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Abstrakt 

V teoretické části této diplomové práce je popsán vývoj a použití žárupevných ocelí 

v energetickém průmyslu se zaměřením na ocel P92, u které jsou popisovány mechanické 

vlastnosti, chemické složení, technologie výroby, tepelné zpracování a jeho vliv na vývoj 

mikrostruktury. Dále jsou v této práci popsány žárupevné vlastností (9-12)% modifikovaných 

Cr ocelí a mechanismy porušení svarových spojů. 

V experimentální části práce jsou diskutovány výsledky creepových zkoušek ocelí P92. 

Dále se tato část práce zabývá stanovením lokalit porušení heterogenních svarových spojů, 

vývojem jejích mikrotvrdosti a mikrostruktury během creepové expozice.  

Klíčová slova     

(9-12)% Cr modifikované oceli, creepové zkoušky, homogenní svarový spoj, mechanismy 

porušení, vývoj mikrostruktury.  

Abstract 

In the theoretical part of the diploma thesis the development and application of creep 

resistant steel in energetics is described. The thesis is focused on the P92 steel and describes its 

mechanical properties, chemical composition, manufacturing technology, heat treatment and its 

impact on the microstructure. The creep resistant properties of (9-12) % Cr alloyed steel and 

the degradation mechanisms of welded joints are also described.   

In the experimental part of the thesis the results of creep tests of P92 steel are discussed. 

It also deals with the determining of fracture locations of weld joints and changes of 

microhardness and microstructure during creep. 

Keywords 

(9-12)% Cr modified steels, creep test, homogenous weld joint, failure mechanisms, 

microstructure.  
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Seznam použitých značek a symbolů 

 

 

Označení Výklad  Jednotka 

A Tažnost [%] 

HV Tvrdost dle Vickerse [-] 

KV Vrubová houževnatost [J] 

Ms Teplota martenzit start [°C] 

PLM Larson - Millerův parametr [-] 

Re Mez kluzu v tahu [MPa] 

Rm Mez pevnosti v tahu [MPa] 

RmT/T/t Mez pevnosti při tečení [MPa] 

Rp0,2 Smluvní mez kluzu [MPa] 

SK Svarový kov [-] 

TOZ Tepelně ovlivněná zóna [-] 

TZ Tepelné zpracování [-] 

USC Ultra super kritické (parametry páry)  [-] 

Z Kontrakce [%] 

ZM Základní materiál [-] 
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1. Úvod 

V současné době jsou teplené elektrárny spalující fosilní palivo nejrozšířenějším 

zdrojem elektrické energie i při existenci jaderných elektráren a dalších alternativních zdrojů. 

Vzhledem ke dnešním aktivním zásobám uhlí a jiných fosilních paliv se předpokládá, že tepelné 

elektrárny v následujících několika desetiletích zůstanou prioritním producentem elektrické 

energie. Při výstavbě nových energetických celků jsou kladeny požadavky na snížení 

škodlivých emisí (SO2, NOX, CO2) a zlevnění elektrické energie, jichž lze dosáhnout zvýšením 

účinnosti elektráren, tj. zvyšováním teploty a tlaku páry na vstupu do parních turbín.  

V současné době se parametry páry (teplota a tlak) pohybují v rozmezí teplot 540-565°C 

při tlaku 18 MPa [1]. Předpokládá se, že účinnost energetických celků se zvýší ze současných 

35% do 43%. Nová energetická zařízení proto budou muset pracovat se superkritickými (USC) 

parametry páry, tzn. při teplotě až 610°C a tlaku 30 MPa [1]. Při USC parametrech neexistuje 

rozdíl mezi plynným a kapalným stavem vody, proto se zvyšuje účinnost energetických celků, 

zároveň klesá spotřeba paliva a množství emisí.  

Pří zvyšování parametrů páry jsou nejvíce namáhané komponenty kotle, především 

membránové stěny, trubky přehříváků a mezi-přehříváků, silnostěnné komponenty (výstupní 

komory a parovody k turbíně) [20].  

Využití páry s USC parametry v tepelných elektrárnách klade velké požadavky na 

konstrukční materiál. Pro komponenty, u nichž je hlavním degradačním procesem creep 

(rotory, lopatky turbín, kotlové trubky, atd.) je nejdůležitější materiálovou vlastností odolnost 

proti tečení. Také je třeba, aby materiál odolával prostředí přehřáté páry -  tedy byl korozně 

odolný. Materiál pro tepelné elektrárny musí splňovat požadavek minimální celkové životnosti 

tepelně - energetických zařízení 40 let, což představuje dobu 2,5.105 pracovních hodin. 

 

 



 

 

12 

 

2. Modifikované žárupevné (9-12)%Cr oceli pro použití v tepelné 

energetice. 

U prvních kotlů konstruovaných pro superkritické parametry páry se používaly  

materiály s austenitickou matrici (jako je např. CrNi(Mo)). Mezi její nevýhody patří malá 

tepelná vodivost a nízká tepelná roztažnost. Proto jsou tyto materiály nevhodné pro konstrukci 

kotlů z důvodu velkých změn teplot a tlaku při provozu [12].  

 

Obr. 1: Použitelnost materiálů v závislosti na teplotě a tlaku [12] 

Vhodným řešením pro součásti tepelných elektráren se jeví použití žáropevných 

materiálů, jako jsou modifikované (9-12)% Cr oceli. Tyto materiály se vyznačují oproti 

standardním žáropevným nebo austenitickým materiálům výbornými creepovými 

charakteristikami, vysokou odolností proti koroznímu prostředí, možností ztenčení tloušťky 

stěny a dalšími výhodami spojenými se snížením hmotnosti, které vedou ke snížení nákladů. 

Vývoj moderních chromových ocelí (jako jsou např. P91, P92, E911) umožnil jejích použití do 

teploty 620°C pro tlustostěnné součásti (obr. 1).  

V sedmdesátých letech minulého století začali v Japonsku vyvíjet modifikované (9-

12)% Cr oceli. Jako první byla vyvinuta ocel s pracovním označen TAF, která díky vysokému 

obsahu bóru (celkový obsah C+N+B = 0,25%) vykazovala výborné creepové vlastnosti. Mezi 
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její nevýhody patřily nízké plastické vlastnosti a nedostačující svařitelnost. Z důvodu těchto 

nedostatků nebyla ocel TAF používána na potrubí přehříváků [2]. 

V té době byly také založeny výzkumné programy za účelem vytvoření materiálů 

s vyššími technologickými a užitnými vlastnostmi než má ocel X20CrMoV121 a s pevností při 

tečení na úrovni austenitické oceli 316L. V realizovaných programech COST 501, EPRI-1403 

a v japonském R+D byly získány údaje o nových feritických ocelích typu 9-12Cr-1Mo-V-Nb-

(1-2W). V tab. 1 jsou znázorněny etapy zvyšování časové pevnosti při tečení pro teploty 600°C 

a čas 104 hod. [2]. 

Tabulka 1: Predikce pevnosti při tečení pro 600°C a 104 hodin [2]. 

V osmdesátých letech byla použita pro konstrukci přehříváků, výstupních komor a 

potrubí ocel P/T91 (X10CrMoVNb91). Ocel umožnila snížení hmotnosti potrubí o 30%, to 

vedlo k dosažení finančních úspor.  

V současné době můžeme rozvoj feritických (martenzitických) ocelí pro přehříváky 

(pracovní teplota ~ 580-620°C) rozdělit do dvou skupin [2]: 

1. modifikované oceli s 9% Cr, s přísadou Mo a V, s mikrolegurami Nb, B, N a 

s dostačujícím množstvím W (1-2%). Jsou to např., oceli P/T92, NF616, E911, 

Predikce pevnosti při tečení [MPa] 

60-80 80-100 120-140 150-200 

9Cr-2Mo P/T91 TB12M NF12 

HCM9M 9Cr-1Mo-V,Nb 
12Cr-0,5Mo-1,8W-Ni-

V,NB 

11Cr-0,2Mo-2,6W-

2,5Co-V,Nb,B 

EM12 

  

NF616(P/T 92) EM12M 

9Cr-2Mo-V,Nb 9Cr-0,5Mo-1,8W-V,Nb,B 
11Cr-0,2Mo-2,6W-

V,Nb,B 

X20CrMoV121 HCM12 E911 

  
12Cr-1Mo-V 

12Cr-0,5Mo-2W-

V,Nb 
10Cr-1Mo-1W,V,Nb 

    
HCM12A 

9Cr-1Mo-1W-V,Nb,B. 
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2. modifikované oceli s 12% Cr, s přísadou Mo a V, s 1-2% W, s Nb, Ni, Cu a 

s mikrolegurami Nb, N, B. Jsou to např. oceli NF12, TB12M, HCM12, 

HCM12A, HR1200. 

Chemické složení materiálů, o kterých se zmiňuji v kapitole č. 2, je uvedeno v tab. 2: 

Tabulka 2: Porovnání chemického složení standardních a nových chromových ocelí 9-12%Cr 

pro aplikace v energetice [2]. 

 

3. Žárupevné vlastnosti (9-12%) Cr ocelí 

Žárupevné materiály jsou materiály používané pro práci za zvýšené teploty, kterou 

určuje mezní teplota Tg. Teplotu Tg pro každý materiál vyznačuje průsečík dvou charakteristik 

pevnostních vlastností za zvýšené teploty - minimální meze kluzu Re (Rp0,2) a časové pevnosti 

při tečení RmT/T/t.  

Základním požadavkem kladeným na všechny žárupevné materiály je zachování 

pevnostních vlastností za zvýšených teplot. Přestože není teplota jediným faktorem 

rozhodujícím o procesech deformace a poškození, je v tomto ohledu faktorem nejdůležitějším. 

Na všechny žárupevné materiály jsou kladeny následující požadavky [2]: 
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 vysoká a dlouhodobá pevnost při tepelné expozici 

 vysoká mez kluzu a pevnost v tahu 

 dobrá tažnost a houževnatost 

 vysoká odolnost proti tepelně-mechanické únavě 

 stabilita struktury a vlastností, nízká náchylnost k poklesu a nárůstu zpevnění v průběhu 

exploatace 

 vysoký součinitel tepelné vodivosti a nízký součinitel teplotní roztažnosti 

 dobrá žárovzdornost a korozní odolnost v prostředí spalin a vodní páry 

 dobré technologické vlastnosti: svařitelnost, tvářitelnost aj. 

 nízká cena 

3.1 Základní charakteristiky procesu tečení 

Tečení (creep) je definováno jako postupný nárůst plastické deformace v čase za 

zvýšených teplot.  Plastická deformace při creepu je závislá nejen na teplotě, ale také na 

působícím napětí, chemickém složení a mikrostruktuře materiálu. Dané parametry jsou 

rozhodující pro mechanismy, pomocí kterých se uskuteční creepová plastická deformace. Také 

ovlivňují trhlinové poškození a charakter lomového porušení [21].  

Při nízkém aplikovaném napětí (σ/G < 10-5) se creepová deformace uskutečňuje difúzí 

atomů [21]: 

 při nízkých teplotách jsou atomy schopné se pohybovat jen po hranicích zrn a tento 

mechanismus se označuje jako Cobleho creep 

 při teplotách nad 0,7 TM se plastická deformace uskutečňuje difúzí mřížkou, tedy přes 

zrna. Jedná se o Nabarrův-Herringův difúzní creep. Oba popsané mechanismy tečení 

jsou silně závislé na chemickém složení a mikrostruktuře materiálu (v první řadě na 

velikosti zrna)  

Při vyšším aplikovaném napětí (σ/G >10-5) se plastická deformace uskutečňuje 

pohybem dislokací [21]: 

 při nízkých teplotách hovoříme o nízkoteplotním creepu 
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 při vysokých teplotách až do teploty tání se jedná o vysokoteplotní Andradeův creep; 

Hranice mezi těmito mechanismy se s rostoucím napětím posouvá směrem k vyšším 

teplotám 

Výše popsané mechanismy tečení v závislosti na velikosti zrna jsou graficky znázorněny 

na obr. 2. 

Obr. 2: Mapy creepových mechanismů Al s velikostí zrna a) 100 µm; b) 2,5 µm [21] 

Na obr. 3 je znázorněna závislost deformace – čas, která popisuje průběh creepové 

zkoušky kovových materiálů při T > 0,4 TM.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Základní křivka tečení kovových materiálů 
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Z obr. 3 je patrno, že creep můžeme rozdělit na tři stádia: 

 I. stádium – primární - je stádium neustáleného (přechodového) tečení. Jedná se o 

prvotní narůst deformace v čase a pokles rychlosti deformace na minimální rychlost 

creepu 𝜀̇. Z technického hlediska je toto stádium málo významné.  

 II. stádium – sekundární - se nazývá stacionární (ustálené) tečení. Nejdůležitější stádium 

z technického hlediska. V tomto stádiu existuje přibližná rovnováha mezi zotavením a 

deformačním zpevněním, dochází k lineárnímu přírůstku deformace v čase po dlouhou 

dobu creepové expozice.  

 III. stádium – terciální - stádium urychleného tečení. Dochází zde k intenzivnímu 

poškozování struktury materiálu, které vede k rychlému nárůstu deformace v čase a 

následně k lomu. 

Lom při creepu se uskutečňuje následujícími způsoby [21]: 

 při vysokých napětích (σ/G = 10-4 až 10-3) a teplotách nad 0,3 TM je lom 

transkrystalický. Tento typ lomového porušení je při creepu iniciován dislokačními 

mechanismy plastické deformace – nejčastěji na částicích sekundární fáze 

mechanismem dekoheze částic a matrice. Při vysokých teplotách se iniciace dutin 

může uskutečnit difúzním creepem, difúzí vakancí z tahových do tlakových oblastí. 

Ke konečnému lomu vede růst dutin a jejích propojování.  

 při nízkých napětích (σ/G =10-9) a teplotách nad 0,6 TM (při σ/G >10-3 do 0,6 TM) se 

uplatňuje interkrystalický lom, který se uskutečňuje dvěma způsoby: buď jako 

kavitační lom (nukleace, růst a koalescence kavit) nebo lom trhlinový (vznik trhlin 

na stycích tří zrn, jejích růst podél hranic a vzájemným propojováním). Oba 

mechanismy jsou možné jen za podmínky plastické deformace, která je většinou 

uskutečněna mechanismy dislokačního a difúzního creepu.  

Lze předpokládat, že rozhodujícími pro mechanismus lomu jsou teplota a aplikované 

zatížení. Toto znázorňují mapy lomových mechanismů (obr. 4), které jsou velmi podobné pro 

materiály se stejnou strukturou a úrovní čistoty. 

Změny a procesy probíhající při creepu [22]: 

 zpevnění materiálu v důsledku plastické deformace 

 odpevňování v důsledku zotavení 
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 změny ve struktuře a substruktuře způsobené zvýšenou teplotou 

 vznik pórů, kavit, mikrotrhlin atd. 

 

Obr. 4: Mapa lomových mechanismů čistého a) niklu b) molybdenu [21]. 

3.1 Sigmoidální chování 

Mikrostrukturní změny probíhající v žáropevných feritických ocelích během creepové 

expozice při teplotách nad 450°C vyvolávají po určité době výrazný pokles úrovně creepové 

pevnosti. Tímto tzv. sigmoidálním chováním se zabýval Bennewitz při studiu creepového 

chování ocelí (do 13 hm. % chromu) vystavených teplotám 450-600°C po dobu ~105 hod. [1].  

Sigmoidální chování se projevuje jako inflexní bod na křivce časové závislosti meze 

pevnosti při tečení. Prudký pokles meze pevnosti je doprovázen nárůstem lomové tažnosti. 

Příčiny vzniku inflexního bodu se vysvětlují na základě degradačních změn mikrostruktury a 

jsou pro každou ocel individuální. Sigmoidální chování závisí na chemickém složení, výchozím 

tepelném zpracování a teplotě creepové expozice. Při vyšších teplotách je snížení meze pevnosti 

při tečení pozorováno již při nižším zatížení či při kratší době do lomu. Sigmoidální chování je 

zapříčiněno degradací mikrostruktury při creepu, kterou ovlivňují i velmi malé změny 

chemického složení. Tyto změny mohou vést buď k výrazným změnám kinetiky důležitých 

mikrostrukturních procesů, nebo mohou modifikovat mechanismy degradace mikrostruktury. 

Například, přísada niklu u 12CrMoVNbN a 12Cr0,5MoV ocelí posouvá inflexní bod na časové 

závislosti meze pevnosti při tečení ke kratším časům [1].  
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Bylo prokázáno, že při dlouhodobé creepové expozici dochází u feritických ocelí 

k tomu, že creepová pevnost je nezávislá na mikrostruktuře a čase. Hovoříme o tzv. inherentní 

creepové pevnosti, jejíž maximální hodnoty feritické oceli dosahují při složení 0,2 hm.% C, 0,3 

hm.% Mo.  

Příspěvek jednotlivých mechanismů zpevnění v průběhu creepové expozice postupně 

klesá. V důsledku toho dochází k pozvolné změně sklonu křivky creepové pevnosti. S tím, jak 

se creepová pevnost přibližuje k inherentní creepové penosti, se na časové závislosti meze 

pevnosti při tečení objevuje inflexní bod. Toto znázorňuje obr. 5.  

 

Obr. 5: Mechanismus vzniku inflexního bodu [1]. 

Zvýšením mikrostrukturní stability lze u feritických ocelí posunout inflexní bod k velmi 

dlouhým časům, v ideálním případě – až za hranici předpokládané životnosti součásti vyrobené 

z dané oceli. Existence inflexního bodu má negativní vliv na extrapolaci výsledků krátkodobých 

creepových zkoušek, což má za následek snížení přesnosti predikce meze pevnosti při tečení 

[1]. 
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3.2 Rychlost tečení a mechanismy creepu 

Pro modifikované (9-12)% Cr oceli je charakteristická absence sekundární (ustálené) 

fáze tečení. Primární fáze, při níž dochází k pomalému poklesu rychlosti tečení v čase, přechází 

do fáze terciální, která je charakterizována rychlým nárůstem rychlosti tečení [1].  

 

Obr. 6: Závislost rychlosti tečení - čas (ocel 9Cr-3W-3Co) na obsahu bóru. Zkoušení 

při teplotě 650°C [1]. 

Jak je patrno z obr. 6, přísada boru má značný vliv na průběh tečení – při nižších 

napětích výrazně prodlužuje oblast primárního tečení. Prodloužení primární fáze tečení vede ke 

snížení minimální rychlosti tečení, což má za následek prodloužení doby do lomu. Toto je 

způsobeno zvýšením rozměrové stability karbidů typu M23C6 a zpomalením procesu zotavení 

přidáním přísady bóru [1].  

Podobně působí wolfram. U ocelí s obsahem wolframu 2-4hm% dochází k precipitaci 

jemných částic Lavesovy fáze typu Fe2W, což vede k prodloužení oblasti primárního creepu a 

snížení minimální rychlosti tečení. Prodloužení doby do lomu wolframem není tak výrazné v 

důsledku vysoké rychlosti růstu/hrubnutí Lavesovy fáze v oblasti terciálního creepu, které 

způsobuje výrazné urychlení nástupu terciálního stádia tečení [1]. 

Závislost sekundárního creepu na napětí vyjadřuje Nortonova rovnice [1]: 
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                                       𝜀�̇�𝑖𝑛 = 𝐴𝜎𝑛̇ exp(−
𝑄𝑐

𝑅𝑇
)                                                          (1) 

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

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

 

Obr. 7: Závislost rychlosti stacionárního creepu na aplikovaném napětí pro teploty 

600 a 650°C, ocel P92 [1]. 

Žárupevnost ocelí v oblasti dislokačního creepu je silně ovlivněna mikrostrukturní 

stabilitou ocelí. Poloha bodu zlomu v závislosti minimální rychlosti creepu na napětí (obr. 7), 

která je shodná s bodem zlomu závislosti napětí versus doba do lomu svědčí o tom, že creepová 

deformace a creepový lom jsou řízeny stejným mechanismem. Při velmi nízkých napětích 

dochází k transportu hmoty prostřednictvím migrací hmoty, u viskózního creepu se to uskuteční 

difúzním nebo dislokačním creepem. V oblasti velmi nízkých napětí je vliv mikrostrukturní 

stability zanedbatelný [1].  

3.2.1 Predikce meze pevnosti při tečení 

 Krátkodobé creepové zkoušky, které se provádí při teplotách vyšších, než je provozní 

teplota, často zkreslují reálné žárupevné vlastnosti oceli. Výsledky creepových zkoušek 

modifikovaných (9-12)% Cr ocelí se provádí v širokém intervalu teplot a napětí a proto se 

nachází ve dvou odlišných teplotně – napěťových oblastech. Odhad meze pevnosti při tečení se 
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provádí pomocí parametrických rovnic. Vztah mezi dobou do lomu při tečení a 

napětí/deformací lze popsat zákonem [1]:  

                                  𝑡𝑟 = 𝐴𝜎−𝑛𝑟exp(
𝑄𝑟

𝑅𝑇
)                                                      (2) 

Kde nr je napěťový součinitel, Qr je zdánlivá aktivační energie lomu a σ je aplikované 

napětí.  

Rovnici (2) lze použít pro stanovení hodnot Qr a nr pro nízkonapěťové a 

vysokonapěťové pole zvlášť. Nejpřesnější extrapolaci dat z creepové zkoušky je možno získat 

při dodržení podmínky, kde výsledky zkoušek a extrapolované hodnoty leží ve stejné napěťově-

deformační oblasti, resp. aby creep a creepový lom byly řízeny stejným mechanismem. U 

modifikovaných Cr ocelí je predikce meze pevnosti značně ztížená mikrostrukturními 

změnami, probíhajícími v průběhu creepové expozice.  

Jako nejčastěji používanou rovnici pro extrapolaci výsledku creepových zkoušek lze 

označit Larson-Millerovu rovnici [1]:  

                                            PLM = T(CLM+log tr)                                                         (3) 

CLM je konstanta, která se vypočítává pomocí metody nejmenších čtverců, případně se 

volí explicitně v rozmezí 25 až 40. Velikost CLM je závislá na počtu provedených zkoušek 

v nízkonapěťovém a vysokonapěťovém poli – čím víc je zkoušek z vysokonapěťové oblasti, 

tím vyšší se volí konstanta (CLM >30) a naopak [1].  

3.3 Mechanismy zpevnění v procesu tečení 

Odolnost materiálu proti tečení je do určité míry ovlivněna mechanismy zpevnění 

daného materiálu. Podíl jednotlivých mechanismů zpevnění se liší u jednotlivých typů 

materiálů. V případě materiálů vystavených dlouhodobé creepové expozici, nejdůležitějšími 

mechanismy zpevnění jsou precipitační a substituční zpevnění [23]. 

3.3.1 Precipitační zpevnění 

Precipitační zpevnění je zpevnění precipitáty – jemné částice a karbidy, nitridy, 

karbonitridy legujících prvků Cr, Mo, V, Nb. U modifikovaných (9-12)% Cr ocelí je 

precipitační zpevnění způsobeno hlavně karbidy typu M23C6. Precipitáty tvoří překážky pro 
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pohyb dislokací mřížkou. Pro zpevnění mohou být použity jak koherentní, tak nekoherentní 

částice [23].  

Nejdůležitějšími stereologickými parametry pro precipitační zpevnění jsou střední 

průměr částic, jejích objemový podíl a mezičásticová vzdálenost mezi precipitáty. Malé 

precipitáty s malou mezičásticovou vzdáleností jsou podmínkou vysoké úrovně precipitačního 

zpevnění.  

Precipitační zpevnění se může uskutečnit dvěma mechanismy: 

 protínáním precipitátů dislokací u koherentních precipitátů 

 obcházení precipitátů dislokací u nekoherentních a větších precipitátů 

(Orowanův mechanismus) 

Precipitační zpevnění během dlouhodobé tepelné expozice je závislé na rozměrové a 

termodynamické stabilitě precipitátů. Stabilita precipitujících fází je nejdůležitější z hlediska 

kinetiky změn dislokační substruktury, která se při působení vysokých teplot zrychluje. Pro 

dosažení vysoké úrovně žárupevnosti v průběhu creepové expozice by měly změny v dislokační 

struktuře probíhat co nejpomaleji. Jak je patrno z obr. 8, při deformaci jsou původní 

martenzitické desky nahrazovány pozvolně rostoucími subrzny. Růst subzrn ve slitině je 

pomalejší než v čistém kovu a pro jejích stabilizaci jsou důležité částice precipitátů, zejména 

karbidy typu M23C6. V tomto případě hovoříme o „karbidy stabilizovaném strukturním 

zpevnění“ [1].  

 

Obr. 8: Mikrostrukturní změny během creepové expozice 12% Cr ocelí; a) PLM=21500, b) 

PLM=23500, c) PLM=25000, d) PLM= 26500 [1]. 
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Při vystavení vysokým teplotám, dochází v matrici k přerozdělení dislokací, které je 

charakterizováno poklesem jejích hustoty (obr. 9). Stabilitu dislokací uvnitř subzrn významně 

ovlivňují intergranulární precipitáty, hlavně karbidy typu MX, také u modifikovaných (9-12)% 

Cr ocelí zpomaluje pokles hustoty dislokací přísada bóru [1].  

 

Obr. 9: Změny dislokační substruktury oceli HCM12A při teplotě 600°C; a) po 2546 hod., b) 

po 11879 hod.. [1].  

3.3.2 Substituční zpevnění  

Podstatou tohoto typu zpevnění je legování tuhého roztoku substitučními atomy, 

nejčastěji Mo a W. Při překročení hranice rozpustnosti legujících prvků v kovové matrici, může 

dojít ke vzniku nových nežádoucích fází (M6C, Fe2Mo), a také ke zhrubnutí již existujících 

precipitátů při vystavení vysokým teplotám. Taktéž dochází v důsledku tvorby fází bohatých 

na Mo a W k ochuzení tuhého roztoku o tyto prvky. Jak uvádí [1], u oceli P92 s 1,8hm.% W 

dochází po creepové expozici na 600 °C po 20000 hod. k poklesu obsahu W v tuhém roztoku 

na jednu třetinu z celkového obsahu W v oceli. Vliv obsahu Mo v 9% Cr modifikované oceli je 

znázorněn na obr. 10.  
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Obr. 10: Vliv obsahu Mo na mez pevnosti při tečení pro 100000 hod. 

Princip substitučního zpevnění je následující: v důsledku rozdílu ve velikosti 

rozpuštěných atomů a atomů základní mřížky, vznikne v blízkosti rozpouštěného atomu 

napěťové pole. Toto napěťové pole vyvolá elastickou distorzi mřížky. Pro pohyb dislokací je 

v deformované oblasti zapotřebí vyššího napětí, což vede ke zvýšení meze kluzu materiálu. 

[24]. 

Legující prvky ovlivňují rychlost tečení: [25] 

- zvýšením teploty tavení a teplotního rozmezí procesů zotavení a rekrystalizace 

- růstem stability tuhého roztoku 

- snížením koeficientu autodifúze 

- zvýšením vazebné energie vrstvené chyby 

- zvýšením třecího napětí 

- vytvářením atmosfér rozpuštěných atomů, omezujících pohyb dislokací 

- zvýšením valenční hodnoty 

3.4 Precipitační procesy v průběhu vysokoteplotní expozice 

V průběhu creepové expozice dochází v materiálu k precipitačním reakcím, které mají 

značný vliv na jeho žárupevné vlastnosti. Při creepové expozici (9-12%) Cr ocelí vznikají 

především Lavesova fáze, Z-fáze a částice M6X. 
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3.4.1 Lavesova fáze  

Legování Mo a W vedou ke vzniku Lavesovy fáze (Fe,Cr)2(Mo,W) s hexagonální 

strukturou. Lavesova fáze je stabilní do teploty 650°C  u Mo-legovaných ocelí a vzniká již při 

obsahu 0,6 hm% Mo.  U W-legovaných ocelí je Lavesova fáze stabilní až do 750°C. Lavesova 

fáze u oceli P92 (obr. 11) vzniká při teplotách okolo 600°C, tzn. při pracovních teplotách [25].  

Obr. 11 : Mikrostruktura oceli P92 a) bez přítomnosti Lavesovy fáze; b) s Lavesovou fázi. 

Protože v těsné blízkosti rozhraní M23C6/matrice je vyšší obsah Si než v okolní matrici 

(Si se nerozpouští v M23C6), nukleace Lavesovy fáze se často uskutečňuje na jiných minoritních 

fázích, např. MX. Nukleace Lavesovy fáze na jiných precipitátech má negativní vliv na 

precipitační zpevnění. Částice Lavesovy fáze můžeme také často pozorovat po hranicích 

austenitických zrn nebo subzrn. Precipitace začíná při teplotách okolo 600°C po cca 10 000 

hod. Při delších časech začíná Lavesova fáze hrubnout. Růst Lavesovy fáze je závislý na 

chemickém složení oceli a teplotě (obr. 12). V přítomnosti křemíku nebo mědi dochází 

ke zrychlení precipitace Lavesovy fáze. Tak např. v přítomnosti mědi probíhá precipitace při 

teplotě 600°C již po cca 1 000 hod., fáze jsou jemnější v porovnání s fázemi v ocelích, které 

Cu neobsahují (P92) [1,25].  

Vliv Lavesovy fáze na materiál je možno hodnotit ze dvou pohledů: 

 při precipitaci dochází k ochuzení tuhého roztoku o W a Mo, což vede ke snížení 

účinku substitučního zpevnění 
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 částice Lavesovy fáze zpevňuji materiál (precipitační zpevnění) 

Obr. 12: Kinetika vylučování částic Lavesovy fáze v ocelích P92 [1]. 

Ochuzení tuhého roztoku při precipitaci Lavesovy fáze zkresluje výsledky creepových 

zkoušek. Předpokládaná životnost konstrukcí z této oceli je cca 100 000 až 200 000 hod., ale 

při extrapolaci meze pevnosti při tečení se často využívají výsledky zkoušek tečení s dobou do 

lomu cca 10 000 hodin, tedy když není ještě tuhý roztok ochuzen o Mo a W. To znamená, že 

při delších dobách do lomu můžeme očekávat určitý pokles reálné meze pevnosti při tečení 

vzhledem k extrapolovaným hodnotám [25]. 

3.4.2 Modifikovaná Z-fáze. 

K precipitaci stabilních nitridů Cr(V, Nb)N, zvaných Z-fáze, dochází u (9-12%) Cr 

modifikovaných ocelí s vysokým obsahem Nb v MX fázi v průběhu creepové expozice. 

Nukleační rychlost částic Z-fáze je velmi nízká, částice Z-fáze se vylučují ve tvaru tenkých 

destiček, které rychle rostou a nepřispívají k precipitačnímu zpevnění (obr. 13). V důsledku 

rychlého hrubnutí částic Z-fáze a rozpuštění jemných karbonitridů/nitridů MX, mají tyto částice 

nepříznivý vliv na dlouhodobou odolnost proti tečení.  

Částice Z-fáze se často objevují na povrchu primární fáze NbX, které se v průběhu 

creepové expozice rozpouští. Rovněž dochází k rozpouštění fází, které se podílí na 

precipitačním zpevnění – MX a M2X, proto je precipitace Z-fáze považována za nežádoucí 

z hlediska silné degradace mikrostruktury. Z-fáze precipituje nejčastěji v 12CrMoV ocelích, 
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kde je důvodem sigmoidálního chování. 9% Cr oceli obsahují jen malé množství Z-fáze, která 

nezpůsobuje rozpuštění velkého množství karbidů typu MX a její vliv na žárupevné vlastnosti 

je nízký [1,25]. 

 

Obr. 13: Tenká destička Z-fáze v oceli 12CrMoVNbN po creepové expozici 600°C/7247 hod., 

extrakční uhlíková replika [1].  

3.4.3 Karbidy typu M6X 

 Zvýšení obsahu Mo a W vede nejen k precipitaci Lavesovy fáze, ale také k precipitaci 

hrubých karbidů typu M6(C, N). Kromě Mo a W jsou v této fázi také rozpuštěny Cr, Ni, Si, V, 

Fe. [26]. Fáze M6X se vyskytuje při popouštění 9% Cr ocelí s více než 1,6 hm. % Mo. U ocelí 

s 12% Cr může při vystavení vysokým teplotám dojít k precipitaci již při obsahu Mo 0,6 hm% 

za podmínky, že ocel obsahuje nad 0,5 hm% Ni. Karbidy typu M6X se vylučují převážně po 

hranicích subzrn, příp. na karbidech typu M23C6. Hrubé karbidy typu M6X nepřispívají 

k precipitačnímu zpevnění ocelí a precipitace musí být doprovázená redukcí zpevnění tuhého 

roztoku. [25]. 

3.4.4 Karbidy M23C6 

 Karbidy M23C6 hrají důležitou roli ve vývoji mikrostruktury, tvoří v (9-12)% Cr ocelích 

majoritní podíl minoritních fází. Při vystavení vysokým teplotám dochází u těchto karbidů ke 

změnám chemického složení, jejíchž hnací silou jsou rozdíly mezi termodynamicky 

rovnovážným složením fáze při teplotě popouštění a při provozních teplotách, které jsou cca o 

100-200°C nižší. Jak jíž bylo zmíněno, dochází při vystavení vysokým teplotám k růstu a 
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hrubnutí karbidů M23C6. Toto se projevuje poklesem jejích četnosti a zvětšováním střední 

velikosti karbidu. Rychlost hrubnutí závisí na chemickém složení: roste se zvyšujícím se 

obsahem chromu a niklu v ocelích [1].  

3.4.5 Nitridy M2X  

 Stabilita částic M2X (Cr2N) je silně závislá na teplotě a chemickém složení, přesněji na 

obsahu niklu. Při obsazích niklu okolo 0,5 hm.% a teplotě 550°C jsou nitridy typu M2X stabilní 

až po dobu 100 000 hod., při vyšších obsazích niklu je stabilita ovlivněna precipitací 

termodynamicky stabilnější fázi M6X [1].  

3.4.6 Fáze MX 

Důležitými z hlediska creepové odolnosti jsou také částice nitridické fáze MX. Jelikož 

se jedná o nitridy, je jejích množství závislé na obsahu dusíku v tuhém roztoku. Částice typu 

MX se můžou ve struktuře objevit už buď při tepelném zpracování, nebo až v průběhu creepové 

expozice. Hnací silou nukleace částic fáze MX je buď přesycení tuhého roztoku, nebo 

přítomnost ve struktuře méně stabilních bohatých dusíkem fází. Vystavení vysokým teplotám 

nemá vliv na rozměrovou stabilitu částic této fáze. Avšak nedávné studie prokázaly, že 

v přítomnosti niobu se fáze MX nechová jako termodynamicky stabilní z důvodu jejího 

rozpouštění ve prospěch precipitace stabilnější nitridické fáze – Z-fáze [1].  

4. Mechanismy creepového porušení homogenních a heterogenních 

svarových spojů žárupevných ocelí 

 Při výstavbě elektrárny nelze předejít svařování technických uzlů v konstrukci. Svarové 

spoje, homogenní a hlavně heterogenní, jsou jedním z kritických míst. Svarový kov a základní 

materiál mají rozdílné vlastnosti, tepelně ovlivněná zóna jeví i patrné strukturní rozdíly ve 

srovnání se základním materiálem. Technologie svařování musí zajistit potřebné mechanické a 

žárupevné vlastnosti svarového spoje, zabránit vzniku defektů.  

V průběhu exploatace dochází k degradaci vlastností celého materiálu. Degradace 

struktury žárupevného materiálu při tepelné expozici se svarovým spojem je mnohonásobně 

vyšší, proto je důležité dbát na strukturní stabilitu svarového spoje. Stabilita struktury svarů je 

silně ovlivněna redistribucí intersticiálních prvků (C a N, příp. H), vznikající jíž při svařování 

a následně se zrychlující během tepelného zpracování a vystavení provozním teplotám. 
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Redistribuce intersticiálních prvků je důsledkem rozdílu v aktivitě těchto prvků ve svarovém 

kovu a základním materiálu. 

Vzhledem k tomu, že jednotlivé oblasti svarových spojů mají odlišnou odezvu na 

degradaci, je predikce chování svarového spoje jako celku velmi obtížná. Je proto důležité určit 

degradační mechanismy, probíhající během provozu ve sledovaném svarovém spoji, a studovat 

změny vlastností jednotlivých oblastí svarového spoje vyvolané právě těmito mechanismy [27].  

Homogenní svarové spoje se skládají z materiálů podobného či stejného chemického 

složení pro zajištění co nejvyšší úrovně žárupevnosti. Mechanické vlastnosti svarového kovu a 

základního materiálu budou také podobné. Z důvodu zajištění plasticity přídavného materiálu 

může být rozdíl v chemickém složení mírně vyšší. Lokalita creepového porušení homogenních 

svarových spojů je silně závislá na aplikovaném napětí. 

Za heterogenní se označují svarové spoje se značně rozdílným chemickým složením. 

Heterogenní svarové spoje se volí z důvodu buď ekonomických, nebo technologických. 

Vlastností heterogenních svarových spojů jsou od vlastností základního materiálu odlišné, proto 

jsou ve většině případů slabým článkem konstrukce. Jejich spolehlivost je ovlivněna 

konstrukčními, technologickými a provozními podmínkami (změny teploty při exploataci, 

působení tlaku, korozní prostředí).  

4.1 Mechanické vlastnosti a tepelné zpracovaní svarových spojů 

 Nejslabším místem svaru je svarový kov nebo tepelně ovlivněná zóna. Mez pevnosti při 

tečení homogenních a heterogenních svarových spojů leží v okolí spodní hranice 20% 

rozptylového pásma křivky meze pevnosti při tečení pro základní materiál. Pro zajištění co 

nejvyšší spolehlivosti by se měla žárupevnost heterogenních svarových spojů blížit 

žárupevnosti homogenních svarů nízkolegovaných ocelí.  

 Pro svarový kov ocelí pro energetický průmysl (T23, T24) by hodnota nárazové práce 

neměla klesnout pod 27J při 20°C a tvrdost tepelně ovlivněné zóny by neměla přesáhnout 350 

HV. Pro modifikované (9-12)% Cr oceli se hodnoty tvrdosti pohybují do 350 HV, nárazová 

práce – nad 41J při 20°C [1].  

Teplota svařování se určuje s ohledem na základní a přídavný materiál. Pro svařování 

martenzitických ocelí jsou známy dvě metody [13]: 
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 nad teplotou MS (350°C) 

 pod teplotou MS 

V případě svařování nad teplotou počátku martenzitické transformace je v ochlazené 

struktuře svaru po svařování větší podíl zbytkového austenitu. Jelikož je to nežádoucí, výhradně 

se v dnešní době volí svařování pod teplotou počátku martenzitické přeměny [13].  

Tepelné zpracování svarových spojů se provádí ihned po svařování z důvodu dosažení 

požadované houževnatosti. Provádí se žíhání v režimu 700-760°C/2-4hod. [1]. 

4.2 Příčiny degradace struktury a vlastností spojů v energetických zařízeních 

 Jako hlavní příčinu porušení svarových spojů lze uvést pokles strukturní stability během 

provozu. Příčiny poklesu strukturní stability jsou následující [28]: 

 redistribuce uhlíku, která je doprovázena tvorbou nauhličeného a oduhličeného pásma 

 změny vlastností v těchto pásmech a to buď zpevnění nebo odpevnění materiálu 

 postupná lokalizace plastické deformace do odpevněných zón spoje při cyklických 

změnách teploty a zatížení, přip. při plastickém zatížení 

 vyčerpaní plasticity zón a následná tvorba trhlin 

4.2.1 Mikrostruktura svarového spoje 

 Mechanické vlastnosti a mikrostruktura základního materiálu jsou po svařování silně 

ovlivněné. Strukturu materiálu v oblasti svaru můžeme rozdělit na oblasti: základní materiál, 

svarový kov a tepelně ovlivněná zóna (obr. 14). 

 

Obr. 14: Struktura svarového spoje [34]. 
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4.2.1.1 Tepelně ovlivněná zóna (TOZ) 

 TOZ je oblast základního materiálu ovlivněná procesem svařování, v níž došlo ke změně 

struktury a vlastností základního materiálu. Velikost TOZ je úměrná tepelné vodivosti 

svařovaného kovu, tzn., čím rychlejší bude odvod tepla z materiálu, tím menší oblast bude 

ovlivněna. TOZ se dělí na několik podoblastí (obr. 15), mezi nimiž je plynulý přechod, nikoli 

ostrá hranice. Každá podoblast se vyznačuje charakteristickými změnami vlastností 

a mikrostruktury [32-34].  

Oblast částečného natavení je oblast hraničící se svarovým kovem. Svarový kov 

dosahuje v průběhu svařování teploty Tmax, proto koexistují v této oblasti tavenina, austenit a 

základní materiál, smíchaný při svařování se svarovým kovem [31- 33]. 

Hrubozrnná oblast je oblast obsahující δ-ferit. Charakteristická pro tuto oblast je 

hrubozrnná austenitická struktura s nejvyšší tvrdostí a nízkou plasticitou. Za příčinu zhrubnutí 

zrna se považuje rozpuštění precipitátů, bránicích růstu zrna za nižších teplot. Velikost této 

oblasti je závislá na chemickém složení a rychlosti ochlazování po svařování [31- 33]. 

Oblast normalizace je nejnáchylnější oblast z hlediska dlouhodobého vystavení 

vysokým teplotám, neboť při delších provozních časech vnikají ve struktuře trhliny IV typu.  

Při 900-1100°C dochází k nežádoucímu vzniku austenitu, transformací feritu vzniká 

jemnozrnný austenit. Teplota svařování není dostačující na rozpuštění všech precipitátů ve 

struktuře, proto zůstává ve struktuře přítomné malé množství precipitátů, které při následném 

ochlazování brání růstu austenitického zrna. Důsledkem je jemnozrnná bainitická nebo 

martenzitická struktura [31-33]. 

Interkritická oblast je oblast, v niž probíhá během ohřevu mezi teplotami AC1 a 

AC3  částečná přeměna feritu na austenit. Austenit vzniká na hranicích původních austenitických 

zrn a martenzitických desek. Netransformovaný bainit je při svařování podruhé vyžíhán 

(k prvnímu žíhání došlo při tepelném zpracování základního materiálu). Část precipitátu se 

v průběhu žíhání rozpustí a během následného tepelného zpracování svarového spoje dochází 

k hrubnutí nerozpuštěných precipitátů. Ochlazenou strukturu tvoří bainit či martenzit a 

rekrystalizovaný podíl původní bainitické struktury. Vzniklá struktura je jemnozrnná, její 

tvrdost nedosahuje příliš vysokých hodnot a tato podoblast je náchylná ke vzniku trhlin IV typu. 

Tato oblast je nejčastějším místem iniciace lomu svarového spoje [31 - 33]. 
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Vyžíhaná oblast je oblast, v niž neprodělává struktura žádnou fázovou transformaci, 

jelikož se teploty v této oblasti pohybují pod teplotou AC1. Nicméně, dochází v této oblasti 

k lokálnímu ohřevu, a v důsledku zvýšení koeficientu difúze dochází k hrubnutí precipitátů [31- 

33]. 

4.2.1.2 Svarový kov (SK) 

 Svarový kov vzniká natavením základního a přídavného materiálu. Množství svarového 

kovu se označuje jako promísení a vyjadřuje se v procentech. Množství promísení se mění podle 

zvolené technologie svařování. Mikrostruktura svarového kovu závisí na jeho chemickém 

složení a na parametrech svařování [35]. 

4.2.1.3 Neovlivněný základní materiál (ZM) 

 Základní materiál začíná v okolí svarového spoje v takové vzdálenosti, ve které dochází 

k lokálnímu ohřevu maximálně na 700°C. Do této teploty jsou změny ve struktuře nepatrné.  

 

Obr. 15: Struktura svarového spoje [35]. 
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4.2.2 Typy porušování svarových spojů 

 Trhliny ve svarových spojích jsou jednou ze základních příčin jejích porušování. 

Trhliny ve svarových spojích se dělí na trhliny I. až IV. typu (obr. 16). 

 

Obr. 16: Trhliny typu I-IV v tepelně ovlivněné zóně [36] 

Trhliny I. a II. typu iniciují v přídavném kovu a v oblasti s vysokou tvrdostí a nízkou 

houževnatostí – v hrubozrnné oblasti tepelně ovlivněné zóny. Za hlavní příčiny vzniku lze 

označit vysoké přehřátí při svařování a nečistoty v materiálu. Tyto trhliny vznikají již během 

tuhnutí přídavného kovu a nejčastěji se objevují u austenitických a modifikovaných (9-12)% 

Cr ocelí. Vzniku trhlin I. a II. typu lze předejít využitím vhodného kvalitního materiálu, volbou 

správného postupu svařování a tepelného zpracování. Nicméně, i při uplatnění těchto opatření 

jsou svarové spoje austenitických žáruvzdorných ocelí během creepové expozice náchylné ke 

vzniku těchto trhlin [36].  

Trhliny III. typu jsou interkrystalické trhliny v hrubozrnné oblasti tepelně ovlivněné 

zóny. Vznikají během tepelného zpracování po svařování nebo při creepové expozici za 

podmínky, že superponovaná zbytková a provozní napětí překročí mez pevnosti materiálu. Za 

hlavní příčinu vzniku trhlin III. typu lze označit buď segregace na hranicích zrn nebo 

reprecipitace a hrubnutí nekoherentních precipitátů M3C, M23C6, M6C na hranicích původních 

austenitických zrn. Ke vzniku trhlin III. typu jsou nejvíce náchylné nízkolegované 2,25% Cr 

oceli, naproti tomu tento typ trhlin není charakteristický pro (9–12)%Cr oceli. Trhlinám III. 

typu lze zabránit nanášením přídavného materiálu ve více vrstvách, kdy každá další vrstva 

způsobí přežíhání vrstvy předchozí [36].  

Trhliny IV. typu iniciují nejčastěji v interkritické oblasti, také v jemnozrnné oblasti 

tepelně ovlivněné zóny. Jak již bylo zmíněno, dochází v interkritické oblasti v důsledku poklesu 
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precipitačního zpevnění ke zhrubnutí precipitátů, zároveň se taky zjemňuje zrno. Tyto změny 

mikrostruktury vedou k výraznému snížení creepové pevnosti interkritické a jemnozrnné 

oblasti. Pro tento typ lomu je charakteristický kavitační mechanismus porušení. Ke vzniku 

trhlin IV. typu jsou náchylné jak nízkolegované, tak (9-12)% Cr modifikované oceli po svaření 

(obr. 17). Vzniku trhlin IV. typu lze zabránit zúžením tepelně ovlivněné zóny volbou vhodné 

technologie svařování [36].  

Obr. 17: Creepová pevnost svarových spojů oceli P911 (Thermanit MTS 3 – SK typu 91, 

Thermanit MTS 616 – SK typ 92 a Thermanit MTS 911 – SK z oceli 911) [36]. 

4.2.3 Kavitační poškození 

Creepovou deformaci nelze považovat v mikrostrukturním meřítku za homogenní. Proto 

se při creepové deformaci tvoří kavity – dutiny na hranicích zrn mezi krystaly s různou 

orientací, na rozhraních precipitát/matrice. Kavity nukleují přednostně na hranicích zrn, jejíchž 

normály jsou rovnoběžné s hlavními tahovými napětími, následně rostou. Distribuce kavit 

v obejmu materiálu má značný vliv na creepovou životnost při konstantním objemovém podílu.  

Kavity jsou také důležité z hlediska hodnocení zbytkové životnosti součásti, mohou 

proto vznikat jak na počátečních stádiích zatížení, tak i na konci creepové životnosti. Vznik 

kavit v počátečním stádiu creepové expozice může poskytnout přehled o zbytkové životnosti 

pomocí kvantitativního hodnocení stupně kavitace.  Vznik kavit na konci creepové životnosti 
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(v počátečním stádiu terciálního creepu) svědčí o bezprostředním nebezpečí porušení součásti 

[1].  

4.2.3.1 Hodnocení zbytkové životnosti pomocí kavit 

 První možností hodnocení zbytkové životnosti je použití stupně kavitace vztažené k 

parametru t/tr (obr.18), kde t je doba creepové expozice a tr představuje předpokládanou 

životnost. Stupeň kavitace lze stanovit pomocí povrchových otisků, které Neubauer zařadil do 

pěti kategorií. Pro každou kategorii poškození byly vypracovány doporučená opatření. 

 

Obr. 18: Rozvoj kavitačního poškození v průběhu creepové expozice. [1]. 

Jako další možnost hodnocení je možno uvést parametr A, který je označením pro podíl 

kavitačně poškozených hranic zrn k jejich celkovému počtu. Použití parametru A je doporučeno 

pro oceli s tažností pod 5%.  

Další metoda spočívá v měření počtu kavit ve vztahu ke creepové deformaci v průběhu 

jednoosého zatížení. Také je možné vyhodnocovat kavitační poškození pomocí měření změn 

rychlosti ultrazvukových vln [1]. 
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5. Základní charakteristiky oceli P92 

Ocel P92 (X10CrWMoVNb 9-2) je novějším typem konstrukční oceli P91 a je 

koncipována pro využití v energetických zařízeních s kritickými parametry páry. Ocel je 

martenzitická (9% Cr, 1,75% W, 0,5% Mo) a ve srovnání s ocelí P91 je nová modifikace 

dolegovavána prvky W a Nb pro vyšší creepovou odolnost. Tato ocel byla vyvinuta v Japonsku 

a měla označení podle jejího výrobce Nippon Steel Corporation NF 616. Podle ASTM byla ocel 

NF616 zavedena pod označením P92 [8].  

5.1 Chemické složení 

Tab. 3 uvádí požadované směrné chemické složení oceli X10CrWMoVNb 9-2 podle 

normy ČSN EN 10216-2+A2. 

Tabulka 3: Směrné chemické složení oceli P92 [6]. 

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

0,07     

-     

0,13 

0,3      

-      

0,6 

≤ 0,5 
max. 

0,02 

max. 

0,01 
≤ 0,4 

8,5       

-       

9,5 

0,3       

-       

0,6 

0,15     

-     

0,25 

1,5       

-       

2,0 

≤ 

0,04 

0,04     

-    

0,09 

0,001     

-    

0,006 

0,03     

-     

0,07 

Na základě studií chemického složení oceli P92, z důvodu zlepšení žáropevných 

vlastností, došlo k optimalizaci obsahu jednotlivých prvků v této oceli. Mezi hlavní prvky, jež 

mají vliv na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti patří: 

Uhlík a dusík zvyšují žárupevné vlastnosti oceli, ale při zvyšovaní obsahu dusíku 

dochází k jejich degradaci.  S rostoucím obsahem uhlíku dochází k degradaci technologických 

vlastností, zejména tvařitelnosti a svařitelnosti. Zároveň se snižují teploty rozpadu austenitu, 

což v případě rozměrných výrobků vytváří předpoklady pro stabilizaci významného množství 

zbytkového austenitu v martenzitické matrici.  

Molybden a wolfram umožňují zpevnění tuhého roztoku v důsledku jejích větších 

atomárních poloměrů. Podporují žárupevnost, zvyšují teplotu rekrystalizace a stabilitu matrice 

při použití za zvýšených teplot [2]. Při překročení meze rozpustnosti daných prvků dochází 

k precipitaci částic Lavesovy fáze, příp. M6X. 

Chrom zvyšuje odolnost vůči oxidaci, ale zároveň negativně ovlivňuje rozměrovou 

stabilitu chromem bohatých karbidu typu M23C6. Karbidy typu M23C6 májí významný vliv na 
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žárupevné vlastnosti oceli. Během posledních desetiletí byly vyvinuty oceli s 9% Cr s vysokou 

creepovou odolností při teplotách 600-650°C, ale nedostatečnou odolností vůči oxidaci. Proto 

vývoj Cr-ocelí je především zaměřen na oceli s 10-12% Cr [1]. Přičemž koncentrace 12% není 

ideální, neboť vede k popouštěcí křehkosti při 475°C.   

Křemík vyvolává zpevnění tuhého roztoku v důsledku menšího atomárního poloměru. 

Křemík tvoří s železem intermetalické fáze (silicidy). Křemík má výrazný vliv na vlastnosti 

feritu: zvyšuje elektrický odpor a tvrdost, snižuje tvárnost [1]. Do obsahu 0,5% Si se nepoužívá 

jako legující prvek, ale dezoxidační přísada [3]. 

Vanad u modifikovaných (9-12)% Cr ocelí umožňuje zpevnění matrice částicemi typu 

MX. Intenzita precipitace vanadem bohatých částic typu MX závisí na obsahu dusíku v oceli, 

parametrech tepelného zpracování a creepové expozice [1]. Také tvoří stabilní karbidy a nitridy. 

Karbid vanadu je jedním z nejstabilnějších karbidů kvůli svojí rozpustnosti v austenitu až za 

vysokých teplot. Nitrid vanadu snižuje nepříznivý vliv dusíku v oceli.  Rovněž pomáhá 

k udržení jemnosti austenitického zrna za vysokých teplot [4]. 

Niob tvoří jemnozrnnou strukturu oceli za předpokladu, že je s dusíkem vázán ve formě 

nitridů. Niob je karbidotvorný prvek a tvoří stabilní karbidy [4]. Pokud obsah niobu překročí 

hranici rozpustnosti, snižuje se pevnost při tečení [2]. 

Hliník negativně působí na žáropevné vlastnosti, především v případě oceli s přísadou 

dusíku, protože tvoří precipitáty AlN typicky přítomné na hranicích zrn [4]. 

Nikl, mangan jsou austenitotvorné prvky. Nikl zvyšuje tažnost, ale snižuje dlouhodobou 

pevnost při tečení, žáropevné vlastnosti. Mangan má negativní vliv na chemickou heterogenitu 

oceli. Z uvedených důvodu je obsah těchto prvků minimalizován [1,2].  

Bór ve velmi malých množstvích podporuje žáropevné vlastnosti stabilizací latěk 

martenzitu při creepové expozici pomocí bórem obohacených karbidů typu M23C6  a 

zpomalením procesů zotavení dislokační substruktury kovové matrice [5,1].  

5.2 Technologie výroby 

Při práci za vysokých teplot je ocel vystavena nebezpečí obohacení hranic zrn 

škodlivými prvky, mikrosegregačními jevy. Zkřehnutí matrice v důsledku mikrosegregace 
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ovlivňují prvky fosfor, cín, antimon a arsen. Křemík a mangan zesilují zkřehnutí a snižují 

creepovou pevnost. Proto je důležité udržovat nízkou hladinu výše uvedených prvku při 

zpracování železa na ocel. V modifikovaných (9-12)% Cr ocelích je problém čistoty zvlášť 

důležitý pro výkovky velkých rotorů a disků plynových turbín. Maximální obsah vměstku by 

neměl překročit hodnotu 0,008% [10]. 

Vzhledem k vysokým požadavkům na čistotu materiálu se pro výrobu „superčisté“ oceli 

používají pochody soudobé sekundární metalurgie. Sekundární metalurgie má výrazný vliv na 

jakost taveniny od jejího odpichu z výrobního agregátu, až po odlévání oceli. 

Pro dosažení „superčistoty“ oceli se využívá rafinace, neboli čištění. Mezi hlavní úkoly 

rafinace patří [14]: 

 snížení obsahu kyslíku rozpuštěného v oceli a vázaného na vměstky 

 snížení obsahu síry 

 sníženíy obsahu plynů v oceli 

 homogenizace oceli v celém objemu  

 zajištění požadovaného chemického složení 

 zajištění podmínek pro vznik vměstků s optimální morfologii v průběhu tuhnutí 

 zajištění požadované teploty oceli při odlévání 

5.3 Tepelné zpracování a mikrostruktura 

Vysoké úrovně žáropevnosti je možné docílit tepelným zpracováním - normalizací a 

popouštěním. Popuštěním martenzitu těsně pod teplotou AC1 (675–780 °C) se získá optimální 

mikrostruktura z hlediska stability. Popouštění má taky dobrý vliv z hlediska odolnosti proti 

dislokačnímu creepu: částice M23C6 zpomalují tvorbu a růst subzrn ve feritické matrici, zatímco 

jemné částice sekundární MX fáze účinně kotví dislokace uvnitř subzrn [13]. 

 V počátečních stádiích popouštění vznikají ve struktuře nestabilní fáze M3C a M7C3, 

které jsou v průběhu popouštění nahrazeny termodynamicky stabilnějšími fázemi. Procesy 

v průběhu popouštění lze rozdělit na dvě stádia, které jsou zrychlené při vyšších teplotách 

popouštění: 

1. zotavení, které vede ke snížení hustoty dislokací po austenitizace 

2. nukleace a vznik nových zrn 
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Teplota austenitizace je zvolena tak, aby při této teplotě došlo k rozpuštění většiny karbidů, 

karbonitridů a nitridů bez nárůstu velikosti zrn austenitu, nebo aby nedošlo k tvorbě δ-feritu. 

 δ – ferit má nepříznivý vliv na pevnost a křehkolomové vlastnosti, protože neprodělává 

fázovou přeměnu. Teplota austenitizace leží v rozmezí 1040–1150 °C, také záleží na 

chemickém složení. Kvůli vysokému obsahu chromu v oceli jsou křivky rozpadu austenitu 

posunuty směrem k delším časům. To má za následek velkou prokalitelnost oceli do velkých 

tlouštěk. Po ochlazení na vzduchu je struktura tvořena laťkovým martenzitem, zbytkovým 

austenitem. Zvyšovaní austenitické teploty z 970 na 1145°C má za následek zvyšování velikosti 

austenitického zrna jak je patrno z obr. 19 [15]: 

Obr. 19: Mikrostruktura oceli P92 po austenitizaci  v režimu a) 2h/970°C; b)2h/1145°C a 

následným popuštěním v režimu 2h/775°C [15]. 

Po austenitizaci bez ohledu na zvolený režim je struktura tvořena martenzitem s malým 

množstvím zbytkového austenitu na hranicích martenzitických desek a vysokou hustotou 

dislokací. Rozpuštění karbidů a nitridů silně závisí na teplotě austenitizace. Největší zastoupení 

mezi karbidickými fázemi mají karbidy typu M23C6. V této fázi jsou rozpuštěny kromě Cr a C 

také Fe, Mo, W, v menších množstvích V, Nb a B. Si a N jsou v dané fázi nerozpustní. Karbidy 

M23C6 nukleují přednostně na hranicích austenitických zrn a podél hranice martenzitických zrn. 

Přítomnost bóru zrychluje nukleaci karbidů, tím je zjemňuje. Karbidy typu M23C6 nejsou zcela 

rozpuštěny při teplotě 970°C, při teplotě 1070°C dochází k jejích úplnému rozpuštění 

s následným rozpuštěním nitridů a karbidů typu NbX nad teplotou 1070°C. Je důležité, aby 

nebyly karbidy typu NbX rozpuštěny během austenitizace, jelikož potlačují růst austenitického 

zrna [15]. 
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Karbidy typu NbX jsou pozorovány ve struktuře při různých teplotách austenitizace. Jak 

je patrné z obr. 20, při změně teploty austenitizace z 970°C na 1145°C se velikost austenitického 

zrna zvětšila z 26 na 43 m při současném snížení objemového podílu částic NbX (obr. 20) 

[16]. 

  

Obr. 20: Závislost velikosti zrna na austenitizační teplotě [16]. 

Při nerovnováze feritotvorných a austenitotvorných prvků se může při austenitizačních 

teplotách ve struktuře objevit nežádoucí δ – ferit. Pokud austenitizační teplota překročí 

1100°C, se obsah δ – feritu neúměrně zvyšuje. δ – ferit má negativní vliv na žárupevnost [37, 

38].  Jak je patrné z grafu (obr. 21), tvrdost vzorku se při zvyšování popouštěcí teploty 

snižuje. Tento jev souvisí se zotavením martenzitu během popouštění a s růstem částic 

přecipitujících během popouštění.  
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Obr. 21: Tvrdost oceli P92 při odlišných režimech tepelného zpracování [15]. 

5.5 Mechanické vlastnosti 

Požadované mechanické vlastnosti při pokojové teplotě dle normy ČSN EN 10216-

2+A2 jsou uvedeny v tab. 4. 

Tabulka 4: Požadované mechanické vlastnosti oceli jakosti P92 [6]. 

Mez kluzu Rp0,2 [MPa]  
Tažnost v podélném směru 

[%] 

KV v podélném směru (20°C) 

[J] 

440 19 40 

Mez pevnosti Rm 

[MPa] 
Tažnost v příčném směru [%] KV v příčném směru (20°C) [J]  

620-850 17 27 

Průběh mechanických vlastnosti v závislost na zkušební teplotě teplé tahové zkoušky je 

znázorněn na obr. 22 a 23. Při uplatnění creepu jako hlavního degradačního procesu při teplotě 

600 až 650 °C dochází po době 104 hod. k poklesu pevnosti asi o 50 MPa, tažnosti asi o 1/3 a 

vrubové houževnatosti na polovinu své původní hodnoty [7]. Odhad meze pevnosti při tečení 

se pohybuje kolem 110-120 MPa při 600 °C /100.000 hod. [9].  
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Obr. 22: Pevnostní charakteristiky – Rp02 a Rm v závislosti na teplotě [7] 

 

Obr. 23: Pevnostní charakteristiky - tažnost a kontrakce v závislosti na teplotě [7]
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6. Experimentální část 

 Cílem experimentální částí diplomové práce je vyhodnocení creepového chování a 

studium mikrostruktury homogenního svarového spoje oceli P92 po creepové expozici. 

V experimentální části bude také popsán průběh mikrostvrdosti svarového spoje.  

6.1 Příprava svarového spoje 

Jako experimentální materiál byly použity plechy základního materiálu z oceli P92, 

svařované s použitím přídavného materiálu Thermanit MTS 616 (EN 1599: EZ CrMoWVNb 9 

0,5 2 B 4 2H5), jehož chemické složení je blízko složení základního materiálu. Chemické 

složení použitých materiálů je uvedeno v tab. 5.  V této práci budou vyhodnocené cross-weld 

vzorek porušeného svarového spoje DH11 a vzorek přerušené creepové zkoušky DH12.  

Tab. 5: Chemické složení použitých experimentálních materiálů, hm.% [39]. 

   Svařování bylo provedeno kombinací metod TIG – svařování v ochranné atmosféře 

inertního plynu netavnou wolframovou elektrodou a MMAW – svařovaní obalovanou 

elektrodou. Geometrie přípravy svaru je znázorněna na obr. 24.  

 

Obr. 24: Geometrie přípravy svarového spoje [39]. 

Tepelné zpracování po svařování PWHT neboli žíhání na odstranění vnitřních pnutí 

bylo provedeno v režimu 760°C/2h. Průběh teplot při tepelném zpracování je možno vidět na 

obr. 25. 

Prvek C Si Cr Mo V W Ni Nb N Mn Al 

Základní 

materiál 
0,09 0,34 8,85 0,5 0,21 1,9 0,31 0,084 0,059 0,5 0,008 

Přídavný 

materiál 
0,11 0,2 8,8 0,5 0,2 1,6 0,7 0,05 0,05 0,6 - 
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Obr. 25: průběh teplot při tepelném zpracování (PWHT) [39]. 

6.2 Experimentální výsledky creepových zkoušek 

Vzorky cross-weld jsou speciální vzorky pro zkoušky tečení. Na cross-weld vzorcích je 

možno pozorovat základní materiál, tepelně ovlivněnou zónu a svarový kov.  

Zkoušky na cross-weld vzorcích byly provedeny při teplotách 500, 550 a 600°C při 

zatížení v rozmezí 50-200 MPa. Na obr. 26 jsou znázorněny výsledky creepových zkoušek při 

různých teplotách zkoušení v závislosti napětí – Larson-Millerův parametr PLM. Výsledky 

zkoušek byly převzaty z [39].  

 

Obr. 26: Výsledky creepových zkoušek v závislosti napětí – Larson-Millerův parametr PLM 

pro ocel P92 [39]. 
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Plná černá křivka odpovídá standardizované creepové pevnosti oceli P92, přerušovaná 

modrá čára vymezuje spodní hranici 20% rozptylu standardizované creepové pevnosti, 

přerušovaná červená čára charakterizuje spodní obálku 40% rozptylu standardizované creepové 

pevnosti.   

Jak je patrno z obr. 26, leží výsledky creepových zkoušek pro základní materiál 

v povoleném intervalu 20% rozptylu. S prodlužováním doby do lomu (zvyšováním hodnoty 

Larson-Millerova parametru) se výsledky creepových zkoušek přibližovaly ke standardizované 

křivce creepové pevnosti oceli P92. Mez pevnosti při tečení svarového kovu dosahuje přibližně 

stejných hodnot jako mez pevnosti při tečení základního materiálu. Při prodlužování doby do 

lomu došlo u cross-weld vzorků, zejména při vyšších teplotách, k poklesu mezi pevnosti až pod 

40% rozptylového pásma.  

6.3 Metalografická analýza 

6.3.1 Příprava vzorků pro metalografickou analýzu 

Pro pozorování mikrostruktury pomocí světelného mikroskopu bylo nutno si nejprve 

připravit metalografické výbrusy rovnoběžně s podélnou osou zkušebního vzorku. Následně 

byly vzorky pro zafixování zality do pryskyřice. Pro přesnější obraz při pozorování na 

elektronovém mikroskopu byly vzorky broušeny na SiC brusných papírech a následně leštěny 

na leštícím kotouči. Pro vyvolání mikrostruktury byly vzorky leptány 3% roztokem kyseliny 

dusičné (HNO3) v etanolu (C2H5OH). Připravené vzorky je možno vidět na obr. 27 a 28:  

 

Obr. 27: výbrus vzorku DH12 
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Obr. 28: Výbrusy vzorků  DH11 a)A a b)B 

6.3.2 Vzorek DH11 

6.3.2.1 Stanovení lokalit porušení a mikrotvrdost vzorku 

DH11-A 

Ze snímku, získaném pomocí světelného mikroskopu (obr. 29), je patrno, že lomová 

čára leží v tepelně ovlivněné zóně, vlevo od tepelně ovlivněné zóny je svarový kov.  

 

Obr. 29: Mikrostruktura DH11-A v blízkosti lomové čáry. 

Měření mikrotvrdosti vzorku DH11-B bylo provedeno při zatížení 1 kg, od lomové čáry 

přes tepelně ovlivněnou zónu do svarového kovu. Průběh mikrotvrdosti je znázorněn na obr. 

30. V blízkosti lomové čáry v tepelně ovlivněné zóně, můžeme pozorovat lokální změkčení, 

které může souviset s přítomností kavit. Tvrdost svarového kovu se pohybuje mezi 200 a 215 

SK 

TOZ 
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HV 1, tvrdost základního materiálu je 190 až 205 HV 1. Dá se říct, že po dlouhodobé creepové 

expozici je tvrdost svarového kovu srovnatelná s tvrdostí základního materiálu. 

 

Obr. 30: Průběh mikrotvrdosti vzorku DH11-A 

DH11-B 

 Na snímku, získaném pomocí světelného mikroskopu (obr. 30), je vidět, že k porušení 

vzorku došlo v interkritické oblasti tepelně ovlivněné zóny. Interkritická oblast se vyznačuje 

odlišnou leptatelností a je na obr. 31 tmavší.  

 

Obr. 31: Mikrostruktura DH11-B v blízkosti lomové čáry  
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Měření mikrotvrdosti vzorku DH11-B bylo provedeno při zatížení 1 kg směrem od lomu 

přes tepelně ovlivněnou zónu do základního materiálu. Mikrotvrdost vzorku DH11-B 

znázorňuje obr. 32. Z grafu (obr. 32) je zřejmé, že tvrdost základního materiálu se se 

zvětšováním vzdálenosti od tepelně ovlivněné zóny roste, pohybuje se v rozmezí 204-212 HV 

1, když mikrotvrdost v tepelně ovlivněné zóně nedosahuje hodnoty 200 HV 1. Průměrná 

hodnota mikrotvrdosti základního materiálu činí 208 HV 1. 

 

Obr. 32: Průběh mikrotvrdosti vzorku DH11-B 

6.3.2.2 Detailní mikrostrukturní rozbor  

Na obou stranách svarového spoje je možno pozorovat kavitační poškození v tepelně 

ovlivněné zóně (obr. 33). V blízkostí lomové čáry je četnost kavit vyšší, se zvyšováním 

vzdálenosti do lomové čáry se četnost kavit snižuje. Také je možné vidět propojování 

jednotlivých kavit (obr. 34).  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33: Kavitační poškození v blízkosti lomové čáry DH11 a) A, b) B 
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Obr. 34: Propojování kavit v blízkosti lomové čáry DH11-B 

Obr. 35 dokumentuje mikrostrukturu vzorku DH11-A v oblasti porušení. Na snímku 

můžeme rozeznat svarový kov a tepelně ovlivněnou zónu.  

 

Obr. 35: Mikrostruktura vzorku DH11-A v oblasti porušení 

Mikrostruktura tepelně ovlivněné zóny je jemnozrnná a je tvořena popouštěným 

martenzitem (obr. 36) a svarový kov má feriticko-karbidickou strukturu (obr. 37).  

SK TOZ 
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Obr. 36: Mikrostruktura tepelně ovlivněné zóny vzorku DH11-A 

 

Obr. 37: Mikrostruktura svarového kovu vzorku DH11-A  

 Ve svarovém kovu (obr. 36) je možno pozorovat precipitáty. Obr. 37 znázorňuje 

mikrostrukturu DH11-A v oblasti přechodu svarový kov/tepelně ovlivněná zóna.  



 

 

52 

 

 

Obr. 38: Mikrostruktura vzorku DH11 v oblasti přechodu svarový kov/tepelně ovlivněná zóna 

Obr. 39 dokumentuje mikrostrukturu vzorku DH11-B v oblasti porušení. Na snímku 

můžeme rozeznat tepelně ovlivněnou zónu a základní materiál.  

 

Obr. 39: Mikrostruktura vzorku DH11-B v oblasti porušení 

Mikrostruktura tepelně ovlivněné zóny je tvořena popuštěným martenzitem (obr. 40), 

struktura základního materiálu je feriticko-karbidická, která představuje produkt rozpadu 

TOZ ZM 
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popuštěného martenzitu (obr. 41). Z pohledu světelné mikroskopie je mikrostruktura 

základního materiálu a tepelně ovlivněné zóny kvalitativně shodná. 

 

Obr. 40: Mikrostruktura tepelně ovlivněné zóny vzorku DH11-B 

 

Obr. 41: Mikrostruktura základního materiálu vzorku DH11-B 
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6.3.3 DH12 

6.3.3.1 Stanovení lokalit porušení a mikrotvrdost vzorku 

Vzorek DH12 je nepřetržený vzorek, creepová zkouška byla z finančních důvodů 

přerušena po 48 782 hod. Silné kavitační poškození a propojování kavit do trhlin (obr. 42) 

svědčí o tom, že porušení vzorku nejspíš nastane v tepelně ovlivněné zóně.  

 

 Obr. 42: Kavity v tepelně ovlivněné zóně DH12  a) leštěný stav, b) leptaný stav 

Měření mikrotvrdosti vzorku DH12 bylo provedeno se zatížením 1 kg směrem od 

základního materiálu přes svarový kov a tepelně ovlivněnou zónu do základního materiálu. 

Průběh mikrotvrdosti je znázorněn na obr. 43. Z grafu je patrno, že po creepové expozici je 

tvrdost základního materiálu, tepelně ovlivněné zóny a svarového kovu srovnatelná. Lokální 

zvýšení tvrdosti v tepelně ovlivněné zóně lze vysvětlit jemnější strukturou v této oblasti.  

 

Obr. 43: Průběh mikrotvrdosti vzorku DH12 
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6.3.3.2 Detailní mikrostrukturní rozbor 

Na obr. 44 je snímek mikrostruktury DH12. Na snímku můžeme vidět svarový kov, 

tepelně ovlivněnou zónu a základní materiál.  

 

Obr. 44: Mikrostruktura vzorku DH12 

Obr. 45 znázorňuje mikrostrukturu základního materiálu, která je feriticko – karbidická 

(rozpadlý martenzit).  

 

Obr. 45: Mikrostruktura základního materiálu DH12 

V tepelně ovlivněné zóně je struktura tvořena popuštěným martenzitem s velkou 

četností kavit (obr. 46), struktura svarového kovu je fertiticko - karbidická (obr. 47). 

SK                         TOZ                            ZM 
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Obr. 46: Mikrostruktura tepelně ovlivněné zóny DH12 

 

Obr. 47: Mikrostruktura svarového kovu DH12 
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7. Závěr 

Modifikované (9-12)% Cr oceli jsou perspektivní materiály pro energetický průmysl, 

zejména pro konstrukce elektráren s USC parametry. Tyto oceli se vyznačují vysokou odolností 

proti creepu, která je zásluhou martenzitické struktury a precipitátů, zejména M23C6 a MX. Ocel 

P92 dosahuje největší meze pevnosti při tečení z (9-12)% Cr modifikovaných ocelí, také 

vykazuje vyhovující hodnoty tvrdosti, tažnosti a nárazové práce.  

V experimentální části diplomové práce byly vyhodnoceny výsledky creepové zkoušky 

cross-weld vzorků. Mez pevnosti při tečení základního materiálu ležela v povoleném intervalu 

20% rozptylu, hodnoty meze pevnosti při tečení svarového kovu jsou srovnatelné. 

S prodlužováním doby do lomu došlo u cross-weld vzorků k poklesu meze pevnosti při tečení 

až pod 40% rozptylového pásma, přitom co hodnoty meze pevnosti při tečení základního 

materiálu se přibližovaly ke standardizovaným hodnotám, zejména při vyšších teplotách. 

U cross-weld vzorku DH11 v interkritické oblasti tepelně ovlivněné zóny došlo 

k porušení IV. typu. Porušení IV. typu je typické pro homogenní svarové spoje, hlavně v oblasti 

nízkých aplikovaných napětí. Vzhledem k vysoké četnosti kavit v interkritické oblasti tepelně 

ovlivněné zóny, které svědčí o vysoké náchylnosti ke vzniku creepového porušení, lze 

předpokládat, že u vzorku DH12 by také došlo k porušení IV. typu v interkritické oblasti tepelně 

ovlivněné zóny.  

Z mikrostrukturní analýzy vyplývá, že dlouhodobá creepová expozice na teplotě 600°C 

vedla k rozpadu popuštěného martenzitu za vzniku feriticko-karbidické struktury.  

Mikrotvrdosti svarového kovu a základního materiálu obou vzorků jsou po dlouhodobé 

creepové expozici srovnatelné. Výskyt kavit v tepelně ovlivněné zóně způsobuje lokální 

změkčení materiálu.  
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