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ABSTRAKT 

Tato p�edložená diplomová práce se v�nuje novým materiál�m pro výstupní 

p�eh�íváky tepelných elektráren. 

 V úvodu teoretické �ásti práce jsou shrnuty poznatky týkající se materiálové 

problematiky nových USC blok� tepelných elektráren. Další �ást práce se zabývá novými 

austenitickými materiály pro USC bloky, jejich vývojem a materiálovými 

charakteristikami. V záv�ru teoretického �ásti se práce zabývá zkouškami te�ením, 

creepovými charakteristikami a metodami jejich hodnocení. 

V praktické �ásti práce jsou provedeny výpo�ty hodnot meze pevností p�i te�ení 

z výsledk� creepových zkoušek austenitické žárupevné oceli HR3C. Dále bylo provedeno 

metalografické hodnocení makrostruktury a mikrostruktury svarových spoj� ocelí HR3C a 

S304H ve výchozím stavu i po dlouhodobé expozici, dopln�né o hodnocení mikrotvrdosti. 

Klí�ová slova: USC bloky tepelných elektráren, austenitické žárupevné oceli, creepová 

zkouška, creepové charakteristiky, mez pevnosti p�i te�ení. 

ABSTRACT 

This presented diploma thesis deals with the new material for output superheaters 

of thermal power plant. 

The findings relating to the material issues of the new USC thermal power blocks 

are summarized at the beginning of the theoretical part of the thesis. Another part of the 

thesis deals with new austenitic materials for USC blocks, with their development and 

material characteristics. Finally, the theoretical part summarizes the creep tests, creep 

characteristics and methods of their evaluation. 

In the practical part of the thesis, the calculations are made for creep rupture 

strength from the results of creep tests of refractory austenitic steel HR3C. The 

metallographic evalutation of macrostructure and microstructure of the welded joints of 

HR3C and S304H steel in the default state, even after prolonged exposure, supplemented 

by evaluation of microhardness, was also done. 

Keywords: USC thermal power blocks, refractory austenitic steel, creep test, creep 

characteristics, creep rupture strength. 
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1. ÚVOD 

Za�ízení tepelné energetiky, jako nap�. tlakové systémy parních kotl�, p�edstavují 

specifickou oblast, u které použité materiály musí prokazovat dlouhodobou odolnost proti 

p�sobení zvýšených teplot a tlak�. Spln�ní t�chto podmínek se dostává v posledních letech 

stále více do pop�edí díky op�tovnému rozvoji klasické energetiky a výstavb� nových 

energetických blok�, pop�ípad� rekonstrukcí a modernizací stávajících blok� na fosilní paliva, 

k nimž dochází celosv�tov� a také ve st�ední i východní Evrop�. 

Vývoj energetických za�ízení byl už od samotných po�átk� úzce spjat s cestou 

zvyšování tepelné ú�innosti (zvýšením teploty a tlaku páry) a s tím souvisejícím vývojem 

žárupevných ocelí. Definujeme-li žárupevnost jako odolnost materiálu proti te�ení za 

vysokých teplot, pak se jedná o schopnost oceli, resp. slitiny odolávat plastické deformaci za 

konstantního nap�tí a konstantní teploty. Práv� proces te�ení se stává dominantním 

mechanismem porušující integritu daných sou�ástí p�i použití materiál� za teplot (400 až 

650˚C), kdy pro definici odolnosti v��i vn�jším vliv�m už nevyhovují krátkodobé pevnostní 

charakteristiky jako mez kluzu a mez pevnosti, ale naopak charakteristiky dlouhodobé jako je 

mez pevnosti p�i te�ení a mez te�ení [1]. 

Proces výroby a p�ípadné opravy všech komponent pracujících v tzv. creepové oblasti 

je však finan�n� velmi náro�ný, a proto je oprávn�ná snaha o jejich co nejlepší ekonomické 

využití, která v reálných konstruk�ních a provozních podmínkách p�edstavuje maximální 

snahu o využití žárupevných vlastností pro daný typ použité oceli b�hem celé projektované 

doby provozu, jež v sou�asné dob� �iní 200 000 až 250 000 hodin. Ve st�ední a východní 

Evrop�, ale i u nás (výstavba retrofitovaných blok� v elektrárn� Tušemice a Pruné�ov a 

nového 660 MW bloku v Ledvicích), se p�i stavb� nových energetických blok� nebo pro 

jejich plánovanou rozsáhlou modernizaci po�ítá s využitím nových typ� žárupevných ocelí. 

Tyto oceli se vyzna�ují vysokou odolností proti te�ení a krom� nízkolegovaných ocelí (P23, 

P24) a ocelí modifikovaných chrómem (P91, P92, E911), se stále více do pop�edí dostávají i 

nové typy austenitických oceli, jako nap�. SUPER304H, HR3C a TP347HFG. Nasazení 

t�chto nových austenitických materiál� je plánováno v reálném provozu pro páru o teplot� od 

570 do 650˚C, ale p�edevším i u moderních energetických blok� (USC), které pracují 

v podmínkách ultra-super-kritických parametr� páry, tedy pro pracovní teplotu kolem 650˚C a 

více a tlak� nad 30 MPa. 
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2. MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA NOVÝCH USC BLKO�

TEPELNÝCH ELEKTRÁREN 

2.1. Vývoj a sou�asný stav energetiky v zemích EU a ve sv�t�

Spot�eby komer�n� využívaných primárních energií, jako uhlí, nafty a plynu se 

celosv�tov� vyvíjely od roku 1960 do roku 1973 s pravidelným pr�m�rným ro�ním 

vzestupem o 5%.  K poklesu na 3,1% došlo až po první ropné krizi a po druhé ropné krizi (v 

letech 1979 - 1982) došlo dokonce k propadu až na hodnotu 0,7% za rok. Zotavení tohoto 

poklesu zapo�alo od roku 1983 a po roce 1986 s návratem siln�jšího ekonomického r�stu 

v pr�myslových zemích zap�í�inil op�tovný nár�st spot�eby energie na úrove� 3%. Od roku 

1990 do 1992 z�stávala sv�tová spot�eba energií, až na n�kolik zakolísání, zhruba konstantní, 

ale docházelo ke zna�ným regionálním protiklad�m. Nap�íklad v USA došlo k r�stu o 1,8%, 

v Asii byl nár�st ješt� zna�n�jší na 5%. Naopak podstatný pokles o 8% postihl východní 

Evropu a pro západní Evropu byla charakteristická stagnace. V roce 1997 existovalo v rámci 

EU 1214 spole�ností zabývajících se výrobou elektrické a tepelné energie. Dále existovalo 

p�ibližn� 590 pr�myslových spole�ností, které provozovaly pr�myslové spalovací závody na 

výrobu elekt�iny a tepelné energie, aby byly schopny uspokojit svou vlastní spot�ebu. V roce 

2000 se asi 60% elekt�iny vyráb�lo z r�zných fosilních paliv, z toho p�ibližn� 30% z uhlí, jak 

je znázorn�no na obr. 1 [2]. 

�

Obr. 1. Celosv�tové primární zdroje energie v odv�tví energetiky v roce 2000 [2]. 

K výrob� elektrické a tepelné energie se v rámci EU využívají všechny dostupné 

energetické zdroje, avšak použití jednotlivých druh� paliv je zna�n� ovlivn�no p�írodními 

zdroji v místní lokalit� nebo ve stát�. Kup�íkladu zna�né zásoby hn�dého uhlí �i lignitu se 

využívají pro výrobu energie v �ecku a v �ástech Polska, stejn� tak i v N�mecku. Zvlášt�
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práv� v N�mecku je d�raz kladen na výstavbu moderních práškových hn�douhelných 

pr�tla�ných kotl� s co nejvyššími parametry, nebo� s hn�dým uhlím se v sou�asnosti po�ítá 

jako s jedním z hlavních paliv pro n�meckou energetiku. Ve Finsku a Irsku se za nejv�tší 

zdroj energie považuje rašelina. Podíváme-li se do Francie, tak tam hlavní �ást energetické 

pot�eby státu obstarávají p�edevším jaderné elektrárny a využití fosilních paliv je omezeno jen 

na malý po�et špi�kových za�ízení. Tradi�n� v �ele vývoje uhelných elektráren s vysokou 

ú�inností stálo Dánsko. D�vodem je, že palivo pro své elektrárny musí dovážet, a proto se 

snaží jít cestou USC blok�. V Dánsku rovn�ž existuje velký podíl využitelnosti obnovitelných 

zdroj� energie, což vedlo k instalaci v�trných elektráren a menších tepláren spalujících zemní 

plyn a biomasu. Tato alternativa vzhledem k nízkým spolehlivostem dodávky naopak ješt�

podpo�ila tendenci výstavby nových elektrárenských blok� s vysokou ú�inností. Velká 

pr�myslová velmoc, jakou je Japonsko, je rovn�ž odkázána na dovoz primárních 

energetických zdroj�. Jejich využití musí proto být co nejefektivn�jší. Jedním ze zp�sob�, jak 

toho docílit je i obnova starších energetických za�ízení za nové, modern�jší technologie [2,3].  

Dominantní složkou energetické spot�eby jsou a v budoucnu by stále m�la tvo�it 

fosilní paliva. Návrat uhlí jako hlavního zdroje elekt�iny je zvratem dosavadního trendu, kdy 

v p�edešlých letech byl plyn preferovan�jším palivem. Plyn se ocitl v nemilosti z d�vodu 

obav, doprovázející bezpe�nost jeho dodávek. K op�tovnému p�íklonu k uhlí dopomáhají i 

technologické zm�ny, které zap�í�inily snižování ne�istot a emisí oxidu uhli�itého, 

vznikajících z tohoto energetického zdroje. Celosv�tové zásoby uhlí by podle r�zných studií 

m�ly být vy�erpány z�ejm� za 200 let, což je vzhledem ke konkuren�ním zásobám ropy a 

zemního plynu mnohem déle. V sou�asné dob� se ve sv�t� z uhlí vyrábí více než 44% veškeré 

spot�ebované elektrické energie, v Evrop� p�ibližn� jedna t�etina [4]. 

2.2. Postavení uhelné energetiky v �eské republice 

V �eské republice se nejvíce elektrické energie vyrábí v tepelných (asi 66%), 

jaderných (30%) a vodních (3,7%) elektrárnách, p�i�emž výsledky pocházejí z roku 2005 [5]. 

Dominantním výrobcem elektrické energie je akciová spole�nost �EZ, která na území �eské 

republiky provozuje celkov� 15 uhelných elektráren. Hlavním palivem v �eských tepelných 

elektrárnách je p�edevším severo�eské hn�dé uhlí, které je tém�� výhradn� t�ženo 

v povrchových dolech. Z praktických d�vod�, ušet�ení náklad� na dopravu, je v�tšina 

elektráren situována práv� do bezprost�ední blízkosti takovýchto dol� v severních a 
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v severozápadních �echách. �erné uhlí se na území �eské republiky spaluje nap�íklad 

v elektrárnách D�tmarovice, Energetika Vítkovice a T�ebovice. �eská republika v sou�asnosti 

disponuje dostate�nými zásobami hn�dého uhlí, aby byla schopna zajistit fungování výroby 

elektrické energie následujících 25 let, tedy až do roku 2038, což je v dob�, kdy se 

p�edpokládá, že Evropská unie bude muset až 70% pot�ebné energie dovážet. Krom� hn�dého 

a �erného uhlí se v tepelných elektrárnách na našem území spaluje biomasa (elektrárna 

Hodonín) a lehký topný olej (elektrárna Št�tí) [5,6,7]. 

  

Z historického hlediska došlo k nejv�tšímu rozší�ení výroby elektrické energie i tepla 

na našem území od konce šedesátých let do poloviny osmdesátých let 20. století, aby tak byla 

pokryta nar�stající spot�eba elektrické energie (obr. 2). V tomto �asovém rozmezí byly 

uvedeny do provozu prakticky všechny bloky s kapacitou 200 a 210 MWe, 500MWe blok 

v elektrárn� M�lník a ješt� dnes provozované bloky 110 MWe [7].  

�

Obr. 2. Dlouhodobý vývoj spot�eby elekt�iny v �R (1919-2012) [8].

Budeme-li se zabývat výhodami tepelných elektráren, musíme brát v potaz pom�rn�

dobrou možnost regulace výkonu. Najížd�ní uhelných elektrárenských se pohybuje v rámci 

n�kolika hodin, odstavení lze naproti tomu, i p�es svou neekonomi�nost, provést prakticky 

okamžit�. Naopak jednou z hlavních nevýhod je pom�rn� nízká ú�innost výroby. Hlavní 

metody zvyšování ú�innosti tepelných elektráren budou dále uvedeny v kapitole 2.3 [4,6]. 

Jak již bylo uvedeno na konci kapitoly 2.1, v sou�asné dob� se ve sv�t� z uhlí vyrábí 

více než 44 % veškeré spot�ebovávané elektrické energie, zatímco v Evrop� p�ibližn� jedna 

t�etina. Na území �eské republiky se uhelné elektrárny podílejí na výrob� elektrické energie 

zhruba 66 %, a to i p�es zavedení do provozu jaderné elektrárny Temelín, kdy došlo ke 

skokovému rozší�ení instalovaného výkonu. Uhelné elektrárny jsou tedy stále nejv�tšími 
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výrobci elektrické energie v �R. Jedním z p�edpoklad�, aby byly uhelné elektrárny schopny 

udržet tento sv�j v�tšinový podíl, pokryly neustále se zvyšující spot�ebu elektrické energie 

v �R (obr. 3) a nezaostávaly za v�deckotechnickým pokrokem, je neustálý rozvoj v oblasti 

zvyšování energetické ú�innosti elektráren [4,6]. 

�

Obr. 3. Predikce brutto spot�eby elektrické energie v �R do r. 2050 [8]. 

2.3. Zvyšování ú�innosti tepelných elektráren 

Od konce osmdesátých let 20. století probíhá v celosv�tovém m��ítku intenzivní vývoj 

sm��ující ke zvýšení ú�innosti tepelných elektráren. Hlavním zp�sobem, kterým lze navýšit 

tepelnou ú�innost, je p�edevším zvýšení parametr� páry na tzv. nadkritické parametry páry, 

které jsou v sou�asnosti dosahovány u p�evážné v�tšiny nov� spušt�ných i modernizovaných 

elektráren. Za nadkritické parametry páry m�žeme považovat ty, které dosahují vyšších 

hodnot než tzv. kritický bod, který je charakterizován tlakem 22,1 MPa a teplotou 374,15˚C, 

kdy sytá voda p�echází p�ímo v sytou páru, nikoliv v dvoufázovou sm�s ozna�ovanou jako 

mokrá pára. U elektrárenských blok� pracujících s párou nad kritickým bodem m�žeme 

provést ješt� dodate�né rozd�lení na super-kritické a ultra-super-kritické parametry páry [3,9]. 

U tlak� p�es 260 bar a teploty kolem 600˚C hovo�íme o super-kritických parametrech 

páry a u tlak� nad 300 bar a teploty nad 600˚C se hovo�í o ultra-super-kritických (USC) 

parametrech páry, p�i kterých neexistuje rozdíl mezi plynným a kapalným skupenstvím. 

Vývoj tepelných elektráren je tím pádem úzce spjat s vývojem žárupevných ocelí. Mezi 

nejd�ležit�jší požadavky, které jsou na tyto oceli kladeny, m�žeme uvést [3,9]: 

• vyšší mez pevnosti p�i te�ení, 

• vynikající odolnost proti oxidaci na stran� vodní páry, 

• odolnost proti korozi za zvýšených teplot. 



   

8 

Tyto požadavky se mohou dále lišit v závislosti podle ur�ení. Jako p�íklad m�žeme 

uvést n�které základní typy komponent tepelných elektráren, vyráb�jících se z žárupevných 

materiál� [10]: 

• membránové st�ny kotl�, 

• koncové díly spalinových p�eh�ívák� a p�ih�ívák� páry, 

• hlavní parní potrubí, 

• lopatky a sk�í� parní turbíny. 

Primární silou, která v pr�b�hu minulého století rozhodovala o dosahování vyšší 

ú�innosti tepelných elektráren, bylo tedy zvyšování parametr� páry. Trend takového vývoje je 

na p�íkladu Japonska znázorn�n na obr. 4 [11]. 

�

Obr. 4. Trend zvyšování parametr� páry v Japonsku. [11]. 

Na po�átku 20. století se parametry páry u uhelných kotl� pohybovaly v oblasti 

podkritických tlak� s teplotou p�ibližn� 200˚C. P�i takovýchto parametrech bylo dosahováno 

12% ú�innosti pracovních cykl�. Obdobím, kdy došlo k výrazn�jšímu vývoji jak žárupevných 

materiál�, tak i parních kotl� a turbín byl konec 2. sv�tové války. Bylo dosahováno 

spolehlivého provozu p�i tlacích 9 MPa a teplot� tém�� 510˚C. Podíváme-li se na proces 

zvyšování ú�innosti ve druhé polovin� 20. století a vývoj nadkritických uhelných blok�, tak 

teplota páry byla na konci 50. let zvýšena z maximální hodnoty 538˚C na 566˚C a na této 

teplot� z�stala až do p�elomu 80. a 90. let. Tento útlum ve vývoji lze zd�vodnit tehdejšími 

extremními nároky na drahé vysoce legované materiály, jejichž užití p�i tehdejší relativn�

nízké cen� paliv nemohlo ekonomicky obstát. Zlomem, jenž op�t inicioval v�tší zájem o 

zvýšení ú�innosti energetických p�em�n, byla ropná krize v roce 1973 a následn� i v roce 
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1979. Výsledkem byl vývoj nových modifikovaných materiál� na bázi chrómu s feriticko-

martenzitickou strukturou, a tím se otev�ely nové perspektivy a za�ala etapa budování nových 

tepelných elektráren, pracujících za teplot p�evyšujících 600˚C a tlak� vyšších než 25 MPa. 

V sou�asné dob� se intenzivn� pracuje na vývoji nových materiál�, které by umožnily 

dosažení ješt� vyšších parametr� páry s teplotou 720˚C a s tlaky vyššími než 30 MPa, 

nemluv� o zpracovaných výhledech, které se zaobírají trendy vývoje po roce 2020. K t�mto 

ú�el�m je však zapot�ebí opustit materiály na bázi ocelí a p�ejít k výrob�, zpracování a 

testování nových superslitin na bázi niklu [3,10,11,12]. 

  Nedávno se však v�etn� neustálého rozvoje v oblasti zvyšování ú�innosti stále více 

pozornost p�iklání ke snižování emisí CO2 a dioxin� a dalších nebezpe�ných plyn� pro 

životní prost�edí [11,12]. 

Dosažený stav i výhled ú�innosti parametr� páry uhelných elektráren lze tedy stru�n�

charakterizovat a shrnout následujícím rozd�lením [10,13]: 

• standardní – starší podkritické i nadkritické bloky s pr�m�rnou �istou ú�inností 

v Evrop� okolo 35%. Horní mez parametr� páry se pohybovala kolem hodnot 

18MPa/560˚C, 

• stávající špi�ka – „Generace 600“ s tlakem kolem 30MPa a teplotou par t�sna nad 

hranicí 600˚C a s dosaženou ú�inností až 47%. Jako mezní parametry se u této 

generace uvád�jí 33MPa/610˚C, 

• aktuální vývoj – „Generace 700“ s tlakem v rozmezí do 35-37,5 MPa, maximální 

teplotou páry 700-720˚C a �istou ú�inností až 54%, 

• výhled – po roce 2020 by m�la být zavedena nová „Generaca 800“, s maximální 

teplotou páry pohybující se v oblasti okolo 800˚C a s �istou ú�inností vyšší než 55%. 

Pro srovnání lze uvést, že tato hodnota je o polovinu vyšší než p�evážná �ást 

sou�asných instalovaných blok� na území �R. 

Obr. 5 znázor�uje historický vývoj kapacity uhelných elektráren v Japonsku od roku 

1960 až do roku 2005. Jak je patrné, neustále dochází ke zvyšování kapacity, p�i�emž 

minimáln� polovina její hodnoty je vyráb�na s využitím USC technologie [11]. 
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Obr. 5. Vývoj kapacity uhelných elektráren v Japonsku [11]. 

2.4. Rozd�lení a vývoj moderních žárupevných ocelí 

Rozvoj žárupevných ocelí, které jsou charakteristické vysokou odolností proti te�ení, 

byl vždy klí�em k výstavb� nových tepelných a jaderných elektráren. Žárupevné oceli 

m�žeme rozd�lit do dvou základních skupin [12,14]: 

• feritické oceli 

- nelegované (uhlíkové) oceli pro pracovní teploty (400-450˚C), 

- nízkolegované oceli (540-565˚C), 

- vysokolegované chrómové oceli (do 620˚C), 

• austenitické oceli (do 750˚C). 

U jednotlivých typ� žárupevných ocelí je jejich použitelnost obvykle dána rozsahem 

pracovních teplot a p�edevším maximální teplotou použitelnosti, která se u nízkolegovaných 

ocelí pohybuje max. do 565˚C a u austenitických ocelí až do teplot blížících se 750˚C. 

Historický vývoj žárupevných ocelí vzhledem k jejich hodnotám meze pevnosti p�i te�ení pro 

teplotu 600˚C a dobu 100 000 hodin je uveden na obr. 6 [14]. 
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Obr. 6. Historický vývoj žárupevných materiál� [11]. 

2.4.1. Feritické oceli 

Feritické oceli tvo�í základní skupinu žárupevných materiál�. Zahrnují po�etnou 

skupinu typ� ocelí, odlišujících se mezi sebou chemickým složením, strukturou po tepelném 

zpracování a použitím. P�i konstrukci energetických za�ízení je jejich maximální interval 

použitelnosti v rozmezí od 540˚C u nízkolegovaných a 620˚C u vysokolegovaných ocelí. Tato 

rozmezí p�ípustných pracovních teplot jsou determinována jejich žáruvzdorností a korozní 

odolností. Bereme-li v potaz požadovanou dlouhodobou odolnost proti te�ení, jsou skute�né 

pracovní teploty obecn� nižší o n�kolik desítek stup��. P�ekro�ením doporu�ených 

provozních teplot m�že u feritických ocelí dojít k neúm�rn� vysoké oxidaci povrchu, poklesu 

meze kluzu, �i k vzr�stu nebezpe�í vzniku trhlin [14,15] 

�

Hlavní požadavky, které by m�ly spl�ovat feritické oceli [16]: 

• dobrá sva�itelnost, 

• zachování strukturní stability b�hem celé doby životnosti, 

• zachování výborných creepových vlastností a vysoké meze pevnosti p�i te�ení. Toho 

m�žeme dosáhnout optimálním legováním r�zných prvk�, které: 

- zpev�ují tuhý roztok (W, Mo), 
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- vytvá�ejí jemn� dispergované fáze – karbidy a nitridy (Cr, Mo, W, V, Ti, Nb), 

- p�ízniv� ovliv�ují vlastnosti hranic zrn (B). 

2.4.1.1. Nelegované a nízkolegované žárupevné oceli 

Provozní teploty u nelegovaných feritických ocelí používaných v moderních 

za�ízeních se pohybují maximáln� do teploty 450˚C. Mezi prvky, kterými jsou tyto oceli 

mikrolegovány pat�í p�edevším vanad a niob. Žárupevnosti je dosaženo precipita�ním 

zpevn�ním fázemi typu V(C,N) a Nb(C,N) [16]. 

Pro sou�ásti tlakových systém� tepelných energetických za�ízení pracujících do 570˚C 

jsou nejvíce preferovány nízkolegované oceli. Tyto oceli m�žeme rozd�lit na dva základní 

typy. Na základní CrMo oceli, nebo na modifikované CrMoV oceli [14,16]. 

Pro konstrukci v�tšiny energetických blok� byla v pr�b�hu posledních 30 let v �R 

výhradn� používána ocel typu 0,5Cr-0,5Mo-0,25V, zatímco v Evrop� byla spíše 

up�ednost�ována CrMo ocel typu 2,2Cr-1Mo, jakou je nap�. ocel T22 (10CrMo9-10), a to i 

p�esto, že mez pevnosti p�i te�ení je nižší, než u CrMoV ocelí. Jedním z možných d�vod�

bylo p�edevším nedokonalé zvládnutí technologických problém� u sva�ování, které se u 

CrMoV oceli vyskytovaly. V dnešní dob� jsou však už CrMo oceli b�žn� nahrazovány 

moderními CrMoV ocelemi. Tyto moderní žárupevné oceli vycházejí z poznatk� výzkum�, 

které probíhaly v sedmdesátých letech minulého století zárove� v Japonsku a v západní 

Evrop� s cílem zdokonalit chemické složení oceli typu 2,25Cr-1Mo. Bylo zjišt�no, že prvkem 

s velmi p�íznivým vlivem na žáruvzdornost nízkolegovaných ocelí je niob. Tento prvek je 

schopen tvo�it stabilní disperzní fáze typu MX (obr. 7) [15,16,17].   

�

Obr. 7. Disperzní �ástice fáze NbCN blokující pohyb dislokací ve feritu oceli 2,25Cr-1Mo-Nb po te�ení 

500˚C/180MPa/7640h [15]. 
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 Vývoj nových nízkolegovaných ocelí koncem sedmdesátých let byl zam��en 

p�edevším na zvýšení užitných vlastností pro membránové vodní st�ny kotl� a mezistup�ové 

p�eh�íva�e v kotlích a vedl k vytvo�ení dvou nových typ� nízkolegovaných ocelí, které 

nahradily p�vodní CrMo oceli. Ocel HCM2S byla vyvinuta japonskou firmou SUMIMOTO. 

Obdobné chemické složení m�la v Evrop� vyvinutá ocel T23 (7CrWVMoNb9-6). Jako základ 

posloužila CrMo ocel a legujícími prvky byly wolfram, vanad, niob a malé množství boru. 

Výsledný soubor vlastností byl rozhodn� výhodn�jší než základní ocel typu 2,25Cr-1Mo, tzn. 

vyšší základní mechanické vlastnosti, vyšší pevnost proti te�ení a taktéž žáruvzdornost p�i 

rozsahu teplot do 600˚C. Taktéž v Evrop� ve firm� Mannesmann byla vyrobena ocel T24 

(7CrMoVTiB7-7). Chemické složení vybraných nízkolegovaných ocelí je uvedeno v     

tabulce 1. O�ekávaná teplota membránových st�n m�la v nových konstrukcích kotl�

dosahovat teploty okolo 550˚C. P�i této teplot� byla hodnota extrapolované mezi pevnosti u 

oceli T23 stanovena na 152 MPa [9,14,15]. 

Tabulka 1. Chemické složení nových nízkolegovaných ocelí (% hm.) [15]. 

Ozna�ení 
oceli 

Obsahy prvk� [% hm.] 
C Cr Mo V W Nb Ti B N 

T22 0,15 2,25 1,0 - - - - - - 
T23 0,06 2,25 0,2 0,25 1,6 0,05 - 0,06 	0,03 
T24 0,05-0,10 2,4 1 0,25 - - 0,07 0,07 0,012 

V posledních letech dochází v Evrop� ke stavb� n�kolika ultra-super-kritických (USC) 

blok� tepelných elektráren s využitím práv� ocelí T23 a T24. Tyto výstavby jsou však 

doprovázeny zásadními problémy týkajících se svarových spoj� u membránových st�n. 

Sva�ování membránových st�n se u oceli T24 provádí bez popoušt�ní. K praskání svarových 

spoj� pak dochází bu
 již v procesu výroby, nebo následn� ve zkušebním provozu [9]. 

2.4.1.2. Vysokolegované žárupevné oceli 

Mezi nejvýznamn�jší skupinu pat�ící do žárupevných ocelí považujeme modifikované 

9-12% Cr, jejichž rozvoj byl úzce spjat s rozvojem tepelné energetiky v posledních cca 30 

letech a s tím rostoucími požadavky kladenými na tyto oceli. Doposud používané 

nízkolegované oceli už nedokázaly pod neustálou snahou o zvyšování ú�innosti USC blok�

na základ� r�stu parametr� páry a také životnosti a spolehlivosti tyto požadavky nadále 

spl�ovat, a proto docházelo k modernizaci t�chto ocelí. Jako nejefektivn�jší zp�sob se ukázala 
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modifikace chemického složení, která byla založená na snížení obsahu C, dále na p�ísad� W 

v množství 1-2% a mikrolegur Nb, B a N [12,15]. 

Hlavní výhodou t�chto modifikovaných žárupevných ocelí oproti nízkolegovaným je, 

že mají dostate�nou odolnost proti oxidaci ve vodní pá�e p�i teplot� do 600˚C a 

vysokoteplotní korozi v prost�edí spalin obsahujících síru, p�i teplot� st�ny trubky do 650˚C, 

kterými jsou tyto oceli v tepelných elektrárnách vystaveny [14]. 

Mezníkem ve vývoji 9-12% Cr ocelích byla ocel P91 (9Cr1MoVNbN), která byla 

vyvinuta v 80. letech dvacátého století v USA a v sou�asnosti pat�í k základním typ�m 

žárupevných chrómových ocelí. Jejím prvním použitím na výrobu rour v elektrárn� OPOLE 

bylo dosaženo snížení hmotnosti potrubí o cca 30%, a tím bylo dosaženo snížení investi�ních 

a provozních úspor. Oproti p�edešlé chrómové oceli typu X20CrMoV se zlepšení užitných 

vlastností dosáhlo zvýšením obsahu prvk� vanadu, niobu a dusíku. Naopak snížením obsahu 

uhlíku oproti používané zna�ce oceli X20CrMoV 12-1 bylo dosaženo lepší sva�itelnosti. 

P�ísadami t�chto prvk� se vytvá�í termodynamicky i rozm�rov� stabilní precipitáty typu VN a 

Nb(C,N). [15,17]. 

V posledních letech existují dv� tendence v rozvoji feritických (martenzitických) 

ocelí, které jsou užívány pro konstrukci p�eh�ívák� páry s pracovní teplotou 580 - 620˚C, 

konkrétn� [15]: 

• oceli s modifikovaným chemickým složením, obsahující kolem 9% Cr s p�ísadou Mo 

a V, jako nap�. P/T 92, NF616, E911, které dodate�n� obsahují 1-2% wolframu a 

mikrolegury, jako nap�. Nb, N a B, 

• oceli s modifikovaným chemickým složením, obsahující kolem 12% Cr s p�ísadou Mo 

a V, jako nap�. NF 12, TB12M, HCM12, HCM12A, HR1200, které dodate�n�

obsahují 1-2% wolframu, Nb, Ni, Cu nebo Co a mikrolegury, jako nap�. Nb, N a B. 

Srovnávací charakteristiky pevnosti p�i te�ení a rozší�ení oblasti použitelnosti nových 

martenzitických ocelí jsou uvedeny na obr. 8 [15]. 
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Obr. 8. Rozší�ení oblasti použitelnosti nových martenzitických ocelí [15]. 

 Ocel P/T 92 má nejsiln�jší pozici na evropském i americkém trhu. Její chemické 

složení je podobné oceli P/T 91. Mezi základními rozdíly bylo navýšení obsahu wolframu na 

úkor molybdenu, což vede k vyššímu množství Lavesových fází, a taktéž malá p�ísada boru, 

jejíž p�ítomnost optimalizuje žárupevné vlastnosti. Tvo�í se tepeln� stabilní precipitáty 

M23(C,B)6. Nejvyšší uplatn�ní tato ocel nachází p�edevším p�i výrob� rotor� a trubek. 

P�íklady chemického složení nejb�žn�jších zna�ek této skupiny ocelí jsou uvedeny v    

tabulce 2 [15,16,17]. 

Tabulka 2. Porovnání chemického složení standardních a nových chrómových ocelí 8-12% Cr pro aplikace v 

energetice [15]. 

Ozna�ení oceli Doporu�ené chemické složení [hm.%] 
C S P Cr Mo W Ni V Nb B N  Cu 

X10CrMoVNb91 
T/P91 

0,08 
0,12 

max. 
0,015 

max. 
0,020

8,00 
9,00 

0,85 
1,05 - 

max. 
0,40 

0,18 
0,25 

0,06 
0,10 - 

0,030 
0,070

max. 
0,25 

NF616 
T/P92 

0,07 
0,13 

max. 
0,010 

max. 
0,020

8,50 
9,50 

0,30 
0,60 

1,50 
2,00 

max. 
0,40 

0,15 
0,25 

0,04 
0,09 

0,001 
0,016 

0,030 
0,070 - 

E911 
0,09 
0,13 

max. 
0,010 

max. 
0,020

8,50 
9,50 

0,90 
1,10 

0,90 
1,10 

0,10 
0,40 

0,18 
0,25 

0,060 
0,100

max. 
0,006 

0,060 
0,080 - 

HCM12 
max. 
0,14 

max. 
0,030 

max. 
0,030

11,0 
13,0 

0,80 
1,20 

0,80 
1,20 - 

0,20 
0,30 

max. 
0,20 - - - 

 Modifikované oceli s obsahem 9-12% Cr jsou používány ve stavu kaleném na vzduchu 

a popušt�ném. Rozhodující vliv na omezení r�stu zrna mají nerozpušt�né karbonitridy niobu 

b�hem austenitizace, která obvykle probíhá nad teplotou Ac3 (1020-1100˚C). B�hem 

tepelného zpracování musíme zajistit, aby teplota austenitizace nep�ekro�ila 1100˚C, nebo� se 

tím neúm�rn� zvyšuje obsah nežádoucího delta feritu. Teplota popoušt�ní se pohybuje 

v rozmezí 600 - 800˚C, se snahou dosáhnout co nejlepší strukturní stability. V závislosti na 

chemickém složení, tepelném zpracování a provozních podmínkách tyto oceli vykazují 
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strukturu popušt�ného martenzitu s karbidy typu M23C6 a disperzními fázemi typu MX a MN 

i feritem delta [14,15]. 

 Další skupinou žárupevných ocelí jsou oceli austenitické, kterým je v této diplomové 

práci v�nována obsáhlejší �ást v následující kapitole 3. 
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3. NOVÉ AUSTENITICKÉ OCELI PRO USC BLOKY A 

JEJICH MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY 

Teplotn� vysoko namáhané sou�ásti, jako jsou nap�. p�ih�ívákové a p�eh�ívákové 

trubky kotl�, pracují za teplot p�evyšující 650˚C (USC parametry páry), tedy v oblasti teplot, 

které jsou pro feritické oceli limitující. Feritické oceli byly proto nahrazeny austenitickými, 

nebo� zm�nou struktury oceli z feritické na austenitickou dochází k výraznému nár�stu 

žárupevnosti a také i žáruvzdornosti. Teplotní interval použitelnosti této skupiny 

vysokoteplotních konstruk�ních materiál� je v rozmezí od 550 do 700˚C a nachází se tak mezi 

vysoko-chrómovými žárupevnými ocelemi s feritickou matricí a slitinami na bázi Ni a Co 

(obr. 9) [14,15]. 

�

Obr. 9. Teplotní rozmezí �asové pevnosti p�i te�ení RmT/1000 a RmT/100 000 hlavních skupin žuropevných slitin [15]. 

Austenitické žárupevné oceli mají na rozdíl od feritických mnohem nižší hodnoty 

meze kluzu v širokém rozmezí teplot, ale zachovávají si výbornou korozní odolnost. Taktéž 

dochází ke zvýšení meze pevnosti p�i te�ení. Základním tepelným zpracováním používaným u 

austenitických žárupevných ocelí je rozpoušt�cí žíhání probíhající p�i teplotách okolo       

1000 - 1100˚C. Výjimku tvo�í pouze n�které typy, u kterých se využívá precipita�ní zpevn�ní. 

P�i rozpoušt�cím žíhání musí docházet k rozpoušt�ní karbid�, aniž by zhrublo austenitické zrn. 

U stabilizovaných austenitických žárupevných ocelí se provádí navíc ješt� stabiliza�ní žíhání 

v rozmezí teplot od 850 do 870˚C, kdy se uhlík váže na Ti nebo Nb jako karbid TiC nebo 

NbC [14,15] . 
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Vysoká žárupevnost se u t�chto ocelí získává dále p�ísadou legujících prvk�, jako nap�. 

Mo, Nb, Ti, V, W, Co, Cu, jejichž obsah se pohybuje od n�kolika desetin do n�kolika procent. 

P�idáním N se m�že dále dosáhnout zvýšení jak meze kluzu tak i creepových vlastností [15]. 

3.1. Vliv legujících prvk� u austenitických ocelí 

P�ítomné legující prvky v t�chto ocelích lze rozd�lit na 6 základních skupin podle 

jejich charakteru p�sobení na strukturu a s ní spjaté vlastnosti ocelí. T�chto 6 základních 

skupin je charakterizováno následujícími skupinami prvk� [15]: 

• tvo�ící tuhý roztok �, tzn. austenitickou fázi – (Fe, Ni, Cr), 

• intersticiální prvky zpev�ující matrici a vytvá�ející sekundární fáze – (C, N), 

• rozpoušt�jící se v austenitu s p�íznivým vlivem na zpevn�ní – (Mo, W, V, Co), 

• stabilizující (vyvazující) uhlík a dusík – Ti, Nb, Ta a Zr, 

• zvyšující disperzi sekundárních fází a modifikující procesy precipitace na hranicích 

zrn – (B a Zr), 

• zajiš�ující zpevn�ní intermetalickými fázemi, hlavn� fází �´ - Ni3(Ti,Al) – Ti, Al, Nb. 

3.1.1. P�sobení chrómu a niklu 

U austenitických žárupevných ocelí se obecn� snižuje obsah chrómu a naopak zvyšuje 

obsah niklu, aby bylo dosaženo zvýšení stability austenitu a zamezení vzniku feritu ve 

výchozí struktu�e, nebo� ferit obohacený prvky, jako nap�. Cr, Mo a Nb se p�i teplotách nad 

500˚C rozpadá na Cr23C6 a fázi �. Fáze � se vylu�uje práv� z feritu, jehož obsah chrómu bude 

vyšší než v austenitu. Karbidy Cr23C6 se p�i dlouhodobém zatížení za zvýšených teplot 

rozpoušt�jí, a tak obohacují chrómem lokální oblasti austenitu a vytvá�ejí tím v t�chto 

oblastech p�íznivé podmínky pro vylu�ování fáze �. Ta m�že rovn�ž nukleovat práv� na 

karbidech Cr23C6 a celkov� má vylu�ování fáze � v austenitických žárupevných ocelích p�i 

použití nad teplotou 600˚C nežádoucí ú�inky v podob� poklesu houževnatosti [15]. 

3.1.2. P�sobení uhlíku a dusíku 

Žárupevné austenitické oceli jsou kv�li vazb� s uhlíkem p�evážn� stabilizovány prvky, 

jako nap�. Ti, Nb a Zr. Uhlík a dusík významn� ovliv�ují p�edevším pevnosti p�i te�ení 

dv�ma zp�soby [15]: 
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• jako intersticiální prvky rozpušt�né v tuhém roztoku austenitu, 

• vytvá�ením sekundárních fází - karbid� a nitrid�. 

D�ležité je brát v potaz, že p�echod intersticiálních prvk� do karbidických fází 

zmenšuje ú�inek zpevn�ní tuhého roztoku austenitu s prodlužováním doby vzájemného 

p�sobení nap�tí a teploty [15].  

Obecn� má dusík siln�jší vliv než uhlík na snížení plastických vlastností u 

austenitických ocelí, které jsou vystaveny soub�žnému vlivu nap�tí a teploty a tento vliv lze 

spojit s rozdílným pr�b�hem precipita�ních proces�. Nitridy Cr2N nebo v p�ítomnosti      

niobu - (NbCr)N vylou�ené v matrici mají nep�íznivý vliv na plastické vlastnosti jak za 

zvýšených, tak i za pokojových teplot. Pokud však p�ídavek dusíku nep�esahuje koncentraci 

0,15%, má p�ídavek dusíku v austenitických žárupevných ocelích naopak p�íznivý vliv jak na 

nár�st odolnosti proti te�ení, tak i na nár�st meze kluzu R0,2. Obecn� austenitické oceli 

obsahují od 0,10 do 0,15% dusíku [15,17]. 

3.1.3. Prvky zpev�ující austenit 

V substitu�ním tuhém roztoku austenitu pat�í k hlavním p�ítomným prvk�m už 

zmín�ný nikl, ale i další prvky, jako nap�. molybden, wolfram, vanad a kobalt. První 

vylou�enou fází je karbid chrómu M23C6, který obsahuje i molybden. Dalšími vylou�enými 

fázemi v po�adí jsou Lavesovy fáze a fáze  a �. Výb�rem vhodného chemického složení 

oceli se dá zpomalit vylu�ování fáze � a  a ochuzení austenitu o legující prvky. Druhou 

v po�adí vylou�enou fází je Lavesova, konkrétn� Fe2Mo s hexagonální strukturou. Vylu�uje 

se primárn� na hranicích zrn a p�ízniv� ovliv�uje odolnost oceli proti te�ení. Jestliže 

stabilizujeme uhlík a dusík, zvýšíme ú�inek molybdenu na zpevn�ní austenitu. Zvýšení 

odolnosti proti te�ení u austenitických ocelí m�že být docíleno krom molybdenu (p�i obsazích 

kolem 2,0% Mo) i niobem (0,7% Nb). Vanad jako karbidotvorný prvek ztrácí v ocelích 

s vysokým obsahem chrómu význam, nebo� v nich netvo�í stabilní karbidy a nemá tedy žádný 

ú�inek proti mezikrystalové korozi v austenitických žárupevných ocelích. P�ísada vanadu je 

podmín�na p�ítomností niobu a zvýšeným obsahem dusíku, použitými ve stabilizovaných 

ocelích. P�ísada kobaltu v austenitu má p�íznivý vliv na rozpustnost karbid� p�i teplot�

rozpoušt�ní, což zlepšuje pr�b�h precipitace b�hem žíhání nebo exploatace. Zvýšené obsahy 

uhlíku, dusíku i karbidotvorných prvk� proto nemají u austenitických ocelí s p�ídavkem 
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kobaltu negativní vliv. U ocelí obsahující kobalt je také zvýšená odolnost proti te�ení docílena 

p�edevším zpev�ujícím ú�inkem vylou�ených karbid� [15,17,18]. 

3.1.4. Prvky stabilizující uhlík a dusík 

U žárupevných austenitických ocelí jsou kv�li vazb� s uhlíkem p�idávány prvky, jako 

nap�. Ti, Nb/Ta a Zr, které mají za úkol omezit vylu�ování karbidu chrómu po hranicích zrn 

austenitu a jejich druhotnou vlastností je zvyšování odolnosti proti te�ení. Celkov� m�žeme 

�íci, že nejpoužívan�jším stabilizujícím prvkem v austenitických žárupevných ocelích je niob. 

Titan rovn�ž v menší mí�e p�ispívá k nár�stu odolnosti proti te�ení vylu�ováním karbid� a 

nitrid� titanu, a to hlavn� na dislokacích. Za stejných podmínek u ocelí, které jsou 

stabilizovány niobem, dochází zárove� k vylu�ování karbonitridu niobu a Lavesovy fáze 

Fe2M obsahující niob a molybden. V prvním stádiu te�ení dochází nejprve k tvorb� karbidu 

M23C6, jenž se s postupem �asu vlivem p�sobení nap�tí a teploty rozpouští a sou�asn� se 

vylu�uje disperzní karbid NbC, který, jestliže je rovnom�rn� rozložen v matrici, má taktéž 

vysoký vliv na zvyšování odolnosti proti te�ení [15]. 

3.1.5. P�sobení boru 

Atomy boru jsou rozmíst�ny v d�sledku svého v�tšího atomového polom�ru, 

v porovnání s uhlíkem a dusíkem, v defektních oblastech hranic zrn, kde brání jejich 

pokluz�m a difúzním proces�m. Vylu�ování karbid� M23C6 a fáze � se p�ídavkem boru 

výrazn� zpomaluje. Díky tomu nedochází k ochuzování legujících prvk� v oblastech hranic 

zrn a naopak se zintenzivní zpevn�ní tuhým roztokem. Oceli s p�ídavkem boru si zachovávají 

vysokou odolnost proti te�ení, ale stupe� sva�itelnosti t�chto ocelí se významn� zhoršuje [15].  

3.2. Nové typy austenitických ocelí 

Mezi nejznám�jší nové typy austenitických žárupevných ocelí, které v posledních 

letech našly nejv�tší uplatn�ní v zemích Evropy, USA a Japonska, pat�í oceli, jako nap�. 

TP347HFG, SUPER304H a XA704 s teplotou použitelnosti do 660˚C, dále oceli HR3C, 

Save25 a Sanicro25 s teplotou použitelnosti do 680˚C. Pro pracovní teploty p�ekra�ující 

hodnotu 680˚C se nejv�tšího uplatn�ní dostalo niklovým superslitinám a konkrétn� zna�kám, 

jako nap�. Inconel 617, Inconel 625, Inconel 740. Seznam nejpoužívan�jších zna�ek 
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austenitických ocelí a niklových slitin rozd�lených do t�í skupin podle teploty aplikace, v�etn�

nominálního složení, ASME kódu a preferované aplikace pro USC bloky jsou uvedeny 

v tabulce 3 [12,14]. 

Tabulka 3. Austenitické oceli a niklové slitiny pro USC bloky [12]. 

�

 Austenitické žárupevné oceli pro USC kotle m�žeme podle chemického složení 

rozd�lit na dv� t�ídy. První t�ídou jsou 18% Cr oceli, které vykazují vynikající odolnost proti 

te�ení za vysokých teplot a zárove� odolnost v��i parní oxidaci v d�sledku jejich jemnozrnné 

mikrostruktury. Druhou t�ídu poté tvo�í 20-25% Cr oceli, které byly vyvinuty za ú�elem 

zlepšení odolnosti proti korozi. Na obr. 10 jsou znázorn�ny závislosti dovoleného nap�tí na 

teplot� pro jednotlivé typy ocelí spadajících do obou t�íd austenitických žárupevných ocelí 

[12]. 

�

Obr. 10. Závislost dovoleného nap�tí na teplot� pro 18Cr-8Ni a 20-25Cr austenitické oceli [12]. 
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Mezi nejvyužívan�jší zna�ky ocelí, které se v sou�asnosti p�edevším uplat�ují pro 

stavbu p�eh�ívák� moderních USC kotl� na celém sv�t� lze uvést zejména oceli SUPER304H, 

TP347HFG a HR3C, jejichž vývoj z p�edešlých zna�ek pomocí p�ísad legujících prvk� pro 

docílení zvýšení žárupevnosti a korozní odolnosti je schematicky zakreslen na obr. 11. 

Hodnoty chemického složení, mechanických vlastností za zvýšených teplot a hodnoty meze 

pevnosti p�i te�ení jsou pro jednotlivé typy ocelí uvedeny v p�ílohách �. 1 – 7 [11,12]. 

�

Obr. 11. Graf vývoje moderních austenitických ocelí [12]. 

V rámci t�chto ocelí mohou být u trubek zvýšeny užitné vlastnosti použitím metody 

„shot peening“. Princip této metody je založen na tom, že vnit�ní povrch komponentu je 

podroben ost�iku malými kousky tvrdého materiálu (nap�. ocelové broky), což má za následek 

tvorbu p�íznivých tlakových pnutí. Užitím této metody je docíleno zvýšení životnosti za�ízení 

a posílení odolnosti proti korozi, zejména mezikrystalové, nebo� dochází v podpovrchové 

oblasti ke zjemn�ní zrna, a tím ke zrychlení difúze Cr po hranicích zrn k dopln�ní Cr [19]. 

3.2.1. Ocel TP347HFG 

Jemnozrnná austenitická ocel TP347H (18Cr-12Ni-Nb, podle stupnice ASTM velikost 

zrna �. 8-9) byla vyvinuta v posledních letech z hrubozrnné oceli TP347H (podle stupnice 

ASTM velikost zrna �. 4-5) pro pot�eby fosilních kotl�, zejména pro p�eh�íváky, pracujících 

v nadkritických parametrech páry (nad 600˚C). Ocel TP347H vykazuje velice dobrý soubor 

užitných vlastností – odolnost proti te�ení a oxidaci, které byly docíleny prost�ednictvím 

speciálního termo-mechanického procesu (obr. 12). Vliv teploty rozpoušt�cího žíhání na mez 
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pevnosti p�i te�ení a velikosti zrna u dvoustup�ového tepelného zpracování je p�ehledn�

znázorn�n na obr. 13 [12,15]. 

�

Obr. 12. Schémata výrobních proces� pro získání jemnozrnné struktury u ocelí 18Cr-9/12Ni-Nb a hrubozrnné 

struktury u konven�ní oceli TP347H [12]. 

�

Obr. 13. Schematické znázorn�ní vlivu teploty rozpoušt�cího žíhání na mez pevnosti p�i te�ení a velikosti zrna u 

termo-mechanického procesu [12]. 

Tepeln� deforma�ní zpracování, kterým je docíleno u oceli TP347HFG jemné zrno, se 

zajiš�uje precipitací disperzních karbid� NbC o pr�m�ru �ádov� 0,1 �m. Výhodou takto 

docíleného jemného zrna je, že dochází výrazn� k podpo�e transportu chrómu prost�ednictvím 

difúze po hranicích zrn. Výsledkem je pak vytvo�ení kompaktní vrstvy oxidu chrómu (Cr2O3) 

proti korozi v atmosfé�e p�eh�áté páry (obr. 14). [12,15]. 
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�
Obr. 14. Schematické znázorn�ní vytvá�ení oxidických vrstev na povrchu (a) jemnozrnné, (b) hrubozrnné 18Cr 

austenitické oceli [12]. 

Výsledná po�áte�ní mikrostruktura oceli TP347HFG se po dvoustup�ovém tepelném 

zpracování ve výsledku skládá z austenitické jemnozrnné matrice s rovnom�rn� rozptýlenými 

karbidy typu NbC, které z�stávají stabilní i p�i dlouhodobému te�ení za vysokých teplot, a 

karbid� M23C6, vyskytujících se p�edevším podél hranic zrn [12].

Na obr. 15 jsou uvedeny výsledky creepových zkoušek oceli TP347HFG pro p�t 

r�zných teplot zkoušení zpracované pomocí Larson-Millerovy parametrické rovnice. Doba 

trvání nejdelší zkoušky byla p�ibližn� 60 000 hodin p�i 600˚C. Tato hodnota je dosta�ující pro 

zajišt�ní v�rohodnosti extrapolace creepové odolnosti [12,20]. 

�

Obr. 15. Výsledky creepových zkoušek jemnozrnné oceli TP347HFG zpracované pomocí Larson-Millerova 

parametru [12]. 

3.2.2. Ocel SUPER304H 

Ocel SUPER304H nachází rovn�ž nejlepší uplatn�ní p�edevším jako materiál pro 

stavbu p�eh�ívák� u moderních USC kotl�. Tato ocel byla vyvinuta na základ� ocelí 
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Type304H a Type321H p�idáním legur m�di a dusíku. T�mito p�ídavky se docílilo zvýšení 

meze pevnosti p�i te�ení a zvýšení houževnatosti oceli vystavené ú�ink�m dlouhodobého 

namáhání v oblasti vysokých teplot. Na obr. 16 je ukázán vliv p�ísady m�di na zvýšení meze 

pevnosti p�i te�ení. Jak je z�ejmé, p�ísada Cu do 2% nemá výrazný vliv na zvýšení 

creepových vlastností. K výraznému nár�stu dochází až od 3 a více % Cu [12,20]. 

�

Obr. 16. Vliv Cu na creepové charakteristiky 18Cr-8Ni oceli [12]. 

Výsledná mikrostruktura oceli SUPER304H se skládá z jemnozrnné austenitické 

matrice s karbidy typu M23C6 , které jsou rovnom�rn� rozptýlené p�edevším podél hranic zrn, 

Cu �ástice a nitridy NbCrN. Cu-fáze je koherentní se základní matricí a má p�íznivý vliv na 

nár�st pevnosti proti te�ení a také zvyšuje korozní odolnost oceli SUPER304H. P�ídavky Cu a 

N mají rovn�ž p�íznivý vliv na stabilizaci austenitické matrice, �ímž je zamezeno tvorb�       

�-fáze i po delších dobách exploatace v teplotním rozmezí od 600 do 800˚C. Tepelné 

zpracování oceli SUPER304H je totožné, jako u p�edešlé oceli TP347HFG [12,20]. 

P�íklady pr�b�hu k�ivek te�ení jsou uvedeny na obr. 17, kde jsou výsledky creepových 

zkoušek oceli SUPER304H pro p�t r�zných teplot zkoušení zpracovány pomocí Larson-

Millerovy parametrické rovnice. Doba trvání nejdelší zkoušky byla 85 426,7 hodin p�i 600˚C 

a nap�tí 177 MPa, což dostate�n� garantuje v�rohodnost extrapolace creepové odolnosti až na 

2,5·105 hodin [20]. 
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�

Obr. 17. Výsledky creepových zkoušek oceli SUPER304H [12]. 

3.2.3. Ocel HR3C 

Ocel HR3C na rozdíl od oceli TP347HFG a SUPER304H spadá do t�ídy ocelí, které 

obsahují od 20 do 25% Cr. Vyšší obsah chrómu zajiš�uje vyšší odolnost proti korozi v 

p�eh�áté pá�e a nemusí být proto použito dvoustup�ové tepelné zpracování na zjemn�ní zrna 

jako v p�edešlých p�ípadech. Ocel HR3C vychází z oceli TP310 a zlepšení pevnostních 

vlastností p�i te�ení bylo docíleno p�ísadami Nb (0,4 - 0,5%), N (0,2%) a zvýšením obsahu Ni 

(20%). Konkrétní vliv obsah� N, Nb a Ni na pevnost p�i te�ení u oceli HRC znázor�uje     

obr. 18 [12,20]. 

�

Obr. 18. Vliv obsahu prvk� N, Nb a Ni na pevnost p�i te�ení u oceli HR3C [12]. 
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Výsledná mikrostruktura oceli HR3C se skládá z austenitické matrice s karbidy typu 

M23C6 vylou�enými podél hranic zrn a ze stabilních nitrid� NbCrN. Významn�jší p�ítomnost 

fáze �, která u oceli TP310 zp�sobovala výrazné zk�ehnutí, nebyla v p�ípad� oceli HR3C 

zjišt�na ani po dobách exploatace 30 000 hodin v teplotním rozmezí od 600 do 800˚C [12]. 

Výsledky creepových zkoušek oceli HR3C pro p�t r�zných teplot zkoušení 

zpracované pomocí Larson-Millerovy parametrické rovnice, kdy doba trvání nejdelší zkoušky 

byla 88 000 hodin p�i 700˚C a nap�tí 69 MPa, jsou uvedeny na obr. 19 [20]. 

�

Obr. 19. Výsledky creepových zkoušek oceli HR3C [12]. 



   

28 

4. METODY ZKOUŠENÍ A HODNOCENÍ CREEPOVÝCH 

CHARAKTERISTIK OCELÍ 

4.1. Creepové charakteristiky ocelí 

Mezi nejvýznamn�jší charakteristiky, kterými m�žeme popsat creepové vlastnosti dále 

pat�í [9]: 

• k�ivka te�ení � – t, 

• závislost � – t, 

• mez pevnosti p�i te�ení, 

• mez te�ení. 

4.1.1. K	ivka te�ení 

Pojmem k�ivka te�ení se ozna�uje graficky zobrazená závislost deformace (pom�rného 

prodloužení) na �ase (obr. 20). V závislosti na teplot� a nap�tí m�že tato k�ivka 

charakterizovat t�i druhy te�ení, které lze ozna�it jako [15,21,22]: 

• nízkoteplotní logaritmické, probíhající p�i T 	 0,3 Tt (teplota tavení), 

• vysokoteplotní, probíhající p�i T � 0,4 Tt a výše, u kterého jsou v závislosti deformace 

na �ase, rozlišovány další t�i základní stadia te�ení: 

- I. stadium - primární (nestacionární) te�ení, 

- II. stadium - sekundární (ustálené) te�ení, 

- III. stadium - terciální (zrychlené) te�ení, 

• difúzní, probíhající p�i T � 0,9 Tt. 

�

Obr. 20. Typické závislosti creepové deformace na �ase, u vysokoteplotního creepu je vyzna�ena oblast              

1 – primární creep, 2 – sekundární creep a 3 – terciální creep [21]. 
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 Z technického hlediska má nejv�tší význam vysokoteplotní te�ení, konkrétn� jeho 

druhé stádium sekundárního te�ení, a to jak pro projektování, tak i pro posuzování životnosti 

materiálu. V p�ípad� nízkoteplotního (logaritmického) te�ení je totiž deformace p�íliš malá, 

nachází se pod mezí p�ípustné deformace, a nem�že tak výrazn� ovlivnit mezní stav lomové 

nestability a te�ení nakonec ustává. Naopak u difúzního te�ení, probíhajícího p�i vysokých 

teplotách a vysokých aplikovaných nap�tích, m�že docházet k úplnému vymizení 

sekundárního (ustáleného) te�ení a v takovémto p�ípad� je z d�vodu vysoké deformace 

vylou�ena technická aplikace materiálu. V p�ípad� vysokoteplotní te�ení je rozhodující 

stádium sekundárního te�ení, a to z toho d�vodu, že první stadium probíhá jen velice krátkou 

dobu a že pro t�etí stadium je spojené s rozvojem pór�, kavit a mikrotrhlin, které vedou 

k p�etržení vzorku [15,21,22]. 

Druhou základní creepovou charakteristikou je k�ivka ur�ená závislostí � – t (nap�tí – 

doba do lomu) p�i konstantní teplot� (obr. 21), využívající se p�edevším p�i grafické metod�

extrapolace výsledk� zkoušek te�ení, kapitola 4.3.1 [15]. 

�

Obr. 21. Schematické charakteristiky odolnosti materiál� proti te�ení v systému � – t [15]. 

4.1.2. Mez pevnosti p	i te�ení 

Mez pevnosti p�i te�ení je další základní charakteristikou odolnosti materiálu proti 

te�ení. Ozna�uje se jako RmT 105/T, kde T je teplota zkoušení. P�edstavuje hodnotu nap�tí, p�i 

kterém dojde po uplynutí doby 105 hodin k p�etržení zkušebního vzorku. Hodnota meze 

pevnosti p�i te�ení pro jednotlivé materiály je velice závislá na teplot� a se zvyšující se 

teplotou dochází k jejímu prudkému poklesu (obr. 22). Krom� již zmi�ované referen�ní doby 
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do lomu 105 hodin, se u n�kterých materiál� (neželezné kovy, polymery a n�které oceli) volí i 

hodnota 104 hodin a mez pevnosti p�i te�ení se poté ozna�uje jako RmT 104/T [15,21]. 

Obr. 22. Závislost doby do lomu na p�sobícím nap�tí p�i creepu u vybraných typ� konstruk�ních materiál� [21]. 

4.1.3. Mez te�ení 

Poslední d�ležitá základní charakteristika se nazývá mez te�ení. Ozna�uje se jako     

RT 10a/�/T a p�edstavuje hodnotu nap�tí, p�i kterém dojde k dosažení mezní hodnoty 

deformace � po uplynutí 10a hodin. Mez te�ení se uvádí u materiál�, u kterých je jejich mezní 

stav konstrukce namáhané nap�tím za vysokých teplot limitován ur�itou hodnotou trvalé 

deformace, ozna�ovanou v zápisu jako �. Tyto mezní hodnoty creepové deformace se volí 

obvykle v rozmezí od 0,2 (pro konstrukce turbín) do 1,0 % (pro konstrukce kotl�). Nap�íklad 

pro ocel 15 128 mez te�ení RT 147/105/1/500 udává nap�tí v MPa, které p�i teplot� 500˚C 

zp�sobí trvalou deformaci 1% za dobu 105 hodin. Výpo�tová doba, která je nutná pro 

dosažení t�chto deformací, se pak pro vysokotlaké kotle a turbíny udává v rozmezí od 105 až 

do 2,5·105 hodin, pro plynové turbíny od 104 do 105 hodin a pro letecké motory do 2·104

hodin [15,21]. 

4.2. Zkoušky te�ení 

U ocelí, jakožto i u ostatních kovových materiál�, teplota výrazn� ovliv�uje úrove�

jejich pevnostních vlastností. S rostoucí teplotou dochází ke snižování meze kluzu a ke zm�n�

tvaru tahového diagramu (� – �), která se projevuje snižováním výrazné meze kluzu až 

k jejímu úplnému vymizení. Tahová zkouška však nedokáže zcela dob�e popsat chování 
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materiálu za zvýšených teplot p�i dlouhodobém namáhání pod mezí kluzu. Proto se pro 

materiály, které jsou ur�eny, aby pracovaly p�i t�chto podmínkách (za zvýšených teplot a 

nap�tí), tzv. žárupevné materiály, vyvinuly pro stanovení mezních hodnot teploty a nap�tí 

zkoušky te�ení [23]. 

4.2.1. Základní druhy zkoušek te�ení 

Zkoušky te�ení se mohou d�lit podle typu [23]: 

• na zkoušky provád�né do p�etržení zkušebního vzorku (zkoušky do lomu), 

• na zkoušky provád�né s m��ením deformace. 

Zkoušky te�ení s m��enou deformací umož�ují krom� zjišt�ní doby do lomu dále 

stanovit cenný údaj, jako je rychlost sekundárního te�ení v pr�b�hu zkoušení, kterým se za 

použití korela�ních vztah� dá stanovit dobu do lomu (Monkman-Grant�v vztah). Provád�ní 

zkoušek s m��ením deformace je však na rozdíl od zkoušek do p�etržení vzorku nesrovnateln�

dražší a v neposlední �ad� je mnohem snadn�jší sledovat p�etržení vzorku než deformaci 

[1,15]. 

Zkoušky do p�etržení vzorku i zkoušky s m��ením deformace mohou p�itom probíhat 

bu
 p�i konstantním zatížení, nebo p�i konstantním nap�tí [15]: 

• Pro stanovení meze te�ení, resp. meze pevnosti p�i te�ení se v technické praxi 

výhradn� užívají zkoušky te�ení provád�né p�i konstantním zatížení, u kterých jsou 

výsledky vztaženy k po�áte�nímu nap�tí. P�i konstantním zat�žování však dochází 

v pr�b�hu zkoušky ke zvyšování skute�ného nap�tí vlivem kontrakce pr��ezu a také 

vlivem vzniku kavit a trhlin na hranicích zrn ve III. stádiu [23,24]. 

• U zkoušek probíhajících p�i konstantním nap�tí, na rozdíl od zkoušek p�i konstantním 

zatížení, je kontrakce pr��ezu zkušebního t�lesa podél jeho m�rné délky rovnom�rná a 

exponovaný objem se v pr�b�hu zkoušení nem�ní (nevznikají dutiny) a nedochází tak 

ke zvyšování skute�ného nap�tí, které tak z�stává konstantní [23,24]. 

4.2.2. Základní parametry zkoušky te�ení 

Parametry zkoušení mohou taktéž výrazn� ovliv�ovat vyhodnocování výsledk�

zkoušek te�ení. Pro provád�ní zkoušek te�ení je obecn� stanoveno schéma, které uvádí, že je 
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zapot�ebí provést zkoušky p�i 4 až 6 úrovních teploty, odstup�ovaných po 50˚C, a p�i 4 až 7 

hodnotách nap�tí pro každou zvolenou teplotu, p�i�emž se snažíme, aby zvolená zkušební 

nap�tí byla rovnom�rn� rozd�lena do oblasti nízkých a vysokých hodnot. Nejkratší doba do 

lomu by p�itom nem�la být kratší než 200 hodin a naopak nejdelší �as do porušení zkušebního 

t�lesa musí dosáhnout nejmén� 1/3 (extrapola�ní pom�r = 3) plánované životnosti materiálu. 

Stanovena je i nejvyšší hodnota teploty zkoušení, která by oproti p�edpokládané pracovní 

teplot� nem�la být vyšší než o 50˚C [15,24,25]. 

4.3. Metody extrapolace výsledk� zkoušek te�ení 

V p�ípad� navrhování energetických za�ízení, jejichž sou�ástí jsou namáhány 

v provozu p�i vysokých teplotách a musí být tedy uvažován creep, je nezbytné znát 

dlouhodobé charakteristiky te�ení, které se stanovují z výsledk� zkoušek te�ení. 

Charakteristiky pro za�ízení, u nichž se nep�edpokládá v provozu dlouhá životnost, se 

získávají ze zkoušek te�ení stejné životnosti. V p�ípad� sou�ástí za�ízení s p�edpokládanou 

životností okolo 200 000 provozních hodin je však nutné pro získání charakteristik te�ení 

použití výsledk� ze zkrácených zkoušek te�ení, nebo� provád�ní dlouhodobých zkoušek je 

�asov� velmi náro�n�, a tudíž neekonomické. Stále ale musíme dbát na to, že pro formáln�

spolehlivé stanovení meze pevnosti p�i te�ení pro dobu 200 000 hodin je nutné, aby nejdelší 

doba do lomu u ukon�ené zkoušky p�i dané teplot� dosahovala nejmén� 70 000 hodin (cca. 8 

let). Nej�ast�ji se provádí krátkodobé zkoušky te�ení v rozmezí od 1 000 do 30 000 hodin, ze 

kterých se následn� pomocí r�zných metod extrapolace získávají dlouhodobé charakteristiky 

te�ení za 105 hodin. Nejpoužívan�jší metody extrapolace výsledk� zkoušek te�ení se d�lí do 

dvou základních skupin na [1,26,27,28]: 

• metody grafické 

• metody parametrické 

4.3.1. Grafická metoda extrapolace výsledk� zkoušek te�ení 

Metody grafické jsou obecn� považovány za snadn�jší nežli metody parametrické. Své 

využití dále nacházejí nap�íklad p�i hodnocení zbytkové životnosti materiálu po exploataci. 

Základní princip grafických metod extrapolace výsledk� m�žeme shrnout do t�í základních 

bod� [15]: 

• sestavení bodového grafu, nej�ast�ji v systému � – log t nebo log � – log t, 
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• vynesení izotermy RmT = f(T) nebo RT = f(T), nebo tr = f(T) v rozmezí získaných 

výsledk�, 

• prodloužení izoterm extrapolací na požadovanou dobu provozu (nap�. 2·105 h a 

ode�tení extrapolovaných vlastností), pop�ípad� na zvolenou pracovní teplotu 

(využívanou v problematice zbytkové životnosti). 

Jako nejv�tší problém p�i užívání grafických metod pro extrapolaci se jeví nedostatky 

vyplývající z použitého sou�adnicového systému, a s tím související rozp�tí doby trvání 

zkoušek. Provádí-li se zkoušky do lomu v širokém rozmezí nap�tí, dochází k tomu, že sklony 

p�ímek proložené experimentálními body v semilogaritmických nebo v logaritmických 

sou�adnicích závislosti � - ��  nebo � – tr nemusí být konstantní (konstantní jsou pouze 

v omezeném intervalu prom�nných). Každá zm�na sklonu pak odpovídá p�echodu od jednoho 

mechanismu k druhému. Jelikož p�echod pro jednotlivé mechanismy nebývá p�esn� �asov�

vymezen, dochází k tomu, že závislost log � – log t je pak obecn� ur�ena k�ivkou, která se 

ohýbá sm�rem k nižším nap�tím a p�i vyhodnocování zkoušek do lomu tak m�že docházet 

k nebezpe�nému nadhodnocování výsledk�. Opa�ný problém se bude projevovat p�i 

vyhodnocování zkoušek do lomu v sou�adnicích  � – log t, kdy rovnice p�ímky má tvar 

[24,27,28]: 

  ���� � ���	 
 � � ����.           (1) 

Tato závislost je pak ur�ena k�ivkou, která se p�iklání k vyšším hodnotám nap�tí a výsledky 

extrapolace mohou být tak zna�n� podhodnoceny. Obecn� platí, že nejsou-li zkoušky 

dostate�n� dlouhé, nem�žeme p�esn� ur�it, která ze soustav je pro extrapolaci vhodn�jší, 

avšak podle [29] je za nižších teplot vhodn�jší používat znázorn�ní v soustav� log � – log t a 

za vyšších teplot (v oblasti zotavení) je vhodn�jší použít soustavu v semilogaritmických 

sou�adnicích [28]. 

4.3.2. Parametrické metody extrapolace výsledk� zkoušek te�ení 

Podstatou extrapolace pomocí parametrických metod je použití dat z relativn�

krátkodobých zkoušek, které jsou ale provád�ny p�i vyšších teplotách, než je teplota provozní. 

V takovémto p�ípad� je poté mnohem pravd�podobn�jší stejný fyzikální mechanismus creepu 

p�i zkoušce a provozních podmínkách, nežli v p�edešlém p�ípad� extrapolace p�i konstantní 

teplot�. Základní princip parametrických metod spo�ívá v transformaci závislosti 

v sou�adnicích � – log t pro r�zné teploty pouze na jednu závislost, která je vyjád�ena 
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v sou�adnicích log � – parametr P, p�i�emž parametr P plní transforma�ní úlohu. Mezi 

existujícími rovnicemi a korela�ní parametry lze jako nejznám�jší a nejpoužívan�jší uvést 

[15,24,27]: 

• metody, které jsou založeny na Arheniov� rovnici: 

- Larson–Millerova (L-M), 

- Sherby–Dornova (S-D), 

- Manson–Haferdova (M-H), 

- Seifertova. 

• metody, které jsou založeny na empirických rovnicích: 

- SVÚM. 

4.3.2.1. P	ehled nejpoužívan�jších parametrických metod 

• Larson–Millerova parametrická metoda 

Pro odvození parametrického vztahu navrženým Larson–Millerem se jako základ 

užívá Arrheniova rovnice, která vyjad�uje rychlost te�ení jako funkci nap�tí a ur�uje ji jako 

�asovou zm�nu tepeln� aktivovaných proces� výrazem ve tvaru [23,28]:  

��� � �� � ��
�� � � � ����

���,            (2) 

kde: A – konstanta, 

Q - aktiva�ní energie, 

 R – univerzální plynová konstanta (8,314 Jmol-1K-1), 

 T – teplota. 

 P�edpokládáme-li, že bude skute�ná rychlost te�ení b�hem celé zkoušky p�ibližn� až 

do lomu neustále konstantní, poté platí [23]: 

�� � ��
�� � �

�,              (3) 

kde: � – velikost trvalé deformace na konci zkoušky, 

 t – �as do lomu. 

P�vodní Arrheniova rovnice (2) poté p�echází do tvaru [23]: 

�
� � �

� � ����
���.                  (4) 
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Ozna�íme-li 
�
�  = C, pak následným zlogaritmováním a úpravou p�edešlé rovnice (4) 

dostaneme [28]: 

�
� !" � #�$ % ����&� � '(),                       (5) 

kde: PLM – Larson–Miller�v parametr korelace, 

 C – materiálová konstanta bez fyzikálního významu.

P�esnost dosažených výsledk� výrazn� závisí na hodnot� konstanty C, u které se 

p�edpokládá, že je nezávislá na nap�tí, teplot� a dokonce možná ani na materiálu. V praxi 

však bylo pozorováno, že v oblasti vysokých nap�tí nabývá konstanta C vyšších hodnot a 

naopak v oblasti nižších nap�tí nabývá konstanta C hodnot nižších. P�esn�jší rozložení 

hodnoty konstanty C vyjad�uje k�ivka po�etnosti na obr. 23 [15,23]. 

�

Obr. 23. Gaussovo rozd�lení hodnot konstanty C pro feritické (A) a austenitické (B) oceli [23]. 

V p�ípad� feritických ocelí dosahuje k�ivka A ostré maximum, když C = 20. U 

austenitických ocelí dosahuje k�ivka B maximum ploché v rozmezí C = 10 až 20. Nesprávnou 

volbou velikosti konstanty C m�že být dosaženo chyb od ± 10 až ± 40%. Hodnotu C m�žeme 

interpretovat jako extrapolovaný pr�se�ík v závislosti log tr - 1/T (obr. 24). U L-M 

parametrické metody se p�ímky za konstantních nap�tí (izonap��ové) protínají v diagramech 

o sou�adnicích 1/T - log tr p�i 1/T = 0 a p�i log tr = -C. K výpo�tu hodnot C a PLM je zapot�ebí 

zná minimáln� dva body ležící na p�ímce [15,23,27]. 
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�

Obr. 24. Charakteristické znázorn�ní extrapolace pomocí L-M parametru v diagramu 1/T – log tr [27]. 

Parametrický vztah navržený Larson–Millerem je zpravidla vyjád�en jako funkce     

log � s lineární závislostí, p�i které rovnice (5) p�echází do tvaru [24,30]: 

#�$ % ����� � *+ % *� � ���.           (6) 

  

Od používání této lineární regresní rovnice se však upustilo z d�vodu, že v širokém 

rozp�tí nap�tí neexistuje lineární závislost log t na log � a z toho plyne, že ani závislost L-M 

parametru na log � nebude lineární. Nej�ast�ji se proto v sou�asnosti užívá polynomická L-M 

rovnice 2. nebo 3. �ádu, kde závislost L-M parametru na log � je polynomická a nabývá nap�. 

pro L-M rovnici 3. �ádu tvaru [24,30]: 

#�$ % ����� � *+ % *� � ��� % *� � ���� % *! � ���!,        (7) 

• Sherby-Dornova parametrická metoda 

Sherby s Dornem považují te�ení za tepeln� aktivovaný proces, jehož základem je 

rovn�ž jako u L-M parametru Arheni�v vztah. Jestliže je te�ení tepeln� aktivovaným jevem, 

pak zm�na teploty za jinak stejných podmínek musí mít vliv na rychlost te�ení. S-D kritérium 

vychází z parametru [27,28]: 

� � �
��
�� , 

na základ� jehož m�žeme �íci, že hodnota deformace � v p�ípad� konstantního nap�tí je 

jednozna�n� ur�ena funkcí veli�iny, kterou lze ozna�it [28]: 

- � � � �
��
�� , 
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a která je funkcí teploty a �asu. Ur�ité hodnot� creepové deformace p�i daném nap�tí 

vyjád�enou pomocí funkce �i, pak odpovídají dv� r�zné teploty a �asy, pokud mezi t�mito 

dvojicemi platí vztah ve tvaru [27]: 

-. � �� � �
��

��/ �…. ….� �0 � �
��

��1.           (8) 

Následným zlogaritmováním rovnice (8), p�i uvažování podmínky lomu � = �r a �asu t = tr, 

dostaneme S-D parametrickou rovnici ve tvaru [15,27]: 

'23 � ���-& � ����& 
 456#,           (9) 

kde: PSD – Sherby-Dorn�v parametr korelace, 

D – konstanta. 

Parametr Sherbyho a Dorna má stejný teoretický základ jako parametr Larson-

Miller�v, ale v každém p�ípad� se vychází z jiných p�edpoklad�, kterými je dosaženo 

odlišných rovnic. Hlavním rozdílem u obou parametr� je p�edevším závislost aktiva�ní 

energie na nap�tí. U L-M parametru p�edpokládáme závislost aktiva�ní energie na nap�tí, 

zatímco u S-D parametru nikoliv [24,27]. 

• Manson–Haferdova parametrická metoda 

Manson–Haferdem navržený parametrický vztah se zakládá �ist� na empirických 

poznatcích, kdy byly zkoušky provád�ny p�i konstantním zatížení a prom�nlivé teplot�. P�i 

svých pozorováních odhalily odchylky vznikající p�i použití L-M parametrické rovnice, které 

jak se domnívali, vznikají v d�sledku nelineární závislosti log tr na 1/T. Tento parametr je 

proto založen na empirickém poznatku, že závislost log tr na 1/T je pro �adu p�ípad� závislost 

log tr na T a pro konstantní nap�tí poté tvo�í p�ímku. P�ímky odpovídajícím r�zným nap�tím 

konvergují okolo jednoho bodu, který má sou�adnice [Ta, log ta]. M-H parametr je pro danou 

hodnotu nap�tí dán jako p�evrácená hodnota sm�rnice dané p�ímky ve tvaru [24,27,28]: 

')7 � 89:�;<89:�=
><>=

,           (10)

kde:  PMH - Manson-Haferd�v parametr korelace,

 log ta, Ta – materiálové charakteristiky. 
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• Seifertova metoda 

Další �asto užívanou parametrickou metodu p�edstavuje rovnice Seifertova. Ta 

vyjad�uje aplikované nap�tí (mez pevnosti p�i te�ení) jako kvadratickou funkci teplotn�-

�asového parametru P ve tvaru [31], 

��� � �+ % ��' % ��'�,           (11) 

kde: � – aplikované nap�tí (mez pevnosti p�i te�ení), 

 A0,1,2 – konstanty, 

 P – teplotn�-�asový parametr, který je pro tuto rovnici definován vztahem: 

' � #�$ % ����&� � ?@<A.          (12) 

• Rovnice SVÚM 

Rovn�ž �asto užívanou rovnicí pro extrapolaci výsledk� zkoušek te�ení je rovnice 

SVÚM, jejíž parametry byly v minulosti pro n�které nejpoužívan�jší žárupevné oceli uvedeny 

v materiálových normách. Tato parametrická rovnice na rozdíl od p�edchozích nevychází 

z Arrheniovy rovnice, nýbrž je založena na empirických rovnicích, které vyjad�ují závislost 

doby do lomu na aplikovaném nap�tí a teplot� funkcemi ve tvaru [32]: 

������ � �� % �� � ��#� % �! � ��#� � ��� % �A � ���,      (13) 

��#� � ��� B�
> 
 �

�C
B,           (14) 

��� � ���DEFGH� � # � �I�J,        (15) 

kde: T – teplota, 

61A
−

 - konstanty. 

4.4. Mechanismy porušování svarových spoj� p	i creepu 

Zvýšení termodynamické ú�innosti u klasických tepelných elektráren je možné pouze 

tehdy, pokud jejich komponenty dokážou pracovat p�i vyšších teplotách a tlacích p�eh�áté 

páry. Tyto skute�nosti proto vedou ke snahám ve vývoji nových žárupevných materiál�, které 

jsou schopny odolávat takovýmto podmínkám. P�i práci za�ízení v tzv. creepovém režimu 

musíme po�ítat s �adou problém� a n�které jsou spojené s poškozováním svarových spoj�, ke 

kterým m�že docházet už p�ibližn� v polovin� p�vodn� stanovené životnosti sou�ásti, a to i 

navzdory tomu, že byly dodrženy p�íslušné postupy, i vybrány vhodné p�ídavné materiály. 

Svarové spoje se tudíž stávají limitujícím faktorem životnosti energetického bloku. K 
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zamezení vzniku takovýchto poškození, jejichž hlavní p�í�inou jsou tzv. provozní trhliny, je 

proto zapot�ebí poznání mechanismu jejich vzniku. Provozní trhliny m�žeme klasifikovat 

podle lokalizace ve svarových spojích do 4 základních skupin (obr. 25) [33,34]: 

• Trhliny I druhu – P�í�né, a nebo podélné trhliny, které jsou lokalizovány pouze ve 

svarovém kovu. 

• Trhliny II druhu – P�í�né, a nebo podélné trhliny, které iniciovaly ve svarovém kovu 

a mohou se dále ší�it do tepeln� ovlivn�né zóny a do základního materiálu. 

• Trhliny III druhu – Trhliny, u kterých dochází k iniciaci v hrubozrnné oblasti tepeln�

ovlivn�né zóny v t�sné blízkosti hranice ztavení, se dále ší�í bu
 podél hranice 

ztavení, nebo sm�rem do základního materiálu. Tyto trhliny s iniciací v hrubozrnné 

tepeln� ovlivn�né zón� s interkrystalickým charakterem se ozna�ují jako trhliny IIIa, a 

to z d�vodu , že ve stejné oblasti iniciují i žíhací trhliny avšak v jemnozrnné oblasti 

tepeln� ovlivn�né zóny. 

• Trhliny IV druhu – Tyto trhliny vznikají z mikrostrukturního hlediska v 

interkrystalickém pásmu tepeln� ovlivn�né zóny p�i rozhraní se základním materiálem, 

tj. v pásmu vysoce popušt�né a �áste�n� retransformované struktury. K iniciaci 

dochází v�tšinou na úrovni první podpovrchové vrstvy svarového spoje a rozvoj je pak 

spjat s lokální akumulací plastické deformace, nukleací, r�stem a vzájemným 

propojováním kavit na hranicích zrn a v poslední fázi pak ší�ením magistrální trhliny. 

Zp�sob creepového poškození IV druhu je typický zvlášt� pro obvodové svary trubek 

tlakových systém� parních kotl�, kdy dochází k p�ed�asnému poškození po cca. 50% 

plánované životnosti energetického za�ízení. 
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�

Obr. 25. Typy provozních trhlin ve svarovém spoji pracujícím v creepovém režimu [33]. 

P�i laboratorním hodnocení dlouhodobé žárupevnosti svarových spoj� je krom�

identifikace nejd�ležit�jších faktor�, které ovliv�ují porušování IV. typu, pot�ebné soust�edit 

pozornost také ke kvantitativnímu vyjád�ení poklesu meze pevnosti p�i te�ení svaru 

v porovnání se sva�ováním neovlivn�ným základním materiálem. Vliv p�ítomnosti svarových 

spoj� na pokles dlouhodobé žárupevnosti trubkového systému v lokalit� svarového spoje lze 

vyjád�it pomocí p�ídavného restrik�ního sou�initele Wr, který se rovn�ž uplat�uje p�i 

stanovení výpo�tové tlouš�ky st�ny kotlových trubek Sv [34]. 

KL � M�3N
��OP<M��Q;

,           (16) 

kde: p – výpo�tový p�etlak páry, 

 Di – vnit�ní pr�m�r trubky, 

�D – dovolené nap�tí p�i výpo�tové teplot� st�ny trubky Tv  

 Pro ur�ení maximální hodnoty restrik�ního sou�initele Wr
max lze využít metodiku 

creepových zkoušek p�i jednoosém tahovém zatížení, aplikovaném ve sm�ru kolmém na 

hodnocený svarový spoj, která umož�uje kvantitativní vyhodnocení meze pevnosti p�i te�ení 

v závislosti na teplot� a dob� do lomu [34]. 

Pro vyjád�ení maximální hodnoty restrik�ního sou�initele Wr
max se v minulosti 

z d�vodu rozsahu a �asové náro�nosti nezbytných creepových zkoušek využívalo porovnání 

zjišt�né hodnoty meze pevnosti p�i te�ení svarového spoje RmT(W) s odpovídající 

standardizovanou hodnotou pro danou kotlovou trubku. Ovšem s ohledem na široké možné 
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kolísání hodnot meze pevnosti p�i te�ení v rámci jedné zna�ky oceli je takovýto uvedený 

postup považován za zna�n� problematický a nevhodný, a proto se jeví za vhodn�jší postup 

ur�ení maximální hodnoty restrik�ního sou�initele Wr
max na základ� výsledk� soub�žn�

provád�ných dlouhodobých creepových zkoušek v jednoosém tahu, a to jak u hodnoceného 

svarového spoje, tak i u základního materiálu, tj. u kotlové trubky, použité pro jeho vlastní 

p�ípravu. Jedná se tedy o p�ímé vyhodnocení pevnostního sou�initele svaru v oblasti SRF 

(tzv. strength reduction factor), který vyjad�uje míru poklesu žárupevnosti svarového spoje 

v porovnání se sva�ováním neovlivn�nou kotlovou trubkou v závislosti na teplot�, dob� do 

lomu a s p�ihlédnutím k lokalit� creepového porušování svaru podle vztahu [34]: 

K6R � "S��Q�
"S��T>� � ���&  #� U ?                    (17) 

kde: RmT(W) – mez pevnosti p�i te�ení svaru, 

 RmT(BT) – mez pevnosti p�i te�ení základního materiálu. 

�
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5. HODNOCENÍ CREEPOVÝCH VLASTNOSTÍ NOVÝCH 

TYP� AUSTENITICKÝCH OCELÍ A JEJICH SROVNÁNÍ  

Cíle experimentální �ásti DP lze shrnout do t�í bod�: 

1. Stanovit ze zadaných soubor� creepových dat, za použití parametrických rovnic, 

hodnoty meze pevnosti p�i te�ení pro dobu do lomu 10 000 hodin a provést srovnání 

se standardizovanými hodnotami a dále stanovit p�íslušné pevnostní sou�initele svaru 

v oblasti creepu SRF. 

2. Provést na vzorcích homogenních a heterogenních svarových spoj� makrostrukturní a 

mikrostrukturní analýzu a prom��ení profilu mikrotvrdosti. 

3. Provést na vybraných prasklých creepových zkouškách heterogenních svarových 

spoj� makrostrukturní a mikrostrukturní analýzu, p�ípadn� analýzu creepového 

poškození, a prom��ení profilu mikrotvrdosti. 

5.1. Popis experimentálního materiálu a jeho vlastnosti

Jako experimentální materiály byly pro experimentální �ást zvoleny austenitické 

žárupevné oceli, které jsou blíže popsány v kapitole 3.2.2 a 3.2.3. P�esné chemické složení 

použitých ocelí a jejich mechanické vlastnosti jsou uvedeny v tabulkách 4 a 5. 

Tabulka 4. Chemické složení oceli HR3C a SUPER304H.

Ozna�ení 
oceli

Obsah prvk�, [% hm.]
C Mn Si P Cr Cu Ni N B Nb Al 

HR3C 0,06 1,19 0,41 0,016 24,9 - 19,9 0,26 - 0,44 - 
SUPER304H 0,08 0,81 0,25 0,03 18,3 3,07 9 0,11 0,004 0,49 0,005

Tabulka 5. Mechanické vlastnosti oceli HR3C a SUPER304H. 

Ozna�ení 
oceli

Tavba Rp0,2

[MPa] 
Re 

[MPa] 
Rm 

[MPa] 
A5 
[%] 

HR3C F122036 186 362 748 46 
SUPER304H F124139 200 326 624 43 

Svarové spoje byly zhotoveny pomocí automatizované technologie orbitálního 

sva�ování na za�ízeních firmy Polysoude. Jedná se o tzv. orbitální sva�ování, kde v tomto 

p�ípad� jsou oba konce trubek ve vodorovné poloze p�iblíženy k sob� a vycentrovány a 

b�hem sva�ování se nepohybují. Sva�ovací hlava se p�i sva�ování pohybuje po kružnici 
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(orbitu) kolem trubky a provádí svar. Po�et vrstev plynule navazujících je teoreticky 

neomezený, v tomto konkrétním p�ípad� byly provedeny 3 vrstvy. 

Jako p�ídavný materiál pro všechny homogenní a heterogenní svarové spoje byl použit 

sva�ovací drát s ozna�ením Thermanit 617 (resp. UTP A 6170 Co), (dle EN ISO 18274: S Ni 

6617 (NiCr22Co12Mo9); dle AWS A5.14-05: ERNiCrCoMo-1; Wr.-Nr. 2.4627). Chemické 

složení p�ídavného materiálu je uvedeno v tabulce 6. 

Tabulka 6.  Chemické složení p�ídavného svarového materiálu THERMANIT 617. 

Materiál Obsah prvk�, [% hm.]
C Si Mn P S Cr Mo 

THERMANIT 
617 

0,055 0,05 0,01 0,003 0,002 22,27 8,92 
Ni Cu Co Ti Al Fe - 

55,20 0,001 10,74 0,31 1,190 0,78 

U vzork� z experimentálního programu, u kterých bylo provedeno PWHT (tepelné 

zušlecht�ní po sva�ení), závisela teplota rozpoušt�cího žíhání na typu materiálu. Teploty 

rozpoušt�cího žíhání byly up�esn�ny dle konkrétních chemických složení dodaných materiál�

na 1130±10°C u S304H ZM a heterogenních svarových spoj� HR3C+S304H, resp. 

1230±10°C u HR3C ZM a homogenních svarových spoj� HR3C+HR3C. 

Pro experimentální �ást byly p�ipraveny vzorky pouze homogenních svarových spoj�

trubek ve výchozím stavu z oceli HR3C a heterogenních svarových spoj� trubek ve výchozím 

stavu z ocelí  HR3C a SUPER304H. Zkušební t�lesa pro kombinaci homogenního svarového 

spoje z oceli S304H nebyla k dispozici, nebo� v rámci projektu byly zkoušeny v jiné 

laborato�i. Zvolený materiál, PWHT a zna�ení vzork� jsou uvedeny v tabulce 7. 

Tabulka 7. Materiál, specifikace PWHT a ozna�ení vzork� zkoušek. 

Ocel 1 Ocel 2 PWHT Zna�ení 

HR3C HR3C NE HR3C 

HR3C HR3C ANO HR3C+TZ 

HR3C S 304 H NE  HR3C-S304H 

HR3C S 304 H ANO HR3C-S304H+TZ 
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Dále byl experimentální program dopln�n o vybrané prasklé creepové zkoušky 

s heterogenními svarovými spoji materiál� HR3C a SUPER304H. Heterogenní svarové spoje 

byly vybrány z d�vodu, že zkušební t�lesa homogenních spoj� nebyla v daném období k 

dispozici. Materiál, PWHT, zna�ení vzork� a creepové parametry jsou uvedeny v tabulce 8. 

Tabulka 8. Materiál, specifikace PWHT, ozna�ení zkoušek a parametry creepových zkoušek. 

Ocel 1 Ocel 2 PWHT Zna�ení Teplota Nap�tí �as Zlom

HR3C S304H ANO DP56 700°C 130 MPa 1435 h 35,1 % 

HR3C S304H NE DP73 650°C 170 MPa 8638 h 15,5 % 

5.2. Provedené metalografické rozbory na zkušebních vzorcích 

Na vzorcích svarových spoj� trubek ve výchozím stavu (tabulka 7) byly provedeny 

následující metalografické rozbory: 

- Makrostrukturní analýza svarových spoj� a stanovení ší�ky TOZ (tepeln� ovlivn�né 

zóny) na obou stranách spoje. 

- Mikrostrukturní analýza svarových spoj�, TOZ i p�ilehlých ZM (základních materiál�) 

na podélných �ezech. 

- Prom��ení profilu mikrotvrdosti p�es heterogenní svarové spoje. 

Na vzorcích prasklých creepových zkoušek s heterogenními svarovými spoji    

(tabulka 8) byly provedeny následující metalografické rozbory: 

- Makrostrukturní analýza creepových zkoušek svarových spoj�, ur�ení lokality lomu a 

stanovení ší�ky TOZ na obou stranách spoje. 

- Mikrostrukturní analýza svarových spoj�, TOZ i p�ilehlých ZM na podélných �ezech 

creepovými zkouškami. 

- Analýza p�ípadného creepového poškození v oblasti lomu nebo TOZ, p�íp. ZM. 

- Prom��ení profilu mikrotvrdosti p�es heterogenní svarové spoje. 

5.3. Výsledky creepových zkoušek a jejich zpracování 

Všechny creepové zkoušky byly provedeny v souladu s normou �SN EN ISO 204 

„Kovové materiály – Zkoušení te�ení jednoosým tahem – Zkušební metoda“ [35] a konkrétn�

na zkušebních za�ízeních hromadného typu s pružinovým i p�ímým zatížením využívajících 
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pákový mechanismus. Pro extrapolaci byly vybrány výsledky creepových zkoušek oceli 

HR3C ZM po sva�ení a po PWHT a výsledky creepových zkoušek homogenních svarových 

spoj� oceli HR3C po sva�ení a po PWHT, které jsou uvedeny v p�ílohách �. 8 – 11. 

Zpracování t�chto výsledk� pomocí Larson–Millerovy rovnice 3. �ádu je uvedeno na          

obr. 26 – 29, kde plné zna�ky p�edstavují již ukon�ené creepové zkoušky a prázdné doposud 

probíhající. V tabulkách 9 a 10 jsou rovn�ž uvedeny výsledky extrapolovaných hodnot meze 

pevnosti p�i te�ení pro dobu do lomu 10 000 hodin p�i teplotách 650, 700 a 750˚C zpracovány 

pomocí následujících parametrických rovnic, které jsou blíže popsány v kapitole 4.3.2.1: 

• Larson–Millerova rovnice 1. �ádu 

#�$ % ����� � *+ % *� � ���         (18) 

• Larson–Millerova rovnice 3. �ádu 

#�$ % ����� � *+ % *� � ��� % *� � ���� % *! � ���!      (19) 

• Seifertova rovnice 

��� � �+ % ��' % ��'�          (20) 

• Rovnice SVÚM 

������ � �� % �� � ��#� % �! � ��#� � ��� % �A � ���      (21) 

��#� � ��� B�
> 
 �

�C
B           (22) 

��� � ���DEFGH� � # � �I�J         (23) 

�

Obr. 26. Výsledky creepových zkoušek oceli HR3C ZM po sva�ení a jejich zpracování pomocí L-M rovnice 3. 

�ádu. 
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�

Obr. 27. Výsledky creepových zkoušek oceli HR3C ZM po PWHT a jejich zpracování pomocí L-M rovnice 3. 

�ádu. 

�

Obr. 28. Výsledky creepových zkoušek heterogenního svarového spoje ocelí HR3C po sva�ení a jejich 

zpracování pomocí L-M rovnice 3. �ádu. 
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�

Obr. 29. Výsledky creepových zkoušek heterogenního svarového spoje ocelí HR3C po PWHT a jejich zpracování 

pomocí L-M rovnice 3. �ádu. 

Tabulka 9.  Srovnání extrapolovaných hodnot meze pevnosti p�i te�ení ZM oceli HR3C, [MPa]. 

Metoda Doba do 
lomu, (h) 

HR3C-ZM po sva	ení HR3C-ZM po PWHT 
Teplota, (˚C) 

650 700 750 650 700 750 
L-M 1. �ádu 

10 000 

172 109 70 188 116 72 
L-M 3. �ádu 172 108 71 188 114 73 

Seifert 174 111 70 196 120 74 
SVÚM 182 81 64 197 63 40 

Tabulka 10. Srovnání extrapolovaných hodnot meze pevnosti p�i te�ení homogenního svarového spoje oceli 

HR3C, [MPa]. 

Metoda Doba do 
lomu, [h] 

HR3C-HR3C po sva	ení HR3C-HR3C po PWHT 
Teplota, [˚C] 

650 700 750 650 700 750 
L-M 1. �ádu 

10 000 

152 104 71 132 96 70 
L-M 3. �ádu 151 103 76 131 94 68 

Seifert 125 128 133 137 100 72 
SVÚM 156 73 56 121 67 56 
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V tabulce 11 jsou pro srovnání s extrapolovanými hodnotami v tabulce 9 a 10 uvedeny 

standardizované hodnoty meze pevnosti p�i te�ení pro dobu do lomu 10 000 hodin u všech t�i 

zkušebních teplot podle [36]. 

Tabulka 11.  Standardizované st�ední hodnoty mezi pevnosti p�i te�ení podle [36], [MPa]. 

Materiál Doba do lomu, [h] Teplota, [˚C] 
650 700 750 

HR3C 10 000 171 108 64 

V tabulce 12 jsou uvedeny výsledky pevnostního sou�initele svaru v oblasti creepu 

SRF, vyjad�ujícího míru poklesu žárupevnosti svarového spoje v porovnání se sva�ováním 

neovlivn�nou kotlovou trubkou, tj. pom�r mezí pevnosti p�i te�ení svaru RmT(W) a základního 

materiálu RmT(BT), vyhodnocený (v závislosti na teplot�, dob� do lomu a s p�ihlédnutím k 

lokalit� creepového porušování svaru) podle vztahu: 

K6R � "S��Q�
"S��T>� � ���&  #� U ?                    (24) 

Hodnota tohoto sou�initele je omezena shora, nebo� svar nem�že mít p�i výpo�tu vyšší 

hodnotu meze pevnosti p�i te�ení než ZM. 

Tabulka 12. Srovnání pevnostních sou�initel� svar� v oblasti creepu SRF, [-]. 

Metoda Doba do 
lomu, [h] 

SRF po sva	ení SRF po PWHT 
Teplota, [˚C] 

650 700 750 650 700 750 
L-M 1. �ádu 

10 000 

0,88 0,95 1,00 0,70 0,83 0,97 
L-M 3. �ádu 0,88 0,95 1,00 0,70 0,82 0,93 

Seifert 0,72 1,00 1,00 0,70 0,83 0,97 
SVÚM 0,86 0,90 0,88 0,61 1,00 1,00 

Pro grafické srovnání výsledk� creepových zkoušek oceli HR3C ZM po sva�ení a po 

PWHT a výsledk� creepových zkoušek homogenních svarových spoj� oceli HR3C po sva�ení 

a po PWHT byla použita metoda p�epo�tu experimentálních dat podle Larson–Millerovy 

parametrické rovnice: 

'() � D$ % ����J           (25) 

Konstanta C byla v souladu s b�žnou praxí zvolena ve výši 20. Tato srovnání ukon�ených 

creepových zkoušek (plné zna�ky, prázdné zna�í doposud probíhající) jsou uvedena na obr. 

30 a 31, kde plná �ára p�edstavuje standardizované st�ední hodnoty meze pevnosti p�i te�ení 

oceli HR3C podle [36] a p�erušovaná k�ivka vymezuje spodní hranici 20% rozptylu. Z tohoto 
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srovnání vyplývá, že reálné výsledky creepových zkoušek pro ZM oceli HR3C po sva�ení i po 

PWHT se pro všechny t�i zkušební teploty nacházejí v t�sné blízkosti standardizovaných 

hodnot. Oproti tomu pro homogenní svarové spoje oceli HR3C po sva�ení i po PWHT je 

charakteristické, že creepové zkoušky s nejnižší teplotou 650˚C a nejkratšími dobami do lomu 

se nacházejí pod spodní polovinou rozptylového pásma. Avšak s rostoucí hodnotou L-M 

parametru (a tedy i vyšší teplotou a prodlužující se dobou do lomu) se experimentální 

výsledky zcela nepochybn� p�ibližují ke st�ední standardizované hodnot�. 

�

Obr. 30. Srovnání výsledk� creepových zkoušek vyjád�ených pomocí L-M paramteru PLM. 
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�

Obr. 31. Srovnání výsledk� creepových zkoušek vyjád�ených pomocí L-M paramteru PLM. 

5.4. Strukturní hodnocení svarových spoj� ve výchozím stavu 

a.) Makrostrukturní hodnocení 

 Vzorky svarových spoj� ve výchozím stavu byly pro makrostrukturní hodnocení 

leptány leptadlem Adler–Matting. U vzorku s ozna�ením HR3C nebyla pozorována žádná 

TOZ (obr. 32). Naproti tomu u vzorku HR3C+TZ se TOZ vyskytovaly na obou stranách ZM 

(obr. 33), p�i�emž doházelo k nahrubnutí zrna u ko�ene svaru (viz. mikrostrukturní 

hodnocení). Pro materiál S304H byla v porovnání s materiálem HR3C u všech analyzovaných 

vzork� charakteristická extrémn� jemnozrnná struktura, s výjimkou u ko�ene svaru, kde bylo 

pozorováno zhrubnutí zrn (viz. mikrostrukturní hodnocení). U vzorku S304H-HR3C došlo 

k zvýrazn�ní TOZ na stran� ZM S304H, u ZM HR3C se TOZ nevyskytovala (obr. 34). U 

posledního vzorku s ozna�ením HR3C-S304H+TZ byla op�t pozorována TOZ jen na stran�

ZM S304H (obr. 35). P�esné ší�ky TOZ jsou pro všechny vzorky p�ehledn� uvedeny 

v  tabulce 13. 
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Tabulka 13. Ší�ka TOZ u jednotlivých vzork� a p�íslušných materiál�. 

Zna�ení Materiál Ší	ka TOZ levá Materiál Ší	ka TOZ pravá
Max. Min. Max. Min. 

HR3C HR3C není HR3C není 
HR3C+TZ HR3C 5,8 mm 2 mm HR3C 5,7 mm 2,5 mm 

S304H-HR3C S304H 1,7 mm 0,8 mm HR3C není 
HR3C-S304H+TZ HR3C není S304H 2,8 mm 0,4 mm 

�

Obr. 32. Vzorek HR3C. 

�

Obr. 33. Vzorek HR3C+TZ 

�

Obr. 34. Vzorek S304H-HR3C 
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�

Obr. 35. Vzorek HR3C-S304H+TZ 

b.) Mikrostrukturní hodnocení 

 Všechny vzorky svarových spoj� ve výchozím stavu byly elektrolyticky leptány 

v 10% NaOH pro zjišt�ní p�ítomnosti �-feritu. U žádného ze vzork� nebyl �-ferit zjišt�n. Pro 

samotnou mikrostrukturní analýzu pak byly vzorky naleptány pomocí leptadla V2A. U vzorku 

HR3C, i u vzorku HR3C+TZ byly pozorovány nekovové �ástice (obr. 36 a 37), u kterých byla 

provedena rtg spektrální mikroanalýza na rastrovacím elektronovém mikroskopu JEOL     

JSM – 5510. Jednalo se p�evážn� o karbonitridy niobu a chrómu, pop�. karbidy stejného 

chemického složení. 

 U materiál� HR3C i S304H docházelo po hranicích zrn i uvnit� austenitických zrn 

k výskytu karbidických �ástic. Mikrostruktury ZM HR3C a S304H bez i po PWHT jsou 

uvedeny na obr. 36 – 39. Na obr. 40 a 41 jsou uvedeny snímky svarových spoj� ve výchozím 

stavu vzork� HR3C a HR3C+TZ, p�i�emž u ZM HR3C je na obr. 41 zdokumentováno 

zhrublé zrno u ko�ene svaru. Další snímky svarových spoj� jsou zaznamenány na               

obr. 42 – 45. U analyzovaných vzork� materiálu S304H byla v porovnání s materiálem HR3C 

pozorována jemn�jší mikrostruktura. Výjimku však tvo�í oblast u ko�ene svaru, kde bylo 

pozorováno jak u vzorku HR3-S304H (obr. 43), tak i u vzorku HR3C-S304H+TZ (obr. 44) 

zhrubnutí zrna. Na obr. 46 a 47 je dokumentován rozdíl mezi SK bez PWHT a po PWHT. 



Obr. 36

Obr. 37

Obr. 38
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36. Vzorek HR3C, ZM (HR3C),    zv. 100x

37. Vzorek HR3C+TZ, ZM (HR3C),   zv. 100

38. Vzorek HR3C-S304H, ZM (S304H)   zv. 100x

�

zv. 100x

�

zv. 100x 

�

zv. 100x



Obr. 39

Obr. 40

Obr. 41
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39. Vzorek HR3C-S304H+TZ, ZM (S304H)  zv. 100x

40. Vzorek HR3C, ZM (HR3C) – SK,               zv. 12,5x

41. Vzorek HR3C+TZ, ZM (HR3C) – TOZ – SK,  zv. 12,5x

�

zv. 100x

�

zv. 12,5x

�

zv. 12,5x



Obr. 42

Obr. 43

Obr. 44
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42. Vzorek HR3C-S304H, ZM (HR3C) – SK,    zv. 25x

43. Vzorek HR3C-S304H, SK – TOZ – ZM (S304H), zv. 25x

44. Vzorek HR3C-S304H+TZ, ZM (S304H) – TOZ – SK, zv. 25x

�

zv. 25x

�

(S304H), zv. 25x

�

SK, zv. 25x



Obr. 45

�

Obr. 46

Obr. 47
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45. Vzorek HR3C-S304H+TZ, SK – ZM (HR3C),    zv. 25x

46. Vzorek HR3C-S304H, SK,    zv. 100x

47. Vzorek HR3C-S304H+TZ, SK,   zv. 100x

�

(HR3C),    zv. 25x

�

zv. 100x

�

zv. 100x
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c.) Hodnocení mikrotvrdosti 

Hodnocení struktury bylo dopln�no o m��ení mikrotvrdosti na automatickém 

mikrotvrdom�ru Leco AMH 43 p�es rozhraní základního materiálu (basic material - BM) a 

svarového kovu (weld metal – WM), p�i�emž �ervená �ára ozna�uje p�ibližnou oblast pásma 

ztavení. Pro prom��ení profilu mikrotvrdosti byly vybrány pouze vzorky heterogenních 

svarových spoj� ve výchozím stavu z d�vodu porovnání s heterogenními svarovými spoji 

porušených creepových zkoušek. Z pr�b�hu tvrdosti vzorku HR3C-S304H i vzorku      

HR3C-S304H+TZ je patrné, že ZM S304H vykazuje p�ibližn� o 40 HV 0,05 nižší úrove�

tvrdosti než ZM HR3C. U obou ocelí také dochází ke zm�nám tvrdosti p�i p�echodu do SK. 

Zatímco u ZM HR3C se jedná o pokles tvrdosti p�ibližn� o 20 HV 0,05 (obr. 48 a 50), u ZM 

S304H naopak o zvýšení asi o 20 HV 0,05 (obr. 49 a 51). 

�

Obr. 48. Profil mikrotvrdosti HV 0,05, vzorek HR3C-S304H (HR3C/WM). 

�

Obr. 49. Profil mikrotvrdosti HV 0,05, vzorek HR3C-S304H (S304H/WM). 
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�

Obr. 50. Profil mikrotvrdosti HV 0,05, vzorek HR3C-S304+TZ (HR3C/WM). 

�

Obr. 51. Profil mikrotvrdosti HV 0,05, vzorek HR3C-S304+TZ (S304H/WM). 

5.5. Strukturní hodnocení porušených creepových zkoušek

a.) Makrostrukturní hodnocení 

Vzorky vybraných porušených creepových zkoušek byly pro makrostrukturní 

hodnocení taktéž leptány leptadlem Adler–Matting. K p�etržení vzork� DP56 a DP73 došlo 

v obou p�ípadech ve SK (svarový kov) a jednalo se o porušení I. typu. Snímky makrolept�

dokumentující oblasti p�etržení creepových zkoušek jsou uvedeny na obr. 52 a 53. 
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�

Obr. 52. Vzorek DP56  

�

Obr. 53. Vzorek DP73 

b.) Mikrostrukturní hodnocení 

 Vzorky vybraných porušených creepových zkoušek byly pro zjišt�ní p�ítomnosti       

�-feritu leptány v 10% NaOH s negativním výsledkem. Pro samotnou analýzu byla 

mikrostruktura vzork� naleptána pomocí leptadla V2A. U vzorku DP56, i u vzorku DP73 

byly pozorovány nekovové �ástice (obr. 54 a 60), u kterých byla provedena rtg spektrální 

mikroanalýza na rastrovacím elektronovém mikroskopu JEOL JSM – 5510. Jednalo se op�t 

jako u svarových spoj� ve výchozím stavu p�evážn� o karbonitridy niobu a chrómu, pop�. 

karbidy stejného chemického složení. 

 Na obr. 54 a 55 jsou uvedeny snímky ZM HR3C a S304H vzorku DP56. U ZM HR3C 

na obr. 54 jsou pozorovány karbidické �ástice s v�tšinovým zastoupením uvnit�

austenitických zrn a na deforma�ních dvoj�atech. Na stran� ZM S304H docházelo 



k výraznému zhrubnutí zrna

obr. 56 a 57. Na obr. 57 je patrné, že 

karbidických �ástic p�edevším po hranicích zrn

kavita�nímu poškození u vzorku DP56 docházelo

 Na obr. 60 a 61 jsou uvedeny snímky ZM HR3C a S304H vzorku DP73.

na obr. 60 jsou pozorovány 

austenitických zrn. U ZM S304H naopak docházelo k

a na deforma�ních dvoj�atech (obr. 61

poškození pouze ve SK (obr. 62

Obr. 54

Obr. 55
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výraznému zhrubnutí zrna - zrekrystalizování u svarového kovu, které je doku

je patrné, že u takto zhrublých zrn ZM S304H 

edevším po hranicích zrn, v menší mí�e již uvnit� austenitických zrn.

nímu poškození u vzorku DP56 docházelo pouze ve SK (obr. 58 a 59

jsou uvedeny snímky ZM HR3C a S304H vzorku DP73.

jsou pozorovány ve vysoké mí�e shluky karbidických 

U ZM S304H naopak docházelo k vylu�ování karbid

atech (obr. 61). Taktéž u vzorku DP73 docházelo ke kavita

poškození pouze ve SK (obr. 62), ale navíc byly pozorovány i trhliny (obr. 63

54. Vzorek DP56, ZM (HR3C),    zv. 500x

55. Vzorek DP56, ZM (S304H),    zv. 500x

teré je dokumentováno na 

ZM S304H dochází k výskytu 

e již uvnit� austenitických zrn. Ke 

8 a 59). 

jsou uvedeny snímky ZM HR3C a S304H vzorku DP73. U ZM HR3C 

shluky karbidických �ástic po hranicích 

ování karbid� p�evážn� uvnit� zrn 

u vzorku DP73 docházelo ke kavita�nímu 

ly pozorovány i trhliny (obr. 63). 

�

zv. 500x

�

zv. 500x



Obr. 56

Obr. 57

Obr. 58
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56. Vzorek DP56, ZM (S304H) – zhrublé zrno u ko�enu svaru

57. Vzorek DP56, ZM (S304H) - TOZ (hrubá zrna), zv. 500x

58. Vzorek DP56, kavita�ní poškození ve SK,        zv. 200x

�

enu svaru, zv. 100x 

�

TOZ (hrubá zrna), zv. 500x

�

ní poškození ve SK,        zv. 200x



Obr. 59

Obr. 60

Obr. 61
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59. Vzorek DP56, kavita�ní poškození ve SK,        zv. 200x

60. Vzorek DP73, ZM (HR3C),    zv. 500x

61. Vzorek DP73, ZM (S304H),    zv. 500x

�

ní poškození ve SK,        zv. 200x

�

zv. 500x

�

zv. 500x



Obr. 62

Obr. 63

c.) Hodnocení mikrotvrdosti

Prom��ení profilu mikrotvrdosti bylo provedeno 

Leco AMH 43 u obou vzork

expozice zp�sobila u obou vzork

ohledu na délku expozice k

ZM oceli S304H tvrdost roste i v

aplikace �i absence PWHT po sva

expozici na zvýšené teplot�
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62. Vzorek DP73, kavita�ní poškození ve SK,  zv. 500x

63. Vzorek DP73, kavity+trhliny,   zv. 100x

Hodnocení mikrotvrdosti

ení profilu mikrotvrdosti bylo provedeno na automatickém mikrotvrdom

u obou vzork� prasklých creepových zkoušek DP56

sobila u obou vzork� nár�st HV ve svarovém kovu. U ZM HR3C došlo bez 

ice k mírnému (cca. 25 HV) nár�stu tvrdosti (obr. 64 a 66), ovšem u 

ZM oceli S304H tvrdost roste i v závislosti na �ase (obr. 65 a 67). Ukazuje se tedy, že 

i absence PWHT po sva�ení nemá bezprost�ední vliv na zm�nu tvrdosti, ovšem p

zvýšené teplot� dochází k sekundárnímu vytvrzení. 

�

zv. 500x

�

zv. 100x

na automatickém mikrotvrdom�ru 

DP56 i DP73. Creepová 

st HV ve svarovém kovu. U ZM HR3C došlo bez 

stu tvrdosti (obr. 64 a 66), ovšem u 

ase (obr. 65 a 67). Ukazuje se tedy, že 

�nu tvrdosti, ovšem p�i 
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�

Obr. 64. Profil mikrotvrdosti HV 0,05, vzorek DP56 (HR3C/WM). 

�

Obr. 65. Profil mikrotvrdosti HV 0,05, vzorek DP56 (S304H/WM). 

�

Obr. 66. Profil mikrotvrdosti HV 0,05, vzorek DP73 (HR3C/WM). 
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�

Obr. 67. Profil mikrotvrdosti HV 0,05, vzorek DP73 (S304H/WM). 
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6. DISKUSE DOSAŽENÝCH VÝSLEDK� A ZÁV�RY 

Srovnáním extrapolovaných hodnot meze pevnosti p�i te�ení oceli HR3C sledované ve 

stavu po sva�ení i po PWHT se standardizovanými hodnotami bylo zjišt�no, že p�i použití   

L–M parametrické rovnice 1 a 3. �ádu a rovnice Seiferta, vypo�tené hodnoty meze pevnosti 

p�i te�ení spl�ují požadované st�ední hodnoty uvedené v materiálovém listu [36]. Rozdíly, 

kterých bylo dosaženo za použití r�zných parametrických rovnic, vyplývají ze skute�nosti, že 

ukon�ené creepové zkoušky jsou dosud relativn� velmi krátké a zejména nelineární rovnice se 

p�i v�tších extrapola�ních pom�rech rychle odklán�jí k ose po�adnic. Zejména p�i použití 

rovnice SVÚM dochází ke zna�nému podhodnocení výsledk�, a to p�edevším p�i teplot� 700 

a 750˚C pro extrapolované výsledky creepových zkoušek po sva�ení i po PWHT. 

Provedeme-li srovnání extrapolovaných hodnot meze pevnosti p�i te�ení homogenních 

svarových spoj� oceli HR3C ve stavu po sva�ení i po PWHT se standardizovanými 

hodnotami, dojdeme k záv�ru, že pro teploty 650 a 700˚C jsou vypo�tené extrapolované 

hodnoty zna�n� nižší, než udává p�íslušná norma. Odlišný p�ípad ale nastává pro teplotu 

750˚C, kdy extrapolované hodnoty meze pevnosti p�i te�ení získané pomocí L-M 

parametrické rovnice 1 a 3. �ádu se p�ibližují až ke standardizovaným hodnotám pro p�ípad 

creepových zkoušek po sva�ení i po PWHT. Rovnice SVÚM se op�t velice brzy odklání od 

posledního experimentálního bodu a zjišt�né hodnoty meze pevnosti p�i te�ení jsou proto 

velice podhodnoceny. Rovnice Seiferta p�i extrapolaci creepových dat homogenního 

svarového spoje po sva�ení nabývá parabolický charakter, a proto dochází se zvyšující se 

teplotou naopak k nár�stu hodnot meze pevnosti p�i te�ení. 

 Výše uvedené skute�nosti jsou také d�vodem, pro� byly hodnoty meze pevnosti p�i 

te�ení extrapolovány jen pro dobu do lomu 10 000 hodin. Doposud totiž neexistuje dostatek 

ukon�ených dlouhodobých zkoušek, které by oprav�ovaly provést extrapolace meze pevnosti 

p�i te�ení na delší �asy. Jediná výjimka, kterou je creepová zkouška ZM oceli HR3C po 

sva�ení provád�ná p�i teplot� 650˚C s dobou do lomu 10 411 hodin, není schopná tuto 

extrapolaci významn�ji ovlivnit. 

 Hodnoty faktoru SRF, které se s rostoucí teplotou zvyšují až k horní hranici (SRF = 1), 

jsou sice rovn�ž ovlivn�ny kvalitou obou soubor� creepových zkoušek, ale p�esto potvrzují 

jednak vysoké hodnoty SRF, které jsou pro austenitické žárupevné oceli typické [34], jednak 

znamenají, že i v p�ípad� t�chto nových zna�ek ocelí pro nejnáro�n�jší creepové aplikace 

nebudou svarové spoje p�edstavovat takové omezení jako je tomu nap�íklad u chrómových 

modifikovaných ocelí [37]. 
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Z hlediska makrostruktury hodnocených svarových spoj� ve výchozím stavu byla ve 

všech p�ípadech u ZM S304H pozorována extrémn� jemnozrnná struktura, zatímco u ZM 

HR3C hrubozrná. U homogenních a heterogenních svarových spoj� docházelo k nahrubnutí 

zrn u ko�ene svaru pro ZM S304H po sva�ení a ZM S304H i HR3C po PWHT. U materiálu 

S304H, který vykazuje jemnozrnnou strukturu, a proto díky vysokému koeficientu difúze 

chrómu dosahuje výborné odolnosti proti korozi v pá�e, je vznik takovéhoto strukturního 

vrubu na stran� páry nežádoucí a vede k úvahám, zdali nedokáže výrazn�ji ovlivnit korozní 

odolnost. 

K porušení analyzovaných vzork� creepových zkoušek DP56 a DP73 došlo v obou 

p�ípadech ve SK, tudíž lze p�edpokládat, že v d�sledku zhrubnutí zrna není významn�

ovlivn�na creepová odolnost svarového spoje. 

Oproti výchozímu stavu se po creepové expozici ve struktu�e objevily karbidy, a to jak 

uvnit� zrn (ZM HR3C u vzorku DP73), tak i po hranicích zrn (ZM S304H u vzorku DP73 a 

ZM HR3C a S304H u vzorku DP56). Specifickým rysem pak byla úplná rekrystalizace 

p�vodn� zhrublých zrn za vzniku zrn rovnoosých v oblasti TOZ u ko�ene svaru na stran�

S304H. Precipitace karbid� jak v ZM, tak i v svarovém kovu dob�e souhlasí s nár�stem 

tvrdosti pozorovaným po creepové expozici. Aplikace PWHT nemá bezprost�ední vliv na 

zm�nu tvrdosti, ta se ale projeví b�hem creepové expozice, a to hlavn� u oceli S304H. Tuto 

zm�nu tvrdosti lze z�ejm� dát do souvislosti s hustotou karbidického precipitátu uvnit� zrn i 

vznikem jeho sí�oví po hranicích zrn, t�ebaže pomocí optické mikroskopie nelze rozdíly mezi 

ob�ma ocelemi kvantifikovat. Vyšší tvrdost oceli HR3C ve výchozím stavu lze dát do 

souvislosti s v�tším podílem karbid� Nb(C,N) i vyššími obsahy Cr a Ni. Dodate�ná 

precipitace sekundárních fází u S304H b�hem creepové expozice pak tento rozdíl do zna�né 

míry smazává. 

Z hlediska kavita�ního poškození došlo ke vzniku kavit u obou analyzovaných vzork�

pouze ve SK. K výrazn�jšímu vzniku kavit docházelo u vzorku DP56 po PWHT, kde se 

tvo�ily �etízky kavity po hranicích zrn. U vzorku DP73 bez PWHT docházelo taktéž ke vzniku 

kavit, ale pozorované kavity byly menší. Pro rozlišení, zda se jedná o vliv parametr� creepové 

expozice nebo strukturních zm�n p�i PWHT, bude nutné doplnit tuto analýzu o další vazby 

obou stav� provád�né p�i r�zných teplotách i dobách do lomu. 
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7.  ZÁV�R 

V rámci diplomové práce bylo provedeno vyhodnocení soubor� ukon�ených 

creepových zkoušek ZM a svarového spoje oceli HR3C ve stavu po sva�ení i po PWHT 

pomocí vybraných parametrických rovnic a jejich srovnání se standardizovanými hodnotami.  

Výsledné hodnoty meze pevnosti p�i te�ení se pohybovaly v dovoleném rozptylovém pásmu 

okolo st�edních standardizovaných hodnot a s rostoucí teplotou a prodlužující se dobou do 

lomu se k nim dokonce p�ibližovaly. Rozdíly, kterých bylo dosaženo p�i hodnocení creepové 

pevnosti pomocí r�zných matematicko-statistických metod, vyplývají p�edevším ze 

skute�nosti, že ukon�ené creepové zkoušky byly dosud relativn� krátké, a pro dosažení 

maximální v�rohodnosti extrapolace je nutné mít k dispozici výsledky dostate�n� dlouhých 

creepových zkoušek.  

 Z výsledk� hodnocení creepových zkoušek ZM a p�íslušných svarových spoj� byly 

rovn�ž stanoveny hodnoty SRF faktor�, jejichž úrove� potvrdila p�edpoklad, že u t�chto 

nových austenitických žárupevných ocelí by svarové spoje nem�ly p�edstavovat omezení 

v jejich aplikaci pro nejnáro�n�jší creepové podmínky. 

Dále bylo provedeno metalografické hodnocení makrostruktury a mikrostruktury 

svarových spoj� ocelí HR3C a S304H ve výchozím stavu a u prasklých creepových zkoušek, 

dopln�né o hodnocení mikrotvrdosti vzork� heterogenních svarových spoj�, které ukázalo na 

nár�st tvrdosti b�hem creepu, který lze z�ejm� dát do souvislosti s dodate�nou precipitací 

karbid� uvnit� i po hranicích zrn. 
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9. P�ÍLOHY 

P	íloha �. 1 

Tabulka 14. Chemické složení HR3C [36]. 

Ozna�ení oceli Obsahy prvk� [hm.%] 
HR3C C Si Mn P S Cr Ni Nb N 

Analýza 
taveniny

min. - - - - - 23,0 17,00 0,20 0,15 
max. 0,10 1,50 2,00 0,030 0,030 27,0 23,00 0,60 0,35 

Analýza 
kusu 

min. - - - - - 22,8 16,85 0,15 0,14 
max. 0,11 1,55 2,04 0,035 0,035 27,2 23,20 0,65 0,36 

P	íloha �. 2 

Tabulka 15. Chemické složení oceli SUPER304H [38]. 

Ozna�ení oceli Obsahy prvk� [hm.%] 
SUPER304H C Si Mn P S Cr Ni Nb Cu N Al  B 

Analýza 
taveniny 

min. 0,07 - - - - 17,0 7,5 0,30 2,50 0,05 0,003 0,001 
max. 0,13 0,30 1,00 0,040 0,010 19,0 10,5 0,60 3,50 0,12 0,030 0,010 

Analýza 
kusu 

min. - - - - - 16,8 7,4 0,25 2,45 0,04 0,003 0,0007
max. 0,14 0,35 1,04 0,045 0,015 19,2 10,6 0,65 3,55 0,13 0,13 0,0103

P	íloha �. 3 

Tabulka 16. Chemické složení oceli TP347HFG [39]. 

Ozna�ení oceli Obsahy prvk� [hm.%] 
TP347HFG C Si Mn P S Cr Ni Nb + Ta 

Analýza 
taveniny

min. 0,06 - - - - 17,0 9,0 8 x C 
max. 0,10 0,75 2,00 0,040 0,030 20,0 13,0 1,00 

Analýza 
kusu 

min. 0,05 - - - - 16,8 8,9 8 x C 
max. 0,11 0,80 2,04 0,045 0,035 20,2 13,1 1,05 

P	íloha �. 4 

Tabulka 17. Mechanické vlastnosti ocelí TP347HFG, SUPER304H a HR3C za zvýšených teplot [36,38,39]. 

Ozna�ení 
oceli 

Zkušební 
hodnoty 

Teplota [˚C] 
100 200 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

HR3C 
Rp0,2 240 205 190 190 180 175 170 165 160 160 155 155
Rp1,0 265 230 210 210 200 195 190 185 180 180 175 175
Rm 590 540 525 525 520 520 510 490 465 435 395 345

SUPER 
304H 

Rp0,2 205 180 170 - 160 - 150 145 140 135 135 125
Rp1,0 230 205 195 - 185 - 175 170 165 160 160 150
Rm 530 490 485 - 480 - 455 440 405 370 320 280

TP347 
HFG 

Rp0,2 182 163 152 148 143 139 136 134 131 126 122 117
Rp1,0 217 198 187 173 173 164 161 159 156 151 147 142
Rm 475 430 420 420 420 410 400 390 380 325 310 270
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P	íloha �. 5 

Tabulka 18. Hodnoty meze pevnosti p�i te�ení oceli HR3C [36]. 

Teplota [˚C] 
Mez pevnosti p	i te�ení pro hodnoty 
10 000 h [MPa] 100 000 h [MPa] 

600 284 184 
610 260 170 
620 238 154 
630 212 140 
640 190 126 
650 171 114 
660 154 102 
670 142 90 
680 130 82 
690 118 73 
700 108 66 
710 98 59 
720 89 53 
730 79 48 
740 71 43 
750 64 39 

P	íloha �. 6 

Tabulka 19. Hodnoty meze pevnosti p�i te�ení oceli SUPER304H [38]. 

Teplota [˚C] 
Mez pevnosti p	i te�ení pro hodnoty 
10 000 h [MPa] 100 000 h [MPa] 

600 240 182 
610 222 165 
620 206 152 
630 192 139 
640 174 126 
650 160 116 
660 146 105 
670 134 96 
680 124 86 
690 114 78 
700 101 68 
710 92 61 
720 84 54 
730 76 48 
740 68 42 
750 61 37 
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P	íloha �. 7 

Tabulka 20. Hodnoty meze pevnosti p�i te�ení pro ocel TP347HFG [39]. 

Teplota [˚C] 
Mez pevnosti p	i te�ení pro hodnoty 
10 000 h [MPa] 100 000 h [MPa] 

600 215 159 
610 197 145 
620 182 134 
630 168 120 
640 155 109 
650 142 100 
660 130 90 
670 119 81 
680 108 72 
690 99 65 
700 90 58 
710 81 51 
720 74 46 
730 66 40 
740 59 34 
750 53 30 

P	íloha �. 8 

Tabulka 21.  Hodnoty výsledk� creepových zkoušek austenitické oceli HR3C – ZM po sva�ení. 

B�žné 
�íslo 

Teplota 
(°C) 

Nap�tí 
(MPa) 

�as 
(hod) 

Tažnost 
(%) 

Kontrakce 
(%) 

DO51 650 360 142 21,5 16,5 

DO52 650 310 522 24,1 18,1 
DO53 650 270 1433 22,0 16,4 
DO54 650 240 2021 23,0 19,8 
DO55 650 200 5674 23,9 21,1 
DO56 650 170 10411 20,1 18,6 
DO57 650 150 (11550)1      
DO58 650 140 (11550)   
DO59 700 230 131 27,7 29,2 
DO60 700 200 492 26,3 29,4 
DO61 700 170 1225 35,0 30,3 
DO62 700 150 1701 30,9 27,0 
DO63 700 120 4408 3,5 12,6 
DO64 700 110 6979 15,2 14,1 
DO65 700 90 (9800)      
DO66 700 80 (11500)   
DO67 750 150 254 47,2 46,6 
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�
�
������������������������������������������� ���� ���!����!"�������#!�$�



   

76 

B�žné 
�íslo 

Teplota 
(°C) 

Nap�tí 
(MPa) 

�as 
(hod) 

Tažnost 
(%) 

Kontrakce 
(%) 

DO68 750 120 1194 26,8 33,0 
DO69 750 110 1494 27,1 31,7 
DO70 750 90 3432 22,8 23,4 
DO71 750 80 4575 15,8 15,9 
DO72 750 60 (10650)      
DO73 750 55 (10650)   
DO74 750 50 (10650)   

�

P	íloha �. 9 

Tabulka 22. Hodnoty výsledk� creepových zkoušek austenitické oceli HR3C – ZM po PWHT. 

B�žné 
�íslo 

Teplota 
(°C) 

Nap�tí 
(MPa) 

�as 
(hod) 

Tažnost 
(%) 

Kontrakce 
(%) 

DO75 650 360 181 27,0 17,7 

DO76 650 310 616 23,7 23,4 
DO77 650 270 1378 31,5 27,2 
DO78 650 240 2472 30,6 21,7 
DO79 650 200 (5050)     
DO80 650 170 (5560)   
DO81 650 150 (3900)   
DO82 650 140 (3800)   
DO83 700 230 206 42,5 35,9 
DO84 700 200 680 29,4 32,9 
DO85 700 170 645 34,2 35,8 
DO86 700 150 3258 27,5 25,9 
DO87 700 120 (2850)       
DO88 700 110 (20)   
DO89 700 90 (450)   
DO90 700 80 (2450)   
DO91 750 150 231 47,0 49,3 
DO92 750 120 931 42,1 41,5 
DO93 750 110 666 36,3 44,9 
DO94 750 90 3032 26,6 26,4 
DO95 750 80 (3150)     
DO96 750 60 (2400)   
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P	íloha �. 10 

Tabulka 23. Hodnoty výsledk� creepových zkoušek austenitické oceli HR3C – HR3C po sva�ení. 

B�žné 
�íslo 

Teplota 
(°C) 

Nap�tí 
(MPa) 

�as 
(hod) 

Kontrakce 
(%) 

DO99 650 290 72 45,9 

DP00 650 250 269 42,2 
DP01 650 220 860 23,4 
DP02 650 190 2143 25,6 
DP03 650 160 8968 51,1 
DP04 650 140 (8600)     
DP05 650 120 (8600)  
DP06 650 110 (8550)  
DP07 700 190 141 44,3 
DP08 700 160 359 25,6 
DP09 700 140 654 15,3 
DP10 700 120 2885 21,9 
DP11 700 100 (6800)     
DP12 700 90 (4200) 
DP13 700 75 (2000) 
DP14 700 70 (2000)  
DP15 750 120 499 15,2 
DP16 750 100 1104 20,5 
DP17 750 90 1939 14,2 
DP18 750 70 (1700)   
DP19 750 60 (1700)  

P	íloha �. 11 

Tabulka 24. Hodnoty výsledk� creepových zkoušek austenitické oceli HR3C – HR3C po PWHT. 

B�žné 
�íslo 

Teplota 
(°C) 

Nap�tí 
(MPa) 

�as 
(hod) 

Kontrakce 
(%) 

DP23 650 290 67 19,6 

DP24 650 250 291 50,4 
DP25 650 220 766 15,8 
DP26 650 190 1086 15,2 
DP27 650 160 2489 7,7 
DP28 650 140 (7780)   
DP29 650 120 (7780) 
DP30 650 110 (7100)  
DP31 700 190 139 36,7 
DP32 700 160 651 3,2 
DP33 700 140 1188 14,7 
DP34 700 120 (1450)   
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B�žné 
�íslo 

Teplota 
(°C) 

Nap�tí 
(MPa) 

�as 
(hod) 

Kontrakce 
(%) 

DP35 700 100 (1450) 
DP36 700 90 (1450)  
DP39 750 120 688 16,2 
DP40 750 100 2048 14,4 
DP41 750 90 1837 7,7 
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