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ABSTRAKT 

 P�edložená bakalá�ská práce pojednává o metodách využívajících se k hodnocení 

výsledk� creepových zkoušek. Práce je rozd�lena do dvou �ástí. 

V teoretické �ásti je vypracována literární rešerše, pojednávající o te�ení, 

creepových zkouškách, nejvýznamn�jších creepových charakteristikách, v�etn� metod pro 

jejich hodnocení. 

V praktické �ásti jsou pomocí vybraných parametrických rovnic provedeny výpo�ty 

hodnot meze pevností p�i te�ení z výsledk� creepových zkoušek moderní žárupevné oceli      

P 91.  Dále zde bude uvedeno, jak rozsah creepových dat a zejména maximální délka jejich 

trvání m�že ovlivnit predikci dlouhodobých creepových charakteristik.  

Klí�ová slova: te�ení, creepová zkouška, mez pevnosti p�i te�ení, metody hodnocení 

creepových vlastností, parametrické rovnice. 

ABSTRACT  

             The submitted bachelor thesis deals with the methods evaluating the results of 

creep tests. The thesis is divided into two parts. 

            The theoretical part is a literature review, dealing with the creep, creep tests, the 

most important creep characteristics, including methods for their evaluation.  

            In the practical part, selected parametric equations are used to perform the 

calculation of  creep rupture strength limit based on the results of creep tests of advanced 

heat resisting steel P 91. There will also be shown how the scope of creep data, particularly 

the maximum length of their duration, may affect the prediction of long-term creep 

characteristics.  

Key words: creep, creep tests, creep rupture strength, creep strenght evaluation methods, 

parametric equations 
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1 ÚVOD 

V posledních letech se op�tovn� dostávají do pop�edí otázky hodnocení žárupevných 

vlastností ocelí, a to hlavn� v souvislosti s op�tovným rozvojem klasické energetiky a 

výstavbou nových blok�, respektive rekonstrukcí a modernizací stávajících blok� na fosilní 

paliva. Zatímco d�íve byly tyto bloky projektovany na životnost 100 000 hodin (cca. 11.5 let 

nep�etržitého provozu), v sou�asnosti se za minimální projektovou životnost energetických 

za�ízení považují hodnoty 200 000 až 250 000 hodin. P�ímé experimentální ov��ení údaj� o 

takto dlouhodobé žárupevnosti je ve v�tšin� p�ípad� neproveditelné pro neúnosn� dlouhou 

dobu zkoušek, proto se v�nuje velmi mnoho pozornosti extrapola�ním metodám stanovení 

meze pevnosti p�i te�ení pomocí tzv. parametrických rovnic. 

V roce 2002 byla v �R vydána národní mutace evropské normy EN 12 952-2 

„Vodotrubné kotle a pomocná za�ízení-�ást 2: Materiály pro �ásti kotl� a p�íslušenství 

namáhaných tlakem“ [1], v jejímž �lánku 4.2.5.6. se výslovn� uvádí, že u materiál� ur�ených 

pro použití p�i teplotách v oblasti te�ení se musí stanovit pr�m�rné hodnoty meze pevnosti p�i 

te�ení v souladu s postupem uvedeným v norm� ISO 6303 [2].  

Doba do lomu u nejdelší creepové zkoušky musí podle [2] dosáhnout alespo� jedné 

t�etiny požadované projektové životnosti. Pokud budeme tedy uvažovat, že je konstrukce 

projektovaná na 100 000 provozních hodin, musí nejdelší creepová zkouška dosáhnout aspo�

30 000 hodin (asi 4 roky) a v p�ípad�, že je projektová životnost za�ízení stanovena na 

200 000 hodin pak cca. 65 000 hodin (tedy asi  9 let).  

Povinností dodavatele materiálu je p�itom poskytnout výrobci kotle písemné 

prohlášení uvád�jící, že dodaný výrobek spl�uje stanovené vlastnosti a že výrobní procesy 

jsou stejné jako u ocelí, na nichž byly získány výsledky požadovaných zkoušek v�etn�

creepových charakteristik. Takovéto ov��ování creepových vlastností nem�že být ze strany 

zákazník� u konkrétních výrobk� (taveb) požadováno, nebo� jde o finan�n� a �asov� náro�ný 

proces. Proto dochází k situacím, kdy materiál i komponenta vyrobená z t�chto taveb jsou 

v�tšinou už dávno provozovány, p�i�emž první v�rohodné výsledky creepových zkoušek 

nejsou ješt� k dispozici. V sou�asné dob� tedy dodavatelé materiálu stále �ast�ji p�icházejí 

s myšlenkou, provád�t pro ov��ování creepových vlastností pouze krátkodobé creepové 

zkoušky, jejichž doba do lomu se omezuje nap�íklad jen na hodnotu 3 000 hodin. V této 

bakalá�ské práci bude na konkrétním p�íkladu oceli P 91 ukázáno, jak m�že práv� rozsah 
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creepových dat a zejména maximální délka jejich trvání ovlivnit výsledky zkoušek 

dlouhodobých creepových charakteristik. 
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I. TEORETICKÁ �ÁST 
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2 DEFORMACE A TE�ENÍ 

2.1 Deformace a definice te�ení 

V p�ípad� p�sobení statického vn�jšího namáhání na krystalickou látku, dochází 

k adjustaci atomové m�ížky, tak aby byla zachována rovnováha mezi p�sobícími vn�jšími 

silami a meziatomovými silami. Takováto adjustace atomové m�ížky se projevuje jako 

deformace. Deformace vede k posunutím, která lze makroskopicky m��it [3]. 

P�i jednoosém tahu se pom�rné prodloužení �asto po�ítá jako nominální prodloužení �

odpovídající délkové zm�n� dl p�vodní m�rné délky 0l  m��ené ve sm�ru p�sobící síly [3], 

,
l

ll

l

dl

0

0

0

l

l0

−
=�=ε              (1) 

Nominální pom�rné prodloužení � se �asto vztahuje k nominálnímu nap�tí �, které odpovídá 

po�áte�nímu pr��ezu t�lesa (� = 0) [3]. 

  

Délková zm�na dl m�že být vztažena k okamžité délce l, �ímž získáme skute�né 

pom�rné prodloužení, které se vztahuje k nap�tí odpovídajícímu okamžitému pr��ezu, tedy ke 

„skute�nému“ nap�tí [3].  

( ),1ln
l

l
ln

l

dl

0

l

l
l

0

εε +==�=              (2) 

P�sobení aplikovaného nap�tí na t�leso vyvolává odezvu v podob� elastické, 

anelastické a plastické deformace, které se uskute��ují simultánn� a obecn� závisí na velikosti 

nap�tí, teplot�, struktu�e a p�ípadn� na rychlosti deformace dt/dεε =� [3,4]. 

cpe εεεε ++= ,             (3) 

kde: ε  - celková deformace 

eε  - elastická deformace, 

pε  - plastická deformace nezávislá na dob�, 

cε  - plastická deformace závislá na dob�. 

Elastická nebo také pružná deformace vzniká v okamžiku aplikace nap�tí a zaniká 

v okamžiku odstran�ní aplikovaného nap�tí. Elastická deformace je vratná a �asov� nezávislá. 
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Anelastická deformace je rovn�ž jako elastická deformace vratná, ale na rozdíl od ní už je 

�asov� závislá. Plastická deformace je deformace nevrtaná a vede k trvalé zm�n� tvaru t�lesa. 

Je tvo�ena sou�tem dvou složek: �asov� nezávislou složkou plastické deformace „okamžité“ - 

0ε  (tj.po�áte�ní) a �asov� závislou složkou plastické deformace ε  [3,4], 

,0c εεε +=               (4) 

kde: cε  - celková plastická deformace, 

0ε  - okamžitá plastická deformace, 

ε  - �asov� závislá složka plastické deformace. 

Tato druhá složka plastické deformace materiálu se ozna�uje jako te�ení, nebo-li 

taktéž creep [4]. 

�ast�ji se m�žeme setkat s jinou definicí: Te�ení je pomalá a nep�etržit� probíhající 

plastická deformace, uskute��ující se p�i konstantní teplot� a konstantním nap�tí (anebo 

konstantním zatížení) v závislosti na �ase. 

2.2 Závislost creepové deformace na �ase. 

Graficky zobrazená závislosti pom�rného prodloužení (deformace) na �ase se nazývá 

creepovou k�ivkou. V závislosti na teplot� a nap�tí je možno rozlišit t�i druhy te�ení [4]: 

• nízkoteplotní logaritmické probíhající p�i T ≤  0,3 Tt, kde Tt zna�í teplotu tavení, 

• vysokoteplotní, probíhající p�i T ≈  0,4 Tt a výše, 

• difúzní te�ení, uskute��ující se p�i p�sobení vysoké teploty (T ≥  0,9 Tt).  

Obr. 1. Schéma reprezentující chování materiál� za nízké teploty T ≤  0,3 Tt a klasická k�ivka te�ení materiál�

p�i teplot� nad 0,4 Tt [4] 
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Z obrázku 1 je z�ejmé, že u zkoušek te�ení dochází bezprost�edn� po zatížení vzorku 

k okamžité deformaci 0ε  a nezávisle na �ase nastává okamžitá plastická deformace, která se 

s probíhající dobou neustále zv�tšuje [4]. 

2.2.1 Nízkoteplotní te�ení 

Empirickým popisem lze vyjád�it závislost rychlosti te�ení ε�  na �ase pomocí 

mocninné �ady ve tvaru [3], 

� −=
i

n
i ,ta iε�               (5) 

kde: ia  a in  - funkce teploty a nap�tí.  

Ve v�tšin� p�ípad� je 1n0 i ≤≤  a obecn� klesá se vzr�stající teplotou. P�i nízkých 

homologických teplotách1 je �asto pozorována logaritmická závislost pom�rného prodloužení 

na �ase – logaritmický �asový zákon. Dosadíme-li do rovnice (5) za �len n = 1 a její 

následnou integrací dostaneme závislost deformace na �ase u nízkoteplotního te�ení, 

probíhajícího  p�i T ≤  0,3 Tt ve tvaru [3,5], 

( ) ( ) ,1tlnt 0εγαε ++=             (6) 

kde:  	 a 
 – konstanty, 

0ε  - je okamžitá deformace vyvolaná ihned po zatížení, tedy v �ase t = 0.  

Po po�áte�ním rychlém nár�stu dochází ke stabilizaci deformace, která se i po 

uplynutí dlouhé doby nemusí m�nit (obr. 1). Tento mechanismus se �asto ozna�uje pojmem 

logaritmický creep podle logaritmického charakteru �asov� závislé složky plastické 

deformace ( )tε . Rychlost logaritmického nízkoteplotního te�ení m�žeme stanovit z první 

derivace rovnice (6) podle �asu [5], 

1t
exp

dt

d 0

+
=�

�

�
�
�

� −
−==

γ

αγ

α

εε
αγε

ε
� .          (7) 

Rychlost deformace u nízkoteplotního te�ení klesá z po�áte�ní hodnoty αγ  po 

uplynutí dostate�n� dlouhé doby t �∞  až na nulu (obr. 2). Te�ení tedy zaniká ve chvíli 

dosažení jisté hodnoty deformace, která se už s rostoucím �asem nem�ní. Jako p�íklady 
                                                
1 Homologická teplota je definována jako pom�r T/Tt, kde Tt zna�í teplotu tavení v Kelvinech. 
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nízkoteplotního te�ení, které se chovají podle logaritmického zákona (rov. 6), je možno uvést 

Cu, Al p�i teplotách nižších než 200 K, n�které kovy s HCP m�ížkou, ale i skelné materiály a 

eleastomery [5]. 

Obr. 2. Základní typy závislostí rychlosti deformace na �ase p�i te�eni [3] 

2.2.2 Vysokoteplotní te�ení 

Z technického hlediska má nejv�tší význam práv� vysokoteplotní te�ení. Na k�ivce 

vysokoteplotního te�ení (když 4,0T ≥ tT , teplota tání pro železo = 1811 K) (obr. 3) jsou 

v závislosti deformace na �ase rozlišovány t�i základní charakteristické oblasti, které 

odpovídají [4]: 

• I. stadium – primární (nestacionární) te�ení 

• II. stadium – stacionární (ustálené) te�ení 

• III. stadium – zrychlené te�ení 

Obr. 3. Schématické k�ivky te�ení. S r�stem teploty/nap�tí nastává zvýšení rychlosti te�ení a zúžení II. stadia [4] 



- 10 - 

2.2.2.1 Primární (nestacionární) te�ení 

V tomto prvním stádiu po okamžitém prodloužení dochází k r�stu creepové 

deformace, p�i�emž rychlost deformace s �asem klesá, v d�sledku zvyšování hustoty dislokací 

p�i sou�asné tvorb� nízkoúhlových hranic a subzrn. P�i nízkých homologických teplotách se 

uskute��uje pouze toto stádium a tvar k�ivky odpovídá logaritmickému te�ení (obr. 1) [3,4]. 

�asová závislost deformace primárního te�ení se v�tšinou �ídí obecným Andradeovým 

zákonem ve tvaru [5], 

( ) ,tt 0
´m

a εβε +=                         (8) 

kde: aβ  - konstanta,  

0ε  - okamžitá deformace 

m´ - exponent. 

Hodnota exponentu m´ závisí na nap��ov� deforma�ním chování materiálu. U 

polymer� se pohybuje v rozmezí od 0,05 do 0,25 a u kov� v rozmezí od 0,25 do 0,67, 

nej�ast�ji se však udává, že m´ = 1/3. Tato hodnota se udává i v p�vodním Andradeov�

zákon�, který lze popsat jediným �lenem rov. (5) s n = 2/3. �asová závislost prodloužení p�i 

te�ení je vyjád�ena vztahem [3,5], 

( ) .tt 0
3/1

a εβε +=                         (9) 

Rychlost primárního te�ení kovových materiál� je proto poté dána derivací rov. (9) 

podle �asu [5], 

( ) ( ) ( ) .
3

t
3/1

dt

td
t

3/2
a2

0
3

a

−
−

=−==
β

εεβ
ε

ε�                               (10) 

2.2.2.2 Stacionární (ustálené) te�ení 

V druhém stádiu vysokoteplotního te�ení dochází k tomu, že se rychlost te�ení 

s �asem nem�ní. Tato rychlost se ozna�uje jako rychlost stacionárního �i sekundárního te�ení 

sε� . Stacionární te�ení se m�že uskute��ovat jen p�i dostate�n� vysokých teplotách, p�i nichž 

je vytvo�ena rovnováha mezi procesy zpevn�ní a zotavení. Z hlediska inženýrského p�ístupu a 

životnosti materiálu je toto stádium ustáleného te�ení nejd�ležit�jší, i když o životnosti p�i 

te�ení v d�sledku vnit�ního poškození se rozhoduje koncem II. stadia a ve III. stadiu [3,4].  
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Pro II. stádiu vysokoteplotního te�ení je v rov. (5) n = 0 a stacionární te�ení bude 

popsáno vztahem [5], 

( ) ,tt 0s εεε += �                       (11)  

kde: sε�  - rychlost stacionárního te�ení.  

Jestliže se uskute��ují ob� stádia vysokoteplotního te�ení, tedy jak stádium 

primárního, tak i stádium stacionárního te�ení, pak lze závislost deformace na �ase vyjád�it ve 

tvaru lineární kombinace rovnic (9) a (11) [5], 

( ) .ttt 0s
3/1

a εεβε ++= �                      (12) 

P�i p�sobení nízkých hodnot nap�tí existuje u vysokoteplotního te�ení pom�rn� dlouhé 

stádium stacionárního te�ení. S rostoucím nap�tím se toto stadium zkracuje a pokud nap�tí 

resp. teploty dosahují vysokých hodnot, m�že II. stadium zcela zaniknout a pak po I. stadiu 

nastupuje p�ímo III. stadium. V tomto p�ípad� lze definovat minimální rychlost te�ení mε� . 

Vychází se z p�edpokladu, že minimální rychlost te�ení je ekvivalentní rychlosti stacionárního 

te�ení sε� , nebo� II. stadium se redukuje na inflexní bod k�ivky � vs. t (obr. 3) [3]. 

2.2.2.3 Zrychlené te�ení 

Ve t�etím stádiu rychlost te�ení s �asem intenzivn� vzr�stá. Zvýšení rychlosti te�ení je 

spojené s rozvojem vnit�ního poškození, zejména se vznikem kavit a mikrotrhlin, které vedou 

k p�etržení vzorku [4]. 

Pro III. stadium vysokoteplotního te�ení, je v�tšinou deformace vyjád�ena mocninou 

funkcí �asu ve tvaru [5], 

,t ´´mδε =             (13) 

kde: m´´ > 1 a obvykle m´´ = 3. 

Závislost deformace na �ase u vysokoteplotního te�ení p�i uvažování všech t�í stádií 

lze popsat rovnicí [5,6], 

( ) ,tttt 0s
3/1

a
3 εεβδε +++= �                                (14) 
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Nízkoteplotní te�ení nem�že výrazn� ovlivnit mezní stav lomové nestability, jelikož 

creepová deformace je pod mezí p�ípustné deformace strojních �ástí a konstrukcí 

exploatovaných za nízkých teplot a p�i nízkých hodnotách nap�tí. V p�ípad� te�ení bez 

výrazného II. stadia, p�i teplot� od 0,8 do 0,9 tT  a vysokém aplikovaném nap�tí, se materiál 

nehodí pro technické aplikace. Proto je pro životnost strojních �ástí nebo konstrukce 

rozhodující vysokoteplotního te�ení a jeho druhé stadium ustáleného te�ení. První stádium se 

vyzna�uje pom�rn� krátkou dobou a t�etí stadium odpadá z d�vodu nízké bezpe�nosti 

materiálu p�i namáhání [4,5,6]. 

2.3 Mechanismy deformace v procesu te�ení 

Mechanismy zp�sobující te�ení jsou pro r�zné skupiny materiál� velmi rozdílné. 

Dokonce i pro stejný materiál m�že být mechanismus te�ení r�zný podle toho, jaké jsou 

podmínky zat�žování (teplota, nap�tí). Základní p�í�inou �asové závislosti deformace je 

pohyb atom�, vakancí nebo molekul v pevné fázi vyvolaný tepelnou aktivací. Creepové 

chování materiálu je podmín�no procesy, které pat�í do kategorie difúze. Te�ení kovových 

materiál� se p�i homologických teplotách vyšších než asi 0,4 až 0,85 realizuje rozdílnými 

mechanismy, které m�žeme roz�lenit do dvou základních skupin [4,7]: 

	 disloka�ní te�ení, které uskute��uje p�i vyšších hodnotách aplikovaného nap�tí �/G > 

510− , kde G je modul pružnosti ve smyku. Za t�chto podmínek probíhá plastická 

deformace p�i te�ení bu m�ížkou nebo jádry dislokací (17) [4,5]. 

	 difúzní te�ení, které probíhá p�i relativn� nízkém aplikovaném nap�tí �/G < 510− . 

Difúzní te�ení se m�že uskute��ovat jednak m�ížkovou difúzí, známou jako tzv. 

Nabarro-Herringovo te�ení (15) a jednak difúzí po hranicích zrn, ozna�ovanou jako 

tzv. Cobleovo te�ení (16) [4,5]. 

,
RT

Q
expD

kTd
A V

V2NHNH 

�

�

�

�
−


�

�

�

� Ω
=

σ
ε�                                (15) 

,
RT

Q
expD

kTd

W
A B

B3CoCo 

�

�

�

�
−


�

�

�
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=

σ
ε�                                (16) 
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Q
expD

kT
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Vd 

�

�

�

�
−


�

�

�

�
=ε�                                 (17) 

kde: � – atomový objem, 

 k – Boltzmanova konstanta,  
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 ,QV BQ  - aktiva�ní energie objemové samodifúze a po hranicích zrn, 

 ,DV BD  - sou�initel samodifúze, 

 W – ší�ka hranice zrna, 

 b – Burgers�v vektor. 

Trvalé pom�rné prodloužení �, m��ené p�i zkoušce te�ení v tahu, je tedy obecn�

tvo�eno n�kolika složkami [3], 

,vdgbndc εεεεεε ++++=                      (18) 

kde: ,dcε ,nε ,gbε dε  a vε  ozna�ují v uvedeném po�adí pom�rná prodloužení vyvolaná 

disloka�ním skluzem, nekonzervativním pohybem dislokací, pokluzy na hranicích zrn, 

nap�tím usm�rn�nou difúzí vakancí a vznikem a r�stem mezikrystalových dutin. 

2.3.1 Deforma�ní mapy 

Ne všechny uvažované mechanismy p�sobící na pr�b�h te�ení jsou vzájemn�

nezávislé, jak se �asto p�edpokládá. P�edstavu o tom, který z možných mechanism� te�ení má 

v rozhodujícím stupni vliv na rychlost te�ení v reálných podmínkách zkoušek nebo provozu, 

poskytují deforma�ní mapy, zavedené Ashbym [8], jejichž prvotním vzorem byl „diagram 

te�ení“ podle Weertmana [9], uvedený na obr. 4. 

Obr. 4. Diagram výskytu typ� mechanism� te�ení železa [4] 
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Konstrukce deforma�ních map spo�ívá na p�edpokladu, že uvažované deforma�ní 

mechanismy jsou navzájem nezávislé a vycházejí ze základních rovnic, popisující závislosti 

rychlosti te�ení, zp�sobeného jednotlivými mechanismy, na teplot� a nap�tí, st�edním 

pr�m�ru zrna a p�ípadn� na jiných parametrech struktury. Každé z polí deformací 

reprezentuje obor podmínek resp. parametr�, p�i kterých daný mechanismus deformace 

rozhodujícím zp�sobem p�ispívá k rychlosti deformace. Hranice dvou sousedních polí mapy 

p�edstavují podmínky, p�i kterých deforma�ní mechanismy t�mto polím odpovídající, 

rozhodují o rychlosti deformace ve stejné mí�e [3,4,10]. 

P�íklad deforma�ní mapy je uveden na obr. 5. Deforma�ní mapa je vždy sestrojena 

v semilogaritmických sou�adnicích: nap�tí normované ke smykovému modulu �/G – 

homologická teplota mT/T , kde mT  udává teplotu tavení, pro daný st�ední pr�m�r zrna. 

Shora je deforma�ní mapa omezena teoretickou (ideální) pevností. Pokud deformace probíhá 

za nízké teploty a p�i vysokých nap�tích, pak se uskute��uje p�edevším disloka�ním skluzem 

a to bez ú�asti zotavení – pole A na obr. 5 [3,4,5]. 

Obr. 5. P�íklad deforma�ní mapy. �istý nikl, st�ední pr�m�r zrna d = 1 mm [3] 

Pole B (difúze jádry dislokací) a pole C (difúze m�ížkou) reprezentují obor vn�jších 

podmínek, p�i kterých p�evládá disloka�ní te�ení, zatímco v poli D a E dominuje difúzní 

Nabarro-Herringovo resp. Cobleovo te�ení. 

Na map� (obr. 5) jsou zakresleny k�ivky konstantních rychlostí deformace. V poli A se 

jedná o rychlosti p�i tahové zkoušce, v polích B, C, D a E jde o rychlosti stacionárního te�ení. 

P�i sestrojování deforma�ních map nejsou posuzovány jako odd�lený mechanismus 
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deformace pokluzy po hranicích zrn, nebo� neexistuje obor vn�jších podmínek, p�i kterých by 

pokluzy po hranicích zrn dominovaly. Taktéž se p�i sestavování deforma�ních map nebere 

ohled na deforma�ní mechanismus spo�ívající na pohybu hranových dislokací (Nabarrovo 

te�ení) [3]. 

2.4 Závislost rychlosti stacionárního te�ení na aplikovaném nap�tí 

Obecn� lze vyjád�it rychlost te�ení jako funkci t�í základních parametr� [4], 

( )t,T,f3s σε =� .                        (19) 

Tuto rovnici m�žeme upravit, nebo� parametr �asu v sob� obsahuje vnit�ní parametry 

materiálu, tj. strukturní stav iS  a stav vnit�ního poškození �. V takto upravené rovnici bude 

mít rychlost te�ení v celém jeho rozsahu tvar [4], 

( )ϖσε ,S,T,f i5s =� .           (20) 

Rychlost stacionárního te�ení sε�  se s prodlužováním doby do lomu a deformace 

nem�ní (obr. 2), proto je možné rovnici (19) zredukovat na vztah [4], 

( )T,fs σε =� .            (21) 

Rychlost stacionárního te�ení sε�  je jedním z nejd�ležit�jších parametr� te�ení, který 

se vztahuje k II. stadiu vysokoteplotního te�ení, rozhodujícím o životnosti materiálu. 

Závislost rychlosti stacionárního te�ení na aplikovaném nap�tí (obr. 6) lze charakterizovat 

nap��ovým exponentem n ve tvaru [3,4], 



�

�

�

�

∂

∂
=

σ

ε

ln

ln
n s� .            (22) 

V p�ípad� difúzního te�ení �istých kov� je hodnota n = 1, zatímco pro disloka�ní 

te�ení �istých kov� je typická hodnota n = 5. Rychlost stacionárního te�ení m�žeme vyjád�it 

r�znými zp�soby vzhledem k úrovni nap�tí [4,6]. 
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Obr. 6. Exponenciální závislost rychlosti stacionárního te�ení na teplot� [4] 

2.4.1 Nízká hodnota aplikovaného nap�tí 

Pro nízkou a st�ední úrove� nap�tí se užívá mocninný vztah [4], 

,A n
1s σε =�             (23) 

kde: n - se pohybuje v závislosti na nap��ovém intervalu v�tšinou od 1 do 5, p�i�emž 

hodnota n roste se vzr�stajícím nap�tím, 

1A  - materiálová konstanta pro danou teplotu. 

Závislost normované rychlosti stacionárního te�ení sε� /DL, kde DL je koeficient difuze 

vakancí m�ížkou, na normovaném nap�tí je pro Al uvedena na obr. 7, z kterého vyplývá, že 

rov. (23) vyhovuje experimentálním hodnotám jen do normovaného nap�tí �/E = 4105,2 −⋅ , 

jenž p�edstavuje u Al asi 20 MPa [3,5]. 

2.4.2 Vyšší hodnota aplikovaného nap�tí 

Pro vyšší nap�tí se k popisu nap��ové závislosti rychlosti stacionárního te�ení jeví 

adekvátn�ji exponenciální závislost Garofalova [4], 

( ),expA 2s ασε =�            (24) 

kde:  2A  a 	 - konstanty pro danou teplotu a materiál. 

Rov. (24) odpovídá lineární nap��ové závislosti rychlosti stacionárního te�ení 

v semilogaritmických sou�adnicích pro normovaná nap�tí vyšší než 4105,1 −⋅ , což je uvedeno 

na obr. 7b. Pro nižší nap�tí už není rov. (24) adekvátní, jelikož rychlost te�ení klesá rychleji 

[3,5]. 



- 17 - 

2.4.3 Unifikovaná závislost 

Pánové Sellars a McTegart navrhli pro stanovení sε�  unifikovanou závislost, která 

v závislosti na tom, zda je nap�tí relativn� nízké nebo vysoké, nabývá tvar mocninného nebo 

exponenciálního zákona [4], 

( )[ ] ,sinhA n
3s βσε =�            (25) 

kde:  3A , � a n - konstanty pro danou teplotu a materiál. 

Na obr. 7c je u hliníku pomocí tohoto vztahu popsána závislost rychlosti stacionárního 

te�ení na nap�tí v rozmezí od �/E = 5103 −⋅  do 4104 −⋅  [3,5]. 

Parametry 	 a � uvedené v p�edešlých vztazích jsou závislé na teplot�, nikoliv už však 

na stavu nap�tí, zatímco vliv struktury na mechanismy zpevn�ní a plastické deformace 

uvád�jí konstanty 31A −  [4]. 

Obr. 7. Normová rychlost stacionárního creepu na normovaném nap�tí pro Al [5] 

Podobný vliv na rychlost vysokoteplotního te�ení jako má r�st nap�tí, m�žeme 

p�edpokládat i u teploty, zvlášt� p�i teplotách vyšších než 1/3 tT  [5]. 
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2.5 Závislost rychlosti stacionárního te�ení na teplot�

Korigovanou rychlost deformace zohled�ující teplotu popisuje Zener-Hollomon�v 

parametr Z podle rovnice [4], 

,
RT

Q
exp.Z cε�=            (26) 

kde:  cQ - aktiva�ní energie te�ení 

 R – univerzální plynová konstanta (8,314 11KJmol −− ) 

Jestliže je teplota te�ení > (1/3)Tt , te�ení bude �ízené zotavením, protože hodnota 

teploty je dosta�ující pro iniciaci tepeln� aktivovaných proces�, mezi které pat�í šplhání a 

p�í�ný kluz dislokací. Rychlost te�ení popisuje p�i t�chto podmínkách obecná Arrheniova 

závislost ve tvaru [4,11], 

.
RT

Q
expA c 


�

�

�

�
−=ε�            (27) 

Rychlost stacionárního te�ení sε�  se s prodlužováním doby do lomu a deformace 

nem�ní (rov. (21)), a proto tedy pro zjednodušení m�žeme uvažovat rychlost stacionárního 

te�ení sε�  odd�len� jako závislost [4], 

( ) ( )Ts νσµε =� .           (28) 

Závislost )T(s νε =∝ p�i zkouškách te�ení za stálého nap�tí charakterizují obrázky 8 a 

9. Na obr. 8 je patrné, že charakter závislosti deformace na �ase se u vysokoteplotního te�ení 

s rostoucí teplotou m�ní obdobn� jako p�i zm�n� p�sobícího nap�tí. Tento postup (obr. 8) 

vede k lineární závislosti slnε  na 1/T (obr. 9) [4,11], 

( ),T/1ln s −∝ε�            (29) 

z �ehož vyplývá, že rychlost te�ení roste exponenciáln� s teplotou [4]. 
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Obr. 8. Schématické k�ivky te�ení p�i stejném nap�tí vyzna�ující rychlost stacionárního te�ení ,,,, 4321 εεεε ���� p�i 

teplot� 4321 TTTT >>>  zp�sobující odpovídající nár�st sε� a zkrácení doby do p�etržení tz [4] 

Obr. 9. Exponenciální závislost rychlosti stacionárního te�ení na teplot� [12] 

Pro dvousložkovou závislost mezi �asem do lomu tf a nap�tím m�žeme rovn�ž 

definovat nap��ový exponent, který je obdobou nap��ového, definovaného vztahem (22) [13], 

σln

tln
n f

∂

∂
=∗ .            (30) 

 Mezi minimální rychlostí te�ení ve stacionárním stavu sε�  a dobou do lomu ft  platí 

závislost Monkmann – Grantova ve tvaru [4,13], 

ct f
m
s =⋅ε� ,            (31) 

kde: m,c – materiálové konstanty. 

Za p�edpokladu platnosti Monkmanova-Grantova vztahu lze vyjád�it souvislost 

exponentu n a ∗n  vztahem [14], 

 ,nkn ⋅=− ∗             (32) 
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kde: k – materiálov� závislá konstanta. 

2.5.1 Aktiva�ní energie te�ení 

Te�ení zahrnuje tepeln� aktivované procesy resp. tepeln� aktivované mechanismy, 

p�sobící v atomovém m��ítku a jestliže jeden z t�chto mechanism� dominuje nad všemi 

ostatními, a tedy �ídí rychlost te�ení, která bude probíhat proporcionáln� ke �lenu                

exp (-Qc/RT) z rov. (27). Aktiva�ní energie te�ení Qc bude totožná s aktiva�ní energií tohoto 

mechanismu. Závislost aktiva�ní energie na teplot� te�ení pro t�i r�zné rychlosti deformace je 

pro hliník uvedena na obr. 10, z kterého je z�ejmé, že každá z t�chto k�ivek se vyzna�uje 

t�emi charakteristickými oblastmi [3,5,6].  

Obr. 10. Závislost aktiva�ní energie creepu na teplot� a na rychlosti deformace pro �istý hliník [5] 

V první oblasti, p�i relativn� nízkých teplotách, je aktiva�ní energie Qc nízká a �ídícím 

mechanismem te�ení je te�ení difúzní. Ve druhé oblasti je patrné, že i p�es vzr�stající teplotu 

dochází ke zpomalení r�stu aktiva�ní energie a te�ení se uskute��uje srovnatelnou m�rou 

kombinací disloka�ního a difúzního mechanismu te�ení. Ve t�etím stadiu je te�ení op�t �ízeno 

pouze jedním mechanismem te�ení, a to disloka�ním [5]. 

Jak vyplývá z rov. (27), závislost slnε�  na 1/T je lineární a aktiva�ní energie Qc je tedy 

rovna R násobku sm�rnice této závislosti. P�íklad vztahu mezi rychlostí stacionárního te�ení 

zirkonia sε�  a teplotou T pro r�zná nap�tí je uveden na obr. 11. P�i teplotách vyšších než Ta

jsou p�ímky odpovídající závislosti slnε�  na 1/T  vzájemn� rovnob�žné a aktiva�ní energie Qc

nebude záviset na p�sobícím nap�tí. P�i teplotách nižších než Ta bude naopak aktiva�ní 

energie Qc nap��ov� závislá [3,5]. 
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Obr. 11. P�íklad relace mezi rychlostí stacionárního creepu zirkonia sε�  a teplotou T pro r�zná nap�tí �. Ta

zna�í teplotu, pod níž je zdánlivá aktiva�ní energie creepu nap�	ov� závislá [3] 

Rovnici rychlosti stacionárního te�ení, která by zohled�ovala vliv obou hlavních 

faktor�, teploty a p�sobícího nap�tí, lze napsat ve tvaru [4], 

( ) �
�

�
�
�

�
−⋅=

RT

Q
expfA c

s σε� ,          (33) 

kde: A – konstanta zachycující vliv struktury pro daný materiál 

 f(�) – funkce p�sobícího nap�tí. 

Funkce f(�) nabývá tvar rovn. (23), (24), resp. (25) v závislosti na intervalu nízkých 

nap�tí, st�edních nebo vysokých nap�tí. U v�tšinu technických materiál� se p�iklání 

k mocninné funkci f(�) = �n [5,14]. 
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3 CREEPOVÉ CHARAKTERISTIKY A METODY JEJICH 

ZKOUŠENÍ 

3.1 Nejvýznamn�jší creepové charakteristiky 

K�ivka te�ení �-t (pro danou teplotu a nap�tí) je první základní charakteristikou 

odolnosti materiálu proti te�ení, která je jediným úplným zp�sobem popisujícím základní 

vlastnosti materiálu ze zvýšené teploty [4]. 

Druhou materiálovou charakteristikou p�edstavující pevnost (odolnost) p�i te�ení 

je závislost � – t vyzna�ená pro konstantní teploty. 

Obr. 12. Schématické charakteristiky odolnosti materiál� proti te�ení v systému � – t [4] 

Creepovou zkouškou ur�ujeme tyto mechanické charakteristiky [15]: 

• Mez pevnost p�i te�ení mTR , 

• Mez te�ení TR , 

• Relaxace - zbytkové nap�tí RZR  je nap�tí, které p�sobí po daném �ase a p�i dané  

teplot� zkoušky. 

3.1.1 Mez pevnosti p�i te�ení 

Další základní charakteristiku odolnosti materiálu proti te�ení p�edstavuje mez 

pevnosti p�i te�ení na teplot� t/mTR  = f(T) (obr. 13) [4]. 
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Obr. 13. Schématické charakteristiky pevnosti p�i te�ení materiál� v soustav� RmT/t  - T [4] 

Mez pevnost p�i te�ení T/t/R mT  m�žeme charakterizovat jako stálé zatížení d�lené 

po�áte�ním pr��ezem vzorku, které po uplynutí p�sobení doby t a p�i dané teplot� T, má za 

následek p�etržení vzorku. Obvykle se pod dobou t uvažuje hodnota 510  hodin a mez 

pevnosti p�i te�ení se ozna�uje jako T/10/R 5
mT , kde T je op�t teplota zkoušení. Se zvyšující 

se teplotou zkoušky te�ení dochází k výrazném poklesu meze pevnosti p�i te�ení, jak to 

ukazuje obr. 14 [4,5]. 

Obr. 14. Závislost meze pevnosti p�i creepu na �ase pro �istý titan [5] 
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3.1.2 Mez te�ení 

Další d�ležitou charakteristikou je hodnota meze te�ení T/t/R X , jež se používá 

v p�ípadech, kde nejsou p�ípustné ur�ité trvalé deformace, a lze ji vyjád�it jako zatížení d�lené 

po�áte�ním pr��ezem vzorku, které po uplynutí doby t a p�i dané teplot� T má za následek 

trvalou deformaci X vzorku. Obvykle se X volí v rozmezí od 0,2 do 1,0%. Jako p�íklad je 

možné uvést mez te�ení pro konstrukce turbín, kde práv� X = 0,2% a pro konstrukce kotl�, 

kde X = 1%. P�íklady hodnot meze pevnosti p�i te�ení a meze te�ení pro vybrané materiály 

jsou uvedeny v tab. 1 [4,16]. 

Tabulka 1. Mez pevnosti p�i creepu a mez creepu vybraných konstruk�ních materiál� [5]. 

Hodnota meze pevnosti p�i te�ení stanovuje základ pevnostních výpo�t� dovolených 

nap�tí sou�ástí, které pracují v podmínkách te�ení, tzn. za teploty vyšší, než je mezní teplota 
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Tg, která je pro daný materiál vyzna�ena pr�se�íkem minimální hodnoty meze kluzu 

( )2,0RR pe  a �asové pevnosti p�i te�ení T/t/mTR  (obr. 15) [4]. 

Obr. 15. Stanovení mezní teploty Tg a její pr�m�rné hodnoty pro standardní žáropevné oceli [4] 

U ocelí a slitiny, které jsou nazývány žáropevnými, se konstatuje, že pracují 

v podmínkách te�ení, nebo� teplota jejich použití je vyšší, než hodnota mezní teploty Tg [4]. 

3.2 Zkoušky te�ení – obecný p�ehled 

Zkoušky te�ení jsou provád�ny s m��ením deformace a do p�etržení vzorku a to bu

p�i konstantním zatížení nebo p�i konstantním nap�tí a to p�edevším v tahu, i když jsou 

normovány i zkoušky v ohybu a tlaku. Sleduje se protažení zkušebního vzorku v r�zných 

�asových intervalech a ze získaných hodnot se sestrojuje k�ivka te�ení (kap.2.2). Jiný typ 

zkoušek, ozna�ovaných jako zkoušky relaxace, spo�ívá na deformaci vzork� na ur�itou 

hodnotu, potom je nap�tí snižováno v závislosti na �ase tak, aby byla spln�na podmínka: 

„deformace = konstanta“ [3,4,7]. 

Stroje pro provád�ní zkoušek te�ení musí obecn� spl�ovat podmínky rovnom�rného 

oh�evu zkušební ty�e, p�esné m��ení deformace a dodržování konstantní teploty a nap�tí 

b�hem konání zkoušky a p�itom vydržet dlouhodobé zkoušky i n�kolik let. Zat�žující síla u 

zkušebního stroje musí být aplikovaná podél osy zkušební ty�e a sou�asn� udržovat 

nežádoucí ohyb �i zkroucení zkušební ty�e na minimu. Pro provád�ní zkoušek te�ení se 

užívají zkušební stroje bu jednotkové nebo hromadné, které jsou ur�eny pro v�tší po�et 

zkušebních ty�í [5,16]. 
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Vzorky pro zkoušky te�ení se liší délkou a pr�m�rem vzhledem k typu zkoušky. U 

zkoušek, kde se m��í deformace, se používají vzorky s m�rnou délkou 10-násobku pr�m�ru 8 

nebo 10 mm, kdežto u zkoušek do porušení se používají krátké standardní nebo malé vzorky o 

pr�m�ru v rozmezí od 2 do 6 mm. Vzorky mívají podobn� jako u zkoušek v tahu tvar ty�e 

s kruhovým pr��ez a závitovým upínáním hlavy, které bývá p�izp�sobené k upínacím �elistem 

stroje a k jeho rozsahu zatížení. Zkušební t�lesa se p�ed zkouškou prom��í, aby mohl být 

vypo�ten pr��ez a až pak se teprve ozna�ují ryskami. V p�ípad� optické m��ení deformace se 

na zkušebních t�lesech vyzna�uje p�vodní délka kovovými svorkami s ryskou nebo se 

nakreslí inertní stálou barvou jemné vlasové rysky [4,16].  

Termostat musí rovn�ž spl�ovat podmínku, aby vydržel pracovat n�kolik tisíc hodin 

až �adu let, a proto všechny prvky regula�ního systému musí být prov��eny a duplicitn�

osazeny signalizací, která v p�ípad� špatného chodu stroje ohlásí varování [16]. 

U za�ízení pro m��ení deformace se vyžaduje p�esnost ±  1% celkové m��ené 

deformace. P�i zkouškách až do p�etržení se obvykle používá katetometr a provede se takové 

bezpe�nostní opat�ení, které bude zabra�ovat poškození za�ízení p�i p�ípadném p�etržení 

vzorku a minimalizovat ovlivn�ní pr�b�h� vedlejších m��ení [16]. 

Už p�i zkouškách te�ení m�žeme výrazn� ovlivnit výsledky vyhodnocování zkoušek 

te�ení, a to správným stanovením parametr� zkoušení, mezi které m�žeme po�ítat [14]: 

a) Rozmezí zkušebních teplot a jejich po�et. 

P�i ur�ování rozmezí zkušebních teplot a jejich po�tu je t�eba brát v úvahu rozmezí 

budoucích pracovních teplot, p�i�emž maximální hodnota teploty zkoušení je p�i 

zkoušení na vzduchu omezena oxidací zkušebních vzork� (možnost odstranit pomocí 

inertní atmosféry). Dále je t�eba, aby dosažené výsledky zkoušek umožnily stanovit 

vliv nap�tí a teploty na zdánlivou aktiva�ní energii pro lom p�i te�ení [14].  

b) Rozmezí zkušebních nap�tí. 

P�i ur�ování rozmezí zkušebních nap�tí je t�eba brát v úvahu r�zné mechanismy te�ení 

(kap. 1.3) v závislosti na nap�tí, a proto je nutno provést rovnom�rné rozd�lení 

zkoušek te�ení do oblastí nízkých, vysokých, p�ípadn� velmi vysokých nap�tí. V 

p�ípad� omezení rozsahu zkoušení, se uplat�ují zkoušky p�i nízkých nap�tích, p�i�emž 

u nejnižší hodnoty nap�tí se požaduje, aby byla nižší než o�ekávaná mez pevnosti p�i 

te�ení p�i nejvyšší pracovní teplot� [14]. 
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c) Celkový rozsah zkoušení. 

V sou�asné dob� platí schéma, p�i kterém jsou zkoušky te�ení provád�ny na 4 až 6 

úrovních teploty, které jsou násobky �ísla 25 a p�i 4 až 7 hodnotách nap�tích 

odpovídajících každé teplot�, které se volí tak, aby nejkratší doba do lomu byla asi  

200 hodin a aby alespo� 4 zkoušky p�i r�zných teplotách dosáhly minimáln� 10 000 

hodin. Rychlost deformace p�i zkouškách te�ení nedosahuje vysokých hodnot a 

pohybuje se v závislosti na T a � v rozmezí od 1210−  do 310− 1s− . Co se týká nejvyšší 

teploty zkoušek te�ení, tak ta by nem�la p�edpokládanou pracovní teplotu p�evyšovat 

o více než 50˚C [4,14]. 

d) Extrapola�ní pom�r. 

Extrapola�ní pom�r se dá charakterizovat jako pom�r doby, na kterou nutno 

extrapolovat, k délce nejdelších zkoušek. Hodnota extrapola�ního pom�ru je velmi 

d�ležitým parametrem zkoušení ovliv�ující jeho p�esnost. P�vodn� se p�edpokládalo, 

že p�i použití parametrických rovnic bude možný extrapola�ní pom�r 100 až 1 000, ale 

s postupem �asu se jeho hodnota neustále snižovala a v sou�asné dob� se za 

p�ípustnou hodnotu považuje sou�initel extrapolace < 3 [2,14].  

3.2.1 Zkoušky te�ení p�i konstantním zatížení 

Zkoušky te�ení p�i konstantním zatížení s m��ením deformace a do p�etržení vzorku se 

užívají v technické praxi p�edevším pro stanovení meze te�ení, resp. meze pevnosti p�i te�ení. 

Zkušební vzorek je vystaven dlouhodobému zatížení p�i konstantní teplot� v nezm�n�ném 

prost�edí. P�i konstantním zatížení dochází v pr�b�hu zkoušky ke vzr�stu skute�ného vlivem 

zmenšování pr��ezu a také z d�vodu vzniku dutin – kavit �i trhlin na hranicích zrn [3]. 

U zkušebních za�ízení se používají uspo�ádání s p�ímým zat�žováním, složené z rám�, 

kde jsou zav�šeny �elisti, které slouží k upínání zkušebních t�les, kde na spodních �elistech je 

ve v�tšin� p�ípad� zav�šeno (upnuto) závaží (obr. 16) [16]. 
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Obr. 16. Schéma stroje s p�ímým zat�žováním pro zkoušky te�ení p�i konstantním zatížení (nap�tí) [16] 

1 – zkušební t�lísko, 2 – vn�jší obal temperan�ní komory, 3 – katetometr pro optické ode�ítání pr�b�hu 

deformace, 4 – temperan�ní komora, 5 – upínací �elisti.  

Jiný mechanismus používá pákový systém se závažím (obr. 17). 

Obr. 17. Schéma pákového zkušebního stroje pro zkoušky te�ení p�i konstantním zatížení (nap�tí) [10] 

3.2.2 Zkouška te�ení p�i konstantním nap�tí 

P�i základních studiích te�ení se využívá zkoušek p�i konstantním nap�tí, které se 

dosahuje pomocí vhodných mechanism�, nejznám�jší z nich je Andradeova profilová páka 

(obr. 18). Nap�tí se s prodloužením vzorku nem�ní, pokud je kontrakce pr��ezu podél jeho 

m�rné délky rovnom�rná a v pr�b�hu zkoušky se nem�ní ani jeho exponovaný objem – 

nevznikají dutiny [3,10]. 
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Obr. 18. Schéma aparatury používané Andradem pro zkoušky te�ení p�i konstantním skute�ném nap�tí [12] 

3.2.3 Porovnání zkoušek te�ení p�i konstantním zatížení a p�i konstantním 

nap�tí 

Obr. 19. Porovnání creepových k�ivek získaných zkouškami p�i konstantním zatížení (po�áte�ní nap�tí �a = 200 

MPa) – k�ivka A – a konstantním nap�tím (�= �a) – k�ivka B. Austenitická ocel 16 Cr – 12Ni – 2,5 Mo, 

teplota 873 K [3] 

Z obr. 19 je patrné, že minimální rychlosti te�ení je dosaženo u zkoušky p�i 

konstantním zatížení za dobu podstatn� kratší, než u zkoušky p�i konstantním nap�tí. 

Minimální rychlost te�ení je p�i konstantním zatížení vyšší než p�i konstantním nap�tí a �as 

do lomu je u zkoušek te�ení p�i konstantním nap�tí asi desetinásobkem �asu do lomu p�i 

konstantním zatížení. V grafu na obr. 19 není v d�sledek konstantního skute�ného nap�tí 

terciární stadium te�ení. Tento jev m�žeme vysv�tlit tak, že r�st rychlosti deformace v 
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 terciární oblasti k�ivek te�ení není zp�soben zm�nou vlastností materiálu, ale zmenšením 

pr��ezu, který je zatížen konstantní silou, což zp�sobuje nár�st nap�tí a také nár�st rychlosti 

deformace [3]. 
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4 EXTRAPOLACE VÝSLEDK� ZKOUŠEK TE�ENÍ 

V p�ípad� návrhu sou�ásti za�ízení, kde musí být uvažován creep, je projektovaná 

doba života za�ízení 20 a více let. Laboratorní zkoušky jsou �asov� zna�n� omezené, 

zpravidla 1 000 hodin (42 dní) nebo n�kdy 10 000 hodin (14 m�síc�), velice z�ídka se d�lají 

zkoušky 100 000 hod (11 let). Provád�ní dlouhodobých zkoušek je však velmi �asov� náro�né 

a neekonomické, proto se �asto objevují požadavky na provád�ní zkoušek pouze 

krátkodobého charakteru, ze kterých pomocí metod extrapolace stanovujeme dlouhodobé 

creepové charakteristiky. Metody extrapolace výsledk� zkoušek te�ení m�žeme 

nejjednodušeji rozd�lit na dv� skupiny: [4,10] 

• metody grafické 

• metody parametrické 

4.1 Extrapolace pomocí grafické metody 

Tato metoda je považována za nejsnadn�jší a m�že být také použita pro hodnocení 

zbytkové životnosti materiálu po exploataci. Základní princip se skládá ze: [4] 

• sestavení bodového grafu nej�ast�ji v systému log � – log t nebo � – log t, 

• vynesení izotermy RmT = f(T) nebo RT = f(T), nebo tr = f(T) v rozmezí získaných 

výsledk�, 

• prodloužení izoterm extrapolací na požadovanou dobu provozu. 

P�i použití grafické extrapolace je dobré brát v úvahu p�ednosti a nedostatky  

zvoleného sou�adnicového systému.  

	 Závislost log � – log t bývá za konstantní teploty zpravidla lineární. To platí pro 

zkoušky, které probíhají v úzkém rozmezí nap�tí. D�lají-li se zkoušky do lomu 

v širokém rozmezí nap�tí, je závislost logaritmu doby do lomu na logaritmu nap�tí, 

ur�ena k�ivkou, která se sestává ze dvou i více p�ímých �ástí. Každý zlom na k�ivce 

odpovídá p�echodu od jednoho mechanismu, který ur�uje rychlost te�ení, k druhému. 

Protože p�echod pro jednotlivé mechanismy nemusí být p�esn� �asov� vymezen, je 

závislost log � – log t obecn� ur�ena k�ivkou, která se ohýbá sm�rem k nižším 

nap�tím. Z toho plyne, že vyhodnocování zkoušek do lomu lineární extrapolací 

v soustav� log � – log t m�že vést k nadhodnocení výsledk� [17].
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	 Závislost � – log t vychází z p�edpokladu, že rychlost te�ení je ur�ena vztahem [17], 

σα .Av =

a doba do lomu vztahem [17], 

σβ .eBt −⋅= . 

 Logaritmováním dostaneme rovnici [17], 

  elogBlogtlog σβ ⋅−= .         (34) 

Rovnice (34) je rovnicí p�ímky v sou�adnicích � – log t. Tato závislost je obecn�

ur�ena k�ivkou ohýbající se k vyšším hodnotám nap�tí. P�i vyhodnocování zkoušek 

za použití lineární extrapolace v soustav� � – log t mohou být výsledky 

podhodnoceny [17]. 

4.2 Extrapolace pomocí parametrických rovnic 

Podstata parametrických metod spo�ívá v možnosti nahradit dlouhodobé zkoušky 

zkouškami o kratším trvání, které jsou ale provád�ny p�i teplotách vyšších než je teplota 

provozní. Parametrické vztahy, které vyjad�ují závislost doby do lomu na teplot� a nap�tí, by 

m�ly vystihovat díl�í izonap��ové i izotermické závislosti. [6,14] 

• Izonap��ová závislost vyjad�uje závislost doby do lomu na teplot� p�i konstantním 

nap�tí. S klesající teplotou je požadováno, aby monotónn� vzr�stala doba do lomu. 

Jestliže se tedy bude teplota blížit teplot� tavení, doba do lomu musí klesat k nule 

[14]. 

• Izotermická závislost vyjad�uje závislost doby do lomu na nap�tí p�i konstantní 

teplot�. P�i nap�tí blížícím se nule je požadováno, aby doba do lomu bez omezení 

vzr�stala a naopak p�i nap�tí blížícím se pevnosti v tahu p�i teplot� zkoušení, by m�la 

doba do lomu rychle klesat [14]. 

Obecné vyjád�ení parametrické rovnice m�žeme zapsat ve tvaru [14], 

( )σϕ=Φ             (35) 

kde: Φ  - parametr vyjad�ující závislost mezi teplotou T, po�áte�ním nap�tí σ  a dobou do 

lomu t nebo i jinými veli�inami, 

( )σϕ  - funkce vyjad�ující vztah mezi parametrem Φ  a nap�tím σ . 
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U funkce ( )σϕ  se nej�ast�ji používá polynomický rozvoj s funkcí nap�tí ve tvaru [14], 

( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ] .fa...fafaa n
n

2
210 σσσσϕ ++++=           (36) 

Závislost parametru ΦΦΦΦ  na σσσσlog  se pro ú�ely vzájemného porovnávání mezi 

r�znými parametrickými vztahy p�edpokládá jako lineární a to ve tvaru [14], 

σlogaa 10 ⋅+=Φ             (37) 

Parametrické metody obecn� spo�ívají na transformaci závislostí v sou�adnicích      

log � – log t pro r�zné teploty na jednu závislost v sou�adnicích log � – parametr L, kde 

parametr plní transforma�ní úlohu. Mezi p�ibližn� dvaceti rovnicemi a korela�ními parametry 

jsou nejvíce rozší�eny metody [4]: 

	 založené na Arheniov� rovnici: 

• Larson – Millerova (L-M) 

• Sherby – Dornova (S-D) 

• Manson – Haferdova (M-H) 

• Seifertova 

	 rovnice empirické: 

• SVÚM 

4.2.1 Sherby – Dornova metoda 

Parametrický vztah navržený Orr-Sherby-Dornem považuje te�ení za tepeln�

aktivovaný proces, jehož základem je Arheni�v vztah. Vychází z p�edpokladu, že aktiva�ní 

energie te�ení je konstanta a rov. (27) je vyjád�ená v diferenciální form� ve tvaru [10], 

( ) dt
RT

Q
expAd ��

�
��

�−
= σε .          (38) 

Parametr A(σ) je funkcí pouze nap�tí, nezávisí ani na teplot�, ani na nap�tí. Integrací 

rov. (42) a zanedbáním integra�ní konstanty, dostaneme vztah [10], 

( ) ��

�
��

�−
⋅=

RT

Q
exptAsc σε ,          (39) 

kde: scε  - deformace vzniklá b�hem stacionárního stádia te�ení (primární stadium je 

zanedbáno tím, že je zanedbána integra�ní konstanta).  
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Vycházíme-li z rov. (39) m�žeme �íci, že v p�ípad� konstantního nap�tí je hodnota 

deformace εsc jednozna�nou funkcí veli�iny, kterou ozna�íme θ a která je funkcí teploty a 

�asu. Hodnota creepové deformace p�i ur�itém nap�tí, tedy ur�itá hodnota θi, odpovídá 

r�zným dvojicím teploty a �asu v p�ípad�, že mezi t�mito dvojicemi  platí vztah [10], 

....
RT

Q
expt

1
1i =�

�

�
�
�

�−
⋅=θ

n
n RT

Q
expt.... ��

�
��

�−
⋅= .       (40) 

Následným zlogaritmováním rov. (40) dostaneme S-D parametrickou rovnici ve tvaru [10], 

T

D
tlog

T

1
Q217,0tloglogPSD −=


�

�

�

�
⋅⋅−== θ  ,       (41) 

kde:  SDP  – Sherby-Dorn�v parametr, 

D – konstanta. 

Z odvození plyne, že [14], 

elog
R

Q
D = .            (42) 

Izonap��ové p�ímky jsou v diagramech o sou�adnicích 1/T - tlog  rovnob�žné se 

sklonem Q217,0 ⋅  (obr. 20). Každá hodnota daná pr�se�íkem této p�ímky v bod� 1/T = 0 

p�edstavuje hodnotu parametru PSD  pro danou hodnotu nap�tí. Pro výpo�et aktiva�ní energie 

Q (rov. 40) a parametru PSD je pot�eba znát alespo� dva body p�ímky pro konstantní nap�tí 

[10]. 

Obr. 20. Schématické znázorn�ní S-D parametru vztahu v diagramu 1/T – log t [12]. 
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4.2.2 Larson – Millerova metoda 

Larson - Miller�v parametr je odvozen analogickým zp�sobem jako parametr 

Sherbyho a Dorna, ale vychází se z jiných p�edpoklad�, což vede k jiné rovnici. 

Logaritmováním rov. (40) a následnou úpravou dostáváme Larsonem a Millerem odvozený 

parametrický vztah LMP  ve tvaru [10], 

( )tlogCTQ217,0PLM +=⋅= ,         (43) 

kde: LMP  - Larson – Miller�v parametr, 

C – materiálová konstanta a platí, že θlogC −= . 

Hodnotu C m�žeme interpretovat jako extrapolovaný pr�se�ík v závislosti log t - 1/T 

(obr. 21). Izonap��ové p�ímky se v diagramech o sou�adnicích 1/T - tlog  protínají p�i 1/T = 0 

a p�i logt = –C. L–M parametr má stejný teoretický základ jako S-D parametr, ale hlavní 

rozdíl je pouze v závislosti aktiva�ní energie na nap�tí. V p�ípad� S-D parametru se aktiva�ní 

energie s nap�tím nem�ní, zatímco v p�ípad� L-M parametru p�edpokládáme závislost 

aktiva�ní energie na nap�tí. U metody L-M byl stanoveno, že konstanta C bude mít hodnotu 

20, nebo� se p�edpokládá, že nezávisí na nap�tí, teplot� a dokonce možná ani na materiálu. 

P�esto však je ze zkušeností známo, že se hodnota konstanty C m�že pohybovat. Nezávisle na 

typu materiálu bylo pozorováno, že v oblasti velmi vysokých nap�tí jsou �íselné hodnoty 

konstanty C vysoké a v oblasti nízkých nap�tích nap�tí jsou hodnoty konstanty nízké 

[4,10,14]. 

Obr. 21. Schématické znázorn�ní L-M parametru  v diagramu 1/T – log t [12]. 
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Izotermické závislosti v diagramech o sou�adnicích σlog  - tlog  jsou pro 

parametrické rovnice podle L-M a S-D uvedeny na obr. 22 [14]. 

Obr. 22. Schématické znázorn�n izotermických závislost v sou�adnicích  log � – log t ur�ených pomocí 

parametrických rovnic Larson – Millera a Sherby – Dorna [14]. 

Z obr. 22 vyplývá, že u L-M parametrické rovnice se vypo�tené izotermy pro r�zné 

teploty rozbíhají s rostoucí dobou do lomu, zatímco u S-D parametrické rovnice jsou 

vypo�tené izotermy rovnob�žné. Naopak stejným rysem pro ob� parametrické rovnice je, že 

vzdálenosti izoterm se p�i konstantním nap�tí zmenšují se stoupající teplotou [14]. 

V kap. 3.1 je uvedeno, že v širokém rozmezí nap�tí neexistuje lineární závislost log t 

na log �, ani na �, nelze rovn�ž o�ekávat lineární závislost L-M parametru na log �, ani na �. 

Z tohoto d�vodu se opustilo od používání lineární regresní rovnice ve tvaru [18], 

( ) σlogaatlogCT 10 ⋅+=+           (44) 

a byla nahrazena polynomickou rovnicí druhého nebo t�etího �ádu, u níž se p�edpokládá 

parabolická závislost L-M parametru na log � [14], 

( ) σσσ 3
3

2
210 logalogalogaatlogCT ++⋅+=+ .      (45) 

4.2.3 Manson – Haferdova metoda 

Parametrický vztah navržený Manson – Haferdem byl získán �ist� empirickým 

pozorováním, p�i kterém zjistili odchylky p�i použití Larson – Millerovy parametrické 

rovnice, jejichž p�í�inou, jak se domnívali, je nelineární závislost log t na 1/T. Manson – 

Haferdem navržená parametrická rovnice p�edpokládá lineární závislost logaritmu doby do 

lomu na absolutní teplot� ve tvaru [14,17], 
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a

a
MH TT

tlogtlog
P

−

−
= ,             (46) 

kde:  MHP  – Manson - Haferd�v parametr, 

 ,tlog a aT  - materiálové konstanty, které se ur�ují z experimentálních hodnot. 

Obr. 23. Schématické znázorn�ní L-M parametru  v diagramu log tr - T [12]. 

Na obr. 23 jsou schématicky znázorn�ny izonap��ové k�ivky odpovídající r�zným �, 

které v diagramu T – log t konvergují okolo jednoho bodu, jehož sou�adnice jsou Ta a log ta

[17].  

Izotermické závislosti v diagramech o sou�adnicích σlog  - tlog  jsou pro 

parametrickou rovnici podle M-H uvedeny na obr. 24.

Obr. 24. Schématické znázorn�n izotermických závislost v sou�adnicích  log � – log t ur�ených pomocí 

parametrické rovnice Manson – Haferda [14]. 

Z obr. 24 vyplývá, že u M-H parametrické rovnice se vypo�tené izotermy pro r�zné 

teploty rozbíhají s rostoucí dobou do lomu, zatímco u S-D parametrické rovnice jsou 
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vypo�tené izotermy rovnob�žné. Naopak stejným rysem pro ob� parametrické rovnice je, že 

vzdálenosti izoterm se p�i konstantním nap�tí zmenšují se stoupající teplotou [14]. 

4.2.4 Seifertova metoda 

Tento vztah deklaruje aplikované nap�tí (mez pevnosti p�i te�ení) jako kvadratickou 

funkci teplotn�-�asového parametru P ve tvaru [19], 

2
210 PAPAAlog ++=σ ,          (47) 

kde: ( ) 4
r 10tlogCTP −⋅+⋅= .          (48) 

4.2.5 Rovnice SVÚM

�asto užívanou rovnicí je rovnice SVÚM, která vyjad�uje závislost doby do lomu na 

aplikovaném nap�tí a teplot� funkcí ve tvaru [20], 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )σσ gAgTfATfAAtlog 4321 ⋅+⋅⋅+⋅+= ,      (49) 

funkce ( )Tf  a ( )σg jsou ur�eny vztahy, 

( )
5A

1

T

1
logTf −= ,           (50) 

( ) ( )[ ]6ATsinhlogg ⋅⋅= σσ ,          (51) 

kde: 61A −  - konstanty. 
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II. PRAKTICKÁ �ÁST 
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5 VÝPO�ET HODNOT MEZE PEVNOSTI P�I TE�ENÍ 
Z VÝSLEDK� CREEPOVÝCH ZKOUŠEK MODERNÍ 
ŽÁRUPEVNÉ OCELI (P 91). 

V sou�asné dob� se stále �ast�ji objevují požadavky na provád�ní pouze krátkodobých 

creepových zkoušek, jejichž doba do lomu se omezuje nap�íklad jen na hodnotu 3 000 hodin. 

Pro demonstraci toho, jak m�že rozsah creepových dat a zejména maximální délka jejich 

trvání ovliv�ovat výsledky zkoušek dlouhodobých creepových charakteristik bude v této práci 

ukázáno na p�íkladu hodnocení souboru zadaných creepových dat moderní žárupevné oceli    

P 91. Jedná se o tavbu 41 305, jejíž chemické složení, tepelné zpracování a výsledky 

creepových zkoušek jsou uvedeny v tabulkách 2, 3 a 4. V tabulce 5 jsou uvedeny normované 

st�ední hodnoty mezí pevnosti p�i te�ení oceli P 91 pro vybrané teploty podle [21]. Hodnoty 

meze pevnosti p�i te�ení budou stanoveny pro doby do lomu 104 a 105 hodin u teplot 575, 

600, 625 a 650˚C pomocí vybraných parametrických rovnic pro celý soubor dat a taktéž 

odd�len� pro data, u kterých nep�ekro�ila doba do lomu 3 000 hodin a 10 000 hodin.  

Tabulka 2. Chemické složení tavby 41 305 oceli P 91, hm.%. 

C S Mn Si P Cu Ni Cr Mo 
0.12 0.002 0.36 0.39 0.011 0.041 0.034 10.06 0.88 

V Ti W Co Nb As Sb Sn 
0.22 0.007 <0.005 <0.003 0.052 0.003 0.001 0.002 

Al vázaný Al roz. Al celkový N t�ísky

0.004 0.001 0.005 0.065 

Tabulka 3. Tepelné zpracování tavby 41 305 oceli P 91. 

Tavba Tepelné zpracování rotoru-provozní 
41 305 1060±10°C/voda+580±5°C/vzduch+760±5°C/vzduch

Tabulka 5. Normované st�ední hodnoty mezí pevností p�i te�ení podle [21]. 

Mez pevnosti p�i te�ení pro hodnoty, MPaTeplota, ˚C 
10 000 h 100 000 h 

550 199 166 
575 158 127 
600 123 94 
625 94 69 
650 70 49 
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Tabulka 4. Zadané hodnoty výsledk� creepových zkoušek tavby 41 305 oceli P 91. 

Teplota Nap�tí �as Tažnost Kontrakce 

(°C) (MPa) (hod) (%) (%) 

575 100 (32480) zrušena * 

575 120 (32008) zrušena * 

575 130 43936 13,6 29,7 

575 140 21327 31,4 71,4 

575 140 38200 10,2 51,0 

575 150 18166 30,8 75,8 

575 160 7370 32,4 81,6 

575 180 4004 28,4 82,3 

575 180 6864 25,9 94,6 

575 220 216 35,2 78,5 

600 80 (23064) zrušena * 

600 100 (44784) zrušena * 

600 100 33096 17,0 45,6 

600 110 16730 12,8 45,6 

600 120 10485 22,2 66,6 

600 120 10860 10,6 67,5 

600 140 5712 13,4 79,7 

600 140 5122 36,0 78,8 

600 160 1118 27,2 81,5 

600 160 1368 11,5 83,2 

600 180 199 42,0 72,8 

625 60 (18760) zrušena * 

625 70 33829 10,0 34,6 

625 80 22392 18,2 74,5 

625 80 20533 23,9 50,8 

625 90 9289 24,4 63,1 

625 100 6041 29,6 79,3 

625 100 4080 10,9 71,9 

625 120 1440 35,6 77,0 

625 120 1512 12,4 85,6 

625 140 648 27,6 78,9 

625 140 408 16,5 87,1 

650 50 33113 23,2 42,7 

650 60 13244 29,2 60,7 

650 70 5628 30,0 69,8 

650 80 3372 33,1 77,9 

650 100 534 42,8 80,8 

650 120 193 32,9 71,4 
Zkoušky ozna�ené * byly zrušeny kv�li zape�ení zkušebního t�lesa. 
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Na obr. 25 jsou uvedeny zadané hodnoty výsledk� creepových zkoušek tavby 41 305 

oceli P 91 (tab. 4) v soustav� log t – log �. 
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Obr. 25. Výsledky creepových zkoušek oceli P 91 – celý soubor dat zpracovaný v soustav� log t – log �. 

5.1 Použité extrapola�ní metody pro hodnocení creepových vlastností ocelí

P�i stanovení hodnot meze pevnosti p�i te�ení se zpravidla vychází z �asov�

omezených creepových zkoušek provád�ných p�i vyšších teplotách a používají se 

parametrické rovnice, které parametrizují nap�tí a teplotu a umož�ují tak p�epo�et výsledk�. 

Parametrické rovnice nej�ast�ji popisují závislost doby do lomu na aplikovaném nap�tí, ale 

z d�vod�, že jejich východiska i konstrukce jsou odlišné, m�žeme o�ekávat i odlišnost 

v jejich schopnosti extrapolovat nam��ená data k požadovaným dlouhým dobám do lomu. 

Mezi neznám�jší parametrické rovnice (viz. kapitola 4.2), které se používají k 

hodnocení creepových vlastností ocelí pat�í rovnice Larson-Millerova ve tvaru, 

( ) σlogaatlogCTP 10LM +=+⋅= ,         (52) 

u níž p�edpokládáme lineární závislost na nap�tí. Hodnota konstanty C bývá bu zvolena 

(nej�ast�ji ve výši 20, u chromových modifikovaných ocelí pak 25 i více [22]), nebo ur�ena 

výpo�tem pomocí metody nejmenších �tverc�. 
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 V širším rozmezí nap�tí, ale nem�žeme o�ekávat lineární závislost logaritmu doby do 

lomu na logaritmu nap�tí a tudíž ani lineární závislost u Larson-Millerova parametru. Proto se 

�asto používá polynomická rovnice Larson-Millerova rovnice druhého a v našem p�ípad�

konkrétn� t�etího �ádu ve tvaru, 

( ) σσσ 3
3

2
210LM logalogalogaatlogCTP +++=+⋅= .     (53) 

Další použitou parametrickou rovnicí je rovnice Seifertova, která vyjad�uje aplikované 

nap�tí nebo mez pevnosti p�i te�ení jak kvadratickou funkci teplotn�-nap��ového parametru 

va tvaru, 

2
210 PAPAAlog ++=σ           (54) 

a parametr P je definován jako, 

( ) 4
r 10tlogCTP −⋅+⋅= .          (55) 

Poslední použitou parametrickou rovnicí je rovnice vyvinutá ve SVÚM, která 

vyjad�uje závislost doby do lomu na aplikovaném nap�tí a teplot� funkcí ve tvaru, 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )σσ gAgTfATfAAtlog 4321 ⋅+⋅⋅+⋅+= ,      (56) 

p�i�emž ( )Tf  a ( )σg jsou definovány jako, 

( )
5A

1

T

1
logTf −= ,           (57) 

( ) ( )[ ]6ATsinhlogg ⋅⋅= σσ .          (58) 

U Larson-Millerovy rovnice 1. �ádu se zanedbává pokles koeficientu nap��ové 

závislosti doby do lomu s rostoucím �asem, což vede k nadhodnocování dlouhodobých 

výsledk�. Naproti tomu rovnice SVÚM tento odklon spíše ješt� více zvýrazní. Larson-

Millerova rovnice vyšších �ád� má tendenci se chovat jako polynom a odklání se velice brzy 

po opušt�ní posledního experimentálního bodu. Rovnice Seiferta je v mnoha p�ípadech velice 

dob�e použitelná, protože si pom�rn� dlouho udrží tendenci poklesu, naproti tomu v p�ípad�

extrapolace na kratší �asy velmi �asto konverguje do jednoho bodu. 
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5.2 Extrapolace creepových dat 

Na následujících obrázcích jsou uvedeny výsledky creepových zkoušek moderní 

žárupevné oceli P 91 zpracované pomocí Larson-Millerovy parametrické rovnice 1. �ádu, 

Larson-Millerovy parametrické rovnice 3. �ádu, rovnice Seifertovy a rovnice SVÚM pro 

soubor všech výsledk�. 
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Obr. 26. Výsledky creepových zkoušek oceli P 91 – celý soubor dat zpracovaný pomocí L-M rovnice 1. �ádu. 
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Obr. 27. Výsledky creepových zkoušek oceli P 91 – celý soubor dat zpracovaný pomocí L-M rovnice 3. �ádu. 
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Obr. 28. Výsledky creepových zkoušek oceli P 91 – celý soubor dat zpracovaný pomocí rovnice Seiferta. 
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Obr. 29. Výsledky creepových zkoušek oceli P 91 – celý soubor dat zpracovaný pomocí rovnice SVÚM. 

Výsledky extrapolovaných hodnot meze pevnosti p�i te�ení oceli P 91 pro �asov�

omezená data a soubor všech dat jsou uvedeny v tabulkách 6 - 8. V tabulce 9 a 10 jsou navíc 

uvedeny % odchylky extrapolovaných hodnot meze pevnosti p�i te�ení, odvozené z 
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creepových dat s maximální dobou do lomu do 3 000 hodin a 10 000 hodin, od hodnot meze 

pevnosti p�i te�ení odvozené z celého souboru creepových dat. 

Tabulka 6. Srovnání extrapolovaných hodnot meze pevnosti p�i te�ení, data do 3 000 h  [MPa]. 

Teplota, ˚C Metoda Doba do 
lomu, h 575 600 625 650 
10 000  157 124 98 78 L-M 1. �ádu 

100 000  124 98 77 60 
10 000  L-M 3. �ádu 

100 000  Hodnoty meze pevnosti p�i te�ení nemohly být stanoveny. 

10 000  164 127 92 63 Seifert 
100 000  129 93 63 40 
10 000  160 126 90 54 SVÚM 

100 000  125 90 55 23 

Tabulka 7. Srovnání extrapolovaných hodnot meze pevnosti p�i te�ení, data do 10 000 h  [MPa]. 

Teplota, ˚C Metoda Doba do 
lomu, h 575 600 625 650 
10 000  159 121 92 70 L-M 1. �ádu 

100 000  120 91 68 52 
10 000  164 127 91 66 L-M 3. �ádu 

100 000  128 91 65 51 
10 000  164 127 92 63 Seifert 

100 000  129 93 63 40 
10 000  163 127 92 60 SVÚM 

100 000  127 91 58 31 

Tabulka 8. Srovnání extrapolovaných hodnot meze pevnosti p�i te�ení, všechna data  [MPa]. 

Teplota, ˚C Metoda Doba do 
lomu, h 575 600 625 650 
10 000  159 118 88 66 L-M 1. �ádu 

100 000  116 86 63 47 
10 000  159 123 89 62 L-M 3. �ádu 

100 000  121 86 60 43 
10 000  159 123 90 63 Seifert 

100 000  121 87 60 39 
10 000  160 123 90 63 SVÚM 

100 000  118 85 57 37 
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Tabulka 9. Procentuální odchylky p�i hodnocení �as� do 3 000 hodin. 

Teplota, ˚C Metoda Doba do 
lomu, h 575 600 625 650 
10 000  -1 5 11 18 L-M 1. �ádu 

100 000  7 14 22 28 
10 000  3 3 2 0 Seifert 

100 000  7 7 5 2 
10 000  0 2 0 -14 SVÚM 

100 000  6 6 -3 -37 

Tabulka 10. Procentuální odchylky p�i hodnocení �as� do 10 000  hodin. 

Teplota, ˚C Metoda Doba do 
lomu, h 575 600 625 650 
10 000  0 3 5 6 L-M 1. �ádu 

100 000  3 6 8 11 
10 000  3 3 2 6 L-M 3. �ádu 

100 000  6 6 8 19 
10 000  3 3 2 0 Seifert 

100 000  7 7 5 3 
10 000  2 3 2 -5 SVÚM 

100 000  8 7 2 -16 
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6 DISKUZE DOSAŽENÝCH VÝSLEDK�

V námi sledovaném p�ípad� oceli P 91 bylo pozorováno p�evážn� jisté nadhodnocení 

extrapolovaných hodnot meze pevnosti p�i te�ení, odvozené z creepových dat s maximální 

dobou do lomu do 3 000 hodin a do 10 000 hodin. Jak uvádí procentuální odchylky v tabulce 

9 a 10, toto nadhodnocení dosahuje maximáln� 28% a podhodnocení maximáln� 37%, 

p�i�emž v�tší procentuální odchylky byly sledovány u meze pevnosti p�i te�ení, odvozené 

z creepových dat s maximální dobou do lomu do 3 000 hodin. 

Výsledky v tabulce 9 a 10 rovn�ž názorn� ukazují, jak je d�ležité volit vhodnou 

extrapola�ní metodu, nebo� procentuální odchylky výsledk� se u jednotlivých extrapola�ních 

metod výrazn� liší. U Larson-Millerovy rovnice 1. �ádu pozorujeme výrazné nadhodnocení 

získaných výsledk� p�edevším p�i hodnocení �as� do 3 000 hodin. Nadhodnocení 

dlouhodobých výsledk� m�žeme zd�vodnit tím, že se u této rovnice zanedbává pokles 

koeficientu nap��ové závislosti doby do lomu s rostoucím �asem.  

V tabulce 4 je u Larson-Millerovy rovnice 3. �ádu uvedeno, že hodnoty meze pevnosti 

p�i te�ení nemohly být stanoveny. Bylo to zap�í�in�no tím, že tato rovnice má polynomický 

charakter a velice brzy se odklání. 

U použité parametrická rovnice SVÚM dochází p�edevším p�i teplot� 650˚C ke 

zna�nému podhodnocení dosažených výsledk� extrapolovaných mezí pevnosti p�i te�ení, 

pon�vadž tato rovnice se velice brzy odklání k nižším hodnotám nap�tí po opušt�ní 

posledního experimentálního bodu. 

Ve srovnání s ostatními použitými parametrickým rovnicemi dosahuje rovnice Seiferta 

nejmenších procentuálních odchylek p�i hodnocení �as� do 3 000 hodin a do 10 000 hodin, od 

hodnot meze pevnosti p�i te�ení odvozené z celého souboru creepových dat. Rovnice Seiferta 

si tedy dle p�edpoklad� pom�rn� dlouho drží tendenci poklesu, a to i p�i vyšších teplotách. 

Otázkou je, zda v�bec povolený extrapola�ní pom�r 3 [2] je posta�ující pro predikci 

dlouhodobých creepových dat pomocí parametrických rovnic. Jako p�íklad je v tab. 11 

uvedeno srovnání experimentálních a normovaných st�edních hodnot mezí pevnosti p�i te�ení 

pro 600˚C. V tomto konkrétn� sledovaném p�ípad� dosáhla extrapolovaná mez pevnosti p�i 

te�ení z celého souboru creepových dat za 104 hodin stejné hodnoty, jako udává norma �SN 

EN 10 222-2 pro výkovky, avšak extrapolovaná hodnota meze pevnosti p�i te�ení za 105

hodin se již od st�ední normované hodnoty výrazn� liší a dochází k podhodnocení dlouhodobé 

žárupevnosti. Ukázalo se tedy, že i nejdelší doba do lomu z výsledk� creepových zkoušek 
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p�esahující 30 000 hodin p�i teplot� 650°C je pro spolehlivou extrapolaci výsledk�

nedosta�ující. 

Tabulka 11. Srovnání experimentálních a normovaných st�edních hodnot mezí pevnosti p�i te�ení pro 600˚C. 

Mez pevnosti p�i te�ení pro 600˚C, MPa 
10 000 h 100 000 h 

Norma 123 94 
Experiment 123 86 

Mezi d�ležité faktory, které taktéž ovliv�ují v�rohodnost t�chto dosažených 

extrapolovaných výsledk� creepových zkoušek, m�žeme za�adit i zm�ny v mikrostruktu�e 

chromových modifikovaných ocelí, probíhajících v pr�b�hu creepové expozice. Dlouhodobá 

žárupevnost ocelí závisí na velikosti a stabilit� p�sobení hlavních zpev�ujících mechanism�, 

mezi které pat�í zpevn�ní tuhého roztoku, disloka�ní a precipita�ní zpevn�ní. Precipitace 

sekundárních fází má za následek pokles koncentrace prvk� jako molybden, wolfram a chrom 

z tuhého roztoku, a tedy pokles substitu�ního zpevn�ní. Velikost precipita�ního zpevn�ní 

závisí na typu, množství a rozm�rové stabilit� �ástic vznikajících sekundárních fází a m�že 

nahradit pokles substitu�ního zpevn�ní. K nejvýznamn�jším precipita�ním reakcím, které 

probíhají v chromových modifikovaných ocelích b�hem creepu a významným zp�sobem 

ovliv�ují žárupevnost t�chto ocelí pat�í Lavesova fáze, Z-fáze, precipitáty M6X a M23C6

[23,24]. 

V chromových modifikovaných ocelí je karbid M23C6 nejvýznamn�jší karbidickou 

fází. V této fázi se krom� chromu a uhlíku m�že rozpoušt�t i také molybden, wolfram a 

relativn� vysoké podíly železa. B�hem creepové expozice dochází ve složení fáze M23C6 ke 

zm�nám, které souvisí se zm�nou rozpustnosti chromu v matrici. D�sledkem je, že obsah 

chromu a mírn� i molybdenu v karbidu vzr�stá, zatímco obsah železe klesá. Toto p�erozd�lení 

se uskute��uje �ádov� až statisíce hodin p�i pracovních teplotách 500 až 600°C [23,24]. 

Fáze MX hraje v precipita�ním zpevn�ní jednu z nejd�ležit�jších rolí. V n�kterých 

p�ípadech u modifikovaných chromových ocelích, ale nemusí být termodynamicky stabilní a 

její množství klesá b�hem creepové expozice v d�sledku rozpoušt�ní precipitace stabilního 

nitridu na bázi chromu, niobu a vanadu-Z fáze. U chromových feritických ocelí je rychlost 

r�stu �ástic Z-fáze velmi vysoká a tyto rychle nahrublé �ástice pak nemohou ú�inn� p�ispívat 

k precipita�nímu zpevn�ní oceli [23,24]. 

Lavesova fáze se vyzna�uje velkou rychlosti hrubnutí a její teplota rozpušt�ní se 

pohybuje okolo teploty 650°C. B�hem provád�ní creepové zkoušky za vysoké teploty, tak 



- 50 - 

m�že nastat situace, kdy tato fáze nebude vznikat a to bude mít za následek vyšší koncentraci 

molybdenu, která zvyšuje úrove� zpevn�ní tuhého roztoku. Za takovéto situace, kdy 

koncentrace molybdenu neodpovídá provozním podmínkám, hrozí velké nebezpe�í 

v nadhodnocení odolností t�chto ocelí [23,24]. 

Vysokou rychlost hrubnutí vykazuje i fáze M6X, kde X p�edstavuje uhlík nebo dusík. 

Hlavními substitu�ními prvky v této fázi jsou molybden, wolfram, chrom a nikl, p�i�emž 

p�ítomnost niklu posouvá oblast výskytu fáze M6X sm�rem k nižším obsah�m Mo a W. 

Precipitace fáze M6X souvisí p�edevším s ochuzením tuhého roztoku o obsah molybdenu a 

wolframu z d�vodu jejich vysokého obsahu, a tedy i s poklesem substitu�ního zpevn�ní 

[23,24]. 

S precipita�ním zpevn�ním úzce souvisí i hustota dislokací, nebo� pr�b�h 

precipita�ních reakcí má za následek i zm�ny v disloka�ní struktu�e, které vedou ke snížení 

hustoty dislokací. 
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7 ZÁV�R 

V této práci bylo pomocí n�kolika porovnání parametrických rovnic používaných pro 

extrapolaci výsledk� creepových zkoušek a zejména pak pro predikci creepové odolnosti 

žáropevných ocelí ukázáno, jak m�že použití pouze krátkodobých výsledk� vést 

k nadhodnocení i podhodnocení extrapolovaných hodnot mezí pevnosti p�i te�ení. Je tedy 

z�ejmé, že pro dosažení maximální v�rohodnosti extrapolace je nezbytné zabezpe�it, aby byly 

pro predikci creepové odolnosti žárupevných ocelí k dispozici dostate�n� dlouhodobé 

výsledky creepových zkoušek provád�ných p�i nejvyšších teplotách.  

Stejn� tak uvedené výsledky názorn� ukazují, jak je d�ležité u souboru, který obsahuje 

creepová data, pe�liv� volit použitou extrapola�ní metodu, nebo� extrapolované hodnoty mezí 

pevností p�i te�ení se u použitých parametrických rovnic liší. 

Dále je zde uvedeno, jak m�žou zm�ny v mikrostruktu�e chromových modifikovaných 

ocelí, probíhajících v pr�b�hu creepové expozice, výrazn� ovliv�ovat extrapolaci výsledk�

creepových zkoušek. 
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