa a po 9852 

hodinách v jemnozrnné oblasti tepelně ovlivněné zóny na straně základního materiálu P91. I 

přesto, že je creepová pevnost materiálu P91 vyšší než creepová pevnost materiálu P23 došlo 

k porušení právě v interkritické oblasti materiálu P91.  

 

Obr. 13 Lomová linie v IC TOZ P91, 600°C/74MPa/9852 hod. Vzorek CM20. 

Obrázek 13 zobrazuje lomovou linii po expozici 600°C při aplikovaném napětí 75 

MPa a času do lomu 9852 hodin. Finální lom nastal v interkritické oblasti tepelně ovlivněné 

zóny u materiálu P91.  

 

 

Obr. 14 Profil tvrdosti HV0,5, vzorek CM20 
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 Z průběhu tvrdosti vzorku CM20 na obrázku 14 je patrné, že svarový kov SK91 

vykazuje vyšší tvrdost než základní materiál P91. Je to způsobeno redistribucí uhlíku ze 

základního materiálu P23 do svarového kovu SK91.  

 

 

 

Obr. 15 Kavity v oduhličené zóně na rozhraní SK91 a ZM P23 

 

Oblast nauhličené a oduhličené zóny s kavitami na rozhraní oblasti svarového kovu 

P91 a materiálu P23 vzorku CM20 je zobrazena na obrázku 15. Kromě této oblasti se kavity 

vyskytovaly ve vyšší intenzitě také kolem lomové linie. 

 

 

 

kavity 
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Obr. 16 Na obrázku je zobrazena lomová linie, vlevo ZM P91 přechází v IC TOZ P91, ve 

které došlo k porušení vzorku CM20. 

 

 

Obr. 17 Vzorek CM20, Lom v IC TOZ P91 přecházející v hrubozrnnou oblast a SK91 



  

47 

 

 

Obr. 18 Základní materiál P23, vzorek CM20 

 

 

Obr. 19 Základní materiál P91, vzorek CM20 
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Podle práce [25] došlo k porušení zkušebních vzorků svaru A v těchto oblastech:  

· v interikritické oblasti tepelně ovlivněné zóny oceli P23,  

· v částečně oduhličené hrubozrnné oblasti tepelně ovlivněné zóny oceli P23, 

· v interkritické oblasti tepelně ovlivněné zóny oceli P91.  

 

4.4.2 SVAR B 

4.4.2.1 VZOREK CM 22 

Tento vzorek patří do skupiny vzorků svaru B, jako svarový kov byl tedy použit SK23 

(Cr2WV). Ke creepovému porušení došlo po expozici 500°C při aplikovaném napětí 200MPa 

a času do lomu 2327 hodin v interkritické oblasti tepelně ovlivněné zóny na straně základního 

materiálu P23. Porušení vzorku je zobrazeno na obrázku 20. 

  

Obr. 20 Lomová linie vzorku CM22. K lomu došlo po expozici 500°C/200 MPa/2327 

hod. v IC TOZ P23 

 

P23 

P91 SK 23 
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Obr. 21 Profil tvrdosti HV10 vzorku CM22 

 

 

Obr. 22 Vzorek CM 22, Lomová čára a creepové defekty pod lomovou čarou, IC TOZ P23, 

500°C/200 MPa/2327 hod. 
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Obr. 23 Povrchové natrženiny v základním materiálu P23, vzorek CM22, 500°C/200 

MPa/2327 hod. 

 

 

Obr. 24 Vzorek CM 22. Necelistvosti (neprůvar) na rozhraní SK23 a TOZ P23. 500°C/200 

MPa/2327 hod. 
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4.4.2.2 VZOREK CM 26 

Jako přídavný materiál u vzorku CM26 byl použit svarový kov SK23 (Cr2WV). 

K lomovému porušení došlo v oblasti svarového kovu SK23, v těsné blízkosti pásma ztavení 

svarového kovu a základního materiálu P91. Finální lom nastal po expozici na teplotě 500°C 

aplikovaném napětí 145MPa a času do lomu 45209 hodin. Obrázek 25 zobrazuje obě části 

porušeného vzorku CM26. Na obou částích vzorku jsou viditelné vpichy po prováděné 

zkoušce mikrotvrdosti. Obrázek 26 dokumentuje průběh mikrotvrdosti vzorku CM26. Z grafu 

je patrné že, svarový kov SK23 vykazuje přibližně stejnou hodnotu tvrdosti jako základní 

materiál P23, zatímco základní materiál P91 má tvrdost výrazně vyšší. 

 

    

Obr. 25 Lomové porušení vzorku CM26, 500°C/145MPa/45209hod. 

 

Obr. 26 Profil tvrdosti HV 10 vzorku CM 26, 500°C/145MPa/45 209 hod. 
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Obr. 27 Trhlina na hranici ztavení – materiál P23, vzorek CM26, 500°C/145MPa/45209hod.  

 

 

Obr. 28 Kavitační poškození podél hranic zrn v základním materiálu P23, vzorek CM26, 

500°C/145MPa/45209hod.  
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Obr. 29 Hranice ztavení – lomová čára, zbytek svarového kovu SK23, vzorek CM26, 

500°C/145MPa/45209hod.  

4.4.2.3 VZOREK CM 34 

Jedná se o svar B, byl tedy použit svarový kov Cr2WV. Ke creepovému porušení 

došlo po expozici 600°C při aplikovaném napětí 90MPa a čase do lomu 2917 hodin ve 

svarovém kovu v těsné blízkosti pásma ztavení svarový kov – základní materiál P91. Lom je 

dokumentován na obrázku 30. 

   

Obr. 30 Vzorek CM34 k lomovému porušení došlo po expozici 600°C/90MPa/2917 

hod. v těsné blízkosti PZ SK23 a ZM P91. 

 

P23 SK 23 
P91 



  

54 

 

 

Obr. 31 Profil tvrdosti HV 10 vzorku CM 34, lom nastal při teplotě 600°C/90MPa/2917 hod. 

 

 

 

Obr. 32 Vzorek CM34, kavity v interkrystalické oblasti tepelně ovlivněné zóny materiálu P91 

 

Podle práce [25] docházelo k lomu zkušebních vzorků svaru B nejčastěji při teplotě 

550 a 600°C v těsné blízkosti pásma ztavení svarového kovu SK23 a základního materiálu 
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P91. Při teplotě 500°C lom nastal v interikritické oblasti tepelně ovlivněné zóny materiálu 

P23. 

5. ZÁVĚR 

Vzorky heterogenních svarových spojů, které byly zhotoveny mezi materiály P91 a 

P23 za použití dvou různých přídavných materiálů, byly podrobeny dlouhodobým creepovým 

zkouškám do lomu při teplotách 500, 550 a 600°C. Výsledné hodnoty creepové pevnosti 

získané těmito zkouškami se pro oba svary nacházely v blízkosti spodní hranice 20% 

rozptylového pásma kolem křivky standardizované creepové pevnosti oceli P23. Lepší 

creepové vlastnosti byly zjištěny u svaru A, rozdíly však byly minimální. 

Metalografický rozbor dodaného vzorku svaru A prokázal, že k porušení za daných 

podmínek creepové expozice došlo v interkritické oblasti TOZ oceli P91. Vzhledem k tomu, 

že creepová pevnost oceli P91 je vyšší než pevnost oceli P23, je možné tento způsob porušení 

považovat za překvapující.  

Studovaný vzorek svaru B po expozici na teplotě 500°C se porušil v interktritické 

oblasti TOZ oceli P23. V případě studovaných vzorků, které byly exponovány na teplotách 

550 a 600°C, došlo k porušení v částečně oduhličené oblasti svarového kovu typu SK23 

přiléhající k linii ztavení s ocelí P91. Tento mechanismus porušení úzce souvisí se základním 

mechanismem degradace heterogenních svarových spojů, který spočívá v postupném 

oduhličování nízkolegované oceli v blízkosti pásma ztavení s vysokolegovanou ocelí. 

Creepové poškození se u studovaných vzorků v průběhu creepové expozice zpravidla 

rozvíjelo v několika oblastech svarového spoje. Finální porušení však nastalo ve „strukturně 

nejslabším místě“ svaru.  
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