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Abstrakt 

Diplomová práce se věnuje tepelnému zpracování trubek pracujících za zvýšených 

teplot. Cílem této práce je nalezení vhodné popouštěcí teploty trubek jakosti P22 a zavedení 

nové jakosti trubek, které pracují za zvýšených teplot, do výroby. Teoretická část diplomové 

práce popisuje vlastnosti trubek pracujících při zvýšených teplotách a jejich tepelné 

zpracování. Praktická část práce prezentuje a porovnává mikrostrukturu a naměřené výsledky 

mechanických zkoušek vzorků, zhotovených z konkrétních trubek. 

 

Klíčová slova: trubka, tepelné zpracování, žíhání, popouštění, teplota popouštění, 

ochlazování, žáropevné oceli 

 

 

Abstract 

The diploma thesis deals with heat treatment of tubes for application at increased 

temperatures. The aim of this thesis is to find out suitable tempering temperatures for tubes of 

P22 grade and to implement a new grade of tubes for application at increased temperatures 

into production. In the theoretical part of the thesis, the properties and the heat treatment of 

the tubes for a use at increased temperatures is described. The microstructures and the results 

obtained from mechanical tests of samples prepared from the concrete tubes are presented and 

compared mutually. 

 

Keywords: tube, heat treatment, annealing, tempering, tempering temperature, cooling, creep-

resisting steel 
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1. Úvod 

Rozvoj výroby a techniky neustále zvyšuje požadavky na materiál při extrémních 

podmínkách, především při vysokých nebo nízkých teplotách. Kovy jako konstrukční 

materiál, který pracuje při vyšších teplotách, byly zejména v hutním průmyslu používány 

odedávna. S rozvojem průmyslu nastala potřeba zdokonalovat a vyvíjet konstrukční materiály 

pracující za zvýšených teplot, aniž by po celou dobu své životnosti měnily (zhoršovaly) své 

vlastnosti [1].  

Slitiny železa mají možnost měnit své vlastnosti změnou chemického složení  

a především tepelným zpracováním. V dnešní době jsou kladeny stále vyšší nároky na užitné 

vlastnosti ocelových výrobků, trubek. Je požadováno, aby trubky vykazovaly korozní 

odolnost, odolnost proti opotřebení, odolnost vůči vysokým teplotám a dále by měly splňovat 

požadovanou pevnost, tvrdost, tažnost i vrubovou houževnatost. Dosažení těchto vlastností 

lze docílit nejen samotnou technologií a zpracováním oceli, ale i vhodným tepelným 

zpracováním [2]. 

Rozvoj a použití ocelových trubek nastal v 19. století, kdy se nejvíce rozvíjel hutní a 

strojírenský průmysl. Podstatný vývoj ve výrobě trubek nastal na území našeho státu po druhé 

světové válce [3]. 

V této práci se zaměřím na tepelné zpracování trubek pracujících za zvýšených teplot 

tzv. kotlové trubky. Cílem diplomové práce je najít vhodnou popouštěcí teplotu a zavést nový 

stupeň jakosti do výroby. 
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2. Teoretická část 

Po roce 1930 se cíleně vyvíjely oceli určené pro práci při vyšších teplotách. Jedná se 

především o oceli feritického typu, které jsou legované chromem a molybdenem [1]. 

Odborná literatura jednoznačně nedefinuje termín oceli pro práci za zvýšené teploty 

nebo oceli žáropevné, přesto je odborníci od sebe odlišují na základě mezní teploty Tg (obr. 

1). Mezní teplota vyznačuje pro daný materiál průsečík dvou pevnostních charakteristik, tj. 

minimální hodnoty meze kluzu Re (Rp0,2) a časové pevnosti při tečení (RmT/T/t) [4]. 

 

 

Obr. 1: Stanovení mezní teploty Tg a její průměrné hodnoty standardních žáropevných 

ocelí (např. 15CrMo ~ 485°C, 13CrMoV ~ 500°C, …) [4] 

 

Ocelové materiály pracující za zvýšených teplot se dělí na žáruvzdorné a žáropevné. 

Žáruvzdorné materiály pracují dlouhodobě pouze při zvýšených teplotách a žáropevné, neboli 

creepové, musí dlouhodobě odolávat nejen zvýšeným teplotám, ale i zvýšeným tlakům a 

používají se pro práci za teploty vyšší než je mezní teplota Tg [4, 5]. 

Pro žáropevné materiály pracující v podmínkách tečení se používá pro výpočty 

dovoleného napětí časová pevnost při tečení RmT/T/t. V materiálech pracujících pod mezní 

teplotou Tg proces tečení neprobíhá, a proto se pro výpočty dovolených napětí přijímá 

hodnota meze kluzu Re.  Mez, která odděluje zvýšenou teplotu od vysoké teploty je tam, kde 

oceli již nejsou schopny plnit požadavky na žáropevnost a je nutné použití tzv. superslitin Fe, 

Co a Ni. Tato mez se mění s rozvojem žáropevných ocelí. 

Žáropevné nízkolegované oceli se stále vyvíjejí, neboť jsou na ně kladeny stále vyšší 

požadavky. Zvyšováním jejich užitných vlastností se dosahuje vyšší efektivity procesů a 

kvalitnějšího plnění ekologických předpisů. Snižováním obsahu uhlíku u nových typů ocelí se 

dosahuje lepší svařitelnosti a tím i většího využití v praxi [4, 6]. 
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Všechny žáropevné materiály musí splňovat určité mechanické vlastnosti při vyšší 

teplotě, která je nejdůležitějším faktorem v procesech deformace a poškození, ne však 

jediným. Mezi další požadavky patří: 

 vysoká dlouhodobá pevnost při tečení 

 vysoká mez kluzu a pevnost v tahu 

 dobrá tvárnost, tažnost a odolnost proti křehkému porušení 

 vysoká odolnost proti tepelné a tepelně – mechanické únavě během exploatace – 

zejména proti nízkocyklové únavě 

 stabilita struktury a vlastnosti, nízká náchylnost k poklesu zpevnění i k nárůstu 

zpevnění a provozní křehkosti 

 výhodné fyzikální vlastnosti – vysoký součinitel tepelné vodivosti a nízký 

součinitel teplotní roztažnosti 

 dobrá žáruvzdornost a korozní odolnost v prostředí spalin a vodní páry 

 dobré technologické vlastnosti – vhodnost k tváření, svařitelnost a poměrně 

nízká cena [4] 

Žáropevnost materiálů z technického hlediska se posuzuje rozmezí teplot cca 200°C – 

2000°C, tj. až do teploty funkce žárovky s wolframovým vláknem. Použití žáropevných slitin 

kovů je velmi rozdílné a závisí na rozsahu pracovních teplot (obr. 2) [4]. 

 

 

Obr. 2: Teplotní oblasti použití hlavních skupin žáropevných materiálů [4] 

 

Požadovanou pevnostní úroveň a odolnost ocelí proti tečení zabezpečují mechanismy 

zpevnění ocelí: 

 zpevnění tuhého roztoku 

 zpevnění precipitační a disperzní 
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 dislokační zpevnění 

V běžné praxi je výsledná pevnost a žáruvzdornost dosažena kombinací různých 

mechanismů zpevnění, ale určit příspěvek každého typu zpevnění je velice obtížné [4, 7, 8]. 

 

Zpevnění tuhého roztoku 

Zpevnění tuhého roztoku se provádí přidáním legujících prvků (přísad), které mají jiný 

atomový poloměr a nahrazují atomy železa v krystalové mřížce. Velmi účinné je zpevnění 

intersticiálními atomy prvků např. uhlíku, dusíku nebo legováním substitučními prvky 

s výrazně rozdílnou velikostí atomů např. molybden, křemík, wolfram. 

Zpevnění ocelí tuhým roztokem je ovlivněno zvýšenou teplotou a dobou (časem), po 

kterou je materiál vystaven procesu tečení. Substituční zpevnění je velmi efektivní a účinné 

při vysokých teplotách, v praxi je však problémem udržet rozpuštěný prvek v tuhém roztoku. 

Substituční zpevnění tuhých roztoků legovaných molybdenem a/nebo wolframem je 

precipitace fází bohatých na Mo a W, především Lavesovy fáze nebo karbidu M6C. Při 

precipitaci těchto fází dochází k snížení koncentrace Mo i W a následně k poklesu zpevnění 

tuhého roztoku. Důsledkem vzrůstající teploty je usnadněna difúze a rychlejší vznik 

termodynamicky stabilnějších fází. Tyto fáze rychleji hrubnou a nedokážou kompenzovat 

pokles zpevnění tuhým roztokem [4, 7, 8]. 

 

Precipitační a disperzní zpevnění 

Mechanismus zpevnění částicemi druhé fáze, která je vytvořená pomocí tepelného 

zpracování (precipitační zpevnění) nebo mechanické zavedení částic do kovu v práškové 

podobě (disperzní zpevnění) hraje důležitou úlohu při zpevňování žáropevných slitin. 

Precipitační zpevnění je založeno na vyloučení velmi jemných částic karbidů, nitridů 

nebo karbonitridů v oceli (materiálu). Mezi vzniklými částicemi a dislokacemi dochází 

k vzájemné interakci vyvolávající precipitační zpevnění, které závisí na rozměrové a 

termodynamické stabilitě minoritních fází v průběhu creepové exploatace nebo tepelného 

zpracování. Precipitační proces lze tedy rozdělit do tří etap: nukleace, růst a hrubnutí [4, 7, 8].  

Hrubé precipitáty nejsou schopny interakce s dislokacemi a tím je snížen účinek 

precipitačního zpevnění. Velmi malé částice nevytvářejí efektivní bariéry pro pohybující se 

dislokace. Jestliže vzdálenost částic je příliš velká, pak dislokace precipitáty obcházejí. 

Minimální rychlost tečení kovů (trubek) se vyskytuje při optimální velikosti částic a 

vzdálenosti mezi nimi. Tendence materiálu k určité termodynamické rovnováze je podmíněná 

pracovní teplotou a stabilitou fází. 
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Ocelové výrobky obsahují sekundární částice – precipitáty typu M23C6, M6C, M7C3, 

MX a M2X (M označuje kovový prvek, X označuje uhlík nebo dusík). Při precipitačním 

zpevnění mohou vznikat intermetalické částice Fe2(Mo, W) – Lavesovy fáze, Fe7W6 μ – fáze, 

χ – fáze, σ – fáze nebo vyprecipitované čisté kovy např. měď [4, 7, 8]. 

Disperzní zpevnění se realizuje přidáním velmi jemného kovového prášku, který 

nereaguje se základní matricí. Tento prášek musí být homogenně rozptýlen, aby materiál byl 

rovnoměrně zpevněný. Interakce mezi disperzními částicemi s dislokacemi vyvolá zpevnění 

materiálů [4, 7, 8]. 

 

Dislokační zpevnění 

Dislokační zpevnění, neboli deformační zpevnění, je důsledkem obtížnější plastické 

deformace již přetvořeného kovového materiálu. Toto zpevnění má význam pro materiály, 

které pracují při pokojové teplotě, nebo pro materiály, u nichž proces tečení probíhá při nízké 

teplotě, kdy neprobíhají procesy zotavení a rekrystalizace, eventuelně probíhají velmi pomalu. 

V I. stádiu vysokoteplotního tečení dochází k zvyšování hustoty dislokací, k jejich 

vzájemnému protínání, nebo k ukotvení precipitáty, eventuelně k nakupení na hranicích zrn, 

což vede k omezenému pohybu dislokací a tím i omezenému rozvoji deformace. 

 Při vyšší hustotě dislokací může dojít k příčnému skluzu šroubových dislokací, zároveň 

mohou anihilovat a tím dojde k ustálení eventuelně k snížení dislokačního zpevnění. Pokles 

dislokačního zpevnění zapříčiňuje také tvorba subzrn. Zvýšená teplota usnadňuje pohyb 

dislokací a tím způsobí pokles dislokačního zpevnění [4]. 

 

2.1 Výroba trubek 

Samotný proces výroby oceli již ovlivňuje jakost finálních výrobků – trubek. Ocel, z níž 

se vyrábějí trubky, musí vytvářet spolehlivé předpoklady pro stejnorodost materiálových 

charakteristik trubek v podélném i příčném směru. 

Výroba bezešvých trubek je náročná na mezní stav plasticity oceli. Válcované trubky 

mají dvě funkční plochy s rozdílnou jakostí povrchu. Jakost vnitřní plochy trubky je 

ovlivněna vyšší koncentrací nečistot a nestejnorodostí, které vyvolávají podmínky tuhnutí 

ingotu. Chemická nestejnorodost litého polotovaru je spojena s obsahem P a S, stupněm 

přehřátí taveniny, rychlostí odlévání a velikostí ingotu. Nežádoucí jakostní jevy při tuhnutí se 

zabezpečují nízkým obsahem P a S [9]. 
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V současné době se stejnorodosti materiálů dosahuje plynulým odléváním oceli, což 

vede k homogenitě vnitřních vrstev litého polotovaru v celé jeho délce. Plynulým odléváním 

jsou zajištěny stále rostoucí kvalitativní požadavky, kterých nelze dosáhnout klasickými 

výrobními procesy. Lze tedy konstatovat, že moderní technologie procesu sekundární 

metalurgie řeší spolehlivě nejen otázku obsahu P, S a dalších nečistot, ale také zabezpečuje 

chemickou homogenitu, přesnost legování, což jsou základní předpoklady pro vysokou jakost 

trubek [9]. 

Kotlové trubky se tedy vyrábějí z ocelí, které splňují požadované parametry 

žáropevných ocelí. 

2.1.1 Žáropevné oceli 

Žáropevné oceli mají široké uplatnění pro svoje mechanické, fyzikální a 

fyzikálněchemické vlastnosti a termodynamickou stabilitu. Tyto vlastnosti se upravují 

legováním tj. přidáním různého množství přísadových prvků: Cr, Mo, V, Nb…. 

Nízkolegované oceli obsahují přísadové prvky v celkovém množství do 2,5% a 

vysokolegované nad 10% [9]. 

Nízkolegované oceli na bázi vanadu nebo niobu je možné použít až do pracovních 

teplot 500°C, neboť jejich pevnostní parametry dovolují konstruovat komponenty s menší 

tloušťkou stěny při zachování kvalitativních parametrů. Žáropevné chromové oceli 

(vysokochromové feritické oceli) nachází také uplatnění při výrobě trubek. Vyznačují se 

velkou plasticitou při tečení, vysokou tepelnou vodivostí a nízkou tepelnou roztažností, při 

teplotách nad 500°C  jsou velmi odolné proti korozi a zplodinám při hoření [10]. 

Oceli legované chromem s dalšími přísadami prvků vytvářejí stabilní karbidy až při 

zvýšených teplotách. V procesu exploatace vzniklé velmi jemné karbidy typu MX o vyšším 

objemovém podílu postupně hrubnou a pozvolna vytvářejí nižší počet hrubších karbidů typu 

M7C3, které v dalším průběhu exploatace dále hrubnou za vzniku nižšího počtu karbidů typu 

M23C6. Přísada chromu zajišťuje vyšší nebo nižší stupeň antikorozní ochrany v důsledku 

vzniku oxidu Cr2O3, jenž vytváří pasivační vrstvu [5]. 

K legování žáropevných ocelí se používá molybden, neboť zvyšuje pevnost i za 

zvýšených teplot a zabraňuje vzniku popouštěcí křehkosti. Má větší atomární poloměr než 

železo a toho se využívá pro zpevnění tuhého roztoku. Na vzduchu je odolný až do teploty cca 

400°C, při teplotách nad 600°C se intenzivně okysličuje [1, 5]. 

Používáním žáropevných ocelí nové generace lze navrhovat komponenty s mnohem 

menší tloušťkou stěny, což vede k úsporným opatřením. Nové druhy oceli vykazují při 
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vyšších teplotách lepší vlastnosti, zejména žáropevnost. Řadí se zde např. oceli 13CrMo4-5, 

P91, P92 a jejich nižší jakostní stupně (předchůdci). 

2.1.2 Výroba  

Trubky se řadí do dvou hlavních skupin na základě rozdílných výrobních postupů: 

 trubky svařované 

 trubky bezešvé 

Svařované trubky se vyrábějí z ocelového pásu, který se svine do tvaru trubky a svaří. 

Pro výrobu trubek velkých průměrů se používá jako výchozí materiál plech. Svar trubky 

probíhá nejčastěji po délce trubky rovnoběžně s její osou, nebo ve šroubovici s velkým 

stoupáním [3]. 

Výroba bezešvých trubek nejčastěji probíhá válcováním, méně používaný způsob 

výroby je protahování nebo průtlačné lisování za tepla. Dalším způsobem zpracování je 

redukování nebo tažení za tepla, eventuelně rozšiřování za tepla. Trubky lze vyrábět i za 

studena a to tažením nebo válcováním [3]. 

Tepelné zpracování trubek se volí podle druhu a účelu jejich použití. Často se v procesu 

výroby trubek zařazuje mezioperační žíhání, neboť je potřeba zlepšit mechanické vlastnosti 

trubek. Nejčastěji se používá normalizační žíhání nebo normalizační žíhání s následným 

popouštěním, případně izotermické žíhání [3, 11]. 

Výroba trubek se přizpůsobuje požadavkům zákazníka, jedná se o jejich jakost, 

rozměry, mechanické a chemické vlastností, svařitelnosti apod. Tyto vlastnosti závisí 

především na výrobní technologii trubek. Rozměry trubek se udávají vnějším průměrem a 

tloušťkou stěny. Výjimečně se určují vnitřním průměrem, tzv. světlostí. Normy uvádějí tzv. 

jmenovité rozměry, tj. jmenovitý vnější průměr a jmenovitá tloušťka stěny, a k nim se 

vztahují přípustné tolerance [3]. 

2.1.3 Kotlové trubky 

Výrobci trubek jsou inspirováni normou ČSN EN 10216 k výrobě trubek z 

nízkolegovaných žáropevných ocelí určených pro energetická a chemická zařízení, 

pracujících v oblasti převládající creepové deformace [12]. 

2.1.3.1 Vlastnosti žáropevných trubek dodaných dle ČSN EN 10 216 

Nízkolegované žáropevné oceli jsou řazeny k vysoce namáhaným konstrukčním 

materiálům. Z tohoto důvodu jsou trubky vyrobené z těchto ocelí citlivé na metalurgickou 
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kvalitu oceli, režim tepelného zpracování, technologií svařování a způsob tepelného 

zpracování po svařování [13]. 

Dlouhodobé žáropevné vlastnosti trubek jsou negativně ovlivněny při použití 

technologie normalizačního doválcování, jestliže je teplota podkročena pod 900°C. Tyto 

trubky se pak vyznačují výrazně heterogenní a extrémně jemnozrnnou mikrostrukturou a 

vznikem hrubých precipitátů. Trubky s touto mikrostrukturou neodpovídají doporučenému a 

zároveň žádoucímu stavu po normalizačním žíhání.  Vyznačují se vyšší mezí kluzu za 

normální teploty a při zvýšených teplotách dosahují až dvojnásobku minimální garantované 

hodnoty. Vysoká mez kluzu má za následek vysokou hodnotu poměru meze pevnosti a meze 

kluzu. Trubky pak vykazují výborné krátkodobé mechanické vlastnosti, ale dochází k snížení 

meze pevnosti při tečení a výraznému rozšíření creepové oblasti (tj. průsečíku teplotní 

závislosti meze kluzu a meze pevnosti při tečení) k nižším teplotám, a to nejméně do 

teplotního rozmezí 350 až 400°C i při creepové životnosti kratší než 10
4
h [12]. 

Nízkolegované žáropevné oceli nejsou typické výrazně jemnozrnnou mikrostrukturou, 

neboť vede k významnému poklesu žáropevnosti. S klesající velikostí zrna vzrůstá možnost 

efektivního uplatnění hranic zrn při plastické deformaci a creepovém porušování trubek, a to 

jak mechanismem Cobleova difuzního creepu, tak i pokluzů po hranicích zrn, kontrolovaných 

difuzí podél dislokací a hranic zrn. V obou případech můžeme při creepu nízkolegovaných 

žáropevných ocelí predikovat poměrně výraznou citlivost creepové životnosti (doby do lomu 

tr) na střední velikost feritického zrna (rov. 1). 

    
               (1) 

tr … doba do lomu  

d … střední velikost zrna 

 

Rozhodující vliv na dosahování vysoké meze pevnosti při tečení nízkolegovaných 

CrMoV ocelí má precipitační zpevnění oceli částicemi karbidu M4C3 vyloučenými ve formě 

jemného disperzního precipitátu, který účinně omezuje pohyblivost dislokací, jak při normální 

teplotě, tak i v oblasti creepové deformace [12]. 

Jestliže se podkročí teplota během závěrečné operace, dojde k vyloučení hrubých částic 

karbidů na hranicích zrn, které dalším zpracováním (popouštěním) již mohou pouze hrubnout 

a tak neposilují, ale eliminují svůj příspěvek k precipitačnímu zpevnění. Není rozhodující, zda 

se jedná o karbidy molybdenu, nebo o karbidy vanadu. Bylo dokázáno, že žáropevnost 

nízkolegovaných ocelí závisí na poměru hodnoty mezí kluzu ve výchozím stavu a po finálním 

tepelném zpracování [12]. 
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2.2 Tepelné zpracování 

Tepelné zpracování je základní metalurgický proces, při němž se nemění tvar, ale 

dosahuje se lepších mechanických, fyzikálních, chemických a technologických vlastností 

výrobků, které jsou závislé na vnitřní struktuře a jejím uspořádání. Většinou se jedná o 

závěrečnou metalurgickou operaci. V zásadě se jedná o procesy: žíhání, kalení, popuštění, 

chemicko – tepelné a termomechanické zpracování [14, 15]. 

Tepelné zpracování lze rozložit na tři etapy: ohřev na vhodnou teplotu, výdrž na této 

teplotě a ochlazování (grafické znázornění na obr. 3). Tento postup se může i vícekrát 

opakovat. Pro každé tepelné zpracování je typická rychlost ohřevu, výdrž na teplotě a rychlost 

ochlazování [14]. 

 

 

Obr. 3: Cyklus tepelného zpracování 

2.2.1 Žíhání 

Žíhání je proces tepelného zpracování, kterým se dosahuje rovnovážného stavu 

zpracované oceli, nebo se tomuto stavu snaží přiblížit. Žíhání může být zařazeno jako 

mezioperační proces v technologickém postupu, aby se zabránilo deformacím a vzniku trhlin 

vlivem vnitřního pnutí. Žíhání tedy odstraňuje vliv předchozích operací na strukturu 

materiálu, pomáhá vytvářet vhodné struktury k následnému zpracování (obrábění, tváření,…), 

zrovnoměrňuje chemické složení a snižuje vnitřní pnutí [15]. 

 Žíhání lze rozdělit dle způsobu ohřevu a fázové přeměny na žíhání: 

 bez překrystalizace: 

o odstranění pnutí 
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o na měkko 

o rekrystalizační 

o protivločkové žíhání 

 s překrystalizací:  

o homogenizační 

o normalizační 

o izotermické 

o na zhrubnutí zrna 

o stabilizační 

o rozpouštěcí 

Režimy žíhání schematicky znázorňuje obr. 4. 

 

 

Obr. 4: Schematické znázornění režimů žíhání v diagramu Fe – C [14] 

 

Žíhání bez překrystalizace 

Při žíhání bez překrystalizace nedochází k významným fázovým přeměnám austenitu. 

Teplota ohřevu nepřekročí Ac1, poměr feritu a cementitu se nemění. Tímto žíháním se mění 
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tvar a velikost zrn, koncentrace a uspořádání mřížkových poruch, velikost vnitřních pnutí 

[16]. 

Žíhání s překrystalizací 

Žíháním s překrystalizací dochází k fázovým přeměnám. Podmínkou tohoto žíhání je 

ohřev na teplotu austenizace v celém objemu materiálu, čímž je dosaženo větší chemické 

homogenity oceli a rovnoměrnosti struktury. Při žíhání nadeutektoidních ocelí se transformuje 

výchozí feriticko – cementická struktura na austenit, u podeutektoidních ocelí je výchozí 

feriticko – perlitická struktura. Nadeutektoidní oceli osahují 0,765 – 2,14 hm. % C a žíhají se 

nad teplotou Acm, podeutektoidní oceli obsahují do 0,765 hm. % C a žíhají se nad Ac3.  Pro 

konkrétní typ žíhání je teplota ohřevu definována [16]. 

2.2.1.1 Normalizační žíhání 

Normalizačním žíháním se vytváří jemná a rovnoměrná struktura po předchozím 

zpracování. Většího zjemnění zrna při normalizačním žíhání lze dosáhnout rychlým ohřevem 

na danou teplotu a rychlým ochlazováním. Zjemněním struktury u žíhaného výrobku se 

dosáhne zvýšené meze kluzu a meze pevnosti [17]. 

Normalizační žíhání se realizuje při teplotě 20 až 40°C nad Ac3, výdrž na této teplotě 

závisí na velikosti žíhaného výrobku (austenit musí vzniknout v celém objemu výrobku). 

Ochlazování probíhá volně na vzduchu (vzniká feriticko – perlitická struktura), ochlazování 

v peci se provádí zcela mimořádně, pouze v případě složitých výrobku, aby se zabránilo 

vnitřním pnutím [11, 17]. 

Proces normalizačního žíhaní se provádí převážně u podeutektoidních ocelí jako 

závěrečná operace tepelného zpracování nebo jako příprava pro následné kalení. Toto žíhaní 

je velmi důležité pro ocelové odlitky, u kterých je nutno odstranit hrubé zrno a zlepšit 

plastické vlastnosti. Nadeutektoidní oceli se většinou normalizačně nežíhají, je-li potřeba u 

těchto ocelí zjemnit zrno, provede se ohřev nad teplotu Ac1 a následně se ochladí volně na 

vzduchu. Při vyšší teplotě hrubne zrno a při pomalém ochlazování se rozpuštěné karbidy v 

austenitu vylučují na hranicích zrn (vytváří se karbidické síťoví). Čím je rychlejší ohřev na 

normalizační teplotu a čím rychlejší je přechod přes teplotu A1, tím je zjemnění zrna 

účinnější. Zjemnění lze také dosáhnout opakovaným normalizačním žíháním [17]. 

Na obrázku 5 a 6 je pro porovnání znázorněna struktura oceli s 0,35% C, před a po 

normalizačním žíhání. Vzorky byly leptány nitalem [14]. 
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Obr. 5: Struktura oceli s nestejnoměrným zrnem feritu a perlitu [14] 

 

 

Obr. 6: Struktura oceli s rovnoměrným zrnem po normalizačním žíhání [14] 

 

2.2.1.2 Izotermické žíhání 

Izotermickým žíháním se docílí rovnoměrné struktury se specifickou jemností perlitu. 

Ohřev při izotermickém žíhání se realizuje na teplotě 20 až 40°C nad Ac3, eventuelně na Acm, 

následuje rychlé ochlazení těsně pod teplotu A1 do oblasti perlitické přeměny. Izotermická 

výdrž na teplotě (600 až 700°C) trvá tak dlouho, až se veškerý austenit přetransformuje na 

perlit. Čím je teplota izotermické přeměny vyšší, tím delší je doba potřebná k ukončení 

přeměny, a tím nižší je výsledná tvrdost. Ochlazování na teplotu okolí probíhá volně na 

vzduchu [14, 18]. 

Izotermické žíhání se většinou realizuje u menších výrobků. V technické praxi se toto 

žíhání realizuje ve dvou pecích, z nichž jedna se používá k ohřevu a druhá slouží pro výdrž na 

teplotě rozpadu austenitu. Specifickým případem izotermického žíhání je patentování. 

Obrázek 7 dokumentuje strukturu feritu s malým množstvím karbidů, která vznikla po 

izotermickém žíhání oceli s nízkým obsahem uhlíku [14, 18]. 

200 μm  

mm 

200 μm  

mm 
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Obr. 7: Struktura žíhané cementační oceli s 0,1%C, leptáno nitalem [18] 

 

Patentování 

Patentování je speciální případ izotermického žíhání, které se provádí za účelem 

dosažení struktury nejjemnějšího lamelárního perlitu, který lze identifikovat jedině 

elektronovým mikroskopem. Tímto žíháním získá ocel výhodné mechanické vlastnosti, tj. 

vysokou pevnost i tažnost, což jsou vhodné předpoklady pro další tváření za studena. Ohřev 

se realizuje mírně nad teplotu A3 odporově, nebo indukčně, následuje rychlé ochlazení do 

oblasti těsně nad perlitický nos rozpadové křivky austenitu (500°C), výdrž na teplotě do 

konce perlitické transformace (v kovových nebo solných lázních) a ochlazení na teplotu okolí. 

Patentování se využívá hlavně při tepelném zpracování drátů nebo pásů, neboť lze 

provést deformaci průřezu až o 90 % při dalším tváření. Proces patentování je kontinuální 

[15]. 

2.2.2 Popouštění 

Popouštění je ohřev oceli na teplotu těsně pod Ac1 a výdrž po určitou dobu na této 

teplotě. Následuje ochlazení vhodnou rychlostí. Výrazný vliv na změnu struktury a tím i na 

změnu mechanických vlastností má výška popouštěcí teploty, čas popouštění již tak výrazný 

vliv nemá. Známou hodnotu popouštěcí teploty lze upravit podle doby popouštění pomocí 

vzorce (rov. 2) pro výpočet tzv. popouštěcího parametru P: 

P = (log t + C)         (2) 

T … termodynamická teplota (K)  

t … doba popouštění (s) 

C … konstanta, její hodnota závisí hlavně na obsahu uhlíku a výchozí struktuře 

popouštěné oceli 

Popouštěním se nazývá i ohřev normalizačně žíhané oceli, který se dříve nazýval žíhání 

na pevnost. Popouštění se provádí za účelem snížení vnitřních pnutí ve struktuře materiálu a 

 50 m 
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zvýšení houževnatosti struktury. Podle teploty popouštění se rozděluje na nízkoteplotní a 

vysokoteplotní [19, 20]. 

2.2.2.1 Nízkoteplotní popouštění 

Účelem nízkoteplotního popouštění je snížit vnitřní pnutí a obsah zbytkového austenitu. 

Realizuje se při teplotě 100 až 300°C. U nízkolegovaných a uhlíkových ocelí se při teplotě 

popouštění do 160°C tvrdost zakalených součástí nezmenšuje, ale nad 200°C již tvrdost klesá 

[15]. 

2.2.2.2 Vysokoteplotní popouštění 

Účelem vysokoteplotního popouštění je dosáhnout optimální kombinace pevnostních 

vlastností, houževnatosti a plasticity. Realizuje se při teplotách 400 až 600°C [15]. 

2.2.2.3 Stádia popouštění 

Změny struktur, které probíhají při popouštění, lze rozdělit do čtyř stádií, která nejsou 

definitivní a mohou se vzájemně prolínat. 

První stádium popouštění (100 až 200°C) 

V prvním stádiu popouštění dochází k rozpadu tetragonální martenzitu (M) na kubický 

(M´) s obsahem uhlíku 0,25 hm. % a na přechodný hexagonální ɛ-karbid (Fe2,4C) a zároveň 

dochází ke snížení měrného objemu. Koherentní  ɛ-karbid přednostně precipituje uvnitř 

jehlic a desek martenzitu, má vytvrzující účinek a kompenzuje pokles tvrdosti, kterou 

způsobuje přeměna tetragonálního martenzitu na kubický martenzit. První stádium popouštění 

se nevyskytuje u nízkouhlíkových ocelí s obsahem uhlíku do 0,2 hm. %, protože zde probíhá 

samovolné popouštění martenzitu během kalení [15, 20]. 

Druhé stádium popouštění (200 až 280°C) 

Druhé stádium popouštění je charakteristické rozpadem zbytkového austenitu na ferit a 

karbidy, v uhlíkových ocelích na ferit a cementit. Při nízkých teplotách vzniká struktura 

obdobná bainitu. Při rozpadu zbytkového austenitu dochází k růstu měrného objemu, uvolnění 

tepla a snížení vnitřních pnutí. Rovnoměrně klesá tvrdost, avšak houževnatost spíše klesá [15, 

20]. 

Třetí stádium popouštění (300 až 400°C) 

Ve třetím stádiu popouštění dochází k úplnému rozpadu zbytkového austenitu na ferit a 

karbidy, rozpuštěním kubického ɛ-karbidu vznikne cementit. Dochází k sferoidizaci karbidů 

tj. tyčinkové nebo deskové karbidy se postupně rozpouštějí a vznikají globulární karbidy. 

Snižuje se objem a klesá vnitřní pnutí. Dochází k výraznému poklesu tvrdosti a pevnosti, 
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přičemž se zvýší tvárnost a houževnatost. Vzniká sorbit tj. jemná feriticko – cementická 

struktura [15, 20].   

Čtvrté stádium popouštění (450 až 600°C) 

Čtvrté stádium popouštění je charakteristické změnou velikosti karbidů a růstem 

feritických zrn, vzrůstá tvárnost a vrubová houževnatost. Při vysokých teplotách dochází 

k tzv. koagulaci karbidů – malé karbidy se ve feritu rozpouštějí a velké rostou. Vzniklá 

zhrublá sorbitická struktura se nazývá zrnitý perlit [15, 20]. 

2.2.2.4 Popouštěcí křehkost 

Popouštěcí křehkost vzniká při izotermické výdrží nebo pomalém ochlazování. 

Vlastnosti popuštěných ocelí jsou závislé jak na výši popouštěcí teploty, tak i na době, po 

kterou působí teplota popouštění na zakalený materiál. Požadované pevnostní parametry lze 

získat různou kombinací popouštěcích teplot a časů. Nevhodné kombinace popouštěcích 

teplot a časů způsobují zvýšenou křehkost materiálu, přestože hodnoty pevnosti a tvrdosti 

jsou vyhovující. Při nižší teplotě popouštění a delším času lze dosáhnout totožných hodnot 

jako při nižší teplotě a delším čase. Popouštěcí křehkost je vyvolána změnami na hranicích 

původních austenitických zrn [15, 17]. 

Popouštěcí křehkost lze zjistit zkouškou vrubové houževnatosti. Popouštěcí křehkost se 

projevuje poklesem vrubové a lomové houževnatosti, zvýšenou tranzitní teplotou a zvýšenou 

náchylností ke koroznímu praskání a k vodíkové křehkosti [15,17]. 

Na základě zkoušek vrubové houževnatosti stejné oceli popuštěné po zakalení na různé 

teploty bylo zjištěno, že existují dvě minima hodnot vrubové houževnatosti. Podle výše 

popouštěcí teploty, při níž vznikají tato minima, je rozlišována popouštěcí křehkost 

nízkoteplotní a vysokoteplotní [17]. 

2.2.2.5 Nízkoteplotní popouštěcí křehkost 

V uhlíkových ocelích vzniká nízkoteplotní popouštěcí křehkost v teplotním intervalu 

200 až 300°C a u nízkolegovaných ocelí legovaných hlavně Cr a Mn vzniká tato křehkost 

v teplotním intervalu 300 až 380°C. Nízkoteplotní popouštěcí křehkost nelze odstranit dalším 

popouštěním, a proto se jí říká trvalá (nevratná) popouštěcí křehkost. Rozdílná rychlost 

ochlazování z popouštěcí teploty na tuto křehkost nemá vliv, lze ji předejít zrychleným 

přechodem přes kritický interval popouštění u dané oceli. 

Vývoji nízkoteplotní popouštěcí křehkosti zcela zabraňuje termomechanické zpracování 

v kombinaci s kalením a popouštěním na teploty 200 až 400°C [17]. 
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Nízkoteplotní popouštěcí křehkost je spojována s tvorbou austenitu. Austenit snižuje 

odolnost proti plastické deformaci a zároveň odolnost proti dynamickému namáhání. Lomy 

takových součástí jsou zpravidla typicky interkrystalické. 

Na nízkoteplotní popouštěcí křehkost má výrazný vliv křemík, který posouvá celý 

kritický interval teplot až o 100°C k vyšším teplotám a navíc celý jev zmírňuje. U legovaných 

ocelí křemíkem lze použít teplotu popouštění až do 300°C [17]. 

2.2.2.6 Vysokoteplotní popouštěcí křehkost 

Vysokoteplotní popouštěcí křehkost se vyskytuje u oceli po zakalení a po dlouhodobé 

výdrži v teplotním intervalu 500 až 600°C (izotermicky), nebo při pomalém ochlazování 

z teplot vyšších než 500 až 600°C (anizotermicky). Je typická především pro výšelegované 

oceli obsahující chrom, mangan, nikl, vanad, křemík. Naopak ocel legovaná molybdenem je 

méně náchylná ke vzniku této křehkosti. Vysokoteplotní popouštěcí křehkost je obecně 

způsobena atomy nečistot jako fosfor, (nad 0,003 hm. %), arsen, antimon, bismut a cín, které 

segregují v legovaných ocelích na hranicích původních austenitických zrn [17]. 

Vysokoteplotní popouštěcí křehkost lze odstranit krátkodobým ohřevem nad teplotou 

600°C s následným rychlým ochlazováním, a proto je také někdy nazývána odstranitelná 

(vratná) popouštěcí křehkost. Ohřevem na vyšší teploty difundují všechny škodlivé prvky 

zpět do feritu a rychlé ochlazení zabraňuje jejich segregaci. Vzniku této křehkosti se lze též 

vyhnout tím, že popouštění se nebude provádět v teplotním intervalu 500 až 600°C a při 

teplotě popouštění nad 600°C se provede velmi rychle ochlazení. Tento proces však vede ke 

vzniku vnitřních pnutí a z tohoto důvodů je nutno zařadit vhodné žíhání. Vzniku 

vysokoteplotní popouštěcí křehkosti zabraňuje také molybden o obsahu 0,25 – 0,5 hm. % a 

wolfram, hliník, který zmenšuje velikost austenitického zrna [17]. 
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3. Experimentální část 

3.1 Optimalizace popouštěcí teploty trubky – P22 

3.1.1 Zpracování zkušebního materiálu 

K experimentu byla vyrobena trubka jakosti P22 o délce cca 6 – 7 m, rozměru 219,1 x 

10,31 mm. Provozní tepelné zpracování bylo realizováno izotermickým žíháním – 

ochlazováním vodovzdušnou směsí po ohřevu na teplotu 900 – 930°C, ochlazování bylo 

vypnuto a probíhalo volně na vzduchu tak, aby byl zajištěn normalizačně žíhaný stav. Z 

trubky byly pořízeny přířezy o délce cca 1000 mm, které sloužily k poloprovoznímu 

tepelnému zpracování (popouštění). 

3.1.2 Poloprovozní tepelné zpracování 

Zkušební tepelné zpracování bylo prováděno v poloprovozní laboratoři, která je 

vybavena žíhací pecí. Jedná se o laboratorní odporově vyhřívanou pec, znázorněnou na obr. 8, 

která je vyzděna šamotovými cihlami. Pec je vyhřívána pomocí topných spirál, které jsou 

umístěny na horní stěně a obou bočních stěnách, dveřní prostor pece je vybaven dvěma kusy 

protizávaží, která pomocí stlačeného vzduchu umožňují lepší manipulaci. Dno pece je 

vyloženo litinovými deskami, na které byly položeny části trubek (předměty) určené k žíhání. 

Teplota pece je kontrolována pomocí termočlánku umístěného v zadní části pece [14]. 

 

 

Obr. 8: Laboratorní odporově vyhřívaná pec [14] 
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Bylo aplikováno sedm popouštěcích teplot (700, 710, 720, 730, 740, 750, 760 a 770°C) 

se stejnou dobou výdrže 40 min. Části trubky byly vkládány do vyhřáté žíhací pece a doba 

výdrže byla měřena po opětovném dosažení teploty (při vkládání vzorků docházelo vlivem 

otevírání pece ke snížení teploty). 

3.2 Nová jakost trubek pracujících za zvýšených teplot 

3.2.1 Historie zpracování zkušebního materiálu 

K výrobě kotlových trubek byla navržena nová značka oceli, její chemické složení 

odpovídá normě ČSN EN 10216-2+A2, které je uvedeno v tab. 1. 

 

Tab. 1: Chemické složení oceli 

Prvek P1 P12 13CrMo4-5 analyzovaný vzorek

(ASTM A335) (ASTM A335) (EN 10216-2)

 C     [hm.] 0,10 - 0,20 0,05 - 0,15 0,10 - 0,17 0,14

 Mn [hm.] 0,30 - 0,80 0,30 - 0,61 0,40 - 0,70 0,452

 Si    [hm.] 0,10 - 0,50 max. 0,50 max. 0,35 0,221

 P     [hm.] max. 0,025 max. 0,025 max. 0,025 0,011

 S     [hm.] max. 0,025 max. 0,025 max. 0,020 0,008

Al cel. [hm.] max. 0,04 0,026

Cu [hm.] max. 0,30 0,082

Ni [hm.] max. 0,30 0,1

Cr [hm.] 0,80 - 1,25 0,70 - 1,15 0,98

 Mo [hm.] 0,44 - 0,65 0,44 - 0,65 0,40 - 0,60 0,5

 Sn [hm.] 0,005  

 

Z požadavku normy ASTM A335 vyšlo najevo, že ocel této značky nelze použít pro 

výrobu kotlových trubek stupně P1, neboť obsah chromu nesplňuje požadavky normy na 

chemické složení (tab. 1). 

Teplota trubek byla při válcování rozdílná, část trubek byla válcována při průměrné 

teplotě 992°C, část při teplotě 1035°C a část při teplotě 1010°C. Další trubky byly použity ke 

zkušební výrobě kotlových trubek jakostí P12 a 13CrMo4-5. 

Zkušební tepelné zpracování probíhalo ve dvou režimech: 

a) normalizační žíhání a popouštění (dle normy ČSN EN 10216-2+A2) 

b) izotermické žíhání (dle normy ASTM A335/A335M-11) 
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3.2.2 Tepelné zpracování 

Ke zkušebnímu tepelnému zpracování byly použity trubky o průměru 7“x11,51 mm 

vyrobené z výše uvedené tavby. Tepelné zpracování trubek proběhlo ve dvou režimech. 

Normalizační žíhání a popouštění – P12 a 13CrMo4-5 

 Normalizační žíhání probíhalo při teplotě 910 ± 10°C, následovalo ochlazování přes 

chladník na teplotu pod 300°C a následovalo popouštění při teplotě 720 ± 10°C. Čas setrvání 

v krokové peci odpovídal 60 minutám. Takto byly zpracovávány trubky s označením 1 až 5. 

Izotermické žíhání – P12 

Teplota ohřevu byla 910 ± 10°C, ochlazování proběhlo v chladicím boxu vodní mlhou 

na teplotu 720 ± 50°C. Trubky o teplotě okolo 720°C byly vsazeny do krokové pece na 60 

min. a následně probíhalo popouštění při teplotě 720 ± 10°C. Takto byly zpracovávány trubky 

s označením 6 až 10. 

U trubek s označením 8 a 9 byl aplikován režim izotermického žíhání. Po výstupu 

z chladicího boxu byly termokamerou pořízeny snímky z trubek (začátek, střed a konec). 

Parametry termokamery byly nastaveny dle záznamu ohřevu trubky normalizačně 

žíhané a popouštěné (trubka označená 4). Všechny snímky byly pořízeny za stejných 

podmínek (nastavení parametrů termokamery) a zároveň byla zablokována automaticky se 

měnící škála barevného spektra, proto lze jednotlivé snímky vzájemně porovnávat. 
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4. Výsledky a jejich analýza 

V této kapitole jsou uvedeny výsledky provedených zkoušek a provedena jejich analýza. 

4.1 Optimalizace popouštěcí teploty 

U vzorků po provozním žíhání a poloprovozním popouštění byly stanoveny mechanické 

vlastnosti a mikrostruktura. Vzorky s označením A až I byly připraveny pro zkoušku tahem 

dle normy EN 10216-2 a normy ASTM A335/A335M, zkoušku vrubové houževnatosti, 

zkoušku rázem v ohybu a pro metalografický rozbor. 

4.1.1 Zkoušky tahem 

 V tabulce 2 jsou uvedeny střední hodnoty výsledků tahových zkoušek vzorků s 

označením A až I, provedených na třech zkušebních tyčích dle EN  10216-2. 

 

Tab. 2: Výsledky tahových zkoušek dle ČSN EN 10216-2 

označení Rp0,2 [MPa] Rm [MPa]

požadavek dle ČSN EN 10216-2 280 480 - 630

vzorek A po norm. žíhaní 407 705

vzorek B popuštění při 700°C 427 579

vzorek C popuštění při 710°C 423 570

vzorek D popuštění při 720°C 420 561

vzorek E popuštění při 730°C 411 555

vzorek F popuštění při 740°C 416 555

vzorek G popuštění při 750°C 404 540

vzorek H popuštění při 760°C 377 535

vzorek I popuštění při 770°C 310 544  

 

Grafy na obr. 9, 10, 11, 12 dokumentují závislost mechanických vlastností vzorků 

označených A až I na popouštěcí teplotě. Závislost meze kluzu a meze pevnosti na teplotě 

znázorňuje graf na obr. 9. Nejvyšší mez kluzu a pevnosti se jeví při popouštěcí teplotě 700°C, 

mez kluzu postupně klesá, výrazný pokles nastal při teplotě 760 a 770°C, mez pevnosti klesá 

postupně. Obrázek 10 znázorňuje závislost tažnosti na popouštěcí teplotě. Tažnost postupně 

stoupá k teplotě 740°C, kde je dosaženo nejvyšší hodnoty a následně nepatrně klesla. 

Lze tedy konstatovat, že všechny popouštěcí teploty vyhovují normě ČSN EN 10216-2, 

nejlepších hodnot je dosaženo při teplotě 740°C. Zařazení popouštění po normalizačním 

žíhání má za následek snížení meze pevnosti a zvýšení tažnosti. 
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Obr. 9: Závislost meze kluzu a meze pevnosti vzorků (B až I) na popouštěcí teplotě 

  

 

Popouštěcí teplota [°C] 

Obr. 10: Závislost tažnosti vzorků (B až I) na popouštěcí teplotě 
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Požadavky na mechanické vlastnosti podle ASTM A335/A335M a střední hodnoty 

výsledků tahových zkoušek, které byly provedeny na třech zkušebních tyčích, uvádí tab. 3. 

 

Tab. 3: Výsledky tahových zkoušek dle ASTM A335/A335M 

označení Rt0,5 [MPa] Rm [MPa]

požadavek dle ASTM A335/A335M 205 415

vzorek A po norm. žíhaní 687 411

vzorek B popuštění při 700°C 417 580

vzorek C popuštění při 710°C 403 556

vzorek D popuštění při 720°C 404 566

vzorek E popuštění při 730°C 394 553

vzorek F popuštění při 740°C 395 549

vzorek G popuštění při 750°C 383 540

vzorek H popuštění při 760°C 365 532

vzorek I popuštění při 770°C 320 537  

 

Nejvyšší hodnoty meze kluzu bylo dosaženo po normalizačním žíhání, při popouštění 

došlo k postupnému snižování meze kluzu, což je vidět na obr. 11. Mez pevnosti byla nejvyšší 

při popouštěcí teplotě 700°C a pak postupně klesala. Pevnost po normalizačním žíhání byla 

nepatrně nižší, než vyžaduje norma. Tažnost s rostoucí teplotou popouštění vzrůstá, což je 

patrné z grafu na obr. 12, nejvyšších hodnot dosahuje při 770°C. 

Při popouštění se mění struktura materiálu, což by mělo vést ke změně mechanických 

vlastností, a tím i zvýšení houževnatosti. Jako nejvhodnější teplota se jeví ta, která vede k 

nízké hodnotě poměru meze pevnosti a meze kluzu, neboť trubky pak mohou pracovat 

v rozšířené creepové oblasti. 

Všechny popouštěcí teploty splňují požadavky normy ASTM A335/A335M. Nejvyšší 

hodnoty meze kluzu a pevnosti bylo dosaženo při popouštěcí teplotě 700°C, přestože tažnost 

při této teplotě je o 3 % nižší než nejvyšší dosažená hodnota při teplotě popouštění 740°C. 
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Obr. 11: Závislost meze kluzu a meze pevnosti vzorků (B až I) na popouštěcí teplotě 

 

 

 

Obr. 12: Závislost tažnosti vzorků (B až I) na popouštěcí teplotě 
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4.1.2 Výsledky zkoušky rázem v ohybu 

V tabulce 4 jsou uvedeny střední hodnoty výsledků zkoušky rázem v ohybu ze tří 

stanovení a požadavek normy ČSN EN 10216-2 na nárazovou práci, pro vzorky v podélném i 

příčném směru. Uvedené hodnoty v tabulce jsou přepočteny na průřez vzorku 10x10 mm. 

Skutečné vzorky pro zkoušku rázem v ohybu měly v podélném směru rozměr 10x7,5 mm a ve 

směru příčném 10x5 mm, vůči podélné ose trubky. 

 

Tab. 4: Výsledky zkoušky rázem v ohybu 

příčný řez podélný řez

27 40

vzorek A 36 34

vzorek B 157 231

vzorek C 169 229

vzorek D 167 245

vzorek E 183 241

vzorek F 176 245

vzorek G 203 244

vzorek H 177 250

vzorek I 180 164

označení

popouštění při 740°C

popouštění při 750°C

popouštění při 760°C

popouštění při 770°C

Nárazová práce [J]

požadavek dle normy ČSN EN 10216-2

normalizační žíhání

popouštění při 700°C

popouštění při 710°C

popouštění při 720°C

popouštění při 730°C

 

 

Na obrázku 13 je možno pozorovat postupný vzrůst nárazové práce při popouštění až do 

teploty 750°C, k výraznějšímu snížení hodnoty došlo při teplotě 770°C, a to především u 

podélného řezu. Všechny hodnoty při teplotě popouštění převyšují požadavky normy ČSN 

EN 10216-2. Aplikovaným popouštěním byl splněn předpoklad zvýšení houževnatosti trubek. 
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Obr. 13: Závislost nárazové práce vzorků (B až I) na popouštěcí teplotě 

4.1.3 Metalografické hodnocení 

K metalografickému hodnocení byly vybrány vzorky po normalizačním žíhání a 

popouštění při teplotě 740 a 770°C. Všechny mikrostruktury byly hodnoceny z podélných 

řezů ve středu tloušťky stěny. 

 Obrázky 14 a 15 dokumentují mikrostrukturu vzorků po normalizačním žíhání, kde se 

v mikrostruktuře vyskytuje feritická fáze a bainit. Mikrostrukturu vzorků po normalizačním 

žíhání a popouštění (obr. 16, 17, 18, 19) vytváří popuštěný bainit a ferit, v němž se uvnitř zrn 

vyskytují jemné karbidické fáze. V mikrostruktuře vzorků, které byly popuštěné při teplotě 

740 a 770°C se nejeví výrazné rozdíly, u vzorku popuštěného na teplotě 740°C se navíc 

vyskytuje malé množství popuštěné perlitické fáze. 
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Obr. 14: Mikrostruktura vzorků po normalizačním žíhání 

 

 

Obr. 15: Mikrostruktura vzorků po normalizačním žíhání 

 

 

Obr. 16: Mikrostruktura po normalizačním žíhání a popouštění při teplotě 740°C 
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Obr. 17: Mikrostruktura po normalizačním žíhání a popouštění při teplotě 740°C 

 

 

Obr. 18: Mikrostruktura po normalizačním žíhání a popouštění při teplotě 770°C 

 

 

Obr. 19: Mikrostruktura po normalizačním žíhání a popouštění při teplotě 770°C 
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4.2 Výsledky a analýzy trubek pro zavedení nového jakostního stupně 

Pro tento experiment byly z výše uvedené tavby (tab. 1) vyrobeny trubky, které byly 

určeny ke zkušební výrobě nového jakostního stupně kotlových trubek. Trubky byly číselně 

označeny 1 až 9. 

4.2.1 Metalografické hodnocení plynule litých předvalků 

Z plynule litých předvalků byly odebrány vzorky pro metalografické hodnocení 

makroleptů. Ukázky dvou makroleptů jsou dokumentovány na obrázku 20 a 21. Tyto obrázky 

dokumentují mírně zhoršené geometrické vlastnosti způsobené vlivem lokálního vborcení. 

 U vzorků byly nalezeny trhliny malých rozměrů hvězdicovitých útvarů, na dvou 

vzorcích byly zaznamenány staženiny. 
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Obr. 20: Makrolept plynule litého předvalků 
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Obr. 21: Makrolept plynule litého předvalků 

 

4.2.2 Snímky trubek z termokamery 

Trubky s označením 8 a 9 byly izotermicky žíhané, tj. před vlastním popouštěním byly 

tyto trubky zrychleně ochlazeny na teplotu cca 720°C, což dokumentují záznamy 

z termokamery po výstupu z chladicího boxu. 
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K nastavení parametrů termokamery byl použit záznam ohřevu trubky s označením 4 – 

obr. 22, 23 (trubka s režimem normalizačního žíhaní a popouštění), ostatní parametry byly 

upraveny tak, aby hodnota teploty měřená na trubce za chladicím boxem (prostor, v němž 

byly pořízeny záznamy z trubek 8 a 9) odpovídala teplotě cca 900°C. Při nastavování 

parametrů termokamery byla také zohledněna teplota izotermicky žíhaných trubek za 

chladicím boxem, která přibližně odpovídá teplotě 720°C. Následně byly parametry 

termokamery nastaveny „natvrdo“, a tím se docílilo pořízení všech snímků za stejných 

podmínek. Snímky zdokumentované na obr. 22 – 29 lze mezi sebou porovnávat. Tabulky 

umístěné vedle těchto snímků jsou součástí obrázků (nejsou samostatně značeny) a 

dokumentují hodnoty teplot v níže zmiňovaných liniích. Nejjasněji žlutá odpovídá teplotě 

894°C, nejtemnější černá odpovídá teplotě 217°C. 

Vyhodnocení jednotlivých snímků bylo realizováno pomocí softwaru, kde bylo 

posuzováno rozložení teploty v linii rovnoběžné s podélnou osou trubky LI01 – černá, v linii 

kolmé s podélnou osou trubky LI02 – červená a v oblasti rovnoběžné s podélnou osou trubky 

AR01 – zelená. Pro oblast a obě linie software vyhodnocuje minimální, maximální a střední 

hodnotu teploty. 

 

  

teplota [°C]

max.

LI01 895

LI02 882

AR01 897  

Obr. 22: Rozložení teploty na předním konci trubky č. 4 
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teplota [°C]

max.

LI01 872

LI02 861

AR01 872  

Obr. 23: Rozložení teploty na zadním konci trubky č. 4 

 

 

min. max. avg.

LI01 605 736 706

LI02 642 730 716

AR01 505 742 694

teplota [°C]

 

Obr. 24: Rozložení teploty na předním konci trubky č. 8 

 

 

min. max. avg.

LI01 572 682 649

LI02 605 664 643

AR01 549 692 639

teplota [°C]

 

Obr. 25: Rozložení teploty na předním konci trubky č. 9 
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min. max. avg.

LI01 707 760 741

LI02 678 750 740

AR01 601 764 733

teplota [°C]

 

Obr. 26: Rozložení teploty na středním konci trubky č. 8 

 

 

min. max. avg.

LI01 693 741 727

LI02 658 740 724

AR01 504 742 714

teplota [°C]

 

Obr. 27: Rozložení teploty na středním konci trubky č. 9 

 

 

min. max. avg.

LI01 607 689 665

LI02 631 686 673

AR01 544 689 657

teplota [°C]

 

Obr. 28: Rozložení teploty na zadním konci trubky č. 8 
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min. max. avg.

LI01 312 700 658

LI02 621 671 658

AR01 < 217 701 653

teplota [°C]

 

Obr. 29: Rozložení teploty na zadním konci trubky č. 9 

 

Na základě nastavení termokamery byly vyhodnoceny snímky izotermicky žíhaných 

trubek s označením 8 a 9. Při porovnání obr. 24 a 25, kde jsou zdokumentovány přední konce 

trubek, je vidět, že trubka 8 byla teplejší než trubka 9 v oblasti AR01 (zeleně ohraničená) o 

cca 50°C. Ve středu délky trubek je maximální teplota v oblasti AR01 (zeleně ohraničená) o cca 

20°C vyšší u trubky 8 než u trubky 9, což ukazují obr. 26 a 27. Pro oblast konce trubek, které 

znázorňují obr. 28 a 29, je maximální teplota v oblasti AR01 (zeleně ohraničená) pro trubku 9 

o cca 10°C vyšší. Tyto poznatky je vhodné uvést, neboť rozdílná teplota trubek mohla 

ovlivnit následně uvedené mechanické vlastnosti a mikrostrukturu trubek. 

4.2.3 Mechanické vlastnosti 

Trubky po tepelném zpracování byly vzorkovány pro tahovou zkoušku za pokojové 

teploty, zkoušku tahem za zvýšených teplot, zkoušku vrubové houževnatosti a pro stanovení 

tvrdosti. 

4.2.3.1 Výsledky zkoušky tahem za pokojové teploty 

Pro tahovou zkoušku byly vybrány vzorky trubek s označením 2, 4 jakosti 13CrMo4-5 a 

P12. Výsledky jsou uvedeny v tab. 5 a 6 a zakresleny do grafu obr. 30 až 32. 

 

Tab. 5: Výsledky tahových zkoušek, ČSN EN 10216-2 

  požadavek dle ČSN EN 10216-2 trubka 2 trubka 4 

Re [MPa] 290 357 374 

Rm [MPa] 440 - 590 481 490 

A [%] 22 32,8 34,1 
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Tab. 6: Výsledky tahových zkoušek, ASTM A335/A335M 

 

požadavek dle ASTM A355/A335M trubka 2 trubka 4 

Re [MPa] 220 353 358 

Rm [MPa] 415 479 484 

A [%] 30 40,2 35,2 

 

 

 

 

Obr. 30:  Porovnání meze kluzu s normou, trubka č. 2, 4 
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Obr. 31:  Porovnání meze pevnosti s normou, trubka č. 2,4 

 

 

 

 

Obr. 32:  Porovnání tažnosti s normou, trubka č. 2,4 
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Dále byly vybrány vzorky trubek po normalizačním žíhání a popouštění s označením 3, 

4 a trubky po izotermickém žíhání s označením 8 a 9. Mechanické vlastnosti byly v těchto 

případech mapovány po obvodu trubek, přičemž z každé trubky byly vyrobeny minimálně 

čtyři zkušební tyče (první číslo – označení trubky, druhé číslo označení kvadrantu). V případě 

trubek zpracovávaných normalizačním žíháním a popouštěním, tedy režimem, který akceptují 

obě normy (trubky č. 3 a 4), bylo připraveno celkem osm zkušebních tyčí (4 zkušební tyče na 

zkoušky dle normy ASTM a 4 zkušební tyče na zkoušky dle normy EN). Rozmístění vzorků 

po obvodu trubek pro zkoušku tahem znázorňuje obr. 33.  

 

          

Obr. 33: Rozložení vzorků po obvodu trubek  

 

Výsledky tahových zkoušek z trubek po normalizačním žíhání a popouštění 

dokumentuje tab. 7 a výsledky po izotermickém žíhání jsou uvedeny v tab. 8. 
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Tab. 7: Výsledky tahových zkoušek po normalizačním žíhání a popouštění  

označení Rp0,2 [MPa] Rt0,5 [MPa] Rm [MPa] A [%]

1 341 465 33,7

2 347 470 32

3 349 471 32

4 347 469 32,7

5 354 472 41,2

6 346 473 42,4

7 343 476 40,3

8 340 472 40,8

1 328 458 30,9

2 338 467 31,7

3 337 465 26,9

4 330 462 29,7

5 323 468 52

6 337 462 49,9

7 329 474 48,7

8 336 470 50,1

200 400 30

285 442 - 592 20požadavek ASTM A335

požadavek ČSN EN 10216

T
ru

b
k
a
 č

. 
3

T
ru

b
k
a
 č

. 
4

 

 

Vzorky označené 1 až 4 byly zpracovány podle normy ČSN EN 10216 pro trubku č. 3 a 

4. Vzorky zpracované podle normy ASTM A335 jsou pro trubku č. 3 a 4 označené 5 až 8. V 

grafech zdokumentovaných na obr. 34 až 36 jsou pod vzorkem 9 uvedeny požadavky obou 

norem. 

Na základě výsledků tahových zkoušek, které jsou graficky znázorněné na obr. 34 až 36 

lze konstatovat, že všechny parametry mechanických vlastností splňují požadavky normy 

ČSN EN 10216-2 a normy ASTM A335. 
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Obr. 34: Porovnání meze kluzu s normami, trubka č. 3, 4 

 

 

 

 

Obr. 35: Porovnání meze pevnosti s normami, trubka č. 3, 4 
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Obr. 36: Porovnání tažnosti s normami, trubka č. 3, 4 

 

 

Tabulka 8: Výsledky tahových zkoušek po izotermickém žíhání 

Rt0,5 [MPa] Rm [MPa] A [%]

85 331 463 50,9

86 336 461 48,7

87 334 466 50

88 331 467 51,5

95 333 551 37,9

96 337 566 35,5

97 348 565 35,8

98 322 525 38,9

200 400 30

285 442 - 592 20požadavek ASTM A335

požadavek ČSN EN 10216-2

T
ru

b
k
a
 č

. 
8

T
ru

b
k
a
 č

. 
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Na obrázku 37 je znázorněno, že u trubky s č. 8 jsou meze pevnosti srovnatelné a u 

trubky č. 9 jsou meze pevnosti ve srovnání s trubkou č. 8 vyšší cca o 80 MPa. K tomuto 

rozdílu mohlo dojít vlivem nerovnoměrného rozložení teploty po délce trubky. 
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Obr. 37: Vliv izotermického žíhání na mez pevnosti 

 

Obrázek 38 dokumentuje závislost meze kluzu na teplotě popouštění. U všech vzorků 

byla mez kluzu převýšena s dostatečnou rezervou až o cca 140 MPa, požadavky normy byly 

splněny. 
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Obr. 38: Vliv izotermického žíhání na mez kluzu  

Vliv teploty popouštění na tažnost dokumentuje obr. 39. Tažnost byla oproti 

požadavkům normy převýšena u trubky č. 8 o cca 20% a u trubky č. 9 o 5 – 9%. Tuto 

diferenci lze spojit s rozložením teploty, neboť trubka s označením 8 měla ve vzorkované 

oblasti o cca 40°C vyšší teplotu než trubka č. 9. Tento teplotní rozdíl se jeví jako nevýrazný, 

ale může ovlivnit mechanické vlastnosti, neboť tyto teplotní podmínky představují „hraniční“ 

lokalitu, kde dochází k částečnému křížení bainitické oblasti ochlazovací křivkou v ARA 

diagramu. 
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Obr. 39: Vliv izotermického žíhání na tažnost 

4.2.3.2 Výsledky zkoušky tahem za zvýšených teplot 

Zkouška tahem při zvýšené teplotě se prováděla dle normy EN ISO 6892-2. Výsledky 

této zkoušky jsou uvedeny v tab. 9 a graficky znázorněné na obr. 40. Výsledky uvedené v tab. 

9 jsou průměrné hodnoty naměřené ze čtyř stanovení na každé trubce při teplotě zkoušení 

(100, 200, 300, 400 a 500°C). 

 

Tab. 9: Výsledky tahové zkoušky za zvýšených teplot 

100 [°C] 200 [°C] 300  [°C] 400  [°C] 500  [°C]

požadavek

ČSN EN 10216-2+A2 264 245 192 174 166

Trubka 3 337 295 276 264 221

Trubka 4 312 292 253 304 216

Trubka 8 330 304 269 259 234

Trubka 9 280 266 216 222 192

Rp0,2  [Mpa] při teplotě zkoušení

 

 

Grafická závislosti na obr. 40 dokumentuje, že u všech měření převyšují naměřené 

hodnoty požadavek normy. Dostatečnou rezervu vykazují trubky s označením 3, 4 a 8, trubka 

s označením 9 má rezervu výrazně menší. Faktem je, že u žádné trubky nebyla provedena 
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měření při teplotě 250°C, což představuje oblast, kde dochází ke „skokovému“ 

poklesu normou definovaných hodnot meze kluzu. 

 

 

 

 

Obr. 40: Grafická závislost meze kluzu na teplotě zkoušení 

 

4.2.3.3 Výsledky vrubové houževnatosti 

 Vzorky pro zkoušku rázem v ohybu byly připraveny tak, aby lokalita korespondovala 

se vzorky pro zkoušku tahem. 

Minimální průměrná nárazová práce definovaná normou ČSN EN 10216-2 pro podélné 

vzorky jakosti 13CrMo4-5 při teplotě 20°C je 40 J, pro příčně orientované vzorky poté 27 J. 

Pro jakost P12 nejsou standardem ASTM A335/A335M požadavky na vrubovou 

houževnatost definovány. 

Výsledky hodnot absorbované energie (v případě příčných vzorků přepočtených na plný 

průřez) jsou uvedeny v tab. 10 a porovnání hodnot znázorňuje graf na obr. 41. 
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Tab. 10: Výsledky vrubové houževnatosti 

trubka 3 trubka 4 trubka 8 trubka 9

vzorek 3/1 374 374 348 245

vzorek 3/2 374 365 374 240 40

vzorek 3/3 374 363 374 228

vzorek 3/1 208 200 194 162

vzorek 3/2 222 220 228 172 27

vzorek 3/3 190 218 210 170

dle normy EN 10216-2vrubová houževnatot [J]

po
dé

ln
ý 

př
íč

ný

řez

 

 

 

 

Obr. 41: Porovnání výsledků zkoušky rázem v ohybu 

 

Na obrázku 41 je vidět, že ve všech případech bylo dosaženo hodnot splňujících normativní 

požadavky s dostatečnou rezervou. Za pozornost stojí zmínit, že u trubky č. 9 bylo dosaženo 

nižších hodnot nárazové práce ve srovnání s ostatními v průměru o cca 40 J ve směru příčném 

a cca 100 J ve směru podélném. Trubka č. 9 zároveň vykazovala nejnižší úroveň meze kluzu a 

dalo by se očekávat, že bude mít i vyšší úroveň nárazové práce. 

                  

4.2.3.4 Výsledky tvrdosti   

Normy ČSN EN 10216-2+A2 a ASTM A335 požadavky na tvrdost nedefinují. Tvrdost 

byla měřena pouze informativně, a to jak na trubkách zpracovaných normalizačním žíháním a 
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popouštěním, tak i na trubkách izotermicky žíhaných. Tvrdost byla měřena ve čtyřech 

kvadrantech po obvodu každé trubky jak u vnějšího a vnitřního povrchu, tak i ve středu 

tloušťky stěny. Označení: číslo trubky/kvadrant, např. 3/1 znamená trubka 3, kvadrant 1. 

Naměřené hodnot trubek zpracovaných normalizačním žíháním a popouštěním dokumentuje 

tab. 11 a naměřené hodnoty trubek, které byly zpracované izotermickým žíháním, 

dokumentuje tab. 12. 

 

Tab. 11: Trubky s označením 3 a 4 zpracované normalizačním žíháním a popouštěním 

vnější střed  vnitřní

Trubka 3/1 68 75 74

Trubka 3/2 69 75 74

Trubka 3/3 74 75 75

Trubka 3/4 73 75 74

Trubka 4/1 69 74 73

Trubka 4/2 68 74 73

Trubka 4/3 73 74 73

Trubka 4/4 73 74 73

tvrdost [HBR]

 

 

 

Tab. 12: Trubky s označením 8 a 9 zpracované izotermickým žíháním 

vnější střed  vnitřní

Trubka 8/1 72 74 73

Trubka 8/2 74 75 74

Trubka 8/3 72 75 73

Trubka 8/4 70 74 73

Trubka 9/1 69 71 70

Trubka 9/2 70 71 69

Trubka 9/3 70 72 71

Trubka 9/4 71 71 71

tvrdost [HBR]

 

 

4.2.4 Mikrostruktura 

Mikrostrukturu trubek ve středu tloušťky stěny dokumentují obr. 42 až 45. 

Mikrostruktura trubek označených 3,4 a 9 je tvořena rovnoosými feritickými zrny a 

perlitickou fází. V mikrostruktuře trubky č. 8 se vyskytují útvary bainitu s největší četností a 

velikostí ve středové oblasti, což dokumentuje obr. 44. 
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Obr. 42:  Mikrostruktura ve středu tloušťky stěny norm. žíhané a popuštěné trubky č. 3 

 

 

Obr. 43:  Mikrostruktura ve středu tloušťky stěny norm. žíhané a popuštěné trubky č. 4 

 

 

Obr. 44:  Mikrostruktura ve středu tloušťky stěny izotermicky žíhané trubky č. 8 
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Obr. 45:  Mikrostruktura ve středu tloušťky stěny izotermicky žíhané trubky č. 9 

 

4.2.5 Zkouška smáčknutím 

Odřezek každé vzorkované trubky o délce 85 mm byl, v souladu s požadavky normy 

ČSN EN 10216-2, ve dvou krocích smáčknut za studena mezi rovnoběžnými deskami. Během 

prvního kroku bylo provedeno smáčknutí kroužku do vzdálenosti desek maximálně 91 mm a 

hodnotil se vznik trhlin nebo prasklin na vnitřním a vnějším povrchu nebo na koncích vzorku. 

Během druhého kroku mačkání pokračovalo, dokud se protější stěny vzorku nedotkly. Pro 

všechny čtyři zkoušené trubky byly výsledky zkoušky smáčknutím vyhovující jak pro první 

fázi zkoušení (do vzdálenosti tlačných desek 91 mm), tak i pro druhu fázi (vzdálenost 

tlačných desek 90,9 – 0 mm). 
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5. Závěr 

V souladu s hodnotami tahových zkoušek uvedenými v tab. 2 lze konstatovat, že 

všechny aplikované popouštěcí teploty (700, 710, 720, 730, 740, 750, 760 a 770°C) trubek 

vyhovují normě ČSN EN 10216-2 i normě ASTM A335/A335M. Zařazení popouštění po 

normalizačním žíhání má za následek snížení meze pevnosti a zvýšení tažnosti. Výsledky 

zkoušky rázem v ohybu jsou uvedeny v tab. 4 a všechny hodnoty převyšují požadavek normy 

ČSN EN 10216-2. Mikrostruktura vzorků po normalizačním žíhání a popouštění je tvořena 

popuštěným bainitem a feritem s výskytem jemných karbidických fází. Přestože všechny 

aplikované teploty splňují požadavky norem, jeví se jako nejvhodnější popouštěcí teplota 

740°C, neboť u ní bylo dosaženo nejlepších hodnot mechanických vlastností. 

Pro zavedení nového jakostního stupně trubek pracujících za zvýšených teplot byly 

trubky po tepelném zpracování vzorkovány pro tahovou zkoušku za pokojové teploty, 

zkoušku tahem za zvýšených teplot, zkoušku vrubové houževnatosti a pro zkoušku stanovení 

tvrdosti. Výsledky všech zkoušek byly v souladu s požadavkem normy ČSN EN 10216-2 a 

ASTM A335/A335M-11. 

Snímky z termokamery dokumentují rozložení teploty izotermicky žíhaných trubek, u 

kterých koncové části představují lokality s nižší teplotou, což může mít za následek mírně 

rozdílné vlastnosti naměřené na vzorcích trubek. 

Z dosažených výsledků pro hledání nového jakostního stupně kotlových trubek lze 

konstatovat, že zvolená technologie tepelného zpracování vedla k dosažení vyhovujících 

mechanických vlastností trubek a lze ji tedy aplikovat v provozním měřítku. 
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