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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ 

Značka/Symbol Jednotka Význam 

 

 
  

ARA  diagram anizotropického rozpadu austenitu 

A5 [%] tažnost 

BS [oC] teplota počátku bainitické transformace 

CE [-] uhlíkový ekvivalent 

Crekv [hm. %] ekvivalentní obsah chromu 

D [m2.s-1] koeficient difuze, difuzivita látky 

D0 [m2.s-1] frekvenční faktor 

J [kg.m-2s-1] difuzní tok látky 

KV [J] nárazová práce 

Moekv [hm. %] ekvivalentní obsah molybdenu 

MS [oC] teplota počátku martenzitické transformace 

Niekv [hm. %] ekvivalentní obsah niklu 

Qd  [J.mol-1] aktivační energie difuze 

R   [J.mol -1.K-1] plynová konstanta 

Rm [MPa] mez pevnosti ocele 

Rp0,2 [MPa] smluvní mez kluzu ocele 

SK  svarový kov 

T [oC, K] teplota 

Tt [oC] teplota tavení oceli 

TZ  tepelné zpracování 

t [s] čas 

x  [m] polohová souřadnice 

Z [%] zúžení, kontrakce 

σ [MPa] napětí 

ε [%] deformace 

 xc/∂∂  [-] koncentrační gradient složky 

 tc/∂∂  [-] časová závislost koncentrace složky 
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ÚVOD 

Důležitým aspektem pro zvyšování efektivity elektráren je v současné době 

schopnost vyrábět elektřinu s vysokou účinností v závislosti na úspoře paliva. S ohledem 

na to, můžeme konstatovat snížení emisí vypouštěných do ovzduší a tím zmírnění 

dopadu na životní prostředí. Stálá tendence zvyšování pracovních parametrů, jako je 

zejména teplota a tlak, ale vede ke stále přísnějším požadavkům na konstrukční materiály 

těchto elektráren. Možným řešením pro konstrukci kotlů a jiných dílců tepelných elektráren 

se jeví použití žáropevných materiálů, jako jsou modifikované (9 - 12)% hm. Cr oceli. 

Tyto materiály se vyznačují oproti standardním žáropevným nebo austenitickým 

materiálům výbornými creepovými vlastnostmi, vyšší odolností proti koroznímu prostředí, 

nižší cenou, značným ztenčení tloušťky stěny a dalšími výhodami spojenými se snížením 

hmotnosti, které vede k šetření ekonomických nákladů.  

 

Konstrukční možnosti elektráren umožňují vytvářet heterogenní svarové spoje,  

a proto se diplomová práce zabývá touto problematikou, konkrétně studiem svarového 

spoje martenzitické chromové oceli P92 (X10CrWMoVNb9-2) a austenitické oceli 1.4918 

(X6CrNiMo 17-13-2). 

 

V teoretické části je proveden rozbor žáropevných materiálů se zaměřením na jejich 

svařitelnost a vlastnosti. Dále je popisován návrh na realizaci experimentu, který obsahuje 

také zkušební metody, kterými se ověřují a zkoumají požadované žáropevné vlastnosti. 

 

Experimentální část se zabývá zkoumáním mikrostrukturních změn s ohledem 

na chemické složení heterogenního svarového spoje. V této části jsou rozebrány výsledky 

z elektronové mikroskopie u vzorků, které byly vystaveny creepové expozici. Předmětem 

zkoumání byly změny mikrostruktury a bodového chemického složení pro analýzu 

precipitátů, vměstků a jiných vad. 

 

Hlavním cílem diplomové práce je srovnání změn chemického složení 

pomocí metody EDS, což je energiově disperzní spektrální analýza. Tato metoda 

umožňuje zjistit jaké prvky a v jakém množství se ve vzorku nacházejí. Závěrem je 

pak porovnání chemického složení vybraných míst před a po creepové expozici.  
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1. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

1.1 Svařitelnost materiálů 

 

Svařování je jednou z nejvýznamnějších technologických metod spojování materiálů. 

V současné době prochází významnými změnami a vývojem pro zdokonalení 

jednak samotných metod, ale také pro zvýšení jakosti spojů v závislosti k ekonomické 

stránce. Jde o proces nerozebíratelného spojování materiálů za působení soustředěného 

tepla, tlaku nebo jejich kombinace a to jak s použitím, tak bez použití přídavného 

materiálu. Samotné spojení částí nastává při působení meziatomových sil na stykových 

plochách. Meziatomovými silami se rozumí souhrn gravitačních, magnetických 

a elektrických sil uvnitř materiálu. Povaha těchto sil je určena tím, jak jsou v prostoru 

uspořádány valenční elektrony jednotlivých atomů. Valenční elektrony jsou pak svým 

rozložením faktorem pro rozdělení různých druhů krystalů krystalografických látek, 

a to krystaly iontové, valenční, kovové a molekulové [1]. 

 

Nerozebíratelný svarový spoj tedy vzniká při přiblížení spojovaných materiálů  

na vzdálenost atomů takzvanou vzdálenost parametru mřížky. K tomuto přiblížení je 

zapotřebí aktivační energie, která zvýší amplitudu rozkmitu iontů kovu v mřížce 

nebo uvolní ionty, které se tím pádem mohou dostat na vzdálenosti odpovídající 

parametru mřížky, a tím vytvořit pevný spoj [2]. 

 

Potřebná aktivační energie může být vyvozena [2]: 

 

• Teplotou – za zvýšené teploty dochází k termické aktivaci. 

• Pružnými a plastickými deformacemi – vyvození značných poruch na styčných 

plochách za vzniku mechanické aktivace. 

• Elektronovým nebo iontovým zářením – vznik radiační aktivace. 

 

Samotný pojem svařování pak můžeme definovat takto [3]: 

 

 „Kovový materiál se považuje za svařitelný do určitého stupně při daném způsobu 

svařování a pro daný účel, lze-li odpovídajícím technologickým postupem svařování 

dosahovat kovové celistvosti svarových spojů tak, že tyto spoje vyhovují technickým 

požadavkům, jež se týkají jak vlastností samotných spojů, tak i vlivu těchto spojů  

na konstrukční celek, jehož součástí tyto spoje jsou.“ 
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1.2 Svařitelnost heterogenních svarových spojů 

 

Při svařování materiálů s různým chemickým složením a strukturou dochází 

vždy k degradaci jednoho nebo obou spojovaných materiálů vlivem odlišného chemického 

složení v natavené zóně přechodu základního materiálu a svarového kovu. 

Během tepelného zpracování nebo dlouhodobé práci spoje za vyšších teplot (nad 350oC) 

dochází v přechodové oblasti základního materiálu a svarového kovu k difuzním 

pochodům. Tyto změny se týkají hlavně uhlíku, kde vznikají oduhličená a nauhličená 

pásma, což vede k degradaci mechanických vlastností a tím se zvyšuje i riziko snížení 

spolehlivosti a životnosti svarového spoje [4]. 

 

Při svařování různorodých materiálů se musí brát v úvahu budoucí provozní teplota, 

doba a úroveň namáhání svarového spoje. Všechny zmiňované parametry určují stabilitu 

přechodu základního materiálu a svarového kovu. Není-li přechod stabilní, dochází 

k degradačním změnám vlastností. Strukturní stavy v přechodech udává Schaefflerův 

diagram viz obrázek 1.1 [2]. 

 

 

Obr. 1.1 Schaefflerův diagram [2] 
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Ekvivalenty chromu a niklu souhrnně vyjadřují vliv chemického složení, stanovují 

se pomocí empirických vztahů [6]: 

 

25N30C0,3Cu0,5MnCoNiNiekv +++++=              (1.1) 

1,5Ti1,75Nb5V0,75W1,5Mo2SiCrCrekv ++++++=             (1.2) 

 

 

1.3 Žáropevnost ocelí 

 

Žáropevné oceli a slitiny se používají hlavně pro konstrukci energetických strojů  

a zařízení. Žáropevnými materiály se nazývají především oceli pro práci za zvýšených 

nebo za vysokých teplot. Základní slitinovou přísadou může být chrom, tvořící skupinu 

žáropevných ocelí s feritickou nebo martenzitickou strukturou a popřípadě nikl 

v takovém množství, které umožňuje austenitickou strukturu [7]. 

 

Žáropevnost je složitý pojem, který zahrnuje dlouhodobou pevnost při tečení, 

nízkocyklovou únavu, odolnost proti křehkému lomu i odolnost proti agresivnímu 

prostředí. Tyto matriály mají široké uplatnění jednak v oblasti energetiky, 

ale i v petrochemii, chemii a v oblasti recyklace. Široké uplatnění těchto materiálů vede 

k jejich rozvoji a tendenci zvyšovat účinnost, životnost a spolehlivost zařízení. Proto je 

kladen důraz na stále vyšší požadavky těchto materiálů [8]. 

 

Na obrázku 1.2 je vidět porovnání tloušťek stěn trubek jednotlivých druhů a typů 

žáropevných materiálů za určitých podmínek.  
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Obr. 1.2 Porovnání tloušťek stěn trubek pro různé typy žáropevných materiálů,  

za předpokladu stejného vnitřního průměru, pro provozní podmínky - 600oC a 25 MPa [9] 

 

Na vysokoteplotní pevnost mají zásadní vliv následující činitelé [8]: 

 

• teplota v závislosti na čase, 

• napětí v závislosti na čase, 

• čas, 

• agresivita prostředí, 

• konstrukce a materiál, 

• technologické faktory, jakost. 

 

Uvedení činitelé ve vzájemné kombinaci způsobují výskyt následujících skupin 

procesů poškozování materiálu [8]: 

 

• tečení, 

• únava, 

• koroze, 

• eroze. 
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1.3.1 Vliv jednotlivých prvků 

 

Svařitelnost materiálů je velmi složitý proces ovlivňován celou řadou aspektů, 

spojenými s vlastnostmi základního materiálu, popřípadě svarového kovu, použitou 

metodou svařování, výrobními podmínkami a v neposlední řadě konstrukcí svařence. 

Jedním z důležitých činitelů je i vliv chemického složení [1, 10]. 

 

Uhlík  

 

 U ocelí uhlík zvyšuje úroveň žáropevnosti, avšak se zvyšujícím se jeho obsahem 

dochází k degradaci technologických vlastností. Jeho obsah se obvykle pohybuje 

v rozmezí 0,08 ÷ 0,20 hm. % [11]. 

 

 V nových vysokolegovaných feritických ocelích pro použití v energetice byl 

omezen obsah uhlíku na rozmezí 0,05 ÷ 0,15 hm. %, což zajišťuje požadovanou pevnost 

při tečení, dobrou svařitelnost a tvárnost ocelí. [8]. 

 

Další nemalý význam uhlíku je tvorba karbidů (M23C6, M6C) a sekundárních fází MX 

(kde M = V, Nb; X = C, N), tzn. karbonidridů, které za dlouhodobé exploatace dodávají 

oceli velkou pevnost při tečení, a jejich nerozpustnost zamezuje prudkému růstu zrna. 

Snížení obsahu uhlíku pod 0,05 hm. % zajistí příznivější podmínky pro svařitelnost, 

naopak ale poklesne úroveň pevnosti při tečení. Již zmíněná dolní hodnota obsahu uhlíku 

v těchto ocelích 0,05 hm. % rozděluje následující typy karbidů [6, 12]: 

 

• 0,005 hm. % do NbC, 

• 0,020 hm. % do V4C3, 

• 0,025 hm. % do M23C6 a M6C. 

 

Dusík 

 

Dusík pozitivně ovlivňuje žáropevné vlastnosti modifikovaných (9 - 12)% Cr ocelí. 

Jeho obsahy se proto v některých moderních ocelích pohybují v rozmezí 0,04 ÷ 0,08 hm. 

% [11]. 

 

Pro žáropevné oceli má dusík význam v podobě volného dusíku, tj. když není vázán 

jako AlN nebo TiN, a společně nejčastěji spolu s Vanadem vytváří příznivou jemnozrnnou 

strukturu vedoucí k zvýšení žáropevnosti [13]. 
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Molybden a Wolfram  

 

Molybden a Wolfram se vyznačují větším atomovým poloměrem než atom železa 

a proto se do ocelí přidávají pro zpevnění tuhého roztoku a to tím, že zvyšují teplotu 

rekrystalizace a zvyšují stabilitu matrice během dlouhodobé exploatace za zvýšené 

teploty. Při dolegovávání molybdenem se snižuje riziko vzniku studených trhlin zvýšením 

teploty předehřevu. Molybden, pokud je rozpuštěn v tuhém roztoku, způsobuje 

také substituční zpevnění. Obsah těchto prvků by neměl přesahovat Moekv =1,2 -1,5 hm. 

% [6, 8]. 

 

Společné působení molybdenu a wolframu má za úkol hlavně zpevnění tuhého 

roztoku. Tento fakt je ale limitován mezí rozpustnosti těchto prvků při teplotě creepové 

expozice. V ocelích obsahujících Mo a W se při dlouhodobé exploataci vylučuje Lavesova 

fáze v podobě precipitátů Fe2 (W,Mo), které mohou být větší než karbidy M23C6 a M6C, 

což má za následek možnou degradaci struktury a ztráty stability žáropevných vlastností 

[13]. 

 

Chrom  

 

Jde o silně karbidotvorný prvek a precipitací těchto karbidů vzniká výrazné 

precipitační zpevnění. Zvýšeným obsahem chromu zvyšujeme odolnost oceli proti korozi. 

U těchto žáropevných ocelí je jedním z hlavních legujících prvků [6]. 

 

U žáropevných ocelí zvyšuje odolnost proti oxidaci a příznivě působí na žáropevnost 

materiálů. Hlavně odolnost proti oxidaci je u těchto materiálů pracujících za vysoké teploty 

v korozně agresivním prostředí důležitá [8]. 

 

V současné době jsou podle obsahu chromu rozděleny feritické (martenzitické) 

žáropevné oceli určené do pracovní teploty (580 – 620)oC do dvou základních směrů 

vývoje a to [8]: 

 

• oceli s modifikovaným chemickým složením s obsahem 9 hm. % Cr s přísadou Mo 

a V, obsahující dostatečný obsah (1-2) hm. % W a mikrolegury Nb, N a B. (P/T 92; 

NF616; E911), 

• oceli s modifikovaným chemickým složením s obsahem 12 hm. % s přísadou Mo 

a V s dostatečným obsahem wolframu a to (1-2) hm. %, niobu, niklu, mědi 

nebo kobaltu a mikrolegurami Nb, N a B. (NF 12, TB12M, HCM12A). 
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Křemík 

 

Malé atomy křemíku vyvolávají zpevnění tuhého roztoku. Má pozitivní vliv 

na odolnost oceli vůči oxidaci, ale negativně ovlivňuje mikrostrukturní stabilitu ocelí. 

Obsah křemíku v žáropevných ocelích závisí na použití konkrétní oceli [10]. 

 

Hliník 

 

U modifikovaných (9 - 12)% hm. Cr ocelí má tento prvek velmi negativní vliv 

na žárupevnost, proto je nutno minimalizovat jeho obsah v předmětné skupině ocelí [11]. 

 

Vanad  

 

Vanad zvyšuje pevnostní vlastnosti ocelí a svarových kovů při zvýšených provozních 

teplotách a v oblasti tečení a to tím, že vytváří účinné precipitační zpevnění kovové 

matrice jemnými částicemi typu MX. Optimální obsah vanadu je 0,25 hm. % pro vznik 

precipitátu V4C3. S ohledem na dobrou svařitelnost by neměl obsah vanadu stoupnout 

přes 0,10 hm. % avšak nové technologie svařování a pokrok v nich dovoluje obsah 

vanadu až 0,30 hm. %. Přítomnost precipitátů typu MX na bázi vanadu závisí na obsahu 

dusíku v oceli a na parametrech dlouhodobé creepové expozice [6, 8]. 

 

Niob  

 

Příznivě působí pro omezení růstu zrna austenitu v průběhu dlouhodobé exploatace 

při vysokých teplotách. Jde o karbidotvorný prvek a jeho karbidy jsou dosti stabilní. Obsah 

niobu v těchto ocelích by se měl pohybovat kolem (0,03-0,15) hm. % [6]. 

 

Mangan 

 

V předmětné skupině ocelí je jeho obsah nízký, neboť snižuje transformační teploty 

a negativně ovlivňuje úroveň chemické heterogenity ocelí [11]. 

 

Nikl 

 

Nikl se dolegovává do ocelí a svarových kovů z důvodu zlepšení plastických 

vlastností, zejména pro svarové spoje pracující za nízkých teplot a pro zvýšení 

jejich prokalitelnosti. Nikl způsobuje degradaci žáropevných vlastností, 
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protože ovlivňuje dlouhodobou pevnost při tečení. Jeho výhodou je stabilizace austenitu 

[2]. 

 

Měď 

 

Účinek na mikrostrukturní stabilitu a žáropevnost není v současné době známý [11]. 

 

Bór  

 

Bór má v malém množství a to do obsahu 0,006 hm. % pozitivní vliv na úroveň 

žáropevných vlastností. Zvyšuje odolnost proti křehnutí a zvyšuje pevnost při tečení 

stabilizací karbidoboridů rovněž podporuje prokalitelnost a rafinačně působí na hranice 

zrn. Vyšší množství degraduje technologické vlastnosti [8]. 

 

 

1.4 Difuze 

 

Pojem difuze popisuje přenos hmoty vlivem tepelného vibračního pohybu atomů 

a iontů a to z míst, kde je difundující látky více do míst, kde je jí méně - koncentrační 

spád. Úkolem difuze je vyrovnání rozdílů koncentrace. Jde o samovolný nevratný tepelně 

aktivovaný děj [14]. 

 

Základem popisu difuze je 1. Fickův zákon. Ten udává vztah pro jednorozměrný 

případ mezi hmotou difuzního toku J, což je látkové množství složky, které projde 

jednotkovou plochou za jednotku času, a koncentračním gradientem xc/∂∂  [16]. 

 










∂

∂
−=

x

c
DJ                   (1.3) 

 

pozn. Znaménko mínus znamená, že difuzní tok probíhá ve směru klesající koncentrace. 

 

Difuzní koeficient složka D [m2 . s-1] je závislý na skupenství fáze a to hlavně proto, 

že v kapalných a plynných látkách probíhá difuze rychleji. Upravením rovnice 1.3 

lze odvodit diferenciální rovnici vyjadřující časovou závislost koncentrace složky, 

která bývá často označována jako 2. Fickův zákon [14]: 
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Difuze v kovových látkách probíhá dvěma individuálními mechanismy. Jedním 

z nich je vakantní mechanismus, který probíhá u substitučních tuhých roztoků. 

Jeho schéma je vidět z obrázku 1.3 a). Aktivovaný atom se přemisťuje na místo vakance, 

přičemž překonává energetickou bariéru danou vazbami mezi atomy. U intersticiálních 

tuhých roztoků se uplatňuje druhý mechanismus – intersticiální, patrný z obrázkku 1.3 b), 

kdy 

se atom přemisťuje z jedné intersticiální polohy do polohy druhé při překonávání 

energetické bariéry. Během překonávání těchto bariér lze předpokládat růst teploty. 

Teplota je tedy jedním z faktorů ovlivňující průběh difuze. Difuzní koeficient D roste 

s rostoucí teplotou, viz vztah 1.5 [16]. 

 










⋅
−⋅=

TR

Q
expDD d

0                                    (1.5) 

 

Jiným typem průběhu difuze je skupinová difuze probíhající třemi mechanismy 

a to výměnným, kruhovým a nepřímým intersticiálním. Tyto mechanismy jsou postupně 

vidět na obrázku 1.4 [15]. 

 

Dalšími faktory, které ovlivňují průběh difuze, mohou být možné poruchy 

krystalografické mřížky [16].  

 

 

 

 

 

Obr. 1.3 Schéma a) vakantního a b) intersticiálního mechanismu difuze [15]  

 

 

 

 

b) 

 

a) 
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Obr. 1.4 Schéma skupinové difuze a) výměnný, b) kruhová a c) nepřímý intersticiální [15] 

 

 Rozdílné hodnoty pro aktivační energii samodifuze u různých prvků jsou znázorněny 

na obrázku 1.5 a v tabulce 1.1 [14, 16].  

 

 

Obr. 1.5 Závislost aktivační energie na teplotě různých prvků [14] 

 

Tab. 1.1 Difuzní charakteristiky vybraných prvků v železe [16] 

Difundující prvek Prostředí D0 [m
2s-1] Q [kJ/mol] Mechanismus difuze 

C α-Fe 6−
⋅102  84 intersticiální 

C γ-Fe 5−
⋅102  141 intersticiální 

H α-Fe 6101,6 −
⋅  38 intersticiální 

N α-Fe 7-107 ⋅  80 intersticiální 

Cr α-Fe 2−
⋅103  343 vakanční 

W α-Fe 2−
⋅103  290 vakanční 

 

a) b) c) 
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1.5 Charakteristika procesu tečení (creep) 

 

Tečení lze charakterizovat jako plastickou deformaci při působení stálého napětí 

a konstantní teploty až do roztržení vzorku. To nastane v důsledku dlouhodobého 

vystavení vysoké úrovně napětí, které jsou pod mezí kluzu materiálu. Creep je závažnější 

u materiálů, které jsou vystaveny vysokým teplotám po dlouhou dobu a to i blízko bodu 

tání. Creepové charakteristiky ukazují závislost deformace v čase a lze je rozdělit 

na základní druhy tečení [8, 17]: 

 

• nízkoteplotní (při tT0,3T ≤ ), 

• vysokoteplotní (při tT0,3T ≤ , u slitin niklu až tT0,8T ≤ ) - z praktického 

hlediska má největší význam, 

• difuzní. 

 

Existuje mnoho aspektů, které ovlivňují průběh creepu, mezi ně patří jak teplota 

tavení, modul pružnosti tak také velikost zrna. Plastická deformace při vysokoteplotním 

tečení se materiálem pohybuje buďto difúzně (difuzním pohybem atomů) nebo dislokačně 

(pohybem dislokací). Dislokační tečení je interpretováno dle paní Jakobové jako výsledek 

dynamické interakce deformačního zpevnění a zotavení. Lze tedy říci, že dislokační 

tečení se uskutečňuje šplháním dislokací. Dalším mechanismem je difuzní tečení, 

kde se podle teorie Jakobové stávají hranice zrn zdrojem i norami vakancí a proto je 

tento mechanismus řízen mřížkovou difuzí. Klasický průběh tečení je patrný z obrázku 

1.6, kde jsou vyznačená i charakteristická stádia [18]: 
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Obr. 1.6 Charakteristika chování materiálů za nízké teploty tT0,3T ≤ a klasická křivka 

tečení matriálů při teplotě nad tT0,4  [8] 

 

1. I. Stádium – neustálené tečení, kde ze začátku je rychlost tečení velká a následně 

klesá. Rozhodující význam má pohyb dislokací a hustota dislokací. 

 

2. II. Stádium – ustálené tečení, kde z přístupu k životnosti materiálu je tato část 

průběhu nejdůležitější. Rychlost tečení zůstává konstantní s lineárním 

přírůstkem. Jde o difuzní tečení s rovnováhou mezi zpevněním 

a zotavením materiálu. 

 

3. III. Stádium – zrychlené tečení, kde narůstá rychlost tečení, které je doprovázeno 

vznikem mikrotrhlin až do konečného lomu. 

 

Charakteristický průběh může být ovlivněn například nadměrnými teplotami 

nebo zatížením, kde se pak odstraňují hranice II. stádia, tzn., že II. stádium zaniká, 

a tím vzniká strmější křivka [8]. 
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1.5.1 Základní mechanismy zpevnění 

 

Zpevnění je jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují tečení a to tak, 

že omezují dislokační skluz nebo difuzní pohyb. Hlavními mechanismy zpevnění jsou: 

zpevnění tuhého roztoku – substituční zpevnění, precipitační zpevnění a dislokační 

zpevnění [9]. 

 

Precipitační zpevnění 

 

Vliv precipitačního zpevnění je možno hodnotit dle vzájemné vzdálenosti částic 

disperzní fáze. Zpevnění nízkolegovaných CrMoV ocelí určuje především disperze 

karbidů nebo karbidonitridů vanadu viz obr. 1.7. U nízkolegovaných ocelí typu CrMo se 

zpevnění uskutečňuje částicemi karbidů chromu nebo molybdenu a u modifikovaných 

chromových ocelí s vyšším obsahem dusíku se na zpevnění podílejí karbidy 

a karbidonitridy typu M23C6 a MX. Zmenšení vzdálenosti částic vede nejen k zvýšení meze 

kluzu za normální teploty a zvýšení meze pevnosti za zvýšených teplot, ale také k snížení 

creepových deformací [19]. 

 

 

Obr. 1.7 Vliv vzájemné vzdálenosti částic V4C3 a VCN na žárupevnost nízkolegovaných 

CrMoV ocelí [19] 
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Zpevnění tuhého roztoku (substituční zpevnění) 

 

Druhým činitelem příznivě ovlivňující žáropevnost ocelí je substituční zpevnění. 

Podle výzkumů bylo zjištěno, že doletováváním prvky Mo a W, se snižuje rychlost 

sekundárního creepu a zvyšuje odolnost proti tečení [19]. 

  

Obsahuje-li ocel wolfram je zpevnění závislé na Mo ekvivalentu [19]: 

 

0,5WMoMoekv +=                  (1.6) 

 

Díky velkému atomovému poloměru legujících prvků Mo a W se deformuje 

krystalografická mřížka a tím následně zabraňuje pohybu dislokací, které vytváří 

creepovou deformaci. Omezení obsahu Mo je efektivní pouze do 0,5 hm. % Mo, 

kdy toto množství snižuje rychlost tečení. Na obrázku 1.8 je patrné, že creepová pevnost 

se významně zvyšuje do obsahu 1 % hm. Mo [19]. 

 

 

Obr. 1.8 Závislost creepové pevnosti na obsahu Mo v 9%Cr ocelích [19] 
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Dislokační zpevnění 

 

Výše uvedené mechanismy zpevnění se částečně dotýkají i tohoto dislokačního 

zpevnění, které je způsobené vlivem pohybu dislokací v mřížce [9]. 

 

Vliv zpevnění legujícími prvky je patrné i z obrázku 1.9, kde v části a) je vidět 

závislost meze pevnosti v tahu na mezi kluzu a u části b) je závislost pevnosti při tečení 

na době do lomu u třech různých materiálů [20]: 

 

 

Obr. 1.9 (a) Pevnost v tahu a (b) pevnost při tečení u bainitické struktury1Cr- 1Mo -0.25V 

a temperované oceli martenzitické 12Cr- 1Mo- 1W -0.3V na 550°C  [20] 
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1.6 Rozdělení žáropevných materiálů 

 

Současné žáropevné materiály se značně liší chemickým složením i vlastnostmi 

a použitím. Neustálý vývoj nových žáropevných materiálů a technologií pro jejich výrobu 

mají vliv na stále nové a nové kategorie těchto materiálů, kde často hranice mezi nimi jsou 

spíše smluvní. Základní skupiny žáruvzdorných slitin kovů jsou následující [21]: 

 

• slitiny neželezných kovů (Al, Ti) - pro použití v rozmezí 200 - 600 °C, 

• uhlíkové oceli feriticko-perlitické (typu SSPW) a feriticko-bainitické s přídavkem Cr, 

Mo, Ni, Ti, B - použití hlavně v normalizovaném stavu, při teplotách do cca 400 °C, 

• žáropevné nízkolegované oceli obsahující Cr, Mo, Ti, Nb, W; použití 

v normalizovaném nebo tepelně zušlechtěném stavu, 

• střednělegované oceli se středním obsahem uhlíku, nejčastěji typu Cr-Mo-V 

nebo Ni-Cr-Mo-V; používané pro výkovky, dílce turbín, hřídele motorů, upevňující 

prvky energetických zařízení, 

• martenzitické oceli a ocelolitiny typu 9 - 12 hm %. Cr; pro použití hlavně ve stavu 

tepelně zušlechtěném, obsahující jako hlavní legující prvky Mo a V (někdy navíc 

W, Nb, N a B) tento typ ocelí je určen hlavně pro práci za standardních podmínek 

provozu, tj. do 560°C, a v blocích s nadkritickými parametry, tj. do 620°C, 

při tlaku do 30 MPa, 

• austenitické Cr-Ni oceli a ocelolitiny s přídavkem legujících prvků jako - Mo, Ti, Nb, 

V, W, Ta, Zr a B (navíc N, Cu a Al s chemickým složením v širokých mezích 

proměnlivým); používané při teplotách do 650°C, 

• vysokolegované, žáropevné oceli pro speciální účely včetně oceli na ventily, 

• žaropevné vícesložkové materiály na bázi Ni a Co společně s novými generacemi 

slitin a ochranných vrstev, 

• materiály se základem na bázi intermetalických fází, např. TiAl, Ti3Al, NiAl. 

 

 

1.6.1 Martenzitické oceli typu (9 - 12)% Cr 

 

Vývoj žáropevných ocelí je spjat zejména s rozvojem tepelné energetiky. 

Žáropevná ocel se složením 9 % hm. Cr – 1 hm. % Mo byla vyvinuta již v roce 1936. 

Další vývoj chromových ocelí pro užití v energetice vedl k modifikaci složení této oceli 

řadou dalších legujících prvků [6].  
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Modifikované (9 - 12)% hm. Cr oceli se vyrábějí s martenzitickou strukturou. Vyšší 

obsah chromu a přítomnost dalších legujících prvků u modifikovaných (9 - 12)% hm. Cr 

ocelí vyvolává posun křivek rozpadu austenitu v ARA diagramech k dlouhým časům. 

Optimální teplota austenitizace závisí na chemickém složení oceli. Nejčastěji však probíhá 

kolem 1100oC s následným popouštěním na teplotách okolo 750oC. Výsledkem je plná 

prokalitelnost oceli v celém průřezu. Tento typ ocelí se komerčně dodává ve stavu 

normalizačně žíhaném a popuštěném, nebo kaleném a popuštěném. Z obrázku 1.10 - 

ARA diagramu oceli P92 je patrné, že v širokém rozmezí ochlazovacích rychlostí vzniká 

převážně martenzit [6, 22]. 

 

Produktem martenzitické struktury je laťkový martenzit, který vzniká z původních 

austenitických zrn. Po autentizaci se podle zkoušek může vyskytovat kolem hranic zrn 

i zbytkový austenit. Tvrdost martenzitu klesá úměrně se snižující se rychlostí ochlazování 

[6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.10 ARA diagram oceli P92 [9] 
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2. NÁVRH EXPERIMENTU 

2.1 Ocel P92  

 

Využití tohoto materiálu je hlavně jako konstrukční ocel v energetických zařízeních 

s nadkritickými parametry teploty a tlaku. Jak již bylo uvedeno už kapitole 1.6.1, materiál 

P92 (X10CrWMoVNb9-2) má martenzitickou strukturu a je modifikací základní oceli P91. 

Hlavním rozdílem je přidání wolframu a niobu, úprava obsahu molybdenu 

a mikrodolegování borem pro zvýšení creepových vlastností. Další informace týkající se 

chemického složení, mechanických vlastností a technických dodacích podmínek jsou 

uvedeny v normě ČSN EN 10216 – 2 +A2 [23, 24]. 

 

Svařitelnost tohoto typu oceli je značně složitá a ovlivňovaná celou řadou aspektů. Je 

závislá na chemickém složení, charakterizovaném pomocí ekvivalentu uhlíku CE, 

na vzniku a konci martenzitické přeměny, rychlosti ochlazování a tvaru křivek 

v charakteristickém ARA diagramu. Záleží také na struktuře vlivem fázových přeměn 

a procesů spojených s precipitací karbidů a nitridů [6]. 

 

 

2.2 Ocel 1.4918 

 

Materiál 1.4918 (X6CrNiMo 17-13-2) je vysokolegovaná austenitická ocel avšak díky 

zvýšenému obsahu niklu, molybdenu a uhlíku se liší od klasických austenitických ocelí. 

Omezením této oceli je náchylnost na vytváření karbidů titanu, chromu a tantalu vlivem 

zvýšenému obsahu uhlíku max. 0,08 hm. %. A dále také fakt, že u oceli je nevhodné 

použití tepelného zpracování, které u heterogenních svarových spojů může být problém 

hlavně z hlediska vzniku karbidů při pracovních teplotách 425oC až 815oC. Hlavně 

z tohoto důvodu je v této práci kladen důraz na studium struktury při teplotách tepelného 

zpracování 740oC/2h  a 760oC/2h a také vzorku bez tepelného zpracování. Další potřebné 

informace o materiálu jsou obsaženy v normě ČSN EN 10216-5: 2004 Bezešvé ocelové 

trubky pro tlakové účely. Trubky z korozivzdorných ocelí [4, 25]. 
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2.3 Teplota předehřevu 

 

Předehřev svarového spoje je jedním ze základních opatření proti vzniku studených 

trhlin. Dalšími pozitivy předehřevu je snižování rychlosti ochlazování svaru 

čímž se zabraňuje zakalení tepelně ovlivněné oblasti a svarového kovu; umožňuje vznik 

příznivých struktur z hlediska difuze vodíku; prodlužuje čas difundace vodíku a snižuje 

zbytková napětí vyvolaná svařováním [1]. 

 

U žáropevných materiálů, kde je nízký obsah uhlíku a legujících prvků jako jsou 

modifikované oceli (9 – 12)% hm. Cr, se teplota předehřevu volí zpravidla nižší 

než teplota počátku martenzitické přeměny MS. Vhodným podkladem pro správnou volbu 

teploty předehřevu pro tyto materiály mohou být velmi rozšířené zahraniční zkoušky 

svařitelnosti. Tyto zkoušky jsou založeny na existenci určité kritické rychlosti ochlazování, 

jež by neměla být vyšší z důvodu zvýšení náchylnosti na trhliny. Dalším omezením je 

i teplota konce přeměny austenitu při ochlazování, jestliže končí tato teplota pod „kritickou 

teplotou“ mohou vznikat trhliny za studena [12].  

 

V literárních zdrojích mnohokrát diskutované téma volby předehřevu pro tyto ocele 

(konkrétně pak 12 % hm. Cr) však nabízejí rozdílné údaje a názory. Protichůdné názory 

na tuto problematiku můžeme v podstatě rozdělit do tří skupin a to [12]: 

 

• dle KAUHAUSENa je nutno volit teplotu předehřevu nezávisle na tloušťce 

svařovaných součástí, avšak nejméně 400oC. Tímto se zajistí, aby materiál byl 

po celou dobu svařování nad teplotou MS i nad teplotou BS. Navrženým 

způsobem lze dosáhnout u svarového kovu prakticky rovnocenných vlastností, 

jako u základního materiálu. 

•  dle CLASSe se doporučuje teplota předehřevu podle jednoho z výrobců 

elektrod a to podle tloušťky svařovaných materiálů: 

 

• do 6 mm – bez předehřátí, 

• 6 - 10 mm – předehřátí 100oC, 

• 10 - 15 mm - předehřátí 150oC - 200oC, 

• 15 – 20 mm - předehřátí 250oC - 300oC, 

• 20 – 25 mm - předehřátí 350oC - 400oC, 

• 25 – 40 mm - předehřátí 400oC - 450oC. 
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• dle FABERa, který navrhuje i pro tloušťky do 40 mm velmi nízkou teplotu 

předehřátí cca 150oC. Teorií tohoto řešení je, že každá jednotlivá housenka se 

částečně přemění na martenzit, který je následující housenkou popuštěn. 

Konečným ochlazením svaru se přemění na martenzit již jen část austenitu 

a svarový kov není tak křehký. 

 

Typický průběh teplotního cyklu během a po svařování homogenního spoje 

martenzitické oceli typu 9 % hm. Cr - P92 je patrný z obrázku 2.1 [23]. 

 

 

Obr. 2.1 Typický teplotní průběh pro svařování oceli P92 [23] 

 

U heterogenních spojů je však volba teploty předehřevu jiná, jak u spojů 

homogenních. Obecně platí, že teplota předehřevu se volí dle materiálu s obtížnější 

svařitelností. V tomto případě jde o materiál P92. Stanovit teplotu předehřevu lze mnoha 

způsoby a to jak všeobecně známými empirickými vzorci jako například výpočet 

dle Stefariána, výpočetní metoda Ita a Bessya, nebo také pomocí materiálových listů, 

charakteristického diagramu ARA nebo informace získané výzkumem či zkušenostmi atd. 

V tabulce 2.1 můžeme vidět hodnoty teplot předehřevu pro materiál P92 

(X10CrWMoVNb9-2) [9].  
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Tab. 2.1 Hodnoty teplot předehřevu – materiál P92 (X10CrWMoVNb9-2) [9] 

Zdroj informací o teplotě předehřevu (výpočet) Teplota předehřevu 

dle Stefariána min. 207oC 

dle Ita a Bessya  min. 505oC 

dle ČSN EN 1011-2  min. 200oC 

dle ARA diagramu pro ocel P92 min. 220oC 

dle výrobce přídavných materiálů Bӧhler min. 200oC 

navržená teplota předehřevu pro ocel P92 min. 220oC 

 

 

2.4 Elektronová mikroskopie 

 

Studium struktury je stále důležitějším aspektem pro výzkum a vývoj, ale také je 

jedním z činitelů pro hledání příčin havárií, vad a problémů v materiálech. 

Možným řešením pro studium heterogenních svarových spojů po creepové exploataci je 

využití elektronové mikroskopie.  

 

Optická mikroskopie je pro získání objektivních informací omezena mezí rozlišení 

pouze do 500 nm. Významným pokrokem bylo dosaženo vývojem elektronových 

mikroskopů založených na využití proudění soustředěného svazku elektronů [26].   

 

Rozlišujeme tři základní druhy elektronových mikroskopů [26]: 

 

• Prozařovací elektronový mikroskop. 

• Řádkovací elektronový mikroskop. 

• Analytický elektronový mikroskop. 

 

Elektronové mikroskopy slouží k analýze a komplexním informacím vzorku. Umožňují 

studovat strukturu, krystalografickou strukturu, morfologii povrchu a dokonce 

i informace spojené s lokálním chemickým složením [26].  
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Svazek elektronů se při dopadu na povrch zkoumaného vzorku rozptýlí a to dvěma 

základními mechanismy [26]: 

a) pružný rozptyl – jde o odražené elektrony, které mění směr pohybu, 

ale nemění svou energii. Pružný rozptyl se v krystalických látkách uskutečňuje 

na krystalových rovinách a proces probíhá dle empirického vzorce popsaného 

Braggovým zákonem. U amorfních látek žádný takový vztah neexistuje, 

 

b) nepružný rozptyl – je takový rozptyl, kde se mění směr pohybu i energie. 

 

Základní druhy fyzikálních signálů při dopadu svazku elektronů na vzorek je vidět 

na obrázku 2.2. 

 

  

Obr. 2.2 Druhy fyzikálních signálů vznikajících při dopadu primárního elektronového 

svazku na vzorek [26] 

 

 

2.4.1 Řádkovací elektronová mikroskopie 

 

Tento typ elektronového mikroskopu využívá pohyblivý svazek elektronů k vyvolání 

samotného fyzikálního signálu. Elektrony emitované katodou jsou urychleny kladným 

napětím. Následně je na anodě vytváří primární svazek, který je pomocí 

elektromagnetických čoček soustředěn na povrch vzorku. Použití tohoto mikroskopu  je 

u objemových vzorků, protože dochází k interakci primárního svazku s hmotou. 

Tento objem má charakteristický hruškovitý tvar, viz obrázek 2.3 [26]. 
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Obr. 2.3:Typický tvar objemu, v němž dochází k interakci primárních elektronů 

s hmotou [26] 

 

Sekundární elektrony mají vysokou energii a procházejí do hloubky až 10 nm 

pod povrch vzorku. Toto zobrazení se vyznačuje vysokou ostrostí a můžeme jimi zkoumat 

morfologii povrchu. Mez rozlišení dosahuje takřka 5 nm [26]. 

 

Řádkovacím elektronovým mikroskopem nejčastěji zkoumáme lomové plochy, 

struktury na metalografických výbrusech a lokální chemické složení pomocí metody EDS, 

kterou je možno využít v experimentu [26]. 
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3. REALIZACE EXPERIMENTU 

3.1 Základní materiály 

 

Diplomová práce je zaměřena na vlastnosti heterogenních svarových spojů 

žáropevných ocelí po creepových zkouškách. Samotný experiment byl proveden 

na heterogenním svarovém spoji vzniklém spojením trubek z materiálu P92 

(X10CrWMoVNb9-2) a materiálu 1.4918 (X6CrNiMo 17-13-2). Trubka z materiálu P92 

byla o vnějším průměru 44,5 mm a trubka z materiálu 1.4918 s vnějším průměrem 

43,0 mm, obě trubky měly tloušťku stěny 10 mm [9, 10].  

 

Konkrétní chemické složení a mechanické vlastnosti základních materiálů jsou patrné 

z níže uvedených tabulek. Na základě uvedených informací z přehledu tabulek lze říci, 

že uvedené matriály jsou vhodné pro provedení experimentu. 

 

Tab. 3.1 Chemické složení materiálu P92 [9, 10] 

C Mn Si P S Ni Cr Mo V W Al Nb B N 

0,124 0,5 0,19 0,021 0,002 0,137 8,9 0,421 0,196 1,72 0,006 0,046 0,0022 0,051 

pozn.: Jednotka uvedených hodnot je [% hm.] 

 

Tab. 3.2 Mechanické vlastnosti materiálu P92 [9, 10] 

Rp0,2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A5 

[%] 

Z 

[%] 

KV při 20oC 

[J] 

572 752 22,8 72,4 126 

 

Tab. 3.3 Chemické složení materiálu 1.4918 [9] 

C Mn Si P S Ni Cr Mo V W Al Nb B N 

0,059 1,17 0,44 0,035 0,001 12,2 16,3 2,06 - - - - - 0,0359 

pozn.: Jednotka uvedených hodnot je [% hm.] 
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Tab. 3.4 Mechanické vlastnosti materiálu 1.4918 [9, 10] 

Rp0,2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A5 

[%] 

Z 

[%] 

KV při 20oC 

[J] 

382 615 42,8 67,3 260 

 

 

3.2 Přídavný materiál 

 

Trubky byly svařeny svařovací metody 141 a jako přídavný materiál byl zvolen drát 

s označením Thermanit 617 firmy Bӧhler s austenitickou strukturou, který je vhodný 

pro spojování a navařování žáropevných ocelí a slitin. Jeho vlastnosti 

a parametry, které uvádí výrobce, jsou patrny z tabulek 3.5 – 3.7 [27].  

 

Tab. 3.5 Chemické složení přídavného materiálu Thermanit 617 [27] 

C Si Mn Cr Mo Ni Al Ti Fe 

0,05 0,1 0,1 21,50 9,0 zbytkový 1,0 0,5 1,0 

pozn.: Jednotka uvedených hodnot je [% hm.] 

 

Tab. 3.6 Mechanické vlastnosti Thermanit 617 [27] 

Re 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A5 

[%] 

Z 

[%] 

KV při 20oC 

[J] 

450 700 30 - 60 

 

Tab. 3.7 Svařovací parametry doporučené výrobcem Bӧhler  [27] 

Průměr drátu 

[mm] 

Svařovací proud 

[A] 

Svařovací napětí 

[V] 

Rychlost svařování 

[mm/min] 

2,4 100-120 10-15 0,7-1,9 
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3.3 Příprava svarových ploch 

 

Na trubkách byly připraveny svarové plochy dle obrázku 3.1. Před samotným 

provedením svaru byly svarové plochy důkladně očištěny a odmaštěny. Na obrázku 3.2 je 

vidět, jak byly svarové plochy sestaveny před samotným svařováním.  

 

 

Obr. 3.1 Tvar svarových ploch spoje [9, 10] 

 

 

Obr. 3.2 Sestavení trubek před svařováním [9] 
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3.4 Provedení a tepelné zpracování svarových spojů 

 

Před samotným provedením svarového spoje byl proveden předehřev materiálu P92 

(X10CrWMoVNb9-2) na teplotu 220oC (viz rozbor v kapitole 2.3). Jako ochrana kořene 

při stehování a svařování prvních dvou vrstev byl použit ochranný plyn Argon 4.6. Svarový 

spoj byl svařován v poloze PA s otáčením. V každé svarové vrstvě byla kontrolována 

teplota Interpass, která byla navrhnuta s ohledem na možnou degradaci austenitického 

materiálu (260 oC). Po svařování probíhalo chladnutí v zábalu. Obrázek 3.3 znázorňuje 

způsob kladení jednotlivých vrstev. V tabulce 3.8 jsou uvedeny svařovací parametry 

provedených svarových spojů materialů P92 (X10CrWMoVNb9-2) a 1.4918 (X6CrNiMo 

17-13-2) pomocí přídavného materiálu Thermanit 617 [9, 10]. 

 

 

Obr. 3.3 Způsob kladení vrstev [9, 10] 

 

Tab. 3.8 Označení vzorků a svařovací parametry [9, 10] 

Číslo 

vzorku 

Svařovací 

proud 

[A] 

Svařovací 

napětí 

[V] 

Rychlost 

svařování 

[mm/s] 

Tepelný 

příkon 

[kJ/mm] 

Předehřev/ 

Interpass 

[oC] 

Tepelné 

zpracování 

[oC/h] 

1 

 
110 - 115 12-14 0,72-1,15 0,69 – 1,12 220/260 bez TZ 

2, 3, 4 

 
110 - 115 12-14 0,72-1,15 0,69 – 1,12 220/260 740 oC/2h 

11, 12, 

13, 14 
110 - 115 12-14 0,72-1,15 0,69 – 1,12 220/260 760 oC/2h 

15, 16, 

17, 18 
110 - 115 12-14 0,72-1,15 0,69 – 1,12 220/260 780 oC/2h 
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Z tabulky 3.8 je patrné, že vzorky byly vystaveny různým teplotám tepelného 

zpracování po svařování. Schéma tepelného zpracování je vidět na obrázku 2.1 v kapitole 

2.3 s tím rozdílem, že zkoušené vzorky byly tepelně zpracovány při (740 – 780)oC/2h 

a u jednoho vzorku tepelné zpracování neproběhlo. U všech tepelně zpracovaných vzorků 

byla rychlost ohřevu  a rychlost ochlazování 100oC/h. Chladnutí pak probíhalo v izolačním 

zábalu. 
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4. VÝSLEDKY EXPERIMENTU 

Po přípravě vzorků jejich svařením a následném tepelném zpracování byla provedena 

série creepových zkoušek. Tyto zkoušky probíhaly za teploty 650oC 

až do lomu vzorku. Dopad působení creepové expozice na vzorky se vyznačuje tvorbou 

precipitátů. Typ a charakter precipitátů je rozebrán již v kapitole 1.3. Vzorek byl 

proto hodnocen z hlediska mikrostruktury a bodové chemické analýzy pro dokumentaci 

karbidů, nitridů, vměstků a jiných vad.  

 

Tab. 4.1 Výsledky creepových zkoušek  

Číslo vzorku 
Označení 

vzorku 
Teplota 

Napětí 

[MPa] 

Čas 

[h] 

Zúžení 

[%] 

Tepelné 

zpracování 

1 

DL 18 

650oC 

130 176 48,2 

bez TZ DL19 115 305 43,5 

DL 20 100 690 36,2 

2 DL 21 130 152 55,6 
740 oC/2h 

 
3 DL 22 110 280 63,1 

4 DL 23 100 386 48,7 

11, 12, 13, 14 DL 24 100 452 46,5 760 oC/2h 

15, 16, 17, 18 DL 25 100 265 53,9 780 oC/2h 

 

 

4.1 Hodnocení mikrostruktury 

 

Pro sledování struktury pomocí elektronové mikroskopie musely být vzorky 

připraveny nejprve broušením a následným leštěním. Poté pro zvýraznění viditelnosti 

jednotlivých fází byly vzorky naleptány. Vše probíhalo dle normy ČSN EN 1321. Materiál 

1.4918 byl leptán 4% H2CrO6 a materiál P92 byl naleptán pomocí Vilella-Bain. Samotná 

analýza byla zhotovena na rastrovacím elektronovém mikroskopu JEOL JSM-6490LV.  
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Na vybraných místech vzorků bylo provedeno lokální měření chemického složení 

pomocí metody EDS, které ukazuje charakter minoritních fází. Tyto informace jsou 

uvedeny v úvodních tabulkách před zdokumentovanými fotografiemi jednotlivých částí 

vzorků.  

 

Z důvodu rozsahu diplomové práce byla zhotovena analýza jen u vybraných vzorků. 

Konkrétně u vzorků DL19 bez TZ, DL 22 s tepelným zpracováním při 740oC/2h a DL24 

s tepelným zpracováním při 760oC/2h.  

 

 

4.1.1 Vzorek DL 19 

 

Tab. 4.2 Bodová chemická analýza vybraných míst vzorku DL 19 

Název Obrázek č. N O Mg Al Si S Ca Ti 
oxidy-P92  4.2 a 4.3   49,09 0,38 31,09 3,27 1,07 12,94 0,30 
střed zrna-P92  4.5 a 4.6                 
hranice zrn-P92  4.5 a 4.7                 
nitrid- 1.4918  4.9 a 4.10 19,30             18,97 
nitrid- SK  4.13 a 4.14 28,92   0,73         31,13 
karbid- SK  4.13 a 4.15       0,29 0,69     0,52 
karbid- 1.4918  4.9 a 4.11       0,35 0,41     0,48 
oxid-1.4918  4.17 a 4.18   44,97 14,59 29,23 0,25   1,06   
Název Obrázek č. V Cr Mn Fe Co Ni Mo W 
oxidy-P92  4.2 a 4.3   0,30 0,26 1,31         
střed zrna-P92  4.5 a 4.6   9,15 0,58 87,69       2,58 
hranice zrn-P92  4.5 a 4.7 0,35 8,92 0,48 75,42     2,23 12,59 
nitrid- 1.4918  4.9 a 4.10   15,49   13,82 4,40 20,76 7,27   
nitrid- SK  4.13 a 4.14   11,27   6,47 2,13 10,19 9,16   
karbid- SK  4.13 a 4.15   28,11   9,63 4,04 13,82 41,58 1,34 
karbid- 1.4918  4.9 a 4.11   27,84   12,94 4,55 16,62 35,16 1,66 
oxid-1.4918  4.17 a 4.18   2,66 0,38 6,09   0,78     
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Obr. 4.1 EDS analýza vzorku DL 19 v oblasti svarového kovu a základního materiálu P92 

 

 

 Obr. 4.2 EDS analýza vzorku DL 19 v oblasti základního materiálu P92 - oxidy 

 

1 
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Obr. 4.3 EDS analýza lokálního chemického složení vzorku DL 19 z oblasti základního 

materiálu P92  - oxidy 

pozn.: Lokální měření chemického složení je v místě označeném křížkem 

 

Na obrázku 4.2 je vidět přítomnost a rozložení oxidů v materiálu P92. Z obrázku 4.3 

a úvodní tabulky 4.2 je patrné, že přítomné oxidy jsou na bázi hliníku - Al. 

 

 

Obr. 4.4 EDS analýza vzorku DL 19 přechodu svarového kovu a základního materiálu 

P92 při detailnějším zvětšení 
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Obr. 4.5 EDS analýza vzorku DL 19 v oblasti základního materiálu P92 – zrna 

s precipitáty karbidů na hranicích zrn 
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Obr. 4.6 EDS analýza lokálního chemického složení vzorku DL 19 ze strany základního 

materiálu P92 - střed zrna 
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Obr. 4.7 EDS analýza lokálního chemického složení vzorku DL 19 ze strany základního 

materiálu P92 - hranice zrna 
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Obr. 4.8 EDS analýza vzorku DL 19 přechodu svarového kovu a základního materiálu 

P92 při detailnějším zvětšení 

 

 

Obr. 4.9 EDS analýza vzorku DL 19 v oblasti základního materiálu P92 – karbidy 

a nitridy 

 

5 
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Obr. 4.10 EDS analýza lokálního chemického složení vzorku DL 19 z oblasti základního 

materiálu P92– nitridy 
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Obr. 4.11 EDS analýza lokálního chemického složení vzorku DL 19 z oblasti základního 

materiálu P92– karbidy 

 

Z obrázku 4.9 je patrná přítomnost a rozložení nitridů a karbidů v materiálu 1.4819.  

Chemický charakter těchto složek je patrný z obrázcků 4.10 a 4.11 a z úvodní tabulky 4.2. 

Nitridy jsou typu Ti, Cr, Fe a karbidy Mo a Cr.  
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Obr. 4.12 EDS analýza vzorku DL19 v oblasti svarového kovu a základního materiálu 

1.4918 v detailnějším zvětšení 

 

 

Obr. 4.13 EDS analýza vzorku DL 19 v oblasti svarového kovu ze strany základního 

materiálu 1.4918 – karbidy a nitridy 
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Obr. 4.14 EDS analýza lokálního chemického složení vzorku DL 19 v oblasti svarového 

kovu ze strany základního materiálu 1.4918 – nitridy 
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Obr. 4.15 EDS analýza lokálního chemického složení vzorku DL 19 v oblasti svarového 

kovu ze strany základního materiálu 1.4918 – karbidy 

 

Z obrázků 4.13 je opět patrná přítomnost a rozložení nitridů a karbidů v oblasti 

svarového kovu ze strany základního materiálu 1.4918.  Charakter těchto složek je patrný 

z obrázků 4.14 a 4.15 a z úvodní tabulky 4.2. Nitridy jsou opět Ti a karbidy Mo a Cr. 
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Obr. 4.16 EDS analýza vzorku DL 19 přechodu svarového kovu a základního materiálu 

1.4918 při detailnějším zvětšení 

 

 

Obr. 4.17 EDS analýza vzorku DL 19 v základním materiálu 1.4918 – oxidy 
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Obr. 4.18 EDS analýza lokálního chemického složení vzorku DL 19 z oblasti základního 

materiálu 1.4918 - oxidy 

 

Na obrázku 4.17 je vidět přítomnost a rozložení oxidů v materiálu 1.4918. Z obrázku 

4.18 a úvodní tabulky 4.2 je patrné, že přítomné oxidy jsou na bázi Al, Cr, Mn nebo Mg.  
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4.1.2 Vzorek DL 22 

 

Tab. 4.3 Bodová chemická analýza vybraných míst vzorku DL 22 

Název Obrázek č. N O F Mg Al Si 
oxid-P92 4.20 a 4.21   43,83   2,20 25,91   
střed zrna-P92 4.22 a 4.25         0,79   
hran. zrna-P92 4.22 a 4.24         0,75   
nitrid SK 4.22 a 4.23 24,85       0,79   
karbid SK 4.26 a 4.28         0,77 0,45 
nitrid SK 4.26 a 4.27 21,91       0,46   
oxid SK 4.30 a 4.32   11,75 4,73 12,07 1,28   
nitrid SK 4.30 a 4.31 21,30       0,71   
rada oxidu 1.4918 4.34 a 4.35   30,88 13,31 1,23 8,39 3,91 
Název Obrázek č. S Ca Ti V Cr Mn 
oxid-P92 4.20 a 4.21 0,42 18,97 0,31   1,63   
střed zrna-P92 4.22 a 4.25         9,56 0,67 
hran. zrna-P92 4.22 a 4.24       0,56 10,80 0,61 
nitrid SK 4.22 a 4.23     36,51   11,59   
karbid SK 4.26 a 4.28     0,80   17,88   
nitrid SK 4.26 a 4.27     50,12   9,27   
oxid SK 4.30 a 4.32 10,81 10,26 0,77   14,58   
nitrid SK 4.30 a 4.31     40,94   13,55   
rada oxidu 1.4918 4.34 a 4.35   31,35     2,43   
Název Obrázek č. Fe Co Ni Mo W  
oxid-P92 4.20 a 4.21 5,70   1,03      
střed zrna-P92 4.22 a 4.25 85,96     0,47 2,55  
hran. zrna-P92 4.22 a 4.24 79,84     1,08 6,36  
nitrid SK 4.22 a 4.23 8,53 2,97 12,05 2,71    
karbid SK 4.26 a 4.28 8,20 4,45 13,97 50,45 3,03  
nitrid SK 4.26 a 4.27 5,21 1,91 8,79 2,33    
oxid SK 4.30 a 4.32 12,53 3,74 17,49      
nitrid SK 4.30 a 4.31 7,74 1,93 10,16 3,66    
rada oxidu 1.4918 4.34 a 4.35 7,56   0,95      

 

Obrázky 4.20 – 4.35 znázorňují přítomnost a rozložení nitridů, kardidů a oxidů 

ve svarovém spoji. Jejich charakter je patrný z lokálních chemických analýz,  

z tabulky 4.3 a v obrázku EDS analýzy.  
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Obr. 4.19 EDS analýza vzorku DL 22 v oblasti svarového kovu a základního materiálu 

P92 

 

 

Obr. 4.20 EDS analýza vzorku DL 22 v oblasti základního materiálu P92 - oxidy 

1 
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Obr. 4.21 EDS analýza lokálního chemického složení vzorku DL 22 z oblasti základního 

materiálu P92 - oxidy 

 

 

Obr. 4.22 EDS analýza vzorku DL 22 přechodu svarového kovu a základního materiálu 

P92 při detailnějším zvětšení 
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Obr. 4.23 EDS analýza lokálního chemického složení vzorku DL 22 ve svarovém kovu 

ze strany základního materiálu P92– nitridy 
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Obr. 4.24 EDS analýza lokálního chemického složení vzorku DL 22 v základním materiálu 

P92 – hranice zrna 
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Obr. 4.25 EDS analýza lokálního chemického složení vzorku DL 22 v základním materiálu 

P92 – střed zrna 

 

 

Obr. 4.26 EDS analýza vzorku DL 22 v oblasti svarového kovu ze strany od základního 

materiálu P92 – karbidy a nitridy 
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Obr. 4.27 EDS analýza lokálního chemického složení vzorku DL 22 ve svarovém kovu 

ze strany od základního materiálu P92– nitridy 
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Obr. 4.28 EDS analýza lokálního chemického složení vzorku DL 22 ve svarovém kovu 

ze strany od základního materiálu P92 – karbidy 

 

 

Obr. 4.29 EDS analýza vzorku DL 22 v oblasti svarového kovu a základního 

materiálu1.4918 
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Obr. 4.30 EDS analýza vzorku DL 22 v oblasti svarového kovu ze strany od základního 

materiálu 1.4918 – oxidy a nitridy 
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Obr. 4.31 EDS analýza lokálního chemického složení vzorku DL 22 ve svarovém kovu 

ze strany od základního materiálu 1.4918 – nitrid 
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Obr. 4.32 EDS analýza lokálního chemického složení vzorku DL 22 ve svarovém kovu 

ze strany od základního materiálu 1.4918 – oxid 
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Obr. 4.33 EDS analýza vzorku DL 22  přechodu svarového kovu a základního materiálu 

1.4918 při detailnějším zvětšení 

 

 

Obr. 4.34 EDS analýza vzorku DL 22  z oblasti základního materiálu 1.4918 – řada oxidů 
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Obr. 4.35 EDS analýza lokálního chemického složení vzorku DL 22 z oblasti základního 

materiálu 1.4918 – řada oxidů 

 

 

4.1.3 Vzorek DL 24 

 

Tab. 4.4 Bodová chemická analýza vybraných míst vzorku DL 24 

Název Obrázek č. N O F Mg Al Si S Ca 
vmestek-P92 4.37 a 4.38   31,34   1,11 19,16   8,48 11,25 
stred zrna- P92 4.37 a 4.39                 
hran. zrna- P92 4.37 a 4.40                 
nitrid-SK 4.42 a 4.43 21,29     0,55 0,37       
karbid- SK 4.42 a 4.44         0,75 0,65     
karbid- SK 4.46 a 4.48           0,93     
nitrid- SK 4.46 a 4.47 17,65       0,35       
zm- SK 4.46 a 4.49         0,70 0,34     
rada oxidu 
1.4918 4.51 a 4.52   41,67 4,54 7,60 12,12 1,81 0,20 15,17 

Název Obrázek č. Ti Cr Mn Fe Co Ni Mo W 
vmestek-P92 4.37 a 4.38   3,53 3,42 21,70         
stred zrna- P92 4.37 a 4.39   9,20   88,96       1,85 
hran. zrna- P92 4.37 a 4.40   10,63   75,81     2,16 11,40 
nitrid-SK 4.42 a 4.43 28,66 13,44   16,62 2,34 11,35 5,39   
karbid- SK 4.42 a 4.44   19,77   37,31 4,84 28,17 8,51   
karbid- SK 4.46 a 4.48   18,63   21,73 3,26 14,40 37,85 3,19 
nitrid- SK 4.46 a 4.47 24,47 15,91   18,60 2,59 13,73 6,70   
zm- SK 4.46 a 4.49   18,36   39,75 5,82 30,66 4,39   
rada oxidu 
1.4918 4.51 a 4.52   3,59   11,47   1,83     
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Obr. 4.36 EDS analýza vzorku DL 24 v oblasti svarového kovu a základního materiálu 

P92 

 

 

Obr. 4.37 EDS analýza vzorku DL 24 v oblasti základního materiálu P92 – střed a hranice 

zrna, vměstek 
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Obr. 4.38 EDS analýza lokálního chemického složení vzorku DL 24 v oblasti základního 

materiálu P92 - vměstek 
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Obr. 4.39 EDS analýza lokálního chemického složení vzorku DL 24 v oblasti základního 

materiálu P92 – střed zrna 
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Obr. 4.40 EDS analýza lokálního chemického složení vzorku DL 24 v oblasti základního 

materiálu P92 – hranice zrna 
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Obr. 4.41 EDS analýza vzorku DL 24 přechodu svarového kovu a základního materiálu 

P92 při detailnějším zvětšení 

 

 

Obr. 4.42 EDS analýza vzorku DL 24 v oblasti svarového kovu ze strany od základního 

materiálu P92 – karbidy a nitridy 
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Obr. 4.43 EDS analýza lokálního chemického složení vzorku DL 24 v oblasti svarového 

kovu ze strany od základního materiálu P92 –nitrid 
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Obr. 4.44 EDS analýza lokálního chemického složení vzorku DL 24 v oblasti svarového 

kovu ze strany od základního materiálu P92 –karbid 

 

 

Obr. 4.45 EDS analýza vzorku DL 24 v oblasti svarového kovu a základního materiálu 

1.4918 
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Obr. 4.46 EDS analýza vzorku DL 24 v oblasti svarového kovu ze strany od základního 

materiálu 1.4918 – karbidy, nitridy a vměstky 
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Obr. 4.47 EDS analýza lokálního chemického složení vzorku DL 24 v oblasti svarového 

kovu ze strany od základního materiálu 1.4918 – nitrid 
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Obr. 4.48 EDS analýza lokálního chemického složení vzorku DL 24 v oblasti svarového 

kovu ze strany od základního materiálu 1.4918 – karbid 
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Obr. 4.49 EDS analýza lokálního chemického složení vzorku DL 24 v oblasti svarového 

kovu ze strany od základního materiálu 1.4918 –vměstek 

 

 

Obr. 4.50 EDS analýza vzorku DL 24 přechodu svarového kovu a základního materiálu 

1.4918 při detailnějším zvětšení 
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Obr. 4.51 EDS analýza vzorku DL 24 v oblasti základního materiálu 1.4918 – řada oxidů 
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Obr. 4.52 EDS analýza lokálního chemického složení vzorku DL 24 v oblasti základního 

materiálu 1.4918 – řada oxidů 
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5. DISKUZE DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

V předložené diplomové práci bylo hodnoceno lokální chemické složení 

heterogenních svarových spojů ocelí P92 (X10CrWMoVNb9-2) a 1.4918 (X6CrNiMo 17-

13-2) po creepové exploataci. U každého vzorku jsou rozebrány výsledky z elektronové 

mikroskopie metodou EDS před a po creepových zkouškách.  

 

 

5.1 Hodnocení vzorku DL 19 

 

 Vzorek bez tepelného zpracování DL 19 má podrobnější rozbor. V tabulkách 5.1 

a 5.2 jsou vidět bodové chemické analýzy vybraných oblastí. Tabulky obsahují chemickou 

analýzu hranic  ztavení svarového kovu a základních materiálů, dále také oxidů 

v jednotlivých základních materiálech. 

 

Tab. 5.1 Bodová chemická analýza vybraných míst vzorku DL 19 před creepovou expozicí 

Název Al Si Cr Mn Fe W Ni 

hranice ztavení P92xSK 0,3  12,0 0,6 75,4 2,3 9,4 

hranice ztavení SKx1.4918  0,4 17,9 0,7 59,4  18,8 

oxid – P92   0,8  3,8   

oxid – 1.4918 27,0  6,2  10,4  1,3 

Název O Mg S Mo Ca   

hranice ztavení P92xSK        

hranice ztavení SKx1.4918    2,8    

oxid – P92 45,6 0,9 0,5  17,0   

oxid – 1.4918 43,4 13,4   0,3   
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 Tab. 5.2 Bodová chemická analýza vybraných míst vzorku DL 19 po creepové expozici 

Název Al Si Cr Mn Fe Ti Ni 

hranice ztavení P92xSK 0,25 0,30 13,53 0,44 62,93  16,21 

hranice ztavení SKx1.4918 0,30 0,38 18,17 0,66 47,54  24,67 

oxid – P92 31,09 3,27 0,3 0,26 1,31 0,3  

oxid – 1.4918 29,23 0,25 2,66 0,38 6,09  0,78 

Název O Mg S Mo Ca Co  

hranice ztavení P92xSK    2,98  3,37  

hranice ztavení SKx1.4918    4,22  4,06  

oxid – P92 49,09 0,38 1,07  12,94   

oxid – 1.4918 44,97 14,59   1,06   

 

Nejen z výše uvedených tabulek 5.1 a 5.2, ale i z výsledků experimentu v kapitole 4 

můžeme detekovat přítomnost oxidů, nitridů a karbidů, které se objevují v základních 

materiálech, ale i ve svarovém kovu. Tyto minoritní fáze můžou vést k tvorbě vad. Oxidy 

vytvořené před creepovou expozicí jsou na bázi ve většině hliníku a vápníku v oblasti P92 

a hořčíku a hliníku v oblasti základního materiálu 1.4918. Po creepových zkouškách jsou 

nitridy typu (Ti, Fe, Ni a Mo) a karbidy typu (Cr, Fe, Ni, Mo). V tabulce 4.2 a na obrázcích 

4.4 a 4.5 můžeme vidět precipitáty karbidů Cr a Fe.  

 

Největší změna nastává u prvků Cr a Ni na hranici ztavení svarového kovu 

a základních materiálů. V případě Cr byl jeho obsah před svařováním u ocele P92 

(X10CrWMoVNb9-2) 8,9 hm. % Druhý základní materiál 1.4918 (X6CrNiMo 17-13-2) 

obsahoval 16,3 hm. % Cr a přídavný materiál Thermanit 21,5 hm. % Cr. Z výsledků 

v tabulce 5.1 před creepovou expozicí je na hranici ztavení P92 a svarového kovu obsah 

chromu 12,0. Ze strany ocele 1.4918 je obsah 17,9% hm. Cr. Hodnoty obsahu chromu se 

po aplikaci creepových zkoušek zvýšily z důvodu difundace chromu cca o 1,5 hm. % 

u P92 a o 0,3 hm. % u 1.4918.  

 

 

5.2 Hodnocení vzorků DL 22 a DL 24 

 

Strukturní změny z hlediska chemického složení jsou nejvíce vypovídající v oblastech 

ztavení svarového kovu a základních materiálů. Z tohoto důvodu jsou na vzorcích DL 22 

s tepelným zpracováním 740oC/2h a DL 24 s tepelným zpracováním 760oC/2h provedeny 

rozbory chemického složení jen v těchto oblastech.   
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Tab. 5.3 Bodová chemická analýza oblasti ztavení vzorků DL 22 a DL 24 před creepovou 

expozicí 

Název W Si Cr Mn Fe Ni Mo 

DL 22 - P92xSK 2,4  11,8  76,6 9,3  

DL 22 - SKx1.4918  0,4 17,1 0,7 61,4 17,7 2,7 

DL 24 - P92xSK 2,1  11,3 0,6 81,1 6,8  

DL 24 - SKx1.4918  0,3 18,1 0,9 61,1 17,1 2,6 

 

Tab. 5.4 Bodová chemická analýza oblasti ztavení vzorků DL 22 a DL 24 po creepové 

expozici 

Název Al Si Cr Mn Fe Co Ni Mo 

DL 22 - P92xSK 0,25 0,35 14,18 0,33 59,78 4,02 18,16 2,93 

DL 22 - SKx1.4918 0,66 0,38 18,89 0,41 34,92 6,14 32,67 5,93 

DL 24 - P92xSK 0,15 0,37 12,71 0,49 71,77 2,37 10,49 1,66 

DL 24 - SKx1.4918 0,35 0,33 17,41 0,59 48,58 4,24 25,08 3,42 

 

U vzorků, na kterých bylo aplikováno tepelné zpracování je vidět, že u vytvořených 

karbidů, nitridů a oxidů dochází ke změně obsahu prvků vzhledem k výsledkům vzorku DL 

19 bez tepelného zpracování a to mírným zvýšením titanu a snížením chromu a niklu. 

Viz porovnání tabulek 4.3 a 4.4 s tabulkou 4.2.    

 

Jak je vidět v kapitole 4 opět dochází k vytváření oxidů stejně jako u vzorku DL 19 

typu Al, Ca, Cr, Fe a Ni. V oblasti základního materiálu 1.4918 jsou na obrázcích 4.34 

vzorku DL 22 a 4.51 vzorku DL 24 detekovat řady oxidů.  

 

Z bodové analýzy chemického složení oblasti ztavení, viz tabulky 5.3 a 5.4, je vidět 

rozdíl obsahu jednotlivých prvků před a po creepové expozici. Změna obsahu chromu, 

který opět difundoval, je u P92 (X10CrWMoVNb9-2) větší než je tomu u hranice se 

základním materiálem 1.4918. (X6CrNiMo 17-13-2) Dalšími prvky, které zvýšily svůj 

obsah oproti stavu před creepovými zkouškami, jsou nikl a molybden. Jak je vidět 

z porovnání tabulek 5.3 a 5.4, obsah niklu se téměř zdvojnásobil. 
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6. ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá hodnocením mikrostrukturních změn a analýzou lokálního 

chemického složení heterogenních svarových spojů po teplotní expozici. Tyto spoje byly 

tvořeny martenzitickou ocelí P92 (X10CrWMoVNb9-2) a austenitickou ocelí 1.4918 

(X6CrNiMo 17-13-2).  

 

Teoretická část je zaměřena na studii žáropevných materiálů se zaměřením 

na modifikované (9 - 12)%  hm. chromové oceli martenzitického typu. Dále se zabývá 

rešerší žáropevných vlastností, chemického složení a rozborem difuze, který má vliv 

na žáropevnost materiálu v závislosti na působení zvýšených teplot a tlaků.  Následuje 

návrh experimentu s rozborem základních materiálů a zkušebních metod, kterými 

lze ověřovat a zkoumat kvalitu i kvantitu přítomných minoritních fází a složek jako jsou 

karbidické, nitridické a oxidické částice; vytvrzující precipitáty typu Lavesových fází 

nebo chemických sloučenin a vměstků. Jednou z možných metod je EDS zkoumání 

pomocí elektronové mikroskopie.  

 

V praktické části je provedena metalografická analýza mikrostruktury a chemického 

složení vybraných míst jednak u vzorků bez tepelného zpracování, ale i u vzorků 

při tepelném zpracování 740oC/2h a 760oC/2h po aplikaci creepové expozice. Výsledky 

byly zpracovány porovnáním lokálního chemického složení s výsledky před tepelnou 

expozicí. Experimentální část je doplněna metalografickými fotografiemi a grafy rozložení 

prvků vytvořené pomocí metody EDS.  

 

Stabilita struktury je důležitým aspektem pro žáropevnost materiálu a je ovlivňována 

souborem nejen fyzikálních, ale také chemických činitelů, které se můžou pomocí 

elektronové mikroskopie detekovat. Rozdíly chemického složení získané z výzkumu 

u všech zkoumaných vzorků můžou významně ovlivňovat kvalitu výrobků a zařízení, 

na kterých jsou aplikovány žáropevné heterogenní svarové spoje. A při jejich konstrukci 

by se měl brát na tento aspekt zřetel. 
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