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Abstrakt 

Žáropevné materiály používané v energetice jsou vystaveny vysokým teplotám a tlakům 

při vysokých hodnotách statických napětí. Tato bakalářská práce naznačuje základní 

mechanismy tečení neboli creepu a dále upozorňuje na důsledky tohoto jevu, které se 

projevují v podobě degradace materiálových charakteristik daného materiálu. Praktická 

část bude zaměřena na výpočet a hodnocení faktorů ovlivňujících zbytkovou životnost 

materiálu resp. zda limitní natečení znamená konec životnosti. 

 

Klíčová slova: 

Kavitační poškození, křehkolomné vlastnosti, mechanické vlastnosti, creep, nedestruktivní 

zkoušení, ocel 15 128.5, repliky, mikrostruktura, odhad zbytkové životnosti, mez pevnosti 

při tečení. 

 

 

Abstract 

Heat resistant materials used in the energy sector are exposed to high temperatures and 

pressures at high static stress. This bachelor thesis suggests the basic mechanisms of creep 

and further highlights the consequences of this phenomenon that appears a degradation of 

material properties of the material. The practical part will focus on the calculation and 

evaluation of factors affecting the residual life of the material respectively, whether the 

limit of creeping means the end of life of the component. 

 

Keywords: 

Cavitation damage, brittle fracture properties, mechanical properties, creep, non-

destructive testing, steel 15 128.5, replicas, microstructure, estimating of residual life, 

creep rupture strength. 
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1 Úvod 

Pro výrobu elektrárenských kotlů a parovodních potrubí je potřebné zajistit ocel 

s vysokou pevností a odolností vůči vysokým teplotám. Těmito vlastnostmi se vyznačují 

žáropevné oceli. Při projektované životnosti, jejíž rozmezí je 10
5
 – 2,5∙10

5
 hodin, je 

materiál vystaven vysokým hodnotám teplot a statických napětí. Při expozici dochází 

působením těchto a dalších vlivů k nestabilní plastické deformaci tzn., že plastická 

deformace neodpovídá hodnotám napětí, ale s časem narůstá. Rovněž dochází ke změnám 

ve struktuře materiálu a k poklesu houževnatosti [1]. 

Vhodnou kombinací legujících prvků a potřebným tepelným zpracováním jsme 

schopni vytvořit ocel nejen s vysokou pevností a houževnatostí ale i odolnou vůči korozi, 

agresivnímu prostředí a především odolnou proti creepu a oxidaci v prostředí horké páry 

[2]. Žáropevné materiály spadající do konstrukčních ocelí dnes nejvíce používáme 

v odvětvích strojírenství, zejména pak v energetickém průmyslu pro výrobu strojů 

a zařízení, tj. kotlů, rozvodů páry, zásobníků, parních a plynových turbín, turbokompresorů 

a prvků upevňujících tepelná zařízení [3]. V průběhu garantované životnosti konkrétní 

součásti musí být plastická deformace, respektive rychlost jejího rozvoje natolik nízká, aby 

dovolená celková deformace materiálu nepřevýšila předepsanou, obvykle nízkou, hodnotu 

[4]. 

Díky poznatkům fyzikální metalurgie a materiálového inženýrství je možné aplikovat 

vhodné metody pro zkoumání zbytkové životnosti a určit zda je, po překročení normy 

určující maximální poškození, možné zařízení dále využívat nebo je nutná jeho výměna. 
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2 Creepové mechanismy 

Působením teploty, napětí a času dojde k plastické deformaci materiálu a to i tehdy, 

je-li hodnota působícího napětí nižší než je mez kluzu vyhodnocena statickou tahovou 

zkouškou. Reakce tělesa na použité napětí závisí na velikosti napětí, teplotě, rychlosti 

deformace a čase. Deformaci můžeme popsat třemi simultánně probíhajícími ději: 

 

 elastická (pružná) deformace – časově nezávislá, vratná. Velikost je určena 

aplikovaným napětím. Se ztrátou napětí vymizí i deformace 

 anelastická – časově závislá na rychlosti deformace a struktuře, vratná 

 plastická – vede k trvalým změnám tělesa, nevratná. Má dvě složky – časově 

nezávislou a časově závislou, kterou označujeme jako creep
1
 [4] 

 

2.1 Creep 

Creep, zjednodušeně, je plastická deformace vyvolaná dlouhodobým působení 

teploty a času. Správnější popis by měl obsahovat časovou závislost, tedy: creep je proces, 

který můžeme charakterizovat jako pomalou, časově závislou, plastickou neboli trvalou, 

deformaci způsobenou teplotní aktivací vakancí a dislokací v materiálu za dlouhodobého 

působení vysokých teplot a napětí nižšího, než je mez kluzu. 

 Deformace                 (1) 

   …elastická deformace 

   …plastická deformace 

 Creep                 (2) 

 …napětí 

 …teplota 

 …čas 

Časový rozvoj je charakterizován creepovou křivkou. Tato křivka vyjadřuje základní 

charakteristiku odolnosti materiálu proti creepu. Poskytuje nám i další materiálové 

charakteristiky, jako je závislost rychlosti creepu na napětí a teplotě. 

                                                           
1
 I přesto, že je termín tečení normalizován, budu ve své práci uvádět zásadně termín creep. 
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V závislosti na napětí a teplotě je možné rozlišit tři druhy creepu: 

 nízkoteplotní logaritmický creep probíhající při T ≤ 0,3 Tm 
2
 

 vysokoteplotní creep probíhající při T ≈ 0,4∙Tm a výše (např. slitina Ni – T ≈ 0,8 

Tm) 

 difúzní creep 

 

2.2 Creepová křivka 

Z praktického hlediska má největší význam vysokoteplotní creep. Na creepové 

křivce (obr. 1), která graficky vyjadřuje závislost deformace  a času t oddělujeme tři 

stádia [3]: 

 I. stádium – primární (přechodový) creep 

 II. stádium – sekundární (ustálený) creep 

 III. stádium – terciární (nestabilní) creep 

 

 

Obr. 1:Závislost deformace na čase vyjádřená creepovou křivkou [6] 

 

Ihned po zatížení při creepové zkoušce nastane pružná deformace a nezávisle na čase 

vznikne okamžitá plastická deformace, která s přibývajícím časem narůstá. Vysokoteplotní 

creep a oblast mezi II. a III. stádiem je z hlediska zjišťování životnosti nejdůležitější. 

Důvodem jsou vnitřní strukturní poškození, nejčastěji určující životnost dané součásti. 

                                                           
2 Tm - teplota tavení (melting temperature) 
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2.3 Stádia creepu 

V případě uskutečnění všech tří stádií vypadá creepová křivka jako na obrázku 1. 

První stádium se nazývá primární respektive tranzitní (přechodový) creep. Je možné jej 

charakterizovat klesající rychlostí creepu po okamžitém prodloužení. Deformační zpevnění 

je zde výraznější než zotavování. V případě nízkých homologických teplot T
*
 se 

uskutečňuje pouze primární creep. 

Zjednodušeně bývá homologická teplota T
*
 popisována vztahem: 

    
                    

                  
 (3) 

Ve druhém stádiu sekundárního creepu, také označovaného jako stacionární creep, 

zůstává rychlost creepu   ̇ blízká konstantě a je dána vztahem [5]: 

   ̇  
  

  
 (4) 

   ̇  
     

     
 (5) 

Je nutné ještě dodat, že stacionární creep probíhá pouze při dostatečně vysokých 

teplotách [4]. 

Při vyšší deformaci než    creepová rychlost s časem narůstá až do lomu, který 

nastane při deformaci    a čase   . Toto stádium je pojmenováno jako třetí neboli terciární 

creep [5]. 

Za určitých podmínek může sekundární creep vymizet a po primárním creepu nastat 

ihned terciární creep. V takovém případě je etapa sekundárního creepu nahrazena 

inflexním bodem, který by označoval minimální rychlost creepu   ̇. 
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2.4 Creepové porušení 

Na místech s nejmenší pravidelností mřížky, znázorněných na obr. 2, můžeme 

pozorovat koncentraci vakancí do tzv. kavit (dutin), což je způsobeno difúzními procesy. 

 

Obr. 2: Koncentrace vakancí do kavit [1] 

 

Zrna měknou a deformace vede ke vzájemnému pohybu zrn. Hustota materiálu 

v těchto místech značně klesá a snižuje se zde jeho kohezní pevnost. Nevyrovnaným 

napětím během creepu ztrácí materiál i svou houževnatost. V průběhu nízkých teplot 

a vysokých napětí se na hranicích tří zrn, jako je zobrazeno na obr. 3, tvoří jejich 

vzájemným pokluzem klínové tvary, které je možno považovat za trhliny [1]. Rovněž 

podél hranic zrn vznikají trhlinky a dutiny. 

 

Obr. 3: Klínové útvary vznikající pokluzem na hranicích tří zrn [7] 
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V některých případech tato uskupení iniciují vznik terciárního creepu, v jiných zase 

pouhé zvýšení creepové rychlosti. Terciární creep nastane, dojde-li ke zmenšení výše 

zmíněných oblastí s trhlinkami a dutinami o jednu třetinu. Trhliny se pak mohou dále 

zhušťovat, až dojde k lomu (obr. 4). 

 

Obr. 4: Creepový lom [1] 
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3 Změny materiálových charakteristik po dlouhodobé 

vysokoteplotní expozici 

Jak bylo řečeno již v úvodu, životnost některých částí tepelně energetických zařízení 

se navrhuje až na 250 000 hodin, tj. ~ 30 let. Proto jsou informace o míře degradace 

materiálu nezbytné pro zjištění zbytkové životnosti. Hlavními mechanismy degradace 

vlastností materiálu částí energetických zařízení jsou creep, únava, tepelné stárnutí 

a vysokoteplotní koroze. V průběhu dlouhodobé expozice materiálu dochází ke změnám 

mikrostruktury, které souvisí právě s využitím v oblasti vysokých teplot. Od těchto teplot 

se především odvíjí délka životnosti. Provozní teplota v průběhu teplotní expozice kolísá 

a vzhledem k tomu, že pouze u mála částí či zařízení jsou teplotní rozdíly monitorovány, je 

velká pozornost věnována vývoji metod pro hodnocení mikrostrukturních parametrů. Mezi 

mikrostrukturní parametry patří tvrdost, tloušťka oxidické vrstvy, změny mikrostruktury, 

mezičásticová vzdálenost precipitátů a změny chemického složení minoritních fází. 

 

3.1 Tvrdost 

Při TZ žáropevných matriálu na jakost je teplota popouštění volena vyšší, než teplota 

provozní. Lze předpokládat, že tak nebude docházet k sekundárnímu vytvrzování 

v průběhu expozice a hodnoty tvrdosti budou plynule klesat. Obecně lze tento trend 

snižování tvrdosti v průběhu expozice popsat Avramiho rovnicí: 

                    (6) 

t…čas 

kA, n…rychlostní konstanty 

ξ…je dáno rovnicí: 

      
       

     
 (7) 

H0…počáteční tvrdost 

H∞…tvrdost na konci životnosti 

H(t)…tvrdost v čase t 
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V průběhu dalšího prodlužování expozice pak může dojít k ustálení stavu, který je 

definován zpevněným tuhým roztokem s malým obsahem zhrublých precipitátů. Hodnoty 

tvrdosti pro žáropevné materiály se pohybují v rozmezí H0 = 140 – 265 HV (viz tabulka 

č. 2). Tvrdost je považována za orientační faktor určování degradace materiálu, protože 

nebere v úvahu kavitační poškození při creepu. Nicméně, získané hodnoty tvrdosti mohou 

poskytovat nezanedbatelné informace o degradaci konkrétních kritických míst 

energetických součástí [8]. 

 

3.2 Složení a strukturní stabilita precipitátů 

Legující prvky jsou přidávány do materiálu z toho důvodu, protože vytvářejí oproti 

Fe3C jak chemicky, tak rozměrově stabilnější precipitáty. Obecně při popuštění dochází 

k přerozdělení substitučních prvků a vzniku speciálních karbidů, které obsahují více Fe 

a proto dochází při následné creepové expozici ke změně koncentrace jak Fe, tak 

i legujících prvků. Koncentrace Fe klesá a koncentrace legujících prvků narůstá. Jedním 

z nežádoucích legujících prvků je Ni, který snižuje rozměrovou stabilitu z důvodu 

difúzních procesů. 

 

3.2.1 Vliv precipitátů na mikrostrukturu 

Nejdůležitější minoritní fází v žáropevných ocelích obecně jsou karbidy. Vyskytují 

se ve všech typech žáropevných ocelí. Jejich vyloučení brání pohybu dislokací, hranic zrn 

a hranic subzrn. Díky tomuto disperznímu zpevnění karbidy vytváří základ pro creepovou 

pevnost. 

U nízkolegovaných ocelí pracujících za vysokých teplot je možné zvýšit žáropevnost 

precipitačním zpevněním. Vliv precipitačního zpevnění na žáropevnost lze určit ze 

závislosti rychlosti sekundárního creepu na velikosti a vzájemné vzdálenosti částic. 

S nárůstem vzdálenosti precipitátů dochází nejprve ke zvýšení meze pevnosti při tečení do 

maximální hodnoty (obr. 5). Při následném zvětšování mezičásticových vzdáleností však 

dochází naopak k poklesu meze pevnosti při tečení a při určité hodnotě (cca 120 nm) této 

vzdálenosti přestává být hodnota meze pevnosti při tečení na vzájemné vzdálenosti 

precipitátů závislá [9]. 
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Obr. 5: Závislost meze pevnosti při tečení na vzájemné vzdálenosti precipitátů [10]. 

 

Je prokázáno, že také zvýšení meze kluzu za pokojové teploty u ocelí CrMoV vede 

ke zdvojnásobení meze pevnosti při tečení. Tento příspěvek meze kluzu je možné vysvětlit 

precipitačním zpevněním karbidu V4C3. Vlivy disperzní fáze na žáropevnost 

u nízkolegovaných ocelí jsou popsatelné třemi podmínkami: 

 je-li střední vzdálenost částic menší než střední velikost subzrn, lze pozorovat 

nárůst žáropevnosti 

 při střední vzdálenosti částic větší než velikost subzrn nezávisí rychlost creepu 

na precipitačním zpevnění 

 klesne-li vzdálenost precipitátů pod určitý limit, dojde k poklesu RmT 

 

3.2.2 Strukturní stabilita disperzních fází 

V dokonale stabilizované struktuře by nemělo docházet k dodatečným precipitačním 

reakcím. Se zvýšením počtu jemných částic dochází ke zmenšením mezičásticových 

vzdáleností mezi precipitáty. Pokud nedochází při této dodatečné precipitaci k degradaci 

plastických vlastností, můžeme tento jev označit za pozitivní. 

Typy precipitátů jsou dány složením oceli a TZ. V nízkolegovaných žáropevných 

ocelích na bázi CrMoV můžeme očekávat karbidy respektive karbonitridy typu: M3C, 

M4C3, M2C, MCN. Většina speciálních karbidů vzniká při popouštění v oblasti kritických 

teplot sekundárního vytvrzování jako sekundární fáze. Některé, hůře rozpustitelné karbidy 

(např. M4C3), mohou být obsaženy ve struktuře ještě před popouštěním. Optimální disperze 
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karbidů docílíme, vzhledem k tvorbě zárodků v místech poruch mřížky, u martenzitických 

a bainitických struktur. U feritické struktury lze za určitých podmínek (pomalé 

ochlazování, isotermický rozpad) docílit velkého počtu jemných částic na mezifázové 

hranici γ /α. 

Schéma karbidické reakce (s jedním legujícím prvkem): 

přesycený tuhý roztok α ε M3C speciální karbid 

Schéma karbidické reakce (se dvěma legujícími prvky): 

přesycený tuhý roztok α ε M3C M7C3 M23C6 

Reakce ocelí obsahující vanad můžeme popsat za vzniku karbidu vanadu V4C3 

následovně: 

přesycený tuhý roztok α ε M3C M4C3 

V karbidu V4C3, který je obsažen v ocelích CrMo-V s nízkým obsahem Cr, se 

částečně rozpouští Mo. U běžných nízkolegovaných CrMoV ocelí, které obsahují běžnou 

koncentraci dusíku, dochází ke vzniku karbonitridu vanadu V (C, N) namísto čistého V4C3. 

Vzdálenosti mezi precipitáty jsou většinou vyhodnoceny pomocí kvantitativní 

elektronové metalografie. Pro tuto metodu je potřebné, z důvodu malých objemů vzorků, 

zvolit reprezentativní materiál pro zkoumání. Jako zdroje chyb, kvůli kterým se rozptyl 

výsledků může pohybovat v rozpětí desítek procent, lze označit techniku přípravy, volbu 

zorných polí, použité zvětšení a subjektivní interpretaci mikrostruktury, ale také přítomnost 

několika minoritních fází, které se v žáropevných ocelích vyskytují. Z důvodu špatné 

rozpoznatelnosti pomocí klasické zobrazovací metody nejsme vždy schopni rozpoznat 

jednotlivé minoritní fáze podle jejich velikostí a morfologie. Díky těmto výsledkům 

můžeme určit pouze „zdánlivou rychlost hrubnutí“. Obr. 6 zobrazuje rychlostní konstanty 

hrubnutí precipitátů v závislosti na teplotě. 

Výsledné hodnoty střední mezičásticové vzdálenosti tedy nezohledňují diference 

v distribuci minoritních fází, stejně jako se nebere v úvahu fakt, že částice vyloučené na 

hranicích a uvnitř latěk a zrn mají, z hlediska zotavení struktury v průběhu creepu, 

rozdílnou roli. Kvůli časové náročnosti a nepřesnosti výsledků je tak tento parametr 

aplikován více pro creepové modely než pro určování zbytkové životnosti [10]. 
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Obr. 6: Teplotní závislost konstanty hrubnutí Kd u M7C3, Mo2C, V4C3 a VCN (VN) [10] 

 

Jako příklad je zde uveden vztah pro výpočet efektivní mezičásticové 

vzdálenosti  ocelích typu 9CrMoWVNbN a 12CrMoWVNbN, kde je precipitační 

zpevňování ovlivněno karbidem M23C6 a jemným karbidem VN [11]. 

 
 

   
 

 

      

 
 

   
 (8) 

      
…mezičásticová vzdálenost precipitátů M23C6 

   …mezičásticová vzdálenost precipitátů VN [11] 

 

3.3 Tloušťka oxidické vrstvy 

Výsledky měření tloušťky oxidické vrstvy a zkoumání mikrostruktury – změny 

v distribuci karbidů můžeme použít pro výpočet provozní teploty. V průběhu expozice se 

zvětšuje tloušťka oxidické vrstvy na vnitřním povrchu potrubí. Nárůst oxidické vrstvy, 

vyvolaný zvýšením teploty, zapříčiňuje snížení životnosti potrubí. V minulosti byl výpočet 

oxidické vrstvy limitován destruktivní metodou odběru vzorku. V současnosti je možné 

použití např. nedestruktivního ultrazvukového zkoušení, které detekuje tloušťku oxidů 

a nijak nenarušuje povrch materiálu [12]. 
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3.4 Změny mikrostruktury 

Vzhled konečné mikrostruktury se vyhodnocuje pomocí optické mikroskopie nebo 

SEM („řádkovací elektronový mikroskop“). Využitím tzv. mikrostrukturních atlasů, kdy 

porovnáním vzhledu mikrostruktury vystavené části s etalonovými mikrostrukturami lze 

určit efektivní provozní teplotu. Tuto techniku je vhodné použít pro feriticko-perlitické 

oceli. Pro porovnávání bývá volena klasická metoda metalografického výbrusu. Zde se 

nám dostane i detailnějších výsledků oproti méně často používané replikační metodě, která 

využívá povrchových otisků. 

V případě zkoumání metalografického výbrusu je vhodné doplnit optickou 

mikroskopii i metodou SEM, díky které jsme schopni získat jednak zobrazení struktury při 

větším zvětšení a jednak, za použití difrakční a spektrální analýzy, i fázové složení 

materiálu. Na obr. 7 je zobrazena mikrostruktura nízkolegované oceli, po překročení 

teploty AC1, za použití optické mikroskopie. 

 

Obr. 7: Mikrostruktura nízkolegované oceli po překročení teploty AC1, metoda optické mikroskopie [8] 

 

Při odběru vzorku metodou povrchových otisků, nemusí být při zkoumání dobře 

vidět malé kavity. Obr. 8 uvádí stupně sferoidizace u feriticko-perlitické a feriticko-

bainitické struktury. 
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 Struktura: 

 feriticko - perlitická feriticko - bainitická 

 

1. stupeň 

 

Vznik feritu a rozdílných produktů 

transformace 

 

 

 

 

2. stupeň 

 

Počátek sferoidizace a precipitace 

izolovaných karbidů převážně na 

hranicích zrn 

 

 

 

3. stupeň 

 

Rozeznatelná sferoidizace 

přeměněných produktů. Ferit 

a produkty transformace jsou 

jednoduše rozpoznatelné 

 

 

4. stupeň 

 

Přeměněné produkty jsou plně 

sferoidizované. Precipitace karbidů 

mezi feritickými zrny je 

bezvýznamná 

 

 

5. stupeň 

 

Sferoidizace je dokončena, karbidy 

jsou disperzně rozmístěny v zrnech 

a na hranicích zrn 

 

 

 

6. stupeň 

 

Sferoidizováno, patrné shlukování 

karbidů 

 

 

Obr. 8: Klasifikace mikrostrukturních změn ve feriticko-perlitické fázi a feriticko-bainitické fázi [13]. 
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4 Metody zkoušení a hodnocení komplexu materiálových 

charakteristik 

Po projektované životnosti komponenty, která se může pohybovat v rozmezí od 

10
4
 – 2,5∙10

5
 hodin nebo i v jejím průběhu, je nutné provést sérii měření na požadované 

části nebo úseku zařízení. Výsledky těchto měření se poté porovnají s počátečními 

hodnotami a na základě zjištěných změn dané součásti se určí, zda je daná komponenta 

ještě schopna dalšího provozu nebo je nutné ji bezodkladně vyměnit. Nejsou-li počáteční 

hodnoty k dispozici, je možné porovnat výsledky měření pouze s tabulkovými hodnotami. 

Pro hodnocení aktuálního stavu komponenty můžeme aplikovat metody prováděné 

„in-situ“ nebo laboratorní metody. 

Metody zkoumání: 

4.1 Metody „in-situ“ 

Jako „in-situ“ se označují metody, které můžeme aplikovat během provozu nebo při 

odstávce komponenty bez odběru kusového vzorku a následných nezbytných oprav. 

Některé z nich jsou použitelné na těžce dostupných místech. 

4.1.1 Vizuální kontrola 

Jedna z nejdostupnějších metod defektoskopie díky časové nenáročnosti a ceně. 

Primárně se provádí pouhým okem či lupou. Nepřímá vizuální kontrola se provádí 

endoskopem vybaveným miniaturní televizní kamerou, která umožňuje zvětšení obrazu 

a detailnější zkoumání povrchu [14]. 

4.1.2 Kapilární defektoskopie 

Metoda umožňující detekovat povrchové otevřené trhliny a ostatní necelistvosti na 

kovových i nekovových materiálech využitím kapilárních (vzlínajících) sil. Po přípravě 

vzorku se v místě trhliny aplikuje indikační látka, která proniká do defektu a postupně 

vzlíná k povrchu materiálu. Díky barvivu, obsaženém v detekční látce, jsme schopni 

pozorovat vady [15]. 

4.1.3 Magnetická defektoskopie 

Nanesením feromagnetického prášku nebo fluorescenčního roztoku obsahujícím 

Fe - piliny na materiál a následným zmagnetováním je možné detekovat povrchové 

i podpovrchové vady. Magnetické siločáry probíhající mezi přiloženými póly magnetu se 
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v místě trhliny, kde dochází k deformaci magnetického pole, dostávají na povrch 

materiálu, kde zachycují částice nanesené látky. Při osvětlení UV lampou se stávají 

viditelnými. Pro detekování vad je nutné zmagnetizovat daný předmět ve vzájemně 

kolmých směrech [16]. 

4.1.4 Ultrazvuková defektoskopie 

Změnami propustnosti a odrazivosti ultrazvukových vln můžeme zkoumat vady 

materiálu. Ultrazvuková defektoskopie využívá, k detekci necelistvostí, šíření akustického 

vlnění o frekvenci 100kHz – 50MHz, v některých případech i 200MHz. Zvuk, který se šíří 

v kovových materiálech jako podélné vlny, příčné vlny, povrchové vlny a deskové vlny 

můžeme zkoumat pomocí průchodové metody, odrazové metody a metodou dle akustické 

vazby [14]. Klasickou ultrazvukovou technikou je možné detekovat vady ležící pod 

povrchem a měřit i tloušťku materiálu. 

Dalšími metodami je metoda ToFD (Time of Flight Diffraction) využívající dvě 

úhlové sondy a pracující na principu difrakce na obou koncích trhliny a metoda LPA 

(Linear Phased Array), která umožňuje dosáhnout přesnějších 2D i 3D zobrazení. Tyto 

metody dokáží identifikovat menší trhliny než UZ, a proto jsou aplikovány, pokud je ve 

struktuře zjištěn výskyt kavit. Poskytují podklady pro analýzu FFS (Fitness For Service), 

která umožňuje přesnější odhad zbytkové životnosti [14]. 

4.1.5 Defektoskopie vířivých proudů 

Principem této nedestruktivní metody je vytváření vířivých proudů střídavým polem 

snímače. Takto vzniklé pole vířivých proudů působí proti původnímu poli a vektorovým 

součtem těchto polí je dáno pole výsledné. Orientace trhlin na povrchu, představující 

koncový bod výsledného vektoru, se promítne ve fázové rovině měřicího přístroje. Hustota 

vířivých proudů narůstá s hloubkou trhliny [14]. 

4.1.6 Akustická emise 

Metoda zkoumající podélné či příčné napěťové vlny šířící se tělesem. Detekce vln je 

prováděna v průběhu provozu zařízení širokopásmovým piezoelektrickým senzorem, který 

snímá kolmou složku vlny. [14]. 

4.1.7 Průmyslová radiologie 

Podstatou této nedestruktivní metody je prozařování materiálu ionizačním zářením 

a měření hodnot záření po výstupu z materiálu. Úbytky záření jsou způsobeny 
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povrchovými i podpovrchovými vadami materiálu (trhliny, dutiny, atd.), změnami tloušťky 

apod. Metoda využívá RTG záření o velikosti vlnových délek 10
-14

 m – 10
-9

 m, gama 

záření v oblasti 5∙10
-13

 m – 10
-10

 m a toků neutronů, elektronů a protonů. Výsledné hodnoty 

po průchodu ionizovaného paprsku jsou podle ČSN EN 1330-3 určeny absorpcí 

a rozptylem RTG nebo γ-záření [14]. 

4.1.8 Akustická rezonance 

Úderem kladívka se materiál rozkmitá na určité rezonanční frekvence a zvuk se 

odebere mikrofonem nebo laserovým vibrometrem. V důsledku přítomnosti trhliny, 

vměstku ale i změny rozměrů materiálu dochází ke změně, úplnému zániku nebo vzniku 

nových frekvencí. V porovnání s magnetickou a vizuální metodou, získáváme u hodnocení 

rezonančních frekvencí povědomí o stavu celého zkoumaného dílu [14]. 

4.1.9 Měření tvrdosti 

V současnosti je tato nedestruktivní metoda využívaná při vstupních, provozních 

i výstupních kontrolách materiálů. Široké uplatnění mají přenosné tvrdoměry, kterými lze 

zkoumat materiál bez ohledu na velikost a navíc i ve špatně přístupných místech. 

S ohledem na parametry zkoušení můžeme vybrat mezi třemi odlišnými metodami 

zkoušení: 

 ultrazvuková metoda (UCI) 

 dynamická metoda 

 optická metoda TIV 

Ultrazvuková metoda 

Tato metoda měření využívá axiálně kmitající tyčinku s diamantovým Vickersovým 

hrotem. Po zatížení se změní frekvence kmitů (obr. 9), která je závislá na ploše materiálu 

a modulu pružnosti. Rychlá a přesná metoda umožňující měření tvrdosti malých dílů 

v těžce přístupných místech [17]. Obr. 10 ukazuje průřez ultrazvukovou sondou. 

 

 
Obr. 9: Změna frekvence [17] 
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Obr. 10: Průřez sondou UCI [17] 

 

Dynamická metoda 

Pro měření tvrdosti hrubozrnných materiálů a velkých dílů je nejvhodnější 

dynamická metoda měření tvrdosti. Princip této metody spočívá v rozdílu kinetických 

energií kuličky (obr. 11) vystřelené proti materiálu a odražené od materiálu. Rozdíl energií 

je vyhodnocován indukční cívkou (obr. 12) a je závislý na tvrdosti a modulu pružnosti 

materiálu [14]. 

   

 Obr. 11: Rozdíl kinetických energií Obr. 12: Průřez dynamickou sondou [17] 

 kuličky, tvrdost dle Leeba [17]  

 

Optická metoda 

Optická Metoda TIV (Through Indenter Viewing) neboli doslovným překladem 

„pohled skrz diamant“ je jednou z nových metod měření tvrdosti. V podstatě jde o měření 

Vickersovým diamantovým jehlanem (obr. 13), nad kterým je umístěna CCD kamera 

(obr. 14). Obraz vpichu je díky tomu zobrazován v reálném čase na LCD displeji [14]. 
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 Obr. 13: Průřez sondou TIV [17] Obr. 14: TIV - sledování vpichu v reálném čase [14] 

 

Měření natečení 

Metoda měřící vzdálenost návarků v rovině kolmé na osu potrubí. Označení 

v podobě návarky je umísťováno na přímé potrubí (obr. 15) ve dvou na sebe kolmých 

průměrech a v ohybech potrubí, o vnějším průměru přesahujícím 200 mm, ve čtyřech na 

sebe kolmých průměrech. Odklon jednotlivých os je určen úhlem 45° a jeden z nich musí 

být totožný s rovinou zakřivení potrubí. Pro vzdálenosti měřících míst musí platit, že 

vzdálenost od místa svaru musí být větší než 700 mm a vzdálenost od úchytů potrubí, 

podpor a závěsů 500 mm. Návarky jsou vyrobeny z žáropevné korozivzdorné oceli (např. 

17020) a jsou montovány respektive navařovány až na smontované potrubí. 

 

Obr. 15: Umístění návarků na přímém potrubí [18]. 

 

Stanovené limity pro trvalou deformaci a rychlost tečení vycházejí z tabulky č. 1. 

Pokud jsou tyto podmínky splněny při všech měřeních, další měření jsou prováděna při 

plánovaných opravách bloku. Na základě posloupnosti jednotlivých měření v závislosti 

v čase jsou určovány intervaly měření [18]. 
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materiál 

parovodu 

přípustná trvalá 

deformace (%) 

creepová 

deformace 

(%) 

rychlost tečení cn 

x 10
-8 

(mm/mm  h %/h) 

interval měření 

(provozní hodiny) 

oceli legované 

Cr-Mo-V 
1 

do 0,50 

0,50 – 0,70 

0,70 - 0,90 

0,90 - 1,00 

do 10 

10 - 20 

20 - 50 

50 - 90 

25.000 až 35.000 

max. 10 -16.000 

max. 6.000 

max. 2.500 

oceli uhlíkové 

a legované 

Mo, Cr-Mo 

2 

do 1,00 

1,00 – 1,40 

1,40 - 1,80 

1,80 – 2,00 

do 20 

20 - 40 

40 - 100 

100 - 180 

25.000 až 35.000 

max. 10-16.000 

max. 6.000 

max. 2.500 
 

Tabulka č. 1: Limity pro trvalou deformaci a rychlost tečení pro nízkolegované oceli [18] 

 

4.1.10 Metoda malých vzorků 

I přesto, že se v rámci této metody jedná o odbroušení vzorku od součásti (obr. 16), 

je metoda odběru malých vzorků považovaná za nedestruktivní. Této metody je využito 

v případě, jsou-li výsledky odběru replik (viz kapitola 4.2.3.) nejasné nebo hodnoty 

tvrdosti s úbytkem vyšším jak 15 HV. Tato zkušební technika nám umožňuje získat 

mechanické vlastnosti – mez kluzu, mez pevnosti, houževnatost; creepové charakteristiky; 

strukturní analýzu a lokální analýzu chemického složení. Podstatou je odběr velmi malého 

vzorku tvaru kulového vrchlíku o rozměrech cca 22 mm (průměr) x 3 mm (výška) z místa, 

které chceme podrobit zkoumání. Vzorek je odbrušován rotujícím chlazeným brusným 

nástrojem, aby nedocházelo k tepelnému ovlivnění. Je možné pozorovat základní materiál 

i svarové spoje. V poslední době se tato metoda hojně využívá pro posuzování zbytkové 

životnosti konstrukčních součástí v energetice [19]. 

 

Obr. 16: Schématické zobrazení odběru vzorku [19]. 
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4.2 Laboratorní metody 

4.2.1 Měření tvrdosti 

U statických zkoušek se používá měření tvrdosti podle Brinella, kde je jako indentor 

použita kulička a při stanovení tvrdosti se vychází z průměru vtisku. Měření tvrdosti podle 

Rockwella představuje vtlačování diamantového kuželu s následným měřením hloubky 

vpichu. Měření tvrdosti podle Vickerse popisuje vtlačování diamantového jehlanu 

s následným měřením uhlopříček vtisku. Další možností měření tvrdosti zkoumaného 

materiálu je metoda podle Knoopa, kdy indentorem je diamantová rombická základna. 

Tato metoda je vhodná pro měření mikrotvrdosti tenkých vrstev. Stanovené limity pro 

kontrolu tvrdosti ZM ohybu vyplývají z tabulky č. 2. 

ZÁKLADNÍ MATERIÁL 

TVRDOST 

ZÁKLADNÍHO 

MATERIÁLU
 

16Mo3 (1.5415) 140 – 190 HV 

13CrMo 4-5 (1.7335) 135 – 185 HV 

10CrMo 9-10 (1.7380) 140 – 190 HV 

15CrMoV5-10 (1.7745) 160 – 215 HV 

X20CrMoV12-1 (1.4922) 215 – 265 HV 

X10CrMoVNb9-1 (1.4903, P91) 190 – 260 HV 

X11CrMoWVNb9-1-1 (1.4905, E911) 200 – 260 HV 

15NiCuMoNb5 (1.6368, WB 36) 190 – 240 HV 

X10CrWMoVNb9-2 (1.4901, P92) 190 – 260 HV 

15 128.5 (14MoV6-3, 1.7715) – trubky 

tloušťky do 36 mm 
140 – 197 HB 

15 128.9 – tloušťka nad 12 mm 

Ø 70 – 377 mm 
163 – 223 HB 

15 128.5(14MoV6-3, 1.7715) - plechy 135 – 183 HB 

15 128.5 (14MoV6-3, 1.7715) - výkovky 141 – 223 HB 
 

Tabulka č. 2: Limity tvrdostí pro vybrané oceli [20] 

 

Například při kontrole tvrdosti svarů na parovodním potrubí, jak zobrazuje obr. 17, je 

měření prováděno ve třech rovinách a v pěti měřících bodech metodou podle Brinella nebo 

podle Vickerse. Výsledná hodnota tvrdosti je určena z průměru hodnot minimálně třech 

bodů [20]. 
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Obr. 17: Orientace rovin zkoušení (po 120°) a poloha měřících bodů (ZM - 50 mm od pásma ztavení, TOO, 

svar, TOO, ZM - 50 mm od pásma ztavení) [20]. 

 

4.2.2 Mechanické vlastnosti 

Mechanické vlastnosti představují základní charakteristiky chování materiálů 

a popisují jejich odolnost vůči deformaci a porušení. Mezi hlavní mechanické 

charakteristiky sledované u žáropevných ocelí během provozní expozice patří: mez 

pevnosti, mez kluzu, tažnost a vrubová houževnatost. 

Mez pevnosti je dána smluvním napětím a odpovídá maximálnímu zatížení při 

tahové zkoušce. Mez kluzu může být výrazná i nevýrazná a je dána smluvním napětím 

odpovídajícímu síle na mezi kluzu. Tažnost je maximální poměrné plastické prodloužení 

vyjádřené v %. Vrubová houževnatost je udána podílem nárazové práce a plochou pod 

vrubem. Nárazová práce je energie spotřebovaná na deformaci vzorku a šíření lomu 

vzorkem při dopadu kladiva na vzorek. Tabulka č. 3 představuje hodnoty mechanických 

vlastností vybraných ocelí [21]. 

Značení oceli 

Re nebo Rp0,2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 
A [%] KV [J] 

tl. stěny 

40 < T ≤ 60 [mm] 

 
l t 

l t 

20 0 -10 20 0 

16Mo3 260 450 - 600 22 20 40 - - 27 - 

13CrMo4-5 280 440 - 590 22 20 40 - - 27 - 

10CrMo9-10 270 480 - 630 22 20 40 - - 27 - 

X20CrMoV11-1 490 690 - 840 17 14 40 - - 27 - 

X10CrWMoVNb9-2 440 620 - 850 19 17 40 - - 27 - 

X11CrMoWVNb9-1-1 450 620 - 850 19 17 40 - - 27 - 

X10CrMoVNb9-1 450 630 - 830 19 17 40 - - 27 - 

15NiCuMoNb5-6-4 440 610 - 780 19 17 40 - - 27 - 

14MoV6-3 310 460 - 610 20 18 40 - - 27 - 
 

Tabulka č. 3: Mechanické vlastnosti vybraných ocelí [22] 
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4.2.3 Hodnocení mikrostruktury 

Pro laboratorní hodnocení mikrostruktury můžeme použít metodu odběru replik 

a následné pozorování a vyhodnocování kavitačního poškození a tyto výsledky použít při 

hodnocení zbytkové životnosti. 

Vznik kavitačního poškození 

V průběhu provozní creepové deformace dochází k tvorbě kavit. Vznik kavit a celý 

proces kavitace výrazně ovlivňuje životnost energetických součástí. Konečný lom je často 

iniciován tvorbou kavit na hranicích zrn. Určujícími podmínkami pro vznik kavit jsou 

místa s lokální koncentrací napětí: 

 nekovové inkluze, resp. částice sekundárních fází na hranicích zrn 

 průsečíky skluzových pásů s hranicemi zrn 

 stykové plochy tří, resp. více zrn [23] 

Určitými etapami je možné charakterizovat a posuzovat zbytkovou životnost 

součásti. Těmito etapami jsou: nukleace a následný růst izolovaných kavit, orientace 

rozmístění kavit vůči působícímu napětí, vzájemné propojování kavit do shluků spojené 

s oslabováním koheze hranic zrn a konečný vznik mikrotrhliny, která se šíří až do finálního 

lomu. Kavity se tvoří v průběhu celé creepové deformace. V závislosti na chemickém 

složení, TZ a obecných podmínkách creepu mohou vznikat už při počátku creepové 

deformace, obecně jsou však pozorovatelné až při konci životnosti. 

Pro posuzování zbytkové životnosti je nutné určit vztah kavitace a doby provozu 

vyjádřené často parametrem t/tr, kde t popisuje dobu expozice a tr je předpokládaná 

životnost v hodinách. Jednou z prvních byla Neubauerova klasifikace pěti kategorií 

kavitačního poškození (obr. 18). Na obr. 19 je schématické znázornění rozvoje kavitačního 

poškození v průběhu creepové expozice podle Neubauera a doporučené opatření pro 

vyspravení jednotlivých kategorií [8]. 
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Neubauerova klasifikace: 

 

 

 

1. třída 

 

Materiál bez kavit 

 

 

 

 

 

 

 

2. třída 

 

Výskyt izolovaných kavit 

 

 

 

 

 

 

 

3. třída 

 

Výskyt orientovaných kavit 

 

 

 

 

 

 

 

4. třída 

 

Výskyt mikrotrhlin menších než 2 mm 

 

 

 

 

 

 

 

5. třída 

 

 

Výskyt makrotrhlin, které jsou již detekovatelné 

nedestruktivními metodami 

 
 

 

Obr. 18: Schématické znázornění kavitačního poškození podle Neubauera a doporučené opatření [13] 
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Obr. 19: Schématické znázornění kavitačního poškození podle Neubauera a doporučené opatření [8] 

 

Pomocí odběru povrchových otisků replikační metodou je možné stanovit parametr 

A. Tento parametr udává podíl kavitovaných zrn k celkovému počtu hranic zrn. Studiem 

těchto dvou parametrů můžeme dojít k výsledkům tím přesnějším, čím více zohledníme 

aktuální metalurgické faktory, jakou jsou TZ, chemické složení, aplikované napětí atd. Je 

nutné však podotknout, že studium povrchových otisků nám podává informace o výskytu 

kavit pouze v povrchových lokalitách odběrových míst, kdežto kavitační poškození uvnitř 

materiálu může být zcela rozdílné [8]. 

Technika odběru replik 

Cílem této nedestruktivní metody je získat otisk povrchu zkoumaného materiálu 

v místě s největším namáháním a v závislosti na změnách mikrostruktury určit stupeň 

poškození dané komponenty. 

Nejprve musíme odstranit vrstvu oxidů a oduhličenou vrstvu broušením do hloubky 

nejvýše 0,5 - 1 mm [24]. Broušením nesmí být povrch materiálu tepelně ovlivněn. 

Následné leštění může být provedeno chemicky nebo elektrolyticky. Povrch vzorku by 

neměl být deformován a musí být bez rýh, leptacích důlků apod. Leptání se provádí 

chemicky. Před samotným otiskem by měl být vzorek zkontrolován přenosným 

mikroskopem. K otisku připraveného povrchu je standardně využíváno dvou metod. První 

z nich představuje nanesení kolodiového roztoku štětcem na povrch vzorku a po intervalu 

deseti minut pomocí skalpelu je možné vzorek oříznout a upevnit na fotografickou desku. 

Tato technika však představuje riziko možného potrhání vzorku během odběru. Dále je 
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umožněn odběr vzorku o velikosti pouze 2 cm
2
 a metoda nanášení štětcem způsobuje 

bublinatost otisku, což způsobuje nemožnost zkoumání celého povrchu vzorku. Druhá 

metoda tkví v aplikaci celulózové fólie tloušťky 35 μm na vybroušený, 

naleptaný  acetonem očištěný povrch. Výhodou této metody je možný odběr větších replik 

(až 8 cm). Na rozdíl od kolodiové techniky zde můžeme zkoumat 100 % povrchu vzorku, 

ale s menší hloubkou ostrosti. Pro lepší zviditelnění vzorku je možné napařit povrch 

repliky vrstvičkou uhlíku nebo lehkým kovem např. hliníkem a následně pozorovat 

optickým mikroskopem nebo SEM [25]. 

Hodnocení replik 

Nejčastěji je hodnocení prováděno podle Neubauerovy klasifikace, která uvádí 5 tříd 

kavitačního poškození (obr. 18). Rozsah kavitačního poškození je možné posoudit 

vzhledem k jednotce plochy. Toto porovnání však není příliš přesné, neboť opomíjí velkost 

zrn, různý podíl hranic zrn hrubozrnných a jemnozrnných materiálů, což znamená odlišné 

hustoty potenciálních míst vzniku. Metoda A parametru využívající referenční přímky, 

která protíná hranice zrn, částečně odstraňuje nepřesnost. Spolu s parametrem A*, který 

využívá plošný přístup, se zvyšuje citlivost A parametru na podíl vyčerpané životnosti. 

Hodnota A* parametru se určuje součtem kavitovaných hranic zrn ve vzdálenosti ± 5d 

(d představuje velikost zrna) v kolmém směru a ± 1d v rovnoběžném směru s referenční 

čarou od kavitované hranice, která je protnutá referenční přímkou. Tento způsob výpočtu 

předpokládá zvýšenou rychlost kavitačního růstu ve vzdálenosti menší než je pětinásobek 

velikosti zrna. Toto zrychlení je způsobeno koncentrovaným napětím a zeslabeným 

průřezem v okolí již existující kavity [26]. 

4.2.4 Analýza oxidické vrstvy 

V průběhu proudění horké páry potrubím, kdy se mění pH, teplota aj., dochází 

korozními reakcemi ke vzniku produktů v podobě oxidických vrstev, které mají rozdílnou 

strukturu a ochranné vlastnosti. Ve vodném prostředí dochází ke vzniku Fe(OH)2, který se 

při teplotách do 100°C za přítomnosti kyslíku přeměňuje na Fe3O4. Při teplotě nad 100°C 

se hydroxid železitý rozkládá na magnetit a vodík. Přítomnost magnetitu s ochrannými 

vlastnostmi umožňuje dlouhodobé použití nelegovaných ocelí v parovodních okruzích. 

Oxidická vrstva vzniká na vnitřním povrchu kotlových trubek reakcí vody 

a vysokoteplotní páry se železem. Je složena z několika vrstev, z nichž minimálně 2 jsou 

subvrstvy magnetitu (vnitřní je tvořena jemnými zrny, vnější hrubými zrny). Jejich hranice 
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se nachází přibližně v pozici původního kovu, z čehož můžeme usoudit, že vnitřní vrstva 

roste na rozhraní kov/oxid a vnější vrstva na rozhraní oxid/roztok. Růst vnější vrstvy je 

výsledkem pohybu iontů kovu oxidickým filmem. Tyto korozní reakce, produkty a projevy 

můžeme pozorovat na modelu „póry po hranicích zrn“ ve vodném prostředí, který je 

analogií modelu oxidace kovu v plynném prostředí. Výsledkem je značná pórovitost 

vzniklé vrstvy, což znamená snadný prostup vody k rozhraní oxid/kov. Růst této dvojité 

vrstvy můžeme popsat parabolickým zákonem: 

           (9) 

t…tloušťka vrstvy [mm] 

τ…čas [hod.] 

kp…rychlostní konstanta 

              (10) 

D…difúzní koeficient 

c…rozdíl koncentrace složek omezujících rychlost reakce 

A…porózita vrstvy 

Změny objemu v průběhu přeměny prostředí kov/oxid zapříčiňují vznik pórů. Vnitřní 

a vnější vrstva se u nelegovaných ocelí z hlediska mikrostruktury značně odlišuje. Vnitřní 

vrstva je tvořena drobnými, souosými zrny o velikosti 0,1 μm, vzniklými v důsledku 

omezeného pohybu, který je doprovázen vznikem a uzavíráním mikropórů creepovým 

mechanismem. Naopak vnější vrstva je tvořena velkými zrny sloupcovitého charakteru, 

která nemají ve vodném prostředí takřka žádné omezení růstu. Rovněž segregace 

difundujících prvků jsou odlišné mezi vrstvami. Pomalejší zůstávají ve vnitřní vrstvě. 

Přítomnost kyslíku v tlakovém systému kotle je za určitých okolností považována za 

pozitivní z hlediska tvorby oxidických vrstev, avšak v průběhu provozu je nutné 

koncentraci kyslíku v prostředí voda/pára sledovat. Přítomná pnutí v oxidické vrstvě jsou 

v ustáleném provozu dlouhodobě relaxována creepem a vznikem příčných trhlin. Nestálé 

koncentrace kyslíku, které ve vrstvách způsobují také pnutí, relaxována nejsou, a tudíž 

vedou až k únavovému poškození vrstvy Fe3O4 nebo k jejímu oprýskání, tzv. exfoliaci 

[27]. 
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Pára při průchodu potrubím zapříčiní zoxidování kovu. Plocha tloušťky kovové 

vrstvy odstraněna oxidací je určena dobou expozice a oxidační konstantou (tabulka č. 4) 

[8]. 

Hodnocení průměrné provozní teploty v závislosti na oxidační konstantě a tloušťce 

oxidické vrstvy na straně páry: 

        (11) 

X…tloušťka oxidické vrstvy odstraněna oxidací [μm] 

K…oxidační konstanta [ mm
2
/h

-1
] 

h…doba expozice [hod.] 

 
 

Tabulka č. 4: Oxidační konstanty [8] 



36 

 

Šperlín, D.: Studium komplexu vlastností žáropevných ocelí po dlouhodobé expozici parovodů 

Bakalářská práce VŠB - Technická univerzita Ostrava 

5 Experimentální část práce 

5.1 Sledovaný materiál 

Dodanou komponentou bylo vyřazené koleno parovodního potrubí 200 MW kotle 

společnosti ČEZ. Tento odřezek kolena ostré páry o průměru 324 mm a tloušťce stěny 48 

mm měl délku téměř 2500 mm a poloměr ohybu 1200 mm a byl vyroben z oceli 15 128.5. 

Důvodem jeho vyřazení bylo překročení limitního natečení (1%) změřeného na vrcholu 

ohybu, v místě maximálního namáhání. 

Oceli třídy 15 patří k nízkolegovaným žáropevným ocelím a pro svou vysokou mez 

tečení jsou používány na výrobu vysokotlakých trubek a kotlů, na součásti parních turbín 

a ostatní součásti namáhané za tepla [1]. Tato ocel byla nejpoužívanějším materiálem při 

výstavbě téměř všech 200 MW kotlů, které byly uváděny do provozu v období 70. let 

minulého století a které se tak blíží nebo už dokonce překračují projektovanou životnost. 

Pracovní parametry kolena jsou uvedeny v tabulce č. 5. 

Materiál ocel 15 128.5 

Rozměry - (Ø, tl. stěny) 324/48 [mm] 

Rozměry - (délka, R ohybu) 2500/1200 [mm] 

Doba expozice 184 969 [hod.] 

Teplota páry 543 [°C] 

Tlak 17,8 [MPa] 
 

Tabulka č. 5: Pracovní parametry kolena 

 

5.2 Experimentální metody 

Na výše popsaném díle parovodního potrubí byla provedena kompletní materiálová 

analýza pomocí metod, kterými lze stanovit zbytkovou životnost materiálu. Jednalo se o: 

– NDT stanovení tloušťky stěn pomocí UZ 

– Proměření ovality v ohybu 

– NDT analýza potenciálních defektů pomocí UZ, ToFD a LPA 

– NDT analýza magnetickou fluorescenční metodou 

– Metalografická analýza a stanovení velikosti zrna G v místě největšího natečení 

i  v dalších označených místech - metoda replik „in-situ“ (oblast vnějšího 

vlákna) 

– Měření tvrdosti (HV) „in-situ“ v místech odběru replik 

– Srovnávací metalografická analýza v místech přípravy replik 
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– Srovnávací metalografická analýza v oblasti rovné trubky na konci ohybu ve 

směru proudění páry 

– Analýza kavitačního poškození v místech přípravy replik 

– Hodnocení průběhu tvrdosti HV po obvodu a přes tloušťku stěny v označených 

oblastech 

– Mechanické vlastnosti za laboratorní a zvýšených teplot 

– Vrubová houževnatost KCV a Vidalova křivka 

– Creepové vlastnosti 

S ohledem na komplexnost prováděných analýz i to, že všechny nejsou doposud 

ukončeny, zabývá se tato práce pouze některými z nich. 

Hodnocení replik bylo provedeno na třech místech, viz kapitola 5.3, avšak ověření 

vlastností kolene parovodu bylo provedeno na vzorcích připravených z výřezů z oblasti 

vnějšího vlákna v místě maximálního natečení (oblast 2). 

 

5.3 Odběr a hodnocení replik 

5.3.1 Odběr replik 

Repliky byly odebrány ve třech oblastech, obr. 20, na vnějším vlákně kolena ve 

vzdálenosti 1 metru v místech vyznačení měrek. Oblast 1 odpovídá vstupu horké páry do 

parovodního kolena, oblast 2 představuje maximální ohyb kolena a největší natečení. 

V oblasti 3 pára vystupuje z kolena. Odběr i hodnocení replik prováděla specializovaná 

firma. 

 

Obr. 20: Parovodní koleno s vyznačenými oblastmi odběru replik 

 

Oblastem 1, 2 a 3 odběru replik odpovídá identické označení vzorků replik 1, 2 a 3. 
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V každé z vyznačených oblastí byl proveden odběr 2 kolódiových replik a 1 

transcopy repliky. 

5.3.2 Hodnocení replik 

V oblasti 1 je mikrostruktura tvořena z 50 % vysoce popouštěným bainitem. Zbytek 

mikrostruktury tvoří čistý ferit o velikosti zrna č. 5 - 6 dle normy ČSN EN ISO 643. Okolo 

karbidických fází (obr. 21), které se tvoří na hranicích zrn, se mohou kumulovat kavity. 

Tyto však nejsou pozorovatelné na těchto vzorcích, vyrobených pro optickou mikroskopii. 

Dalším viditelným a výrazným jevem je zdvojování hranic zrn (obr. 22). 

 

Obr. 21: Výskyt karbidů na hranicích zrn 

 

 

Obr. 22: Zdvojování hranic zrn 
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V oblasti 2 je mikrostruktura tvořena také bainitem a feritem, avšak v poměru 3:1 

(obr. 23). Rovněž zde můžeme pozorovat jak precipitaci karbidů, tak zdvojování hranic 

zrn. Velikost feritického zrna je menší než v oblasti vstupu páry do kotle a činí 7 - 8. 

 

Obr. 23: Mikrostruktura v oblasti 2 

 

V oblasti 3 se v mikrostruktuře vykytuje převážně bainit pouze s lokálními výskyty 

feritu (do 5%). Můžeme pozorovat i precipitaci karbidů (obr. 24). 

 

Obr. 24: Mikrostruktura v oblasti 3 

 

Odebrané repliky je možné klasifikovat podle Neubeuera v závislosti na míře 

kavitačního poškození. V hodnocené mikrostruktuře se vykytují pouze drobné kavity, 

čemuž odpovídá 1. třída poškození viz obr. 18. 
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5.4 Metalografické hodnocení mikrostruktury 

Na vzorku metalografického výbrusu (obr. 25), který byl odebrán z vnějšího vlákna 

ohybu v místě maximálního natečení, je vidět silně popuštěná bainitická struktura 

s obsahem feritu v poměru 4:1. Lze také rozpoznat kavitační poškození. 

 

Obr. 25: Bainiticko-feritická struktura (zv. 200x) 

 

Na dalším snímku (obr. 26) je možné detailněji vidět kavitační poškození a také 

pokračující rozpad původní bainiticko-feritické struktury na ferit a karbidy. 

 

Obr. 26: Dobře viditelné karbidy a uskupení kavit (zv. 500x) 

 

Na obr. 27 jsou dobře viditelné klínové trhliny vzniklé kavitací na hranicích tří zrn. 

Také je zřetelná precipitace karbidů jak uvnitř zrn, tak i na hranicích zrn. 
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Obr. 27: Klínovité kavity na styku tří zrn a jemné karbidy (zv. 1000x) 

 

Hodnocení metalografických výbrusů bylo klasifikováno podle Neubauera, 

Nordtestu a VGB. Srovnání těchto klasifikačních metod je zobrazeno v tabulce č. 6. 

Nordtest NT 

NDT010 

VGB 

TW 507 

Neubauer a 

Wadel 
Popis 

 0  Počáteční stav 

1 1  Bez kavit 

2  A Jednotlivé kavity 

 2a  Izolované kavity 

 2b  Početné kavity, bez přednostní orientace 

3   Spojité kavity 

 3a  Početné orientované kavity 

 3b B Řetízky kavit 

4  C Creepové mikrotrhliny 

5  D Creepové makrotrhliny 
 

Tabulka č. 6: Srovnání klasifikačních metod 

 

Mikrostruktura byla klasifikována podle VGB oceli 14MoV6-3, což je evropský 

ekvivalent oceli 15 128. Srovnáním mikrostruktury podle VGB odpovídá hodnocená 

mikrostruktura stupni 1 - creepová expozice bez kavit (obr. 28) a stupni 2a - pokročilá 

creepová expozice s výskytem izolovaných kavit (obr. 29). 

Při srovnání mikrostruktury s klasifikační tabulkou podle Nordtestu je patrná shoda 

se třídou 1 a 2 (viz tabulka č. 6). 

Poslední porovnání mikrostruktury podle Neubauera, který hodnotí míru kavitačního 

poškození, odpovídá posuzovaná mikrostruktura třídě 1, tedy bez známek poškození (viz 

obr. 18) 
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Obr. 28: Stupeň 1 podle klasifikace VGB 

 

 

Obr. 29: Stupeň 1 podle klasifikace VGB 

 

5.5 Zkouška tvrdosti 

Měření tvrdosti bylo provedeno ultrazvukovým tvrdoměrem MIC – 10 od výrobce 

Krautkrämer v oblastech 1, 2 a 3 odběru replik, podle normy ČSN EN ISO 6507-1. 

Z tabulky č. 7 je jasně patrné, jak se snižujícím se obsahem bainitu klesá tvrdost. 

Oblast Struktura HV 10 

Oblast 1 Bainit (50%), ferit 136±3 

Oblast 2 Bainit : ferit (3:1) 141±2 

Oblast 3 Bainit, ferit (5%) 202±5 
 

Tabulka č. 7: Porovnání oblastí 1, 2 a 3 
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Měření tvrdosti ukázalo na značné rozdíly. Zatímco oblast 1 a oblast 2 leží na spodní 

hranici s porovnávaným výchozím stavem (viz tabulka č. 2), oblast 3 je naopak na horní 

hranici v dobrém souladu s výsledky metalografické analýzy a s rostoucí oblastí bainitu. 

Naměřené hodnoty je možné porovnat s tabulkou č. 2, která uvádí limitní rozmezí 

tvrdosti pro ZM. Oblast 1 spadá do rozmezí tvrdostí, oblast 2 je již na hraně rozmezí 

a oblast 3 je již mimo limity tvrdostí ZM. 

 

5.6 Chemická analýza 

Měřením byl vyhodnocen obsah prvků obsažen v oceli 15 128.5 (tabulka č. 8). 

Prvek C S Mn Si P Cu Ni 

Obsah prvku [%] 0,11 0,010 0,60 0,26 0,014 0,068 0,094 

Prvek Cr Mo V Ti Nb W Co 

Obsah prvku [%] 0,58 0,48 0,30 0,015 <0,003 <0,005 <0,007 

Prvek As Sb Sn Ntřísky Alrozpustný Alvázaný Alcelkový 

Obsah prvku [%] 0.008 0.004 0.010 0.010 0,08 0,005 0,013 
 

Tabulka č. 8: Chemická analýza kolena 

 

Směrné chemické složení oceli 15 128.5 vyplývá z normy ČSN 41 5128 (tabulka 

č. 9) 

Prvek C Mn Si Cr Mo 

Obsah prvku [%] 0,10 - 0,18 0,45 - 0,70 0,15 - 0,40 0,50 - 0,75 0,40 - 0,60 

Prvek V Alcelkový P S 

Obsah prvku [%] 0,22 - 0,35 do 0,0253 max 0,040 max 0,040 
 

Tabulka č. 9: Chemické složení předepsané normou 

 

Možné odchylky v chemickém složení hotového výrobku uvádí tabulka č. 10. 

Prvek C Mn Si Cr Mo V 

Obsah prvku [%] +0,02 
- 0,05 

+ 0,10 

-0,03 

+0,05 

-0,05 

+0,10 

-0,05 

+0,10 

-0,03 

+0,05 
 

Tabulka č. 10: Přijatelné odchylky chemického složení 

 

Chemická analýza prokázala, že chemické složení materiálu kolena je zcela 

v souladu s hodnotami udávanými normou ČSN 41 5128. 

                                                           
3 při použití výrobku nad 500°C nesmí obsah Al překročit tuto hodnotu 
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5.7 Tloušťka oxidické vrstvy 

Tloušťka oxidické vrstvy (viz obr. 30) byla měřena na vnitřní straně kolena (strana 

páry) v místě vnějšího vlákna a maximálního natečení v oblasti 2. Její hodnota byla 

změřena na 220μm. 

 

Obr. 30: Tloušťka oxidické vrstvy (zv. 50x) 

 

Jak je patrné z obr. 30, oxidická vrstva je pevně lpící a je rozdělena na vnitřní 

a vnější vrstvu oxidů. Obě vrstvy jsou poměrně dosti prostoupeny trhlinkami. V jednom 

místě lze téměř s jistotou určit, že trhlina je propojena napříč subvrstvami až na vnitřní 

povrch trubky. 

Podle vzorce (11) uvedeného v kapitole 4.2.4 lze přibližně stanovit tloušťku oxidické 

vrstvy X. K výpočtu je zapotřebí znát dobu expozice vyřazeného kolena h (viz tabulka č. 5) 

a oxidační konstantu K pro provozní teplotu, která co nejvíce odpovídá provozní teplotě 

oceli zkoumaného kolena (viz tabulka č. 4). V tomto případě se použije oxidační konstanta 

pro 14MoV6-3 a provozní teplotu 550°C. Matematické vyjádření tloušťky je odvozeno ve 

vzorci (12). 

   √    (12) 

K…oxidační konstanta pro teplotu 550°C…1,3∙10
-7

 [mm
2
/h

-1
] 

h…provozní doba parovodu…184 969 hodin 
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   √                (13) 

          (14) 

Naměřená hodnota tloušťky oxidické vrstvy je vyšší než výpočtová, což může být 

způsobeno odchylkou od provozní teploty nebo odchylkou chemického režimu kotle. 

Přesto tato 70% shoda není považována za zásadní odchylku. 

 

5.8 Vrubová houževnatost 

Pro měření nárazové práce byly použity standardní vzorky s V vrubem. Vzorky byly 

přeraženy na kyvadlovém kladivu WPM Leipzig při teplotách t = - 20°C, ±0°C, 20°C, 

30°C, 50°C, 100°C. 

Vzorky odebrané na vnitřní části parovodu jsou označené I/číslo vzorku a vzorky 

odebrané na vnější straně parovodu jsou označeny O/číslo vzorku. Na obr. 31 je uvedena 

závislost nárazové práce na teplotě pro vzorky odebrané na vnitřní straně trubky. Závislost 

podílu houževnatého lomu na teplotě zobrazuje obr. 32. Hodnoty nárazové práce a podílu 

houževnatého lomu pro vzorky odebrané na vnější straně trubky jsou zobrazeny na obr. 33 

a obr. 34. 

 
 Obr. 31: Závislost KV [J] na T [°C] Obr. 32: Závislost FA [%] na T [°C] 

 

 

 Obr. 33: Závislost KV [J] na T [°C] Obr. 34: Závislost FA [%] na T [°C] 
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KV [J] se vyhodnocuje přímo na zařízení hned po přeražení vzorku. Po přeměření 

šířky a hloubky vzorku po přeražení lze určit boční šíření LE [mm]. Hodnoty FA (podíl 

houževnatého lomu) se vyhodnotí přeměřením viditelné části křehkého lomu (na lomové 

ploše tomu odpovídá „třpytící se“ část plochy), porovnáním s tabulkovými hodnotami 

a odečtením této výsledné hodnoty od 100%. Hodnoty KV, LE a FA jsou v tabulce č. 11. 

Značení 
t KV FA LE 

Značení 
KV FA LE 

[ºC] [J] [%] [mm] [J] [%] [mm] 

I/34 - 20 8 5 0,09 O/34 6 0 0,09 

I/35 - 20 8 5 0,08 O/35 8 0 0,14 

I/36 - 20 12 5 0,21 O/36 6 0 0,20 

I/46 ± 0 80 33 1,56 O/46 53 17 1,13 

I/47 ± 0 40 21 0,86 O/47 46 17 0,99 

I/48 ± 0 56 27 1,12 O/48 62 17 1,26 

I/31 20 77 36 1,40 O/31 42 26 0,83 

I/32 20 61 31 1,16 O/32 72 33 1,39 

I/33 20 100 45 1,76 O/33 84 33 1,55 

I/43 30 92 53 1,62 O/43 98 50 1,99 

I/44 30 102 62 1,89 O/44 92 45 1,76 

I/45 30 73 47 1,40 O/45 95 50 1,89 

I/40 50 134 77 2,17 O/40 106 74 2,05 

I/41 50 134 74 2,29 O/41 104 70 2,01 

I/42 50 128 74 2,20 O/42 96 70 1,88 

I/37 100 159 100 2,51 O/37 142 100 2,42 

I/38 100 162 100 2,45 O/38 140 100 2,36 

I/39 100 156 100 2,45 O/39 140 100 2,37 

 

Tabulka č. 11: Naměřené hodnoty KC, LE a FA 

 

5.9 Mechanické vlastnosti - mez pevnosti, mez kluzu a tažnost 

Pro měření mechanických vlastností bylo použito zařízení MTS 100kN. Vzorky 

kruhového průřezu o průměru 6 mm byly odebrány z vnitřní a vnější strany potrubí 

a označeny byly písmenem I (vnitřní) a písmenem O (vnější). Naměřené hodnoty 

mechanických vlastností jsou k dispozici v tabulce č. 12. 
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Značení 

vzorku 

t Rm Rp0,2 A 
Značení 

vzorku 

Rm Rp0,2 A 

[ºC] [MPa] [MPa] [%] [MPa] [MPa] [%] 

I21 20 468 280 31,7% O21 466 280 33,3% 

I22 20 471 278 31,7% O22 468 276 32,7% 

I23 200 417 233 23,3% O23 410 225 23,3% 

I24 200 417 228 28,7% O24 411 228 26,0% 

I25 300 443 219 24,0% O25 438 209 21,3% 

I26 300 442 217 23,3% O26 437 211 22,3% 

I27 400 372 201 32,7% O27 369 194 29,3% 

I28 400 376 202 29,3% O28 372 195 34,3% 

I29 500 258 174 31,7% O29 259 168 39,3% 

I30 500 263 190 32,7% O30 255 169 41,7% 

I31 550 207 157 31,7% O31 204 152 38,3% 

I32 550 209 157 41,7% O32 205 154 39,7% 
 

Tabulka č. 12: Naměřené hodnoty mechanických vlastností při tahové zkoušce 

 

Grafické závislosti smluvní meze kluzu a meze pevnosti na teplotě pro vzorky 

tahových tyčí odebraných z vnitřní a vnější části jsou zobrazeny na obr. 35 a obr. 36. Také 

je zde znázorněna pro porovnání smluvní mez kluzu pro ocel 15 128. 

 

Obr. 35: Závislost Rp0,2 a Rm na teplotě pro vzorky odebírané z vnitřní části kolena 



48 

 

Šperlín, D.: Studium komplexu vlastností žáropevných ocelí po dlouhodobé expozici parovodů 

Bakalářská práce VŠB - Technická univerzita Ostrava 

 

Obr. 36: Závislost Rp0,2 a Rm na teplotě pro vzorky vnější části kolena 

 

Pro srovnání jsou v tabulce č. 13 uvedeny hodnoty mechanických vlastností oceli 

15 128 podle normy ČSN 41 5128. 

ČSN 41 5128 

Naměřené 

hodnoty - 

vnitřní vzorky 

Naměřené 

hodnoty - 

vnější vzorky 

15 128.5 

T 

[°C] 

Re 

[MPa] 
Rp0,2[MPa] Rp0,2[MPa] tloušťka stěny do 36mm 

200 319 
233 

228 

225 

228 

A [%] min. 18 
250 304 --- --- 

300 294 
219 

217 

209 

211 

350 279 --- --- 

400 265 
201 

202 

194 

195 
KCU [J∙cm

2
] min. 50 

425 255 --- --- 

450 245 --- --- 

475 235 --- --- 

Rm [MPa] 490 - 690 500 226 
174 

190 

168 

169 

525 217 --- --- 

550 206 
157 

157 

152 

154 
Re [MPa] 365 

575 191 --- --- 

600 181 --- --- 
 

Tabulka č. 13: Srovnání mechanických vlastností oceli 15 128 s naměřenými hodnotami 

 



49 

 

Šperlín, D.: Studium komplexu vlastností žáropevných ocelí po dlouhodobé expozici parovodů 

Bakalářská práce VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Z porovnání tabulkových hodnot a naměřených hodnot na kolenu lze vidět podstatně 

nižší naměřenou mez kluzu u vzorků kolena, která může být způsobena pravděpodobně 

dlouhodobou vysokoteplotní expozicí. 

 

5.10 Zkouška tvrdosti 

Měření tvrdosti HV 30 bylo provedeno na kroužkovém vzorku, který byl odebrán 

z kolene v největším místě ohybu. Tvrdost byla měřena celkem na 8 místech, obr. 37, po 

45° po tloušťce stěny směrem od vnější ke vnitřní straně trubky. Úhel 0° odpovídal místu 

maximálního natečení na vnějším vláknu ohybu kolena. 

 



 
 

Obr. 37: Měření tvrdosti po obvodu 
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6 Diskuse 

Cílem této práce je zhodnocení aktuálních vlastností parovodního kolena po 

dlouhodobém provozu, které bylo vyřazeno kvůli 1 % natečení a výsledky zkonfrontovat 

s požadavky z důvodu chybění hodnot materiálových charakteristik pro výchozí stav. 

Z důvodu odběru vzorků v místě natečení zde také očekáváme největší creepové poškození 

a zároveň předpokládáme menší poškození v ostatních místech kolena. 

Prvním zásadním rozdílem mezi naměřenými a tabulkovými hodnotami je zjištěná 

mez kluzu u odebraných vzorků. Jak je patrné z obr. 35 a obr. 36, leží aktuální Rp0,2 na 

uvnitř i vně odebraných vzorcích hluboko pod minimálními hodnotami pro výchozí stav. 

Tento razantní pokles je možné vysvětlit působením vysokoteplotní expozice v oblasti 

převládajícího creepové poškození. 

V souladu s tahovými zkouškami vykazují hodnoty tvrdosti pokles vůči hodnotám 

oceli 15 128 ve výchozím stavu. Mezi vnitřním a vnějším povrchem je pozorovatelné 

rozmezí tvrdostí. Hodnoty na vnějším povrchu se pohybují v rozmezí 135 - 150 HV, 

kdežto hodnoty na vnitřním povrchu jsou v úzkém rozmezí mezi 132 - 138 HV (viz 

obr. 37). Největší pokles tvrdosti je možné vidět v místě měření 0°, které odpovídá 

vnějšímu vláknu ohybu, kde pára proudí vysokou rychlostí a působí na ohyb kolena. Při 

srovnání těchto hodnot tvrdostí s hodnotami podle normy ČSN 41 5128 viz tabulka č. 2, 

lze určit, že materiál svou tvrdostí již nedostačuje předpisům. 

Metalografická analýza ukázala zásadní rozdíly mezi výsledky hodnocené 

mikrostruktury pomocí replik a kusových vzorků připravených ze stejného místa. 

U  odebraných replik lze pozorovat postupnou přeměnu bainiticko - feritické struktury až 

na bainitickou strukturu s lokálním výskytem a velmi malou koncentrací feritu. Lze rovněž 

dobře vidět precipitaci karbidů a zdvojování hranic zrn, což je nežádoucí artefakt vzniklý 

při přípravě replik. U metalografických výbrusů je vidět jak precipitace karbidů, tak výskyt 

izolovaných kavit a částečně orientovaných kavit. Při porovnání s klasifikací VGB oceli 

14MoV6-3 je možné zařadit tuto mikrostrukturu mezi stupeň 1 a 2, tzn. mikrostruktura bez 

kavit a mikrostruktura s izolovanými kavitami. Ukazuje se, že limita natečení, kvůli které 

bylo koleno odstraněno, odpovídá stavu, kdy už lze v mikrostruktuře pozorovat kavity 

a přirovnat ji tak k III. stádiu creepu a tedy blížícímu se konci životnosti. 
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Z výsledků dlouhodobých creepových zkoušek nízkolegovaných CrMoV ocelí 

vyplývá, že vzájemný poměr mezi jednotlivými příspěvky zpevnění oceli, ve stavu po 

výchozím TZ, zásadně ovlivňuje krátkodobou pevnost a dlouhodobou žáropevnost. 

Rozhodující úlohu pro dosahování vysoké meze pevnosti při tečení má precipitační 

zpevnění oceli částicemi karbidu V4C3, které omezují pohyblivost dislokací jak při 

normální teplotě tak i v oblasti creepové deformace. Výši meze pevnosti při tečení RmT 

nízkolegovaných ocelí typu CrMoV pak lze odhadnout na základě velikosti meze kluzu při 

laboratorní teplotě Rp0,2 a poměru obsahu vanadu k uhlíku (V/C) ve tvaru [28]: 

       
 

 
        (15) 

RmT…mez pevnosti při tečení [MPa] 

a, b, c…regresní konstanty 

V/C…obsah vanadu [%]/obsahu uhlíku [%] 

Re…mez kluzu [MPa] 

Po dosazení poměru V/C = 2,73. a Rp0,2 = 278,5 MPa do rovnice (15) je možné 

provést odhad meze pevnosti při tečení za 10 000 hodin a 100 000 hodin. Výsledky těchto 

odhadů pro teplotu 550°C (teplota nejbližší provozní teplotě kolena) jsou uvedeny 

v tabulce č. 14. 

Koleno Rp0.2 [MPa] V/C RmT/550/10
4
 [MPa] RmT/550/10

5 [MPa] 

Vzorek 278,5 2,73 98,5 71,8 

 

Tabulka č. 14: Odhad meze pevnosti při tečení 

 

Jednou z možností výpočtu zbytkové životnosti je odhad meze pevnosti při tečení 

závislý na mezi kluzu, jak ukazuje obr 38. Při dosazení hodnot meze kluzu do odhadu, 

vyjdou meze pevnosti při tečení 98,5 MPa pro expozici 10 000 hodin a 71,8 MPa pro 

expozici 100 000 hodin. 

Další možností je odhad vypočtený na základě membránového napětí, kdy střední 

hodnota vnitřního napětí je rovna 42,3 MPa, střední hodnota vnějšího napětí je 52,7 MPa. 

Při zohlednění koeficientu bezpečnosti 1,5 vychází hodnota membránového napětí 63,4 

MPa na vnitřním povrchu a 79 MPa na vnějším povrchu. 
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Obr. 38: Srovnání meze pevnosti při tečení pro meze kluzu Rp0,2 během expozice odpovídající 10 000hod., 

100 000hod. a 200 000hod. Ocel 15128 [Rmt] 

 

Z odhadovaných výsledků je patrné, že hodnoty meze pevnosti při tečení jsou 

nepatrně vyšší než hodnoty na obr. 38, které byly stanoveny pro soubor taveb oceli 15 128, 

a to jak pro 10 000hod., tak i 100 000hod. Při zvyšujících se mezích kluzu Rp0,2 se 

odhadované hodnoty více přibližují těmto hodnotám. 

Odhady meze pevnosti při tečení pro dobu 10 000 hodin jsou 98,5 MPa (tabulka 

č. 14) a cca 93 MPa (obr. 38). Hodnoty pro dobu 100 000 hodin jsou 17,8 MPa (tabulka 

č. 14) a cca 89 MPa (obr. 38). 

Z provedeného zjednodušeného výpočtu membránového napětí [29] a odhadu meze 

pevnosti při tečení RmT z meze kluzu vyplývá, že se zbytková životnost pohybuje 

v rozmezí 10
5
 hodin. Použité přístupy nezahrnují vliv kavitačního poškození na zbytkovou 

životnost a zpřesněný odhad zbytkové životnosti tak bude k dispozici až po realizaci 

programu creepových zkoušek na tomto reálném kusu materiálu. 
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7 Závěr 

Výsledky hodnocení mechanických vlastností a mikrostruktury základního materiálu 

kolena parovodu  324 x 48 mm (potrubí 200MW kotle) provozovaného společností ČEZ 

při teplotě 543°C a tlaku 17,8 MPa po dobu 184 969 ukázaly, že: 

– chemické složení vyhovuje požadavkům specifikovaným v ČSN 41 5128 

– mechanické vlastnosti základního materiálu odebraného z vnitřní a vnější části 

trubky nevykazují výrazné odlišnosti. Hodnoty se nacházejí v průměru o 80 

MPa pod spodní hranicí požadované pro ocel 15 128 ve výchozím stavu. 

Poklesu meze kluzu odpovídá i nižší hodnota tvrdostí 

– snížené mechanické pevnosti i tvrdosti odpovídají strukturním změnám 

charakterizované původní bainiticko - feritickou mikrostrukturou přeměněnou 

na ferit a karbidy 

– zkoumaný materiál vykazuje rovněž známky kavitační poškození. Na 

metalografických výbrusech je možné pozorovat částečně orientované kavity, na 

rozdíl od výsledků odebraných replik, u kterých nebylo zjištěno kavitační 

poškození 

– naproti tomu křehkolomové vlastnosti zkoumaného materiálu jsou relativně 

příznivé, když se přechodová teplota FATT pohybuje zhruba na úrovni 

30 - 40°C 

– mez pevnosti při tečení byla odhadnuta pomocí závislosti meze kluzu resp. 

poměru V/C a ukazuje, že zbytková životnost hodnoceného kolena by se mohla 

pohybovat zhruba na úrovni 10
5
 hodin avšak s tou výhradou, že předmětné 

odhady vůbec nepostihují přítomnost ani rozsah creepového kavitačního 

poškození. 

I přesto, že z důvodu nadměrného natečení bylo koleno vyřazeno, lze na základě 

hodnocení a v konfrontaci s prozatím vyhotovenými zkouškami odhadnout, že se jeho 

reálná zbytková životnost pohybuje na úrovni 10 000 - 100 000 hodin. Zpřesnění tohoto 

odhadu bude možné až po realizaci programu creepových zkoušek, ze kterých lze určit 

mez pevnosti při tečení a z ní vyhodnotit skutečnou zbytkovou životnost materiálu.
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