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ABSTRAKT 

Teoretická  část  práce  obsahuje  literární  rešerši  moderních  žárupevných ocelí  na  bázi        

(9-12)%Cr. Pozornost je věnována především creepovým charakteristikám, problematice 

svařování těchto ocelí, mechanismům porušování svarových spojů a metodám strukturní 

analýzy. V praktické části práce byl proveden metalografický rozbor prasklé „cross weld“ 

creepové tyče z homogenního svarového spoje oceli P92 po creepové expozici 

600°C/35890 hodin. Bylo zjištěno, že k porušení tyče došlo v interkritické oblasti tepelně 

ovlivněné zóny. 

Klíčová slova: ocel P92, homogenní svarové spoje, creep, strukturní stabilita, martenzit. 

 

ABSTRACT 

The theoretical part of thesis is dealing with modern (9-12)%Cr heat – resistant steels. 

An attention is paid first of all to creep behaviour, welding of these steels, mechanisms of failure 

of weldments and methods of structure characterization. In the experimental part of thesis 

metallographic investigations were carried out on a creep ruptured „cross weld“ specimen of the 

homogeneous weldment made of P92 steel. Parameters of creep exposure of the specimen 

investigated were 600°C/35890 hours. It was found out that failure of the „cross weld“ 

specimen occurred in the intercritical part of heat affected zone. 

Key words: steel P92, homogenous weld joints, creep, structural stability, martensite. 
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ÚVOD 

Jedním z mnoha negativních vlivů současné společnosti ovlivňujících životní prostředí, 

je uvolňování škodlivých plynů do ovzduší. Vznik těchto plynů je podmíněn spalováním 

fosilních paliv v rámci provozu tepelných elektráren, během získávání elektrické energie. 

Proto jsou v současné době prováděna opatření vyvolávající tlak na zvyšování tepelné účinnosti 

elektráren. 

Významnou roli v procesu zvyšování tepelné účinnosti elektráren, hraje vývoj konstrukčních 

materiálů, schopných dlouhodobé expozice při zvýšených parametrech tlaku páry a teploty. 

Modifikací oceli P91 byla v Japonsku vyvinuta žárupevná ocel s označením P92. 

Jedná se o martenzitickou ocel obsahující (9-12)%Cr, se zvýšenou creepovou odolností. Ocel 

P92 je používána především pro výrobu trubkových systémů a komponent, které jsou vystaveny 

náročným podmínkám po dobu několika desetiletí. 

Z tohoto důvodu jsou kladeny určité požadavky na provádění dlouhodobých zkoušek tečení 

žárupevných ocelí a jejich svarových spojů, které jsou prováděny na vyšších parametrech tlaku 

páry a teploty, než odpovídají hodnotám užití. 

Cílem předkládané bakalářské práce je seznámení s problematikou moderních žárupevných 

ocelí na bázi (9-12)%Cr, přiblížení základních charakteristik ocelí P92, dále objasnění rozdílů 

a vlastností homogenních a heterogenních svarových spojů, metod hodnocení mikrostruktury 

žárupevných ocelí, přípravy podélných řezů prasklou creepovou tyčí, metalografický rozbor 

vzorku DH11 s cílem stanovit lokalitu porušení a dokumentovat creepová poškození 

v jednotlivých oblastech svarového spoje a stanovení profilu mikrotvrdosti na podélných řezech 

„cross weld“ tyče. Výše zmíněné cíle jsou obsaženy v rámci teoretické a praktické části práce. 

Teoretická část dále obsahuje kapitoly zabývající se složením a požadavky kladenými           

na (9-12)%Cr oceli, přiblížení charakteristik homogenních a heterogenních svarových spojů 

a procesů s nimi spojenými. Mimo jiné je zde uvedena také kapitola zabývající se tečením 

(creepem), zkouškami tečení a porušeními materiálu spojenými s creepovou expozicí. 

Cílem praktické části je vyhotovení metalografických výbrusů prasklé creepové tyče, 

které následně slouží k pozorování rozdílnosti struktur jednotlivých částí, jako je svarový kov, 

tepelně ovlivněná zóna a základní materiál. V důsledku porušení materiálu je nutno provést 

studium lokality porušení, srovnání rozsahu tepelně ovlivněných oblastí na obou stranách 
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svarového kovu a popsání mikrostrukturních změn, ke kterým došlo v závislosti na creepové 

expozici na 600°C při době do lomu 35890 hodin.
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1 MODERNÍ ŽÁRUPEVNÉ OCELI NA BÁZI (9-12)%CR 

V dnešní době je hlavním zdrojem získávání elektrické energie v tepelných elektrárnách 

spalování uhlí. Hoření fosilních paliv způsobuje uvolňování škodlivých plynů jako je CO2, NOx 

a SOx do ovzduší. Jedním z největších požadavků dnešní doby tedy je omezit množství 

škodlivých emisí, přičemž tento požadavek zároveň generuje nátlak na zvyšování tepelné 

účinnosti elektráren. To je podmíněno existencí konstrukčních materiálů, které umožní 

zvyšování parametrů páry, tj. tlaku páry a teploty [2].  

Vhodné materiály představují typy (9-12)% Cr martenzitických ocelí. Díky optimalizovanému 

složení dosahují zmíněné oceli vynikající odolnosti proti tečení, dobré odolnosti proti korozi 

a vysokých hodnot tepelné vodivosti [7].  

V současné době je převážně využíváno teplot páry v rozmezí 540-565°C, ale již nyní 

je v Evropě vybudováno a zprovozněno také několik elektrárenských bloků využívajících páru 

o teplotě až 600°C. V Japonsku dokonce probíhají výstavby bloků s využitím parních turbín, 

na jejichž vstupu bude využívána pára o teplotě 610°C.  Tyto parametry páry, nazývané 

„ultra super kritické“ (USC), kdy neexistuje rozdíl mezi kapalným a plynným skupenstvím 

vody, zároveň s tlakem dosahujících hodnot 25 MPa, společně umožňují zvýšení tepelné 

účinnosti elektráren současně s omezením spotřeby fosilních paliv [1]. 

Výrobky z těchto ocelí jsou používány v zařízeních tepelné energetiky, zejména u tlakových 

systémů parních kotlů, bojlerů, turbín a potrubí, které vyžadují dlouhodobou odolnost vůči 

působení vysokých tlaků a teplot. Konkrétně oceli o složení 9Cr-0,5Mo-1,8W-VNb a 11Cr-

0,4Mo-2W-CuVNb jsou používány jako konstrukční materiál pro výrobu komponent pro kotle 

dále užívaných v oblastech ultra super kritických podmínek elektráren, které pracují při teplotě 

600°C a tlaku 25 MPa [7].  

Jinak lze říci, že u uvedených komponent z daného materiálu musíme pracovat v takzvané 

creepové oblasti. Využití žárupevných vlastností je vyžadováno pro střední dobu životnosti 

oceli, která by měla být minimálně 40 let, což představuje pro extrémně zatížené zařízení 

expoziční dobu 2,5·105 provozních hodin. Z hlediska životnosti je nutno zohlednit počty 

studených, teplých a horkých stavů. Mimo jiné musí být také brán důraz na tvarovou náročnost, 

postupy výroby ohybů a kolen a také na důsledek tepelného zpracování po svařování [6]. 

Krom zvýšené odolnosti využívaných ocelí v oblasti creepu, musí materiály vykazovat 

zvýšenou odolnost vůči oxidaci v prostředí vodní páry [1,2,3]. 
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V důsledku nevyhovujících vlastností dosud užívaných ocelí bylo vyvíjeno značné úsilí 

na vznik nových typů martenzitických ocelí na bázi (9-12)%Cr, které se vyznačují zvýšenou 

mezí pevnosti proti tečení. Využití modifikovaných (9-12)%Cr ocelí se původně předpokládalo 

až do pracovních teplot okolo 650°C, v současné době se však uvažuje pouze o teplotách 

do 620°C [1]. 

1.1 Charakteristika ocelí P91 a P92 

Ocele na bázi P91 a P92 představují materiály, které jsou využívány pro výrobu součástek 

či celých výrobků, které jsou v důsledku jejich uplatnění v provozu vystaveny náročným 

podmínkám po dobu několika desetiletí. Většinou jde o rozmezí teplot 575 - 600°C. 

Jedná se tedy o využití v prostředích, která jsou zatěžována vysokými parametry teploty a tlaku 

páry [5]. Mezi komponenty vyrobené z těchto materiálů patří kotle, lopatky turbín, parní potrubí 

nebo rotory. Vzhledem k podmínkám využití by tyto oceli měly vykazovat vysokou 

mechanickou pevností, dobrou korozní či oxidační odolností, nízkou teplotní roztažností, 

vysokou tepelnou vodivostí, vysokou strukturní stabilitou a především odolností proti tečení.  

Důležitou roli hraje závislost mezi mikrostrukturní stabilitou a žárupevnými vlastnostmi, 

kdy úroveň žárupevných vlastností roste se zvyšující se mikrostrukturní stabilitou [1,5]. 

1.2 Ocel P92 

Prvotním iniciátorem ve vývoji žárupevné oceli P92 bylo Japonsko. Samotným důvodem 

zhotovení těchto ocelí bylo užití pro výrobu trubkových systémů. Ocel typu P92 

je představitelem martenzitické oceli, která je vyráběna za účelem užití v zařízeních, pracujících 

s nadkritickými parametry teploty a tlaku páry po dobu několika desítek let [5]. 

P92 představuje modifikovanou verzi oceli typu P91. Modifikace P91 byla provedena 

za účelem zvýšení creepové odolnosti, které bylo docíleno legováním wolframem, niobem 

a dalšími feritotvornými prvky, jako je například molybden a vanad [1]. 

Žárupevné vlastnosti modifikovaných (9-12)%Cr ocelí jsou dány chemickým složením, 

které má vliv na danou mikrostrukturu, jenž je mimo jiné ovlivněna také tepelným zpracováním 

a vývojem při vysokoteplotní expozici. Z tohoto vyplývá, že pro další zlepšování vývoje 

žárupevných ocelí, je nutné znát vývoj mikrostruktury a degradační mechanizmy probíhající 

v důsledku vysokoteplotní expozice [11]. 
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Požadavky kladené na (9-12)%Cr oceli: 

 dobrá tvařitelnost za tepla, 

 odolnost proti opotřebení a oxidaci v prostředí vodní páry, 

 dobrá svařitelnost, 

 odolnost proti creepu (𝑅𝑚𝑇/105ℎ/600°𝐶 ≥ 100 MPa), 

 vysoká odolnost proti zkřehnutí v průběhu dlouhodobého užívání za vysokých 

pracovních teplot [1]. 

1.3 Složení (9-12)%Cr ocelí 

Oceli na bázi (9-12)%Cr patří mezi martenzitické oceli se zvýšenou úrovní meze pevnosti 

při tečení až do teplot okolo 600°C. Tavby ocelí P92 obsahují přesné množství např. uhlíku, 

chromu, vanadu, molybdenu, wolframu, niobu, dusíku a bóru. Tavební chemické složení oceli 

P92, hm.% je uvedeno v tabulce č. 1.1. 

Tabulka 1. 1 Typické tavební složení ocelí P92, hm%, podle [29] 

C Mn Si Cr Mo V W Ni Nb Al N 

0.090 0.50 0.34 8.85 0.50 0.21 1.90 0.31 0.084 0.008 0.0595 

 

Díky detailní mikrostrukturní analýze je možné získat předběžné informace o mechanizmech 

zpevnění a vývoji mikrostruktury při tepelném zpracování.  

Při procesu tepelného zpracování na jakost je využíváno normalizační žíhání či kalení 

s popouštěním. Kdy se teplota austenitizace pohybuje v rozmezí 1040-1100°C. Z dosažené 

austenitizační teploty následuje proces ochlazování na vzduchu, který vede ke vzniku 

martenzitické struktury. Zpravidla je užívána austenitizační teplota v uvedeném rozmezí teplot, 

kdy teplota nepřekračuje hodnotu 1100°C. V rozmezí teplot dochází k rozpouštění karbonitridů, 

karbidů, nitridů a zároveň je potlačena tvorba δ – feritu, jehož obsah se zvyšuje až nad teplotou 

1100°C [11,17]. 

1.4 Vliv prvků na dané oceli 

Tyto oceli jsou komplexně legovány řadou prvků, jako je dusík, molybden, wolfram, chrom, 

křemík aj. Během vývoje žárupevných chromových ocelí byly postupně upravovány 

a zjišťovány vhodné obsahy doprovodných prvků, které vedou k získání požadované meze 

pevnosti při tečení za dostatečné úrovně lomové tažnosti [17]. 
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Stanovování fázového složení ocelí je v současné době nejčastěji prováděno pomocí diagramů. 

Vyhodnocování pomocí diagramů slouží pouze k orientačnímu stanovení fázového složení 

ocelí, a to pomocí ekvivalentních obsahů daných prvků. Proto jsou pro získání přesnějších 

a obsáhlejších informací o vlivu prvků na danou ocel využívány počítačové simulace 

termodynamicky rovnovážného stavu. Ve struktuře modifikovaných žárupevných ocelí 

se mohou vyskytovat fáze typu MX, M2X, M6X, M23C6, Lavesovy fáze a Z – fáze [11]. 

1.4.1 Prvky ovlivňující strukturu a vlastnosti (9-12)%Cr ocelí 

Uhlík, dusík 

Dusík a uhlík patří mezi prvky, které v důsledku přítomnosti ve vyšším obsahu zapříčiňují 

degradaci technologických vlastností jako je tvařitelnost a svařitelnost. Současně s vyšším 

obsahem těchto prvků klesá korozní odolnost a houževnatost oceli. Redistribuce dusíku a uhlíku 

může mít mimo jiné významně negativní vliv na heterogenní svarové spoje. V moderních 

žárupevných ocelích se uhlík obvykle pohybuje v rozmezí 0,08 – 0,2 hm.%. S narůstajícím 

obsahem uhlíku v oceli dochází ke zvyšování žárupevnosti a zároveň k degradaci 

technologických vlastností. V důsledku rostoucího obsahu uhlíku dochází v ARA diagramech 

k poklesu teplot rozpadu austenitu, které představují teploty Ms a Mf. Tento fakt vede 

k předpokladu pro stabilizaci velkého množství zbytkového austenitu v martenzitické matrici. 

Dusík je dalším prvkem pozitivně ovlivňujícím oceli žárupevného charakteru. V novodobých 

ocelích je obsažen v rozsahu 0,04 – 0,08 hm.%. Vyšší obsahy dusíku jsou rovněž důsledkem 

degradace technologických vlastností jako je tvařitelnost a svařitelnost. Dusík má schopnost 

vytvářet nitridy a společně s uhlíkem vytváří karbonitridy, které jsou stabilnější a jemnější 

než samotné karbidy [1]. 

Křemík 

Atomový poloměr křemíku je výrazně menší, než atomový poloměr železa. Z toho vyplývá, 

že v důsledku přítomnosti křemíku v uvažované oceli dochází ke změně mřížkového parametru 

daného tuhého roztoku, což vede k samotnému zpevnění tuhého roztoku. Obsah zmiňovaného 

prvku v žárupevných ocelích je závislý na aplikacích, pro které je daný typ oceli vyvíjen. 

Přítomnost křemíku může představovat pozitivní vliv na odolnost vůči oxidaci a zároveň 

negativní vliv na chemickou heterogenitu a strukturní stabilitu [26]. 
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Hliník 

V problematice modifikovaných žárupevných ocelí právě hliník představuje jeden z negativně 

působících prvků na úroveň žárupevnosti. Tento negativní vliv je zvláště podpořen přísadou 

dusíku, a proto je jeho obsah v oceli omezen jen na nezbytně nutný [1]. 

Chrom 

Přítomností chromu v žárupevných ocelích je dosahováno zlepšení odolnosti vůči oxidaci 

a zvýšení prokalitelnosti. Rozměrová stabilita karbidů typu M23C6 je negativním vlivem, 

který ovlivňuje žárupevnost modifikovaných chromových ocelí [26,28]. 

Molybden, wolfram 

Molybden s wolframem představují prvky, které se vyznačují větším atomovým poloměrem, 

než atomy železa. V důsledku jejich přítomnosti tak dochází ke změně mřížkového parametru 

tuhého roztoku, který vede ke zpevnění tuhého roztoku. Obsah molybdenu v žárupevných 

ocelích má vliv na kohézní pevnost hranic zrn, přičemž obsah wolframu či molybdenu, 

ke zpevnění tuhého roztoku, je ovlivňován mezí rozpustnosti uvedených prvků v kovové 

matrici za teploty creepové expozice. Celkový obsah těchto dvou prvků je vyjadřován pomocí 

níže uvedeného vztahu, který zohledňuje jejich rozdílné molární hmotnosti: 

Moekv = hm.%Mo + 0,5(hm.%W)        (1) 

Foldyna uvádí hodnotu Moekv = 1, kdežto podle Fujity je hodnota výše uvedeného vztahu 

v rozmezí Moekv = 1,2÷1,5 [1]. 

Mangan 

Mangan je zastupitelem prvku, jehož atomový poloměr je větší než atomový poloměr železa, 

což znamená, že způsobuje zpevnění tuhého roztoku. Obsah manganu v modifikovaných 

žárupevných ocelích je z pravidla nízký, protože má negativní vliv na úroveň chemické 

heterogenity a způsobuje tak snižování transformační teploty. V ocelích se vyskytuje 

ve vázaném stavu k síře, se kterou vytváří sulfidy [25,26]. 

Kobalt 

Kobalt je jediným z austenitotvorných prvků zajišťujícím zvyšování teploty Ms [1]. 
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Nikl 

Austenitotvorný prvek, jehož negativní působení ovlivňuje stabilitu precipitátů. Je žádoucí, 

aby přítomnost niklu v oceli byla co nejnižší a nedocházelo tak k degradaci žárupevných 

vlastností [1]. 

Bór 

Bor zaujímá polohy na hranicích austenitických zrn. Mezi jeho nejdůležitější vlastnosti patří 

pozitivní vliv na odolnost proti zkřehnutí, vliv na úroveň žárupevných vlastností, zvětšování 

prokalitelnosti a stability karbidů typu M23C6. Bór dále vyniká svým působením proti vzniku 

trhlin a kavit při creepu. V důsledku správné hodnoty houževnatosti, tvařitelnosti a svařitelnosti 

je vhodné užití bóru v obsahu do hodnoty 100 ppm [1,11,27]. 

Vanad, niob 

Přísada niobu je využívána k omezení růstu austenitických zrn v průběhu dlouhodobých výdrží 

na vysokých teplotách ohřevu během tepelného zpracování. Vanad s niobem pak společně 

vytváří jemné částice typu MX, které se dále podílejí na precipitačním zpevňování kovové 

matrice [25,26]. 

1.5 Žárupevnost 

Jestliže je celá problematika spojena s žárupevností modifikovaných ocelí, je nutné také ujasnit, 

co pojem „žárupevnost“ představuje. Pokud je žárupevnost chápána jako odolnost dané oceli 

vůči tečení za vysoké teploty, bude se jednat o schopnost daného materiálu odolávat plastické 

deformaci za konstantního napětí a konstantní teploty. S ohledem na žárupevnost jsou hlavními 

předpoklady pro zpevnění jak precipitační zpevnění RP, tak i substituční zpevnění RS [3]. 
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2 HODNOCENÍ VÝVOJE MIKROSTRUKTURY ŽÁRUPEVNÝCH OCELÍ 

Jelikož jsou žárupevné oceli vyvíjeny pro dlouhodobé užití při extrémních podmínkách, 

očekáváme jejich životnost minimálně po dobu 2,5·105 hodin. To ovšem neznamená, 

že v průběhu životnosti nedochází k žádným vnitřním změnám materiálu. Během dlouhodobé 

expozice v extrémních podmínkách dochází ke znehodnocení vlastností, které jsou důsledkem 

degradačních mechanizmů, mezi které patří únava, tepelné stárnutí, creep a vysokoteplotní 

koroze. Z tohoto důvodu je nutné zjistit co nejpřesnější hodnotu životností komponent 

a zajištění včasné výměny degradovaných součástí [1,12]. 

Změny mikrostruktury a s ní spojené postupné degradace vlastností jsou důsledkem působení 

komponent tepelných zařízení vyrobených z (9-12)%Cr v creepových oblastech. K degradacím 

a souvisejícím změnám mikrostruktury proto dochází v celém průběhu životnosti daných 

komponent. 

Jedním z nejzásadnějších vlivů, působících na životnost komponent, představuje operační 

teplota. Jelikož operační teplota není v průběhu doby užití konstantní, přikládá se značný důraz 

na vývoj metodik pro hodnocení mikrostrukturních parametrů, které by pro daný čas užití 

dokázaly určit takzvanou efektivní provozní teplotu. Výsledkem efektivní provozní teploty 

by bylo získání hodnoty konstantní teploty expozice, která by odpovídala stejným změnám 

mikrostruktury. Z již známého parametru lze následně určit také zbytková životnost daného 

komponentu [1]. 

V současné době je možné provádět hodnocení mikrostrukturních parametrů v závislosti 

na tepelné historii materiálu. Pro nedostatečnost informací však není možné vycházet pouze 

z jednoho parametru hodnocení, ale je nutné vycházet z kombinace několika získaných 

parametrů, mezi které patří tvrdost, mezičásticová vzdálenost precipitátů, celkové změny 

mikrostruktury, tloušťka oxidické vrstvy, kavitační poškození, změny chemického složení 

karbidů, rovnovážné fáze a precipitační sekvence.  

Zkoumání a hodnocení mikrostruktury může být aplikována dvojím způsobem, a to pomocí 

využití povrchových otisků, například u materiálů velkých rozměrů, nebo na vzorcích 

vyrobených ze zkoumaného materiálu [1,12]. 

2.1 Creep 

Pojem tečení, neboli creep, představuje pomalou a nepřetržitě probíhající plastickou deformaci 

materiálu, která byla vyvolána v důsledku působení konstantního napětí (síly), při vyšších 
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teplotách. Jinak řečeno, jde o plastickou deformaci materiálu, která při konstantním zatížení 

roste s časem. Význam creepu je pouze pro homologické teploty nad 0,3Tt [13]. Homologická 

teplota je vyjádření poměru mezi absolutní teplotou v průběhu tečení a teplotou tavení.  

V důsledku teplotně deformačních podmínek jsou v materiálu realizovány degradační procesy. 

Tečení je jev, jehož chování lze vysvětlit pomocí chování dislokací v důsledku deformace 

při dané teplotě. Jestliže hovoříme o difúzním creepu, jedná se o mechanizmy, probíhající 

při nižších či středních hodnotách napětí, kdy deformace materiálu je ovlivněna difúzí 

bodových poruch a atomů krystalové mřížky. V důsledku působení vyšších teplot a napětí bude 

řeč již o dislokačním creepu, jehož proces je spojován s pokluzy po hranicích zrn a pohybem 

dislokací [13,15]. 

Základní dělení creepu: 

 nízkoteplotní creep, 

 vysokoteplotní creep, 

 difúzní creep. 

Jak je známo, vysoká teplota a napětí podporuje tvorbu celkové deformace, což vede 

ke zkracování doby do lomu. Změny vznikající v průběhu deformace materiálu je možné 

znázornit pomocí křivek tečení.  

Obr. 2.1 znázorňuje závislost vysokoteplotní creepové deformace v závislosti na čase. 

 

  

Obrázek 2. 1 Závislost deformace na čase, podle [14] 
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Křivka tečení lze rozdělit do tří oblastí: 

 oblast primárního creepu, 

 oblast sekundárního creepu, 

 oblast terciálního creepu. 

V oblasti primárního creepu dochází k prodlužování materiálu v závislosti na stále 

se zmenšující rychlosti zatížení. Tato oblast představuje takzvaný přechodový creep, 

neboli β -  tečení, které je popisováno pomocí příčného kluzu, jehož intenzita v závislosti 

na vzrůstající deformaci roste. 

Oblast sekundárního creepu představuje stacionární část, která je znázorněna nejdelší částí 

zobrazené křivky tečení. Rychlost tečení je v této oblasti téměř konstantní, a proto zde můžeme 

určit mez tečení. Rozsah sekundární oblasti úzce závisí na hodnotě deformace a teploty. 

Terciální oblast creepu odpovídá zvětšující se rychlosti deformace daného materiálu, zvýšení 

hodnot deformace a rychlému tečení, které končí okamžikem přetržení materiálu [14,15]. 

2.2 Zkoušky tečení žárupevných ocelí 

Pro zkoušení žárupevných ocelí a jejich vlastností, souvisejících s dlouhodobou expozicí 

za vysokých teplot, je využíváno mechanických statických zkoušek, které jsou v důsledku 

předpokládaného užití prováděny za přítomnosti vysokých teplot. 

Zkoušky prováděné u materiálů s předpokladem přenášení zatížení za vysokých teplot 

nazýváme dlouhodobými zkouškami (zkouškami tečení). 

Výskyt creepového porušení u homogenních svarových spojů závisí na velikostech a způsobu 

zatížení. Při creepových zkouškách využívajících vyšších hodnot napětí může dojít k porušení 

materiálu v libovolném místě. Na rozdíl od vysokých hodnot napětí lze při užití nízkých hodnot 

napětí předpokládat oblast vzniku porušení. Creepové zkoušky pro nízká napětí ukázaly, 

že porušení jsou především lokalizovány v interkriticky žíhané oblasti tepelně ovlivněné zóny, 

kde dochází k porušení tak zvaného IV typu. Typy porušení, vznikající v oblastech tepelně 

ovlivněné zóny, jsou blíže popsány v kapitole „Porušení během creepu“ [20]. 

2.2.1 Dlouhodobé zkoušky za zvýšených teplot 

V důsledku předpokladu užití žárupevných ocelí, například v tepelných elektrárnách po dobu 

několika desítek let, není dostatečné provádět pouze zkoušky krátkodobé, které trvají zhruba 

okolo 10 000 hodin. Z tohoto důvodu jsou využívány dlouhodobé zkoušky za vysokých teplot, 
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které lze jinak nazvat zkouškami tečení neboli creep. Tyto zkoušky zpravidla probíhají 

při vyšších teplotách, než je předpokládaná teplota užití. Během průběhu zkoušky dochází 

ke statickému zatěžování vzorku, který je upevněn do zkušebního stroje opatřeného píckou, 

která ohřeje a následně i udržuje teplotu materiálu a jeho okolí na konstantní teplotě po celou 

dobu provádění zkoušky. Během zatěžování dochází k nepřetržitému prodlužování a deformaci 

materiálu. Z toho vyplývá, že deformace materiálu závisí na velikosti zatížení a čase zatěžování. 

Ukončení zkoušky se projeví přetržením zkoumaného materiálu [15,16]. 

Za účelem získání objektivních výsledků při dlouhodobé expozici probíhají creepové zkoušky 

po dobu několika týdnů, měsíců či dokonce let.  

Průběh zkoušky je zaznamenávám pomocí křivek tečení, které znázorňují závislost dané 

deformace na čase při dané teplotě. Délka křivky tečení znázorňuje vhodnost užití daného 

materiálu při zatěžování za vyšších teplot [13,16]. 

Žárupevné oceli testované zkouškami tečení jsou užívány v energetice. Příkladem jsou lopatky 

parních turbín a bojlerové trubky [2]. 

2.3 Metalografické zkoušky 

Pod pojmem metalografie se skrývá tzv. nauka o struktuře kovových materiálů, přičemž 

za základní strukturní jednotku je považována fáze nebo mikrostrukturní složka. Uspořádání, 

velikost, druh a rozměry těchto fází hrají zásadní roli v určení základního typu struktury a jejich 

vlastností.  

U klasických metalurgických výrobků o velikosti až jeden metr jsou hodnoceny strukturní 

parametry vizuálně, kdežto při výrobě pokročilých strukturních materiálů je nutno využívat 

strukturních analýz na úrovni velikostí atomů. Proto jsou v důsledku různých rozměrů výrobků 

využívány analýzy, které jsou součástí celé řady experimentálních postupů, které jsou založeny 

na rozdílné rozlišovací schopnosti [23]. 

V důsledku různých rozměrů analyzovaných strukturních parametrů, jsou využívány 

tři základní dělení: 

 makrostruktura – vizuální hodnocení (do 100μm), 

 mikrostruktura – hodnocení v oblasti rozměrů (100μm až 100nm), 

 nanostruktura – strukturní parametry (pod 100nm) [23]. 
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Z hlediska posuzování struktury krystalických pevných látek je možné do procesu zkoumání 

a porovnávání zařadit níže uvedené aspekty: 

 posuzování makrostruktury vizuální cestou, 

 užití světelné mikroskopie, 

 užití procesů využívajících zfokusovaných elektronových svazků (elektronová 

mikroskopie), která dále zahrnuje: 

 řádkovací elektronová mikroskopie, 

 prozařovací elektronová mikroskopie, 

 rtg spektrální mikroanalýza, 

 rentgenová difrakční analýza [23]. 

V následujícím textu bude blíže představena technologie světelné mikroskopie a metoda měření 

mikrotvrdosti materiálu. 

2.3.1 Světelná mikroskopie 

Světelná mikroskopie představuje jednu z nejrozšířenějších experimentálních technik 

používaných pro hodnocení a charakterizaci mikrostruktury materiálů. Umožňuje zobrazování 

mikročistoty, velikost zrn, mikrostrukturu materiálu, analýzu příčin vad a vztahy 

mezi strukturou a vlastnostmi materiálů. 

Při světelné mikroskopii je zdrojem světla záření takových vlnových délek, které odpovídají 

viditelné oblasti spektra. K samotnému zobrazování je pak využívána soustava čoček, 

pro které platí zákony světelné optiky [24]. 

Princip činnosti světelného mikroskopu je dokumentován na obr. 2.2. Pod pojmem čočky 

se skrývá hned několik komponent - objektiv, okulár a kondenzorové čočky. Při umístění 

vzorku nad objektiv je dále hovořeno o invertovaném světelném mikroskopu.  
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Při použití jednoduchých typů čoček, obsahujících celou řadu defektů, může docházet ke vzniku 

vad zobrazení. Tyto vady dělíme na: 

 vady monochromatického zobrazení (sférická vada, astigmatismus), 

 vady chromatické (podélná chromatická aberace, příčná chromatická aberace) [23]. 

2.3.2 Příprava metalografických vzorků 

Výsledky pozorování daného vzorku pomocí světelného mikroskopu nezáleží pouze na vadách 

přístroje, ale především na kvalitě připraveného metalografického výbrusu. Pro získání 

kvalitního výbrusu jsou stanoveny přesné postupy přípravy v následné posloupnosti: řezání 

vzorků, fixace vzorků, broušení, leštění a leptání. 

Vzhledem k rozdílným velikostem výchozích materiálů je nutné jako první úkon provést 

tzv. řezání vzorků. Dle typu a velikosti zkoumaného materiálu je určena vhodná metoda dělení, 

mezi které patří řezání pilou, vodním paprskem, rozbrušování a pálení. Odebírání vzorků musí 

být provedeno vzhledem k hlavní ose tváření a plocha daného výbrusu nesmí být nijak 

ovlivněna užitou dělící metodou. 

Odpreparované vzorky jsou z důvodu lepší manipulace zpravidla fixovány pomocí nekovových 

materiálů. Fixace může být provedena lisováním do bakelitu či zaléváním pryskyřicí. 

Volba fixačního materiálu úzce závisí na typu zkoumaného materiálu. 

Obrázek 2. 2 Zjednodušené schéma invertovaného světelného mikroskopu, podle [23] 
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Následným úkonem přípravy vzorku, zajišťujícím získání rovinného výbrusu, je broušení. 

Broušení je prováděno na řadě SiC brusných papírů s rozdílnou zrnitostí. Úprava vzorků 

probíhá postupně od brusných papírů s hrubšími zrny (př. 80) po brusné papíry jemnější 

zrnitosti (př. 1200). Broušené vzorky jsou následně leštěny pomocí diamantových emulzí 

s odstupňovanou zrnitostí nebo elektrolytických leštění. Vyleštěný stav materiálu umožňuje 

studium nekovových vměstků, trhlin, ředin aj. 

Pro získání mikrostrukturního rozboru je nutné u vyleštěných vzorků následně provést leptání. 

Leptání se provádí chemickou cestou za užití roztoku kyselin v alkoholu či elektrolytickou 

cestou, kdy dochází k vytvoření povrchového reliéfu či oxidické vrstvy [23,24]. 

Závěrečným úkonem přípravy metalografického vzorku a jeho pozorování je fotografování 

struktury. Pro dosažení co nejlepšího výsledku fotografované struktury je nutné zvolit vhodné 

osvětlení vzorku a zvětšení, podle kterého je dále vybírána vhodná kombinace objektivu 

a okuláru.  

2.3.3 Kvantitativní analýza vzorků 

Dle daného postupu připravené a vyfotografované vzorky mohou být užity pro hodnocení 

kvantitativních parametrů mikrostruktury za použití následujících metod: 

 bodová analýza, 

 lineární analýza, 

 plošná analýza.  

Kvantitativní metodou pro určení řádkovitosti struktury, stupně znečištění a velikosti zrna 

je také srovnávací metoda. Mezi procesy využívající srovnávací metody patří: 

 stanovení velikosti zrna, 

 stanovování mikročistoty. 

Světelné mikroskopy jsou v rámci charakterizace mikrostruktury využívány rovněž 

pro vyhodnocování vtlaků při měření mikrotvrdosti. Zmíněná problematika je dále rozvedena 

v následující kapitole [23,24]. 

2.3.4 Měření mikrotvrdosti 

Pro přípravu metalografických vzorků z velkých komponent jsou z pravidla vytvořeny výbrusy 

malých rozměrů. V závislosti na těchto parametrech není možné stanovit makrotvrdost. 
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Z tohoto důvodu byly zavedeny takzvané zkoušky mikrotvrdosti, které představují indentanční 

testy, jenž spočívají ve vtlačování indentorů daného tvaru do vzorku a následného 

vyhodnocování vtlaku za pomocí optického mikroskopu [23]. 

Dělení indentorů: 

 Vickersův indentor, 

 Knoopův indentor. 

Vickersův indentor představuje diamantový hrot s čtvercovou základnou, kdy vrcholový úhel 

svírá 136°. Naproti tomu je Knoopův indentor tvořen diamantovou rombickou základnou, 

která je dána úhly stran o hodnotách 130° a 172°. Z důvodu výrazných odlišností diagonál 

Knoopova vtisku je tato metoda užívána u velmi tenkých vzorků [23]. 

Hodnota tvrdosti je odvozována z plochy vtlaku indentoru, který byl vytvořen při užití poměrně 

malého zatížení. Zatížení mikrotvrdoměrů se pohybuje od 0,01N do 10N, kdy je toto zatížení 

aplikováno po dobu 13 sekund. 

Užití této metody umožňuje stanovení profilu mikrotvrdosti jednotlivých fází materiálu 

či daných složek v oblasti strukturních heterogenit [23,24]. 
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3 SVAŘOVÁNÍ 

Pojem „svařování“ představuje děj, který slouží k vytvoření trvalého nerozebíratelného spoje 

mezi dvěma nebo více částmi základního materiálu. Procesy svařování lze rozdělit na dva 

základní typy: mezi tlakové svařování za užití tlaku a tavné svařování, během kterého 

je využíváno teplo. Tímto procesem lze spojovat kovové, ale i nekovové materiály přibližně 

stejných vlastností. 

Během svařování v oblasti svařence probíhají změny fyzikálních a mechanických vlastností. 

Tím dochází k vytváření nových strukturních vazeb na úkor starých, které zanikají. 

Proto k nejčastějšímu vzniku porušení průmyslových komponent dochází právě v místě 

svarových spojů, jež se projevují nehomogenní mikrostrukturou [8]. 

K samotným změnám nedochází jen v základním materiálu nebo v oblasti svařence. V průběhu 

svařování a následného tepelného zpracování vzniká v okolí svaru tepelně ovlivněná zóna, 

která může vykazovat vzhledem ke svarovému kovu a základnímu materiálu odlišnou strukturu.   

Po čas dlouhodobého užívání však nedochází k degradacím pouze v navařeném místě, 

ale do degradačních procesů je zapojen celý materiál. Jelikož každá část svarových spojů 

reaguje na proces degradace odlišným způsobem, dochází k výrazným rozdílům vlastností, 

a tím k obtížnému odhadování chování svarového spoje jako celku. Z tohoto důvodu je nutné 

určit všechny degradační mechanizmy, ke kterým v průběhu provozu může dojít [4]. 

Jak mechanické, tak technologické vlastnosti svarového spoje závisí rovněž na metalurgických 

pochodech při svařování, které se skládají jak z fyzikálních, tak chemických jevů. 

Fáze svařování můžeme rozdělit na: 

 ohřívání, 

 vlastní svařování, 

 chladnutí – krystalizace, 

 postupy vedoucí ke zlepšení vlastností – tepelná zpracování [9]. 

Většina svarových spojů podléhá tepelnému zpracování ve formě žíhání, které je prováděno 

za účelem získání požadovaných hodnot mechanických vlastností. Proces žíhání je nutno 

provést bezprostředně po svaření. Žíhání vede ke snížení pnutí, která vznikla během procesu 

svařování, ke stabilizaci rozměrů svařence a k získání požadované struktury [11]. 
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3.1 Vlastnosti žárupevných svarových spojů 

V důsledku vývoje žárupevných ocelí je nutné dbát kromě celkového návrhu struktury a složení 

také ohled na vývoj a výběr vhodného přídavného materiálu, použitého pro proces svařování. 

Žárupevnost svarových spojů ocelí je studována pomocí vzorků, jejichž celková délka zahrnuje 

jak základní materiál, tepelně ovlivněnou oblast, tak i samotný svarový kov.  

Žárupevnost svarů z (9-12)%Cr ocelí je pozitivně ovlivněna přítomností částic typu MX 

a M23C6 v tepelně ovlivněné zóně svarových spojů. Naopak nepříznivý vliv na svarové spoje 

má výskyt δ-feritu, jehož přítomnost může vést ke vzniku mikrotrhlin [11]. V důsledku 

vytváření návrhů svařovaných komponent je nutno zohlednit pokles creepové pevnosti 

prováděných svarů [1]. 

Výsledek rozdílu žárupevnosti mezi základním materiálem a svařencem je vyjádřen 

součinitelem pevnosti svarového spoje (SRF), který je dán rovnicí [1]: 

SRF = 
𝑅𝑚𝑡𝑆𝑆

𝑅𝑚𝑡𝑍𝑀
= 𝑓(𝑡𝑟 , 𝑇) ≤ 1         (2) 

kde: 

 𝑅𝑚𝑆𝑆 je mez pevnosti při tečení svarového spoje,   

 𝑅𝑚𝑍𝑀je mez pevnosti při tečení základního materiálu. 

Pomocí výpočtu SRF je vyjádřen pokles aplikovaného napětí v případě creepového lomu 

svarového spoje ve srovnání se základním materiálem [1]. 

3.2 Dělení svarů 

Dle složení svařovaných základních materiálů, můžeme definovat dva typy svarových spojů: 

 heterogenní svarové spoje, 

 homogenní svarové spoje [18]. 

3.2.1 Heterogenní svarové spoje 

Problematika heterogenních svarových spojů se zabývá nerozebíratelným spojem dvou či více 

základních materiálů s odlišným chemickým složením. Příkladem heterogenního svaru může 

být spojení nízkolegované a vysokolegované žárupevné oceli [11]. Jedná se o takzvané 

přechodové svary, jejichž problémy jsou spojeny s nesprávným výběrem použitého přídavného 

materiálu. Nevhodný výběr příbuzného materiálu může vést k procesu difúze. V průběhu 

expozice za zvýšených teplot dochází k difúzi intersticiálních atomů, kdy pohyb těchto atomů 
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probíhá přes hranici tavení ve směru z méně legované oceli do vícelegované oceli. V oblasti, 

ve které dochází ke snížení počtu intersticiálních atomů, dochází k oduhličení. Naproti tomu 

v přiléhající oblasti vícelegované oceli dochází k nauhličení. Tento proces může vést 

ke značným změnám mechanických vlastností, změnám chování a může mít velmi negativní 

vliv na degradační procesy, speciálně na korozní odolnost heterogenních svarů [1,4,10]. 

3.2.2 Homogenní svarové spoje 

Pod pojmem homogenních svarových spojů je míněno mechanické spojování dvou či více 

základních materiálů o stejném či velmi podobném chemickém složení. Hovoří se tedy 

o svařování materiálů vykazujících velmi podobné chemické složení, kdy je předpokládána také 

určitá podobnost v mechanických vlastnostech těchto materiálů. Pomocí speciálních 

technologií byl prováděn vývoj vhodných přídavných materiálů, které by měly vykazovat 

vysokou hodnotu meze pevnosti při tečení a dostatečné hodnoty vrubové houževnatosti 

v důsledku následného tepelného zpracování svarových spojů. Měření tvrdosti umožňuje 

analýzu mechanických vlastností ve velmi malých vzdálenostech od sebe, přičemž je možno 

sledovat růst a pokles hodnot tvrdosti při přechodu ze svaru přes oblasti tepelně ovlivněné zóny 

do základního materiálu [1]. 

Legující prvky hrají pozitivní roli z hlediska zlepšování žárupevných vlastností svarového 

materiálu, přičemž zároveň negativně ovlivňují úroveň vrubové houževnatosti svaru [1]. 

Přídavné materiály odpovídající vhodným parametrům vrubové houževnatosti obsahují vyšší 

množství niklu (až do 1hm.%), než původní materiály. Správně zvolený přídavný materiál 

o shodném chemickém složení napomáhá získat v rámci homogenních svarových spojů 

martenzitickou strukturu jen s malým obsahem delta feritu. Vzhledem k dodržení 

požadovaných hodnot vrubové houževnatosti je nutné dbát na teplotu předehřevu, tepelný 

příkon při svařování a správnou volbu následného tepelného zpracování [1,19]. 

Díky procesu svařování vzniká při přechodu ze svarového kovu do základního materiálu 

tak zvaná tepelně ovlivněná zóna, která představuje z hlediska pravděpodobnosti vzniku 

porušení kritickou oblast homogenních svarových spojů. Při zkouškách tečení bylo zjištěno, 

že konkrétní oblast vzniku porušení je ovlivňována velikostí aplikovaného napětí. Všeobecně 

tedy vyplývá, že při vyšších napětích může docházet k iniciaci porušení v jakékoli oblasti, 

kdežto při nízkých hodnotách napětí je předpokladem porušení oblast interkritického žíhaného 

pásma. V takovém případě se bude jednat o porušení IV. typu [1,11,19]. 



20 

 

3.3 Tepelně ovlivněná zóna (TOZ) 

Jak již bylo zmíněno, během procesu svařování vzniká svařenec, který je tvořen základním 

materiálem, tepelně ovlivněnou zónou, dále již jen TOZ, a svarovým kovem. TOZ vzniká 

především v důsledku svařování, která jsou prováděna tavnými metodami, a představuje 

kritickou oblast homogenních svarových spojů [1,11]. Její rozsah a změna struktury je převážně 

ovlivněna množstvím vneseného tepla, dobou působení tepla, následnou rychlostí ochlazování 

a dále také velikostí a tvarem svaru či svařence. V porovnání se základním materiálem bude 

TOZ zpravidla odpovídat nižším hodnotám lomové houževnatosti a v důsledku 

mikrostrukturních rozdílů bude rozdíl rovněž v chování trhlin v této oblasti. Velmi úzká TOZ 

vzniká při svařování pomocí techniky využívající elektronových svazků. Porušení svarových 

spojů může vznikat v důsledku přítomnosti nežádoucích příměsí, mezi které je možné zařadit 

například řediny, vměstky, bubliny, trhliny apod.  

Ve vzniklé tepelně ovlivněné zóně může docházet ke vzniku defektů, které mají značný vliv 

na snížení creepové životnosti [7]. Tento problém lze eliminovat pomocí úplného tepelného 

přepracování svarových spojů, kdy je nutné brát zřetel na pokles creepové pevnosti v důsledku 

užití normalizace či na popouštění svarů [18]. 

Tepelně ovlivněnou zónu je možno rozdělit na tři základní oblasti: 

 oblast hrubozrnné struktury – pásmo přehřátí (HAZ1 – Coarse Grain Zone), 

 oblast jemnozrnné struktury – pásmo normalizace (HAZ2 – Fine Grain Zone), 

 interkritická oblast (HAZ3 – Intercritical Zone) [8]. 
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Mezi jednotlivými zónami TOZ neexistují ostrá ohraničení, která jsou charakteristická 

plynulými přechody od svaření přídavného materiálu, přes všechny oblasti TOZ, 

až po neovlivněný základní materiál, viz obr. 3.1. Jednotlivé podoblasti vykazují specifickou 

mikrostrukturu a mechanické vlastnosti.  

Ačkoli byly zmíněny pouze tři základní oblasti tepelně ovlivněné zóny, je nutné zmínit 

také oblast částečného natavení, která vykazuje maximální teplotu a její výskyt je bezprostředně 

u svarového kovu. Dochází zde k natavení daného materiálu a promíchávání se svařovaným 

kovem [11]. 

3.3.1 Oblast hrubozrnné struktury 

Oblast hrubozrnné struktury plynule navazuje na oblast částečného natavení (ztavení) 

a je charakteristická přehřátou mikrostrukturou, ve které dochází k negativnímu vzniku 

δ -  feritu. Teplota se zde pohybuje okolo 1300°C. Dochází zde také k rozpuštění precipitátů, 

bránících růstu austenitických zrn. Tento fakt vede k výraznému zhrubnutí austenitických zrn. 

Při ochlazování (9-12)% chromových ocelí dochází ke vzniku martenzitické struktury, 

proto se tato oblast vyznačuje nejvyšší tvrdostí a zároveň nejnižší houževnatostí v rámci 

celé tepelně ovlivněné zóny [11,19,22]. 

Obrázek 3. 1 Jednotlivá pásma tavného svarového spoje, podle [11] 
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3.3.2 Oblast jemnozrnné struktury 

V blízkosti teplot 1200°C až mírně nad teplotu Ac3 vykazuje materiál austenitickou strukturu 

s malým podílem precipitátů, které zároveň omezují růst těchto austenitických zrn. V důsledku 

ochlazování návaru dochází k transformaci austenitu na jemnozrnnou bainitickou 

nebo martenzitickou strukturu. Díky creepové expozici lze oblast vykazující jemnozrnnou 

strukturou považovat za jednou z kritických oblastí svarových spojů [19].  

3.3.3 Oblast interkritická 

Díky teplotám užitým při svařování je zde uvažována částečná transformace feritu na austenit, 

jehož zrna  nukleují na hranicích martenzitických desek, a primárních austenitických zrn [20]. 

Určitá část precipitátů je rozpuštěna. Vlivem následného tepelného zpracování svaru dochází 

k významnému hrubnutí nerozpuštěných částic. Interkritickou oblast lze v rámci celého 

svarového spoje považovat za zónu, vykazující nejnižší hodnotou tvrdosti a zároveň nejvyšší 

hodnotou houževnatosti a tažnosti. V této oblasti je nejčastěji předpokládán vznik trhlin 

IV. typu [19]. 
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4 PORUŠOVÁNÍ BĚHEM CREEPU 

4.1 Trhliny I. a II. typu  

Výskyt trhlin zmíněného typu je nejčastěji zaznamenáván v přídavném materiálu, konkrétně 

v oblasti hrubozrnné struktury tepelně ovlivněné zóny, která vykazuje značně vysoké hodnoty 

tvrdosti a nízkou plasticitu. Proto jsou tato poškození považována za interkrystalická, kdy šíření 

lomu probíhá po hranicích zrn. Vznik trhlin I. a II. typu je spojen s přítomností nečistot během 

tuhnutí navařeného materiálu a zároveň vlivem nesprávně zvolené svařovací teploty v závislosti 

na typu přídavného materiálu. Z toho vyplývá, že správným zvolením svařovacího postupu 

a výběrem vhodného materiálu jde trhlinám zmíněného typu zabránit [19,20]. 

4.2 Trhliny III. typu 

Stejně jako trhliny I. a II. typu, tak i trhliny III. typu jsou iniciovány jako interskrystalická 

poškození uvnitř hrubozrnné oblasti tepelně ovlivněné zóny. Vznik těchto poškození je spojen 

s překročením provozního a zbytkového napětí, které vede k překročení pevnosti materiálu 

v  přesně lokalizované části materiálu. Jestliže svary vykazují nevyhovující creepovou 

plasticitou a dochází zde k relaxaci přídavných tahových napětí, lze hovořit o creepovém 

porušení III. typu. Příčinou interkrystalického porušení III. typu může být u modifikovaných 

chromových ocelí například segregace nečistot na hranicích zrn. Omezení vzniku uvažovaného 

porušení lze dosáhnout postupným nanášením navařovaného kovu do několika vrstev. 

Tento způsob omezení vzniku defektů je založen na principu, kdy nově nanesená vrstva způsobí 

přežíhání vrstvy předchozí [19,20]. 

4.3 Trhliny IV. typu 

Jednou z hlavních odlišností trhlin IV. typu od předešlých tří typů, které se vyskytují v rámci 

svarových spojů, je místo výskytu těchto porušení. Trhliny IV. typu z pravidla vznikají 

v místech TOZ s jemnozrnnou strukturou nebo v oblasti interkritického pásu tepelně ovlivněné 

zóny. Příčinou zmiňovaného porušení je reaustenizace matrice, která díky tepelného vlivu 

během svařování zapříčiní zjemnění austenitických zrn. Vlivem tepelného působení může 

docházet také k rekrystalizaci netransformovaných částí, zotavení nebo postupnému 

rozpouštění precipitátů. Změny, které vznikají ve struktuře v závislosti na užití vysokých teplot, 

vedou u jemnozrnné a interkritické oblasti tepelně ovlivněné zóny (vzhledem k základnímu 

materiálu) k poklesu creepové pevnosti. Hlavní příčinou lomového poškození je výskyt kavit, 

jejichž růst je podpořen působením creepu. Pravděpodobnost výskytu trhlin IV. typu lze 
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očekávat u nízkolegovaných ocelí, ale také u moderních typů žáropevných ocelí, 

mezi které patří také výše zmiňované oceli P91 a P92 [19,20,21]. 

Na obrázku č. 4.1 jsou vyznačeny oblasti výskytu jednotlivých typů trhlin svarového kovu 

a tepelně ovlivněné oblasti. 

 

Jelikož jsou nejčastějšími oblastmi výskytu porušení právě tepelně ovlivněné zóny vznikající 

během procesu svařování, jsou v současné době kladeny důrazy na svařovací technologie. 

Účelem je dosažení snížení šířky právě tepelně ovlivněných oblastí na co nejnižší a tím omezení 

možného výskytu trhlin [20]. 

  

Obrázek 4. 1 Typy porušení svarových kovů, podle [19] 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část bakalářské práce obsahuje provedení metalografického rozboru prasklé 

„cross weld“ creepové tyče z homogenního svarového spoje typu P92 po expozici na teplotě 

600°C po dobu 35890 hodin. Základní materiál byl plech o tloušťce 20 mm. Chemické složení 

základního materiálu je uvedeno v tab. 1.1. Svařování bylo provedeno kombinací metod TIG 

(kořenová oblast) a MMAW s použitím povlakované elektrody. Jako přídaný materiál byly 

použity elektrody Termanit MTS 616.  

Chemické složení přídavného materiálu je uvedeno v tab. 5.1.  

Tabulka 5. 1 Chemické tavební složení přídavného materiálu, podle [29] 

C Si Mn Cr Mo Ni W V Nb N 

0,11 0,2 0,6 8,8 0,5 0,7 1,6 0,2 0,05 0,05 

 

Po svaření bylo provedeno žíhání svarového spoje režimem 760°C po dobu 2 hodin. 

Creepové zkoušky do lomu byly provedeny na „cross weld“ tyčích, které zahrnovaly 

oba základní materiály, obě TOZ a svarový kov. Zkoušení bylo provedeno na vzduchu 

za použití jednoosového zatížení při teplotách 600, 625, 650°C.  

Na obr. 5.1 jsou uvedeny výsledky creepových zkoušek do lomu základního materiálu P92 

a „cross weld“ creepových tyčí z homogenního svarového spoje typu P92. V případě základního 

materiálu výsledky creepových zkoušek leží v povoleném pásmu -20% pod standardizovanou 

creepovou křivkou pro ocel P92. S rostoucí hodnotou LM parametru se výsledky přibližují 

ke standardizované křivce. Creepová pevnost homogenního svarového spoje byla při krátkých 

časech do lomu srovnatelná se základním materiálem. S poklesem aplikovaného napětí došlo 

k poklesu creepové pevnosti, výsledky creepových zkoušek se nacházely v tolerančním pásmu 

-40% kolem standardizované křivky creepové pevnosti oceli P92.  
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Na obr. 5.2 je dokumentována studovaná prásklá creepová tyč. 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci praktické části bakalářské práce byly provedeny následující práce: 

1. příprava podélných řezů prasklou creepovou tyčí, 

2. metalografický rozbor s cílem stanovit lokalitu porušení a dokumentovat creepové 

poškození v jednotlivých oblastech svarového spoje, 

3. stanovení profilu mikrotvrdosti na podélných řezech. 

Pro lepší orientaci během vyhotovení metalografických výbrusů a následného zpracování 

informací prasklé „cross weld“ tyče, byly jednotlivé části označeny DH11A a DH11B. 

Obrázek 5. 1 Výsledky creepových zkoušek do lomu základního materiálu P92 

a "cross weld" zkoušek z homogenního svarového spoje, podle [29] 

Obrázek 5. 2 Prasklá "cross weld" tyč po creepové expozici, vzorek DH11 
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Tyče byly podélně rozřezány a zality bakelitem. Zalité vzorky byly v metalografické laboratoři 

broušeny pomocí SiC brusných papírů v posloupnosti od brusných papírů s hrubšími zrny 

po jemnější zrna. Po vybroušení bylo provedeno leštění za užití diamantové emulze. Leštěný 

stav byl zdokumentován pomocí světelného optického mikroskopu. Následně bylo provedeno 

leštění Al2O3 a kontrola pomocí světelného optického mikroskopu. Posledním úkonem 

pro vyvolání struktury vzorků bylo provedeno leptání pomocí COR. Složení COR: 10 ml HCl, 

6 ml CH3COOH a 1 – 2g (NO2)3C6H2OH smíchané se 100 ml lihu.  

Připravené vzorky, podle výše uvedeného postupu, byly následně využity pro sledování 

strukturních změn pomocí světelného optického mikroskopu IX70 firmy Olympus. Pomocí 

mikrotvrdoměru firmy Leco s diamantovým hrotem byl proveden profil mikrotvrdosti HV 1. 

5.1 Výsledky metalografického rozboru 

Na obr. 5.3 je zobrazen makrolept podélného řezu prasklé creepové tyče, vzorek DH11A, 

kdy se lomová čára vyskytuje na levé straně vzorku. Lomová čára se vyskytuje v tepelně 

ovlivněné oblasti (dále již jen TOZ), na kterou dále navazuje svarový kov. V protilehlé TOZ, 

přilehlé k opačné straně svarového kovu, byl vysledován náznak zúžení (zvýraznění pomocí 

šipky), což je předpokladem pravděpodobnosti výskytu  creepových  kavit. 

Obrázek 5. 3 Makrolept podélného řezu prasklé creepové tyče, 

vzorek DH11A 
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Obr. 5.4 vyobrazuje leštěný stav svarového kovu, ve kterém jsou znatelné vzniklé creepové 

kavity těsně pod lomovou čárou. Hustota těchto kavit se v závislosti na zvyšující se vzdálenosti 

od lomu snižuje. 

Na obr. 5.5 je zdokumentována oblast porušení materiálu. Za pomocí uvedeného měřítka 

zde bylo zjištěno, že k porušení vzorku DH11 došlo přibližně ve vzdálenosti 2mm od linie 

ztavení, tudíž došlo k porušení v tepelně ovlivněné zóně. 

Obrázek 5. 4 Zobrazení kavitace v blízkosti lomové čáry, leštěný 

stav, vzorek DH11A 

Obrázek 5. 5 Mikrostruktura pod lomovou plochou, DH11A 
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Detailní zobrazení mikrostruktury pod lomovou čarou s výskytem kavit je dokumentován 

na obr. 5.6. V důsledku srovnání šířky TOZ od lomu a TOZ z protilehlé strany svarového kovu 

(2,5mm) můžeme vyvodit, že lom materiálu nastal v interkritické oblasti TOZ. Jedná se tedy 

o porušení IV. typu. Mikrostruktura interkritické oblasti TOZ je znázorněna na obr. 5.7. 

 

Obrázek 5. 7 Mikrostruktura interkritické oblasti TOZ, vzorek 

DH11A 

Obrázek 5. 6 Zobrazení kavitace pod lomovou čarou, vzorek 

DH11A 
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Na obr. 5.8 jsou dokumentovány kavity v interkritické oblasti TOZ v těsné blízkosti základního 

materiálu neovlivněného svařováním. Dále je na obr. 5.9 zobrazena mikrostruktura základního 

materiálu. Jedná se o silně popuštěnou feriticko – karbidickou mikrostrukturu.  

 

 

Obrázek 5. 8 Mikrostruktura v interkritické oblasti TOZ s 

výskytem kavit, vzorek DH11A 

Obrázek 5. 9 Mikrostruktura základního materiálu, vzorek 

DH11A 
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Profil mikrotvrdosti HV1 vyhotoven od lomu materiálu směrem do základního materiálu 

(obr. 5.10) dokumentuje, že pod lomovou plochou materiálu došlo k lokálnímu změkčení. 

Toto změkčení je možné přinejmenším částečně považovat za důsledek přítomnosti drobných 

kavit. Tvrdost svarového materiálu byla po dlouhodobé creepové expozici dále téměř 

srovnatelná s hodnotami tvrdostí základního materiálu. 

  

Obrázek 5. 10 Profil mikrotvrdosti HV1 podél vzorku DH11A, začátek 

měření v blízkosti lomové plochy 
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Část vzorku DH11B odpovídající makroleptu druhé části prasklé creepové tyče 

je dokumentována na obr. 5.11. Lomová čára je zde orientována na pravé části vzorku. 

 

Vyobrazení četnosti kavit pod lomovou čárou v leštěném stavuje uvedeno na obr. 5.12.  

Obrázek 5. 11 Makrolept prasklé creepové tyče, vzorek DH11B 

Obrázek 5. 12 Zobrazení kavit v blízkosti lomové čáry, leštěný 

stav, vzorek DH11B 
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Obr. 5.13 odpovídá zobrazení lomové čáry, která se šíří v oblasti s odlišnou leptatelností. 

V porovnání se vzorkem DH11A je šířka této interkritické oblasti TOZ výrazně nižší. 

Mikrostruktura TOZ byla tvořena popuštěným martenzitem. Vyobrazení lomové čáry s velkou 

četností kavit propojených do krátkých trhlin je dokumentováno na obr. 5.14. 

 

 

Obrázek 5. 13 Mikrostruktura pod lomovou čarou, vzorek DH11B 

Obrázek 5. 14 Zobrazení kavitace v blízkosti lomové čáry, vzorek 

DH11B 
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V důsledku postupného rozpadu popuštěného martenzitu během dlouhodobé creepové expozice 

byla mikrostruktura základního materiálu tvořena feriticko – karbidickou směsí, obr. 5.15. 

Z hlediska použití světelné mikroskopie je mikrostruktura základního materiálu a TOZ 

kvalitativně shodná. 

  

Obrázek 5. 15 Feriticko-karbidická mikrostruktura, základní 

materiál, vzorek DH11B 



35 

 

Z níže uvedeného profilu mikrotvrdosti, obr. 5.16, byly získány dvě podstatné informace. 

Tvrdost matrice těsně pod lomovou plochou je redukována, kdežto tvrdost svařováním 

neovlivněné matrice se pohybuje nad hodnotou 200 jednotek HV1. 

  

Obrázek 5. 16 Profil mikrotvrdosti podél vzorku DH11B, začátek měření v 

blízkosti lomové plochy, vzorek DH11B 
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ZÁVĚR 

V rámci teoretické části práce je diskutována základní problematika moderních žárupevných 

ocelí na bázi (9-12)%Cr. Dále jsou zde uvedeny rozdíly homogenních a heterogenních 

svarových spojů žáropevných ocelí a typy jejich porušení během zkoušek tečení. 

V rámci praktické části práce byl proveden metalografický rozbor „cross weld“ creepové tyče 

z homogenního svarového spoje z oceli P92 po dlouhodobé expozici na teplotě 600°C, 

která praskla po 35 890 hodin. Bylo zjištěno, že u analyzovaného vzorku prasklé „cross weld“ 

tyče z homogenního svarového spoje z oceli P92 došlo v důsledku dlouhodobé creepové 

expozice na 600°C k rozpadu popuštěného martenzitu za vzniku feriticko – karbidické 

mikrostruktury. Dále bylo prokázáno, že k porušením homogenního svarového spoje z oceli 

P92 došlo v interkritické oblasti tepelně ovlivněné zóny. Jedná se tedy o porušení IV. typu, 

které je pro homogenní svarové spoje typické především v oblasti nízkých aplikovaných napětí. 

Díky výskytu drobných kavit v oblasti interkritického pásma TOZ bylo prokázáno zvýšení 

náchylnosti této oblasti vůči creepovému poškození. Tvrdost svarového kovu byla 

po dlouhodobé creepové expozici na teplotě 600°C srovnatelná s tvrdostí základního 

materiálu P92. 
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SEZNAM ZKRATEK 

BM – základní materiál 

HAZ1 – oblast hrubozrnné struktury 

HAZ2 – oblast jemnozrnné struktury 

HAZ3 – interkritická zóna 

LM – Larson Millerův parametr 

RmT/10
5
h/600°C – mez pevnosti při tečení za 105 hodin př teplotě zkoušení T = 600°C [MPa] 

SK – svarový kov 

TOZ – tepelně ovlivněná zóna svarového spoje 

USC – ultra super kritické parametry (páry) 

ZM – základní materiál 
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