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ABSTRAKT 

V předložené bakalářské práci je diskutována základní problematika týkající se tečení 

kovových materiálu, nezbytných zkoušek tečení s  vyhodnocováním jejich výsledků a 

následnou extrapolací těchto výsledků pro získání dlouhodobých charakteristik materiálu. 

Také jsou zde diskutovány moderní druhy ocelí, které se využívají ke stavbě nových 

elektrárenských bloků na celém světě.  

V druhé části bakalářské práce jsou pomocí parametrických metod vyhodnocovány 

hodnoty zkoušek tečení moderní chromové modifikované oceli P91. Použité metody jsou 

srovnány mezi sebou a jejich výsledky jsou následně diskutovány s hodnotami z norem. 

Klíčová slova: tečení, zkouška tečení, metody hodnocení zkoušek tečení, moderní oceli. 

 

ABSTRACT 

In the present thesis is discussed fundamental issues concerning the creep of metallic 

materials, the necessary creep tests with evaluation of their results and subsequent 

extrapolation of these results for obtaining long-term characteristics of the material. Also 

there are discussed modern types of steels, which are used for construction of new power 

plant units worldwide. 

In the second part of the thesis are evaluated using parametric methods, the value of 

creep tests modified modern chrome steel P91. The methods used are compared with each 

other and their results are then discussed with the values of the standards. 

Key words: creep, creep test, creep test evaluation methods, modern steel. 
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1 ÚVOD 

Hutnické výrobky musí splňovat celou řadu požadavků, které na ně kladou způsoby 

použití. Materiály, které se používají v energetických zařízeních, jsou určeny pro použití 

v podmínkách zvýšené teploty a zvýšených tlaků. Jsou to především trubky, plechy, výkovky 

a odlitky z uhlíkových, nízkolegovaných i vysocelegovaných ocelí, které musejí mít odolnost 

proti namáhání v oblasti creepu. Celý proces výroby elektrárenských kotlů a jejich případné 

opravy jsou finančně velmi nákladné, a proto je snaha o co nejlepší využití používaných 

materiálů z hlediska délky možné životnosti materiálu, která je minimálně 2.105
 provozních 

hodin a z hlediska spolehlivosti provozu [14, 15]. 

V současné době se vyvíjí a zavádějí do výroby nové typy oceli, jako jsou 

nízkolegované oceli P23 a P24, chromové modifikované oceli P91, P92 a E911 a austenitické 

oceli HR3C, TP347HFG, SUPER304H. Tyto druhy moderních ocelí se používají při stavbě 

nových USC elektrárenských kotlů, které mají vyšší hodnoty teploty a tlaku na vstupu do 

parních turbín, což zvýší účinnost těchto kotlů a také sníží množství vypouštěných škodlivých 

emisí do ovzduší. Tyto kotle se používají pro spalování fosilních paliv, topného oleje, ale 

mohou být také využity pro spalování odpadu [4, 5].  
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2 CREEP A CREEPOVÁ ODOLNOST OCELÍ 

2.1 Definice creepu 

Creep je pomalá a nepřetržitá plastická deformace materiálu, která může probíhat při 

všech teplotách nad absolutní nulou, avšak creep bývá často spojen s časově závislou 

plastickou deformací za zvýšených teplot, obvykle vyšší než je 0,4 Tt, kde Tt je teplota tání [1, 

5]. 

Efektivní, neboli výsledná hodnota deformace kovů nebo slitin za určité teploty se 

skládá ze dvou složek: plastické deformace okamžité (počáteční), a časově závislé plastické 

deformace. 

, (1) 

kde: εc  je  efektivní deformace kovu, 

 ε0  –  okamžitá plastická deformace, 

 ε  –  plastická deformace závislá na době. 

 U materiálu při konstantní teplotě a konstantní hodnotě napětí (anebo konstantním 

zatížení) se tato druhá složka plastické deformace označuje jako tečení, anglicky creep [1, 2]. 

2.2 Materiály pro použití za vysokých teplot 

Obecně lze rozdělit oceli a slitiny pro použití za vysokých teplot na materiály 

žárupevné a žáruvzdorné. 

· Žárupevné materiály 

Žárupevné materiály jsou takové, které musí dlouhodobě odolávat nejen zvýšeným 

teplotám, ale i zvýšeným tlakům. Žárupevnými materiály jsou nazývány materiály, které jsou 

používané pro práci za teplot výší, než je teplota Tg (obr. 1) a pracují v podmínkách tečení. V 

materiálech, které pracují za teplot nižších, než je mezní teplota Tg, procesy tečení 

neprobíhají. 

Mezní teplota Tg je specifická pro daný materiál a je průsečíkem minimální hodnoty 

meze kluzu za zvýšené teploty  a časové pevnosti při tečení  v souřadnicích napětí – 

teplota [2]. 
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Obr. 1. Stanovení mezní teploty Tg a její průměrné hodnoty pro standardní žárupevné 

oceli [2] 

· Žáruvzdorné materiály 

Žáruvzdorné materiály jsou takové, které musí dlouhodobě odolávat pouze zvýšené 

teplotě. Pracují tedy v podmínkách zvýšené teploty, ale bez významného spolupůsobení 

napětí. Hlavním kvalitativním ukazatelem je proto u této skupiny materiálů odolnost proti 

vysokoteplotní oxidaci, ať už působením horkých plynů, spalovacích produktů nebo solných a 

kovových tavenin. 

2.3 Oblast uplatnění žárupevných materiálů 

Oceli a slitiny kovů, u kterých v provozních podmínkách probíhají procesy tečení, 

mají širokou oblast použití v konstrukci energetických strojů a zařízení. Například to jsou 

kotle a rozvody páry, parní a plynové turbíny, turbokompresory, armatury a spojovací prvky 

zejména tepelných elektráren na fosilní paliva [2, 3]. 

V tepelných elektrárnách je v poslední době snaha o zvýšení tepelné účinnosti a 

snížení škodlivých emisí pomocí zvýšení tlaku a teploty páry na vstupu do parních turbín. 

Splnění těchto cílu je však kriticky závislé na dostupnosti vhodných konstrukčních materiálů, 

které zaručují nejen potřebnou odolnost proti tečení, ale i zvýšenou odolnost proti oxidaci 

hlavně pak v podmínkách vodní páry [4, 5]. 
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2.4 Teplotní a napěťová závislost křivky tečení 

Z křivky tečení v souřadnicích deformace – čas, je možno rozlišit tři druhy tečení, 

přičemž z praktického hlediska má největší význam tečení vysokoteplotní [2]: 

· nízkoteplotní logaritmické tečení, které probíhá při T ≤ 0,3 Tt, 

· vysokoteplotní tečení, které probíhá při T ≈ 0,4 Tt a výše, 

· difúzní tečení. 

Při zkoušce tečení nastává ihned po zatížení vzorku pružná deformace v závislosti na 

Et a dále nezávisle na čase vzniká okamžitá plastická deformace a časově závislá plastická 

deformace – creep, která se s probíhající dobou neustále zvětšuje až do porušení vzorku (obr. 

2). 

 

Obr. 2. Schéma prezentující chování materiálu za nízké teploty T ≤ 0,3 Tt a klasická 

křivka tečení materiálu při teplotě nad 0,4 Tt [2] 

Křivka tečení v souřadnicích deformace – čas je pro danou teplotu a napětí první 

základní charakteristikou odolnosti materiálu proti tečení. 

Empirickým popisem lze závislost rychlosti tečení na čase popsat pomocí mocninné 

řady uvedené v rovnici (2), přičemž pro jednotlivé druhy tečení má tato obecná mocninná 

řada různá řešení [3]: 
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(2) 

kde:   je rychlost tečení, 

 ,  – funkce teploty a napětí. 

2.4.1 Křivka logaritmického tečení 

Logaritmické tečení se uskutečňuje při T ≤ 0,3 Tt. Při těchto teplotách se procesy 

zotavování vyskytují minimálně. Křivka logaritmického tečení je zobrazena na obr. 2. 

Pro popis křivky logaritmického tečení postačí jediný člen mocninné řady uvedené 

v rovnici (2), tedy . Následnou integrací dostaneme rovnici popisující závislost 

deformace na čase ve tvaru: 

 (3) 

kde: ,  jsou konstanty, 

   -  okamžitá deformace v čase t = 0. 

Deformace v závislosti na čase je pro křivku logaritmického tečení velmi malá. 

Z tohoto důvodu ji lze popsat rovnici přímky. Křivka logaritmického tečení není z důvodu 

malé deformace zakončena lomem. 

2.4.2 Křivka vysokoteplotního tečení 

Vysokoteplotní tečení se uskutečňuje při T ≈ 0,4 Tt a výše. V odborné literatuře se 

křivka vysokoteplotního tečení rozděluje na tři časové oblasti deformace (viz obr. 2) [2]: 

· I. stadium – neustálené tečení, 

· II. stadium – ustálené tečení, 

· III. stadium – zrychlené tečení. 

Tato stadia vysokoteplotního tečení jsou závislá na hodnotě teploty a napětí, kdy 

s růstem teploty nebo napětí dochází ke zvýšení rychlosti tečení a zúžení II. stadia, jak je vidět 

na obr. 3. 
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Obr. 3. Schematické znázornění křivek tečení a jejich změn při změně teploty a napětí [2] 

Nyní je možno efektivní deformaci kovů nebo slitin při tečení uvažovat jako součet 

čtyř složek deformace [2]: 

 (4) 

kde: ε   je  efektivní deformace, 

    –  okamžitá plastická deformace, 

, ,  – deformace v jednotlivých stádiích vysokoteplotního tečení. 

Pro většinu technických kovů a slitin je složka plastické deformace závislé na čase při 

relativně nízkých teplotách zanedbatelně nízká. Hodnota složky plastické deformace závislé 

na čase stoupá se zvyšující se teplotou a přibližováním se k bodu tavení kovu a 

několikanásobně převyšuje plastickou deformaci okamžitou, která narůstá ihned po zatížení 

kovu (obr. 3) [2]. 

2.4.2.1 I. stadium vysokoteplotního tečení 

V I. stadiu nazývaném neustálené tečení, které může být označováno také jako 

primární, nestacionární nebo logaritmické tečení, po okamžité plastické deformaci rychlost 

tečení klesá s narůstající dobou v důsledku zpevňování materiálu růstem hustoty dislokací. 

Samotná deformace materiálu v I. stadiu je nízká. Rychlost deformace materiálu v I. stadiu lze 

vyjádřit pomocí experimentálně zjištěného tvaru (5), který stanovil Andrade [2, 3]. 

, (5) 
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kde: A  je konstanta závislá na teplotě a napětí, 

 n  – konstanta nacházející se v rozmezí 0 – 1. 

2.4.2.2 II. stadium vysokoteplotního tečení 

II. stadium nazývané ustálené tečení nebo také stacionární tečení, je z praktického 

hlediska a z hlediska životnosti materiálu nejdůležitější. V tomto stadiu probíhají procesy 

zpevnění a zotavení, mezi kterými je vytvořena rovnováha. Z toho plyne, že ve II. stadiu se 

rychlost tečení v čase nemění [2, 3].  

Ve II. stadiu vysokoteplotního tečení je tedy snaha dosáhnout minimální rychlosti 

tečení z důvodu dlouhodobé životnosti materiálu. Rychlost tečení ve tvaru pro nízké a střední 

hodnoty napětí (6), se stává jedním z nejdůležitějších parametrů tečení týkající se životnosti 

materiálu [2]. 

 (6) 

kde:   je experimentální konstanta vlastní pro daný materiál, 

   – aplikované napětí, 

   – napěťový exponent. 

Při vyšších hodnotách napětí dostává napěťová závislost rychlosti tečení  

exponenciální charakter a tento vztah lze vyjádřit ve tvaru: 

 (7) 

kde: ,   jsou experimentální konstanty vlastní pro daný materiál, 

   – aplikované napětí. 

 Deformaci, která nastane ve II. stadiu vysokoteplotního tečení, je možno popsat 

pomocí minimální rychlosti stacionárního tečení vztahem: 

 (8) 

kde:  je minimální rychlost stacionárního tečení. 

2.4.2.3 III. stadium vysokoteplotního tečení 

Ve III. stadiu vysokoteplotního tečení nazývaném zrychlené tečení dochází k rozvoji 

vnitřních poškození, která vznikají v důsledku vzniku a rozvoje kavit a mikrotrhlin. Tyto vady 
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ovlivňují životnost materiálu a v jejich důsledku je pozorován intenzivní nárůst rychlosti 

tečení s časem, což vede až k finálnímu přetržení vzorku [2, 3]. 

Složku deformace ve III. stadiu je možno vyjádřit pomocí rovnice (9), která 

zohledňuje parametr popisující proces porušení [2]. 

 (9) 

kde: ω je parametr zahrnující kumulaci poškození v materiálu (ω = 0 na počátku a ω = 1 

v okamžiku lomu), 

 q  – konstanta. 

2.5 Mechanismy zpevnění oceli a jejich význam při procesů tečení 

Mechanismy zpevnění ocelí mají důležitý význam nejen při zajištění požadované 

pevnostní úrovně oceli, ale i pro dosažení odpovídající odolnosti ocelí proti tečení. Základní 

mechanismy zpevnění jsou: 

· zpevnění tuhého roztoku, 

· precipitační a disperzní zpevnění, 

· dislokační zpevnění. 

V reálných slitinách je výsledná pevnost i žárupevnost výsledkem kombinovaného 

účinku různých mechanismů zpevnění, ale často je obtížené vyčíslit příspěvek každého z nich 

k celkové pevnosti při tečení [4, 5]. 

2.5.1 Zpevnění tuhého roztoku 

Jeden z důvodů, proč se do oceli přidávají legující přísady je zpevnění tuhého roztoku. 

Toto zpevnění je způsobeno náhradou atomů železa v krystalové mřížce atomem přísadového 

prvku s jinou velikostí atomu. Nejúčinnější je toto zpevnění v případě legování substitučními 

prvky s významně rozdílnou velikostí atomů, jako jsou křemík, molybden a wolfram, nebo 

intersticiálními atomy jako je tomu například v případě uhlíku a dusíku.  

Na zpevnění oceli tuhým roztokem má vliv teplota a čas, po který je materiál 

vystavený procesu tečení. Samostatné substituční zpevnění je sice velmi efektivní a stabilní i 

za vysokých teplot, praktickým problémem však bývá nemožnost udržet daný prvek 

rozpuštěný v tuhém roztoku. Jeden z důvodů poklesu substitučního zpevnění ocelí legovaných 

Mo a/nebo W je precipitace molybdenem a wolframem bohatých fází, především Lavesovy 
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fáze nebo karbidu M6C. Důsledkem precipitace těchto fází je pokles koncentrace molybdenu a 

wolframu v tuhém roztoku a s tím spjatý pokles zpevnění tuhého roztoku. S rostoucí teplotou 

je usnadněna difúze a urychlený vznik nových termodynamicky stabilnějších fází. Tyto fáze 

zároveň ve většině případů rychle hrubnou a jejich příspěvek k precipitačnímu zpevnění tak 

velmi často nedokáže kompenzovat snížení zpevnění tuhého roztoku [2, 4, 5]. 

2.5.2 Precipitační a disperzní zpevnění 

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

nebo karbonitridů v materiálu. Následné interakce mezi vzniklými částicemi a dislokacemi 

vyvolávají precipitační zpevnění, které závisí na rozměrové a termodynamické stabilitě 

jednotlivých minoritních fází v průběhu creepové expozice, nebo při tepelném zpracování. Při 

creepové expozici dochází k hrubnutí precipitátů, což vede ke snížení počtu precipitátů a 

zvětšování jejich středních průměrů. Tyto hrubé precipitáty následně ztrácí schopnost 

interakce s dislokacemi, což vede ke snižování precipitačního zpevnění. 

Materiál obvykle obsahuje několik druhů sekundárních částic. Mohou to být 

precipitáty typu M23C6, M6C, M7C3, MX a M2X, kde M označuje kovové prvky, C označuje 

uhlíku a X uhlík nebo dusík. Dále mohou vznikat intermetalické částice jako Fe2(Mo, W) - 

Lavesovy fáze, Fe7W6 μ - fáze, χ – fáze, σ - fáze a také vyprecipitované čisté kovy např. měď 

[2, 5]. 

Disperzní zpevnění je prováděno mechanickým přidáváním zpevňující fáze v podobě 

prášku do materiálu, který nereaguje se základní matricí. Použitý prášek musí mít velmi malý 

rozměr částic a měl by být v materiálu homogenně rozptýlen z důvodu rovnoměrného 

zpevnění materiálu. Disperzní částice stejně jako precipitační částice reagují s dislokacemi, 

což vyvolává zpevnění materiálu. 

2.5.3 Dislokační zpevnění 

Dislokační zpevnění má význam pro materiály, které jsou vystaveny pokojové teplotě, 

nebo procesu tečení při nízkých teplotách, kdy procesy zotavení a rekrystalizace neprobíhají, 

nebo probíhají velmi pomalu. Hlavní příčinou zpevňování materiálu v I. stadiu 

vysokoteplotního tečení je dislokační zpevnění v důsledku zvyšování hustoty dislokací, kdy 

dochází k jejich vzájemnému protínání nebo k ukotvení precipitáty, případně jejich nakupení 

na hranicích zrn. Z těchto příčin je následný pohyb dislokací, a tedy i rozvoj deformace, 
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omezen. Při vyšší hustotě dislokací je možný příčný skluz šroubových dislokací a rovněž je 

vyšší možnost jejich anihilace, což vede k ustálení, případně poklesu dislokačního zpevnění. 

K poklesu dislokačního zpevnění rovněž dochází z důvodu tvorby subrzn. Na rozdíl od 

pokojové teploty je v případě teploty zvýšené pohyb dislokací usnadněn, přidává se také 

tepelně aktivovaný pohyb (šplh) a může proto snáze docházet k jejich anihilacím, a tedy i 

poklesu příspěvku dislokačního zpevnění k celkové pevnosti materiálu [2]. 

2.6 Obecné požadavky na creepové oceli 

Je samozřejmé, že velmi vysoké úrovně všech požadovaných mechanických a 

technologických vlastností při vyšší teplotě není možné u jediného druhu oceli splnit. 

Z tohoto důvodu požadavky kladené na creepové oceli souvisí s druhem použití. Jejich 

primární požadavky se mohou méně či více lišit. 

Obecné požadavky kladené na creepové materiály jsou podle dostupné literatury [2, 

4], následující: 

· vysoká dlouhodobá pevnost při tečení, 

· vysoká mez kluzu a pevnost v tahu, 

· dobrá tvárnost, tažnost a odolnost proti zkřehnutí v průběhu dlouhodobé výdrži při 

pracovních teplotách, 

· vysoká odolnost proti tepelné a tepelně-mechanické únavě, 

· stabilita struktury a vlastností, nízká náchylnost k poklesu zpevnění, ale i k nárůstu 

zpevnění, 

· dobré fyzikální vlastnosti - vysoký součinitel tepelné vodivosti a nízký součinitel 

teplotní roztažnosti, 

· dobrá žáruvzdornost a korozní odolnost v prostředí vodní páry a spalin, 

· dobré technologické vlastnosti – vhodnost materiálu ke tváření a svařitelnost. 
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3 NOVÁ GENERACE CREEPOVÝCH OCELÍ PRO USC 

BLOKY 

V současné době je v tepelných elektrárnách snaha o zvýšení teploty a tlaku páry nejen 

na vstupu do parních turbín, ale na všech prvcích v USC blocích. Pro parní turbíny je to ze 

současných hodnot přibližně 540°C/18MPa na hodnoty okolo 610°C/30MPa. Tyto hodnoty 

jsou nazývány ultra super kritické (USC) parametry páry, při kterých neexistuje rozdíl mezi 

plynným a kapalným skupenstvím vody [4]. 

Hnacím motorem vývoje nových typů žárupevných ocelí tak byla snaha vyvinout oceli 

s vyššími užitnými vlastnostmi pro použití v nově stavěných tepelných elektrárnách [2]. 

Vlastnosti níže popsaných ocelí jsou pro porovnání uvedeny v příloze. 

3.1 Nízkolegované oceli 

Vývoj nových nízkolegovaných ocelí je zaměřen na oceli, které jsou určeny pro 

membránové vodní stěny a mezistupňové díly přehřívačů v kotlích. Zvýšením jejích užitných 

vlastností, jako jsou mechanické vlastnosti, pevnost při tečení, odolnost proti vysokoteplotní 

korozi a žárupevnost v rozsahu používaných teplot v tepelných elektrárnách, vedlo k tomu, že 

tyto oceli nahradily původní Cr-Mo oceli. Zvýšení užitných vlastností je rovněž spojeno se 

získáním větší efektivity procesů a lepšího plnění ekologických předpisů. U těchto nových 

nízkolegovaných ocelí bylo rovněž sníženo množství uhlíku v materiálu z důvodu lepší 

svařitelnosti [2, 12]. 

Jako základ oceli T23 byla použita nízkolegovaná Cr-Mo ocel, která byla doplněna 

legujicími prvky, jako jsou wolfram, vanad, niob a malá přísada bóru, které zajistily nárůst 

pevnosti a žárupevných vlastností. Vysoké užitné vlastnosti jsou dosaženy převážně pomocí 

disperzního vytvrzení (V, Nb)C v kombinaci se zpevněním tuhého roztoku wolframem v plně 

zušlechtěné bainitické matrici. Tato ocel dostala označení podle evropské normy 

7CrWVMoNb9-6 a podle ASTM je označována jako T23 [3, 5]. 

Další nízkolegovaná ocel T24 má stejný základ jako ocel T23, ale jako legující prvek 

je zde místo wolframu použit molybden. Dále jsou v této oceli přísady vanadu, titanu a 

malého množství bóru. Tato ocel má rovněž jako ocel T23 vysoké užitné vlastnosti. Dostala 

označení podle evropské normy 7CrMoVTiNb10-10 a podle ASTM je označována jako T24 

[3]. 
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3.2 Chromové modifikované oceli 

Původní chromové oceli byly vyvíjeny pro použití v korozním prostředí za zvýšených 

teplot. Na jejich vynikající žárupevné vlastnosti se přišlo později. Rozvoj chromových-

modifikovaných ocelí, je spojen s rozvojem tepelné energetiky v posledních cca 30 letech a 

snahou zvýšit hodnoty teploty a tlaku páry v nových USC blocích [2, 4]. 

Při vývoji chromových-modifikovaných ocelí byl hlavním cílem nárůst pevnosti při 

tečení při pracovních teplotách 600°C i více. Při zkouškách tečení bylo u ocelí typu T91, T92 

a E911 zjištěno, že vykazují výbornou odolnost proti oxidaci na vzduchu. Nicméně 

v tepelných elektrárnách jsou tyto oceli v prostředí obsahující páru nebo spaliny. V tomto 

prostředí se míra oxidace těchto ocelí výrazně zrychlila [5]. 

Ocel T91 byla vyvinuta v osmdesátých létech dvacátého století v USA pro výrobu 

trubek a nádob pro rychlý reprodukční jaderný reaktor. V současné době patří tato ocel 

k základním značkám žárupevných chromových ocelí. Zvýšení užitných vlastností se u této 

oceli oproti předešlé chromové oceli dosáhlo zvýšením obsahu prvků vanadu, niobu a dusíku, 

které tvoří termodynamicky i rozměrově stabilní precipitáty typu VN a Nb(C, N). U této oceli 

je oproti původně používané značce X20CrMov 12-1 rovněž snížen obsah uhlíku pro lepší 

svařitelnost [4, 5]. 

Ocel T92 má chemické složení podobné jako ocel T91 s tím rozdílem, že na úkor 

molybdenu je zde zvýšen obsah wolframu, dále je pro dosahování optimálních žárupevných 

vlastností významná také malá přísada bóru. Tato změna chemického složení zapříčinila 

zvýšení meze pevnosti při tečení oproti oceli T 91 zhruba o 10%. Přídavek bóru dává tepelně 

stabilní precipitáty M23(C, B)6, zatímco vyšší obsah wolframu vede k vyššímu množství 

Lavesových fází. Tento typ oceli je následně možno použít při výrobě rotorů, pouzder a 

trubek s vyššími užitnými vlastnostmi [4, 5]. 

Chemické složení oceli E911 je opět podobné chemickému složení oceli T91, ale je 

zde přídavek wolframu a bóru pro zlepšení užitných vlastností. Vyšší obsah wolframu může 

vést ke vzniku Lavesových fází, jež mají pozitivní nebo negativní vliv na vlastnosti při tečení 

v závislosti na velikosti a rozmístění Lavesových fází ve struktuře. Obecně můžou zvýšit 

pevnost při tečení, pokud jejich hrubnutí nepostupuje příliš rychle. Jedná se opět o ocel, která 

se používá v kotlích, ale jsou možné i varianty, které by se používaly pro výrobu turbín [4]. 
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3.3 Austenitické oceli 

Moderní žárupevné austenitické oceli, jako jsou HR3C, TP 347 HFG a SUPER 304 H, 

jsou používané pro konstrukci přehřívačů a ohřívačů pro nejnovější USC kotle na celém 

světě. Ve srovnání s feritickými ocelemi mají austenitické oceli nižší hodnoty meze kluzu, ale 

lepší odolnost proti tečení. Svým chemickým složením také vykazují rovněž lepší odolnosti 

proti korozi a lze je tedy použít i pro pracovní teploty nad 625°C, kdy již odolnost proti oxidaci 

není u méně legovaných ocelí dostatečná. 

Ocel HR3C byla vyvinuta z austenitické oceli TP 310 na bázi 25%Cr-20%Ni přidáním 

niobu a dusíku pro zvýšení pevnosti při tečení za zvýšených teplot. Mikrostruktura se skládá 

z austenitické matrice s karbidy typu M23C6 podél hranic zrna a jemně rozptýlenými nitridy 

NbCrN, které jsou stabilní i při expozici za vysokých teplot. Sigma fáze, která způsobuje 

výrazné křehnutí v případě původní oceli TP 310, nebyla zjištěna. Teplota použití oceli HR3C 

se pohybuje v rozmezí 620 – 680°C [5]. 

Ocel typu TP347HFG vychází z oceli TP347H, ale byla vyvíjená s tím, že bude mít 

jemnější zrna ve struktuře pro posílení odolnosti proti oxidaci v prostředí vodní páry a 

posílení odolnosti proti tečení materiálu. Tato ocel je vysoce efektivní pro použití jako 

materiál přehřívačů v tepelných elektrárnách s USC parametry páry při teplotě nad 600°C. 

Mikrostruktura oceli TP347HFG se skládá z jemného austenitického zrna s karbidy typu 

M23C6 a NbC. Karbid NbC je stabilní i při dlouhodobé expozici za vysokých teplot. 

Ocel SUPER304H byla vyvinuta, jako náhrada ocelí Type304H a Type321H přidáním 

mědi a dusíku pro zvýšení pevnosti při tečení za zvýšených teplot a houževnatosti při 

dlouhodobé expozici za vysokých teplot. Mikrostruktura se skládá z austenitické matrice 

s karbidy typu M23C6, nitridy NbCrN a Cu-fáze. Částice mědi vyloučené ve struktuře jsou 

koherentní se základní matricí a výrazně zvyšují pevnost při tečení při zvýšených teplotách. 

Měď dále zlepší korozní odolnost oceli SUPER304H. Sigma fáze u této oceli nebyla zjištěna. 

Trubky z této oceli se mohou dále upravovat metodou zvanou shot peening. Tato metoda je 

založena na tryskání drobných kousků tvrdého materiálu (ocelových broků) na vnitřní povrch 

trubky. Materiál trubky tak prochází v tenké podpovrchové oblasti velkou plastickou 

deformací, ale protože je generována pouze na povrchu materiálu, zůstávají v podpovrchové 

oblasti zbytková tlaková pnutí, která zlepšují únavovou životnost. Dále tato metoda zjemňuje 

zrno v povrchových vrstvách, což dále zvyšuje odolnost zejména proti mezikrystalové korozi 

[5, 22].  
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4 METODY ZKOUŠENÍ A HODNOCENÍ CREEPOVÝCH 

VLASTNOSTÍ 

4.1 Creepová zkouška 

Oceli a ostatní kovové materiály vykazují závislost pevnostních charakteristik na 

teplotě. Pro jejich určení se používají trhací zkoušky za zvýšených teplot. Zkoušky tečení, 

které byly vyvinuty pro stanovení mezních hodnot teploty a napětí, se zpravidla provádí pro 

posuzování žárupevnosti materiálu, které se používají pro tepelně namáhaná zařízení. 

Výsledky jednotlivých zkoušek tečení jsou ovlivněny jednak množstvím materiálových 

charakteristik, jako jsou nehomogenita chemického složení, struktury a mechanických 

vlastností, ale také jsou výsledky zkoušky ovlivněny přesností nastavení zkušebních 

parametrů a garancí dlouhodobé stability zkušebních podmínek [7, 8]. 

4.1.1 Zkušební tělesa 

Jako zkušební tělesa se obvykle pro zkoušky tečení používají zkušební tyče 

s kruhovým průřezem podobné tělesům používaným u tahových zkoušek. Občas se používají 

i zkušební tyče se čtvercovým nebo obdélníkovým průřezem. Tato zkušební tělesa jsou dále 

opatřena upínacími konci, které jsou přizpůsobené tvaru upínacích čelistí zkušebního stroje. 

Dále mohou být zkušební tělesa opatřena obvodovými břity, které slouží pro uchycení 

průtahoměru v případě provádění zkoušek s měřenou deformací [10]. Rozměry a mezní 

úchylky zkušebních těles se řídí danými normami. 

4.1.2 Zkušební stroje 

Zkušební stroje používané pro zkoušky tečení musí zaručit trvalé a neměnné zatížení 

zkušebního tělesa ve směru jeho osy a rovněž musí minimalizovat nežádoucí ohyb 

zkušebního tělesa během provádění creepové zkoušky. Zkušební stroje mohou být 

jednotkové, do kterých se umisťuje pouze jedno zkušební těleso, nebo hromadné, které jsou 

určeny pro větší počet zkušebních těles. Zkušební stroje musí splňovat požadavky, jako jsou: 

· dodržení konstantního zatížení v průběhu zkoušky,  

· plynulé zatěžování a odlehčování zkušebního tělesa bez rázů, 

· rovnoměrné ohřívání zkušebního tělesa v průběhu zkoušky, 
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· udržování zkušební teploty v předepsaných mezích. 

Zkušební tělesa jsou ve zkušebních strojích zatěžována konstantním tahovým 

zatížením nebo konstantním tahovým napětím. Výsledky zkoušek tečení při konstantním 

tahovém zatížení jsou zpravidla rozdílné od výsledků zkoušek tečení při konstantním tahovém 

napětí [7, 10]. 

Zkušební stroje pro zkoušky tečení se skládají ze zatěžovacího a upínacího zařízení 

zkušební tyče, pecní jednotky pro ohřev zkušebních těles, termočlánků, zařízení pro regulaci a 

záznam teploty, zařízení pro záznam času trvání zkoušky a také případně i zařízení pro měření 

a záznam prodloužení. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobou zkoušku, musí být 

garantováno, že se budou zkušební parametry po celou dobu zkoušení pohybovat v normou 

daných povolených tolerancích. Všechny součásti měřícího řetězce (teplota, čas, zatížení, 

deformace) musí být v pravidelných intervalech, daných opět příslušnou normou, opakovaně 

kalibrovány. 

4.1.3 Zkoušky tečení při konstantním tahovém zatížení 

Při těchto zkouškách tečení se stanovují meze tečení, resp. meze pevnosti při tečení. 

Mez tečení RT je napětí, které způsobí při teplotě T za dobu t deformaci ε. Parametrem meze 

tečení je čas t1%, který odpovídá 1% trvalé deformace zkušebního tělesa při stanoveném 

napětí. Například pro ocel P265H (11 418) mez tečení RT = 132/380/1/10
5
 značí napětí v 

MPa, které při 380°C způsobí trvalou deformaci 1% za 105
 hodin. Mez pevnosti při tečení RmT 

je napětí, které způsobí při teplotě T lom po době t. Parametrem meze pevnosti při tečení je 

doba do lomu tf při stanoveném napětí. Například pro ocel P265H (11 418) mez pevnosti při 

tečení RmT = 165/380/10
5
 značí napětí v MPa, které při 380°C způsobí za dobu 105

 hodin lom. 

Výsledkem těchto zkoušek je pak buď hodnota meze tečení, nebo meze pevnosti při tečení [7, 

25]. 

Výsledky zkoušek tečení při konstantním tahovém zatížení jsou vztahovány 

k počátečnímu napětí σa, ale v průběhu zkoušky tečení skutečné napětí roste v důsledku 

redukce průřezu vlivem creepové deformace, oxidací nebo vznikem kavit na hranicích zrn. 

Z tohoto důvodu se pak mohou i významněji odchylovat hodnoty meze pevnosti při tečení 

stanovené zkouškou při konstantním zatížení od výsledků získaných zkouškou s konstantním 

napětím [1, 7]. 
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Schéma zkušebního stroje pro zkoušku tečení za konstantního tahového zatížení, který 

používá pákový systém se závažím, ilustruje obr. 4. 

 

Obr. 4. Schéma zkušebního stroje pro zkoušky tečení při konstantním tahovým zatížení 

[11] 

4.1.4 Zkoušky tečení při konstantním tahovém napětí 

Zařízení pro provádění zkoušky tečení při konstantním tahovém napětí jsou 

konstrukčně náročnější než ta pro zkoušky tečení při konstantním tahovém zatížení. Při této 

zkoušce zůstává poměr zatížení k okamžitému průřezu konstantní po celý průběh prováděné 

zkoušky. Vliv oxidace na redukci průřezu je odstraněn prováděním zkoušek tečení ve vakuu 

nebo ochranné atmosféře. 

Pro zkoušky tečení při konstantním tahovém napětí se používají zkušební stroje jako je 

např. Andradeova profilová páka, která je zobrazena na obr. 5. Tento mechanismus je založen 

na tom, že závaží, které vytváří napětí, má speciální tvar a je ponořeno do kapaliny o známé 

hustotě. Při prodlužování zkušebního tělesa se závaží ponořuje hlouběji do kapaliny, snižuje 

se výsledná zatěžující síla, ale napětí zůstává stále konstantní [1,11]. 
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Obr. 5. Schéma Andradeovy profilové páky [11] 

4.1.5 Postup zkoušky tečení 

Zkušební těleso se po upnutí v čelistech zkušebního stroje musí zahřát na danou 

teplotu, při které se má zkouška tečení provádět. Zkušební těleso, upínací systém, zkušební 

zařízení a průtahoměr musí být v tepelné rovnováze. Zatížení zkušebního tělesa se musí 

provést ve směru jeho osy a rovněž také musí udržovat nežádoucí ohyb zkušebního tělesa na 

nejmenší možné hodnotě. Zahřívaní a zatížení zkušebního tělesa se provádí s přesností, která 

je uvedena v příslušných zkušebnických normách. 

Zatížení zkušebního tělesa se provádí po jistý časový úsek pro zjištění [10]: 

· stanoveného prodloužení při tečení (nepřerušovaná zkouška), 

· hodnot trvalého prodloužení ve vhodných intervalech v průběhu zkoušky (přerušovaná 

zkouška), 

· doby do lomu při tečení (nepřerušovaná a přerušovaná zkouška). 

4.1.6 Lom zkušebního tělesa při zkoušce tečení 

Ve zkušebním materiálu dochází během zkoušky tečení k degradačním procesům, 

které po určitém čase, který závisí na materiálových charakteristikách zkušebního materiálu, 

vede k lomu zkušebního materiálu. Samotný lom vzniká na konci III. stadia vysokoteplotního 

tečení a lomový proces se skládá z těchto etap [7, 13]: 
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· nukleace kavit, 

· růst kavit, 

· spojování, neboli koalescence kavit, což vede ke vzniku mikrotrhlin, 

· propojování mikrotrhlinek a šíření magistrální trhliny, 

· konečný lom. 

V závislosti na teplotě, napětí a rychlosti tečení mohou vznikat tyto druhy lomu [1, 7]: 

· transkrystalický creepový lom 

Transkrystalický lom vzniká při vyšších hodnotách napětí, které způsobí vyšší 

minimální rychlosti tečení. Poměrné prodloužení je u tohoto lomu velké a kontrakce průřezu 

je výrazná. 

· interkrystalický creepový lom 

Naopak při nižších hodnotách napětí vzniká lom interkrystalický, u kterého je 

pozorováno velmi malé poměrné prodloužení a velmi nízké kontrakce průřezu. Je vždy spojen 

s výraznou kavitací na lomové ploše. 

4.2 Metody hodnocení výsledků zkoušek tečení 

V praxi je snaha o dosažení co nejdelší životnosti použitých materiálů, která se 

v současné době pohybuje okolo 2∙10
5
 provozních hodin. Pro spolehlivé výsledky hodnot 

meze pevnosti při tečení pro dobu 2∙10
5
 hodin je potřeba pro extrapolaci výsledků zkoušek 

tečení provést zkoušky tečení při dané teplotě minimálně pro dobu 7∙10
4
 hodin. Avšak tyto 

dlouhodobé zkoušky tečení jsou ekonomicky a časově náročné, i když pomocí jejich výsledků 

se získávají přesnější údaje. Proto se zavedly krátkodobé zkoušky tečení, které trvají 

průměrně 10
3
 až 3∙10

3
 hodin. Z výsledků krátkodobých zkoušek tečení se pomocí metod pro 

extrapolování výsledků zkoušek tečení stanoví dlouhodobé charakteristiky materiálu při 

tečení [2, 7]. Je však třeba vzít do úvahy i tu skutečnost, že extrapolace výsledků z takto 

krátkodobých zkoušek tečení není v žádném případě v souladu se základním požadavkem na 

extrapolaci výsledků creepových zkoušek uvedeným v příslušných normách, který určuje 

maximální přípustný extrapolační poměr ve výši 3, tj. nejdelší čas prasklé creepové zkoušky 

musí dosáhnout nejméně 1/3 plánované životnosti nebo extrapolované doby do lomu [23, 24]. 

Tento přístup nemůže postihnout ani strukturní změny, ke kterým dochází v materiálu během 

dlouhodobé creepové expozice. Z tohoto důvodu má však uvedený přístup, jakkoli je 
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ekonomicky příznivější, významná omezení a měl by být používán pouze pro účely srovnání 

výsledků např. nové tavby s tavbami již dříve prozkoušenými. 

Metody pro extrapolace výsledků zkoušek tečení se rozdělují na dvě základní metody: 

· metody grafické, 

· metody parametrické. 

4.2.1 Metody grafické 

Jedná se o nejsnadnější metodu, která se může také používat pro hodnocení zbytkové 

životnosti materiálu po exploataci. Grafická metoda je založena na [2]: 

· sestavení bodového grafu nejčastěji v souřadnicích log σ – log t, 

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

výsledků, 

· prodloužení izoterm na požadovanou extrapolovanou dobu provozu, popř. na zvolenou 

pracovní teplotu, která se využívá v problematice zbytkové životnosti. 

4.2.2 Metody parametrické 

Rovnice Norton-Bailey (10) popisuje závislost rychlosti deformace nebo doby do 

lomu na napětí. Výsledky parametrických rovnic jsou jednodušší oproti výsledkům získaných 

z Norton - Baileyho rovnice, protože transformují závislosti v souřadnicích log σ – log t pro 

různé teploty na jednu závislost v souřadnicích log σ – log P, kde parametr P plní 

transformační úlohu [2, 5]. 

 (10) 

Jednotlivé parametrické metody mohou mít pro stejné druhy slitin různé výsledky, což 

je způsobeno předpoklady, které přijali autoři při odvozování jednotlivých vztahů. Mezi 

nejvíce rozšířenými jsou metody: 

· Larson – Millerova metoda (L-M) 

Larson – Millerova metoda je založena na fyzikálních zásadách a vychází 

z Arrheniova vztahu (11), který říká, že rychlost procesu dε / dt je závislá na teplotě dle 

vztahu [2]: 
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dε

dt
=A exp

-Q

RT
 (11) 

kde: A je konstanta, 

 Q – aktivační energie procesu, 

 R – plynová konstanta, 

 T – teplota. 

Podle parametrické metody L-M se přímky při stálých napětích protínají v jednom 

bodě o souřadnicích [C, 0]. L-M parametr (12) je vyjádřen pomocí vztahu: 

 (12) 

kde: P je parametr korelace podle L-M, 

 C – konstanta, která byla v praxi obecně stanovená na hodnotu 20. 

Obecná L-M rovnice (13) je založena na parametrizaci dvou hlavních proměnných, 

teploty a doby do lomu ve tvaru [19]: 

 (13) 

Nevýhodou L-M rovnice 1. řádu je, že zanedbává nelinearitu poklesu creepové 

odolnosti se zvyšující se dobou do lomu a při predikci dlouhodobé žárupevnosti reálné 

hodnoty meze pevnosti při tečení nadhodnocuje. Proto se přešlo k L-M rovnici 2. nebo 3. 

řádu, u které se předpokládá parabolická závislost L-M parametru na log σ.  

· Sherby – Dornova metoda (S-D) 

Tato metoda je rovněž jako metoda L-M založena na fyzikálních zásadách a vychází 

opět z Arrheniova vztahu (11). V parametrické metodě podle S-D jsou přímky při stálých 

napětích rovnoběžné se sklonem 2,3R/Q. Sherby – Dornův parametr P (14) je vyjádřen 

pomocí vztahu: 

 (14) 

· Manson – Haferdova metoda (M-H) 

Parametrická Manson – Haferdova metoda vychází z toho, že výsledky zkoušek tečení 

log tf – T se dají zakreslit jako přímky, které se při stálém napětí sbíhají v jednom bodě. Tento 

bod definují konstanty Ta a log ta v rovnici 15. Parametr podle M-H (15) je vyjádřen vztahem: 



23 

 

 SZKANDERA, J. Creepové vlastnosti nových ocelí pro energetiku. 
VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2012. 

 

 (15) 

Vzájemné souvislosti mezi parametrickými metodami L-M, S-D a M-H znázorňuje 

obr. 6. 

 

Obr. 6. Charakteristika parametrických metod extrapolace výsledků zkoušek tečení 

v souřadnicích teplota – doba do lomu: a) L-M, b) S-D, c) M-H [2] 

· Seifertova metoda 

Určitou obměnu L-M parametrické metody pro výpočet mezí pevnosti při tečení 

představuje Seifertův parametrický vztah (16). Tento vztah vyjadřuje aplikované napětí nebo 

mez pevnosti při tečení jako kvadratickou funkci teplotně - napěťového parametru P ve 

vztahu [9]: 

, (16) 

kde:  je mez pevnosti při tečení, 

 , ,  – konstanty. 

Teplotně – napěťový parametr P lze vyjádřit vztahem (17): 

 (17) 

kde:  je absolutní teplota, 

  - doba do lomu. 

· Rovnice SVÚM 

Rovnice SVÚM (18) je další z matematických metod pro odhady creepové pevnosti. 

Vyjadřuje závislost doby do lomu na použitém napětí a teplotě těmito rovnicemi [20]: 

 (18) 
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 (19) 

 (20) 

kde: t  je  doba do lomu, 

  – materiálové konstanty. 

Tato parametrická metoda je co do matematického aparátu a způsobu řešení složitější, 

neboť obsahuje samostatnou funkci teplotní a napěťové závislosti, ale i jejich součin, avšak 

její konstanty byly v minulosti pro nejvýznamnější československé jakosti žárupevných 

nízkolegovaných ocelí uvedeny v příslušných materiálových normách.  



25 

 

 SZKANDERA, J. Creepové vlastnosti nových ocelí pro energetiku. 
VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2012. 

 

5 VYHODNOCENÍ CREEPOVÝCH ZKOUŠEK CHROMOVÉ 

MODIFIKOVANÉ OCELI 

5.1 Experimentální materiál a jeho vlastnosti 

Jako experimentální materiál pro vyhodnocování creepových zkoušek byla zvolena 

chromová modifikovaná ocel P91 tavba 0789. Tato ocel má široké použití ve všech nových 

elektrárnách, kde se z této oceli používají výrobky, jako jsou trubky a malé výkovky. Může se 

také používat pro ventilové boxy a pouzdra turbín [5]. Jako konkrétní experimentální materiál 

byla použita trubka o rozměrech  mm. Chemické složení použité oceli P91 je 

zobrazeno v tabulce č. 1 a tepelné zpracování s mechanickými vlastnostmi je zobrazeno 

v tabulce č. 2. 

Tab. č. 1. Chemické složení oceli P91 

 

Tab. č. 2. Mechanické vlastnosti a tepelné zpracování oceli P91 

 

5.2 Provádění creepových zkoušek a jejich výsledky 

Creepové zkoušky byly prováděny v souladu s normou ČSN EN ISO 204 "Kovové 

materiály – Zkoušení tečení jednoosým tahem – Zkušební metoda" a byly prováděny na stroji 

hromadného typu s pružinovým zatížením a na strojích pákového typu. Při zkouškách tečení 

musí být zajištěna přesnost nastavení zkušebních strojů a garance udržení dlouhodobé 

stability zkušebních podmínek. Všechny zkoušky probíhaly pro zjištění doby do lomu 

zkušebních těles při daných podmínkách. Postup creepových zkoušek, zkušební tělesa a 

zkušební stroje jsou blíže popsány v kapitole 4.1. Výsledky creepových zkoušek pro 

experimentální materiál – trubku z oceli P91 jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

  

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

P91 0789 0,09 0,54 0,23 0,020 0,01 8,32 0,46 0,84 0,20 0,06 0,01 0,06

Označení 
oceli

Tavba
Obsah prvků v hmotnostních procentech

P91 0789 555 705 1060°C/1h/vzduch + 750°C/2h/vzduch

Označení 
oceli

Tavba
Re     

MPa

Rm     

MPa
Tepelné zpracování
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Tab. č. 3. Výsledky creepových zkoušek pro experimentální materiál P91 

Běžné 
číslo 

Ocel/   

tavba 
Teplota      

(°C) 
Napětí      
(MPa) 

Čas         
(hod) 

Tažnost     
(%) 

Kontrakce    

(%) 

AX16 P91/0789 575 220 118 36,0 81,7 

AX18 P91/0789 575 200 366 33,2 81,8 

AX19 P91/0789 575 200 202 42,0 83,3 

AX21 P91/0789 575 180 1649 28,0 85,0 

AX23 P91/0789 575 160 4669 30,0 70,9 

AX24 P91/0789 575 150 14881 18,4 73,4 

AX25 P91/0789 575 150 14031 18,0 69,0 

AX26 P91/0789 575 140 13678 20,0 64,1 

AX27 P91/0789 575 140 14064 36,4 78,9 

AX28 P91/0789 575 130 21291 22,4 68,9 

AX29 P91/0789 575 130 44180 20,0 64,3 

AX56 P91/0789 575 200 268 15,7 18,5 

AX57 P91/0789 575 180 1440 20,5 84,7 

AX58 P91/0789 575 160 3696 14,1 81,5 

AX31 P91/0789 600 180 116 31,2 79,3 

AX32 P91/0789 600 160 298 42,8 84,3 

AX34 P91/0789 600 140 1065 30,8 77,1 

AX36 P91/0789 600 130 4443 55,2 73,0 

AX37 P91/0789 600 130 2393 25,6 76,9 

AX38 P91/0789 600 120 5439 32,0 73,3 

AX39 P91/0789 600 120 7662 30,8 71,4 

AX40 P91/0789 600 110 19341 18,4 57,2 

AX41 P91/0789 600 110 16656 18,0 50,1 

AX42 P91/0789 600 100 32263 22,8 42,6 

AX43 P91/0789 600 100 41623 9,6 23,2 

AX63 P91/0789 600 140 2184 14,5 78,8 

AX64 P91/0789 600 130 3000 10,9 74,0 

AX65 P91/0789 600 120 11349 11,7 67,4 

AX45 P91/0789 625 140 125 43,6 82,7 

AX46 P91/0789 625 120 765 33,2 78,2 

AX47 P91/0789 625 120 638 51,6 72,6 

AX48 P91/0789 625 100 3091 24,0 62,2 

AX49 P91/0789 625 100 5036 30,8 68,1 

AX50 P91/0789 625 90 16576 12,3 30,6 

AX70 P91/0789 625 100 7070 13,6 67,4 
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5.3 Použité metody pro extrapolaci výsledků zkoušek tečení 

Pro extrapolaci výsledků zkoušek tečení byly použity parametrické metody, které jsou 

blíže popsány v kapitole 4.2.2. 

· Larson – Millerova rovnice 1. řádu 

 (21) 

· Larson – Millerova rovnice 3. řádu 

 (22) 

· Seifertova rovnice 

 (23) 

· Rovnice SVÚM 

 (24) 

5.4 Výsledky extrapolace creepových dat oceli P91 

Hodnoty získané z creepových zkoušek pro experimentální materiál P91 byly 

extrapolovány pomocí parametrických rovnic do souřadnic napětí – čas. Výsledkem je graf 

pro každou použitou parametrickou metodu (viz obr. 7-10). Rovněž jsou výsledky extrapolací 

zpracovány do tabulky jako hodnoty dob do lomu 10
4
 a 10

5
 hodin při teplotách 575, 600 a 

625°C (tabulka č. 4). Dále byly zpracované výsledky creepových zkoušek přepočteny pomocí 

L-M parametru PLM do jedné závislosti log(σ) = f(PLM) (obr. 11). 
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Obr. 7.  Výsledky extrapolace experimentálního materiálu P91 podle L-M rovnice 1. řádu 

 

Obr. 8. Výsledky extrapolace experimentálního materiálu P91 podle L-M rovnice 3. řádu 
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Obr. 9. Výsledky extrapolace experimentálního materiálu P91 podle Seifertovy rovnice 

 

Obr. 10. Výsledky extrapolace experimentálního materiálu P91 podle rovnice SVÚM 
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Tab. č. 4. Srovnání výsledných hodnot meze pevnosti při tečení oceli P91 po extrapolaci 

 

Tab. č. 5. Hodnoty meze pevnosti při tečení oceli P91 podle normy [6] 

 

 

Obr. 11. Výsledky extrapolace experimentálního materiálu P91 pomocí L-M parametru 
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6 DISKUZE DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

Hodnoty "Norma – 20%" v tabulce č. 5 znamenají, že hodnoty meze pevnosti při 

tečení při daných teplotách byly sníženy o 20%. Tyto hodnoty jsou pro daný materiál hodnoty 

mezní, tedy experimentální materiál nesmí tuto hranici podkročit z důvodu bezpečnosti jeho 

následného použití v praxi. Na obrázku 11 jsou výsledky creepových zkoušek zpracovány 

pomocí L-M rovnice, kde jsou parametry creepové expozice vyjádřeny pomocí parametru 

PLM, který je blíže popsán v kapitole 4.2.2. Tato metoda umožňuje zpracovávat výsledky 

dosažené při různých teplotách za předpokladu, že v celém intervalu teplot a časů působí 

shodný deformační mechanismus. Z tohoto obrázku je vidět, že dosažená úroveň žárupevnosti 

této sledované trubky nepodkročuje hodnoty podle norem snížené o 20% (čárkovaná čára 

v grafu) a je možné usoudit, že případné použití této konkrétní trubky v podmínkách provozu 

za vysokých teplot a tlaků, např. v USC kotli, by bylo bezpečné. 

Může se stát, že při výrobě materiálu dojde vlivem okolního prostředí ke změnám 

předepsaných výrobních procesů týkajících se například ochlazování materiálu. Všechny 

vlivy, které zapříčiňují lokální změnu vlastností, jako je chemická nebo strukturní 

nehomogenita materiálu, spolu s možnými změnami mikrostruktury v průběhu dlouhodobé 

expozice můžou vést ke změnám požadovaných vlastností materiálu a k jeho porušení dříve, 

než odpovídá projektované životnosti daného konstrukčního dílu. 

Při srovnání výsledných hodnot meze pevnosti při tečení získaných pomocí 

parametrických metod (tab. č. 4) s hodnotami z normy (tab. č. 5) je vidět, že pro sledované 

teploty a doby do lomu 10
4
 hodin se výsledky creepových zkoušek nacházejí ve spodním 

rozptylovém pásmu okolo střední hodnoty příslušné meze pevnosti při tečení. Extrapolované 

hodnoty meze pevnosti při tečení pro doby do lomu 105
 hodin a teploty 575°C a 600°C leží 

rovněž mírně pod příslušnými středními hodnotami, a to při použití všech parametrických 

metod kromě Seifertovy metody. Výsledky extrapolace meze pevnosti při tečení při teplotě 

625°C pro dobu do lomu 105
 hodin jsou pak při výpočtu pomocí všech parametrických metod 

mírně vyšší oproti středním hodnotám z norem. 

Z výsledných hodnot meze pevnosti při tečení získaných pomocí parametrických 

rovnic je vidět, že různé metody vykazují určité rozdíly ve výsledcích, což je způsobeno 

předpoklady, které přijali autoři parametrických metod při jejich odvozování. Je také zřejmé, 

že ani při výpočtech založených na rozsáhlém souboru výsledků creepových zkoušek (celková 
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doba zkoušení dosáhla u sledované trubky téměř 316 000 hodin a nejdelší creepové zkoušky 

trvaly více než 40 000 hodin) nedávají všechny použité parametrické metody identické 

výsledky. Proto je nutné nejvhodnější parametrickou rovnici nejen pečlivě vybrat, ale také 

zkontrolovat, zda extrapolace výsledků creepových zkoušek provedená s její pomocí dává 

realistické hodnoty dlouhodobých mezí pevnosti při tečení.  
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7 ZÁVĚR 

V teoretické části bakalářské práce byl popsán obecný princip creepu a creepové 

odolnosti ocelí spojené se zpevněním ocelí v procesu - creepu a také základní požadavky na 

tyto oceli. Rovněž tam byl uveden stručný přehled moderních žárupevných ocelí určených pro 

stavbu nových elektrárenských USC bloků, protože umožňují zvýšení teploty páry a tím i 

zvýšení účinnosti a snížení množství vypouštěných škodlivých emisí. Dále je v této práci 

rozebrána problematika zkoušení creepových vlastností materiálu a metody pro jejich 

vyhodnocování. 

V praktické části se tato bakalářská práce zabývá vyhodnocováním creepových 

zkoušek chromové modifikované oceli probíhajících za teplot 575, 600 a 625°C. V této části 

byl popsán experimentální materiál – trubka z oceli P91, průběh creepové zkoušky a použité 

parametrické metody pro extrapolaci výsledků creepových zkoušek. Výsledné hodnoty meze 

pevnosti při tečení získané pomocí parametrických metod, byly porovnány s hodnotami meze 

pevnosti při tečení, které jsou uváděné v normě. 
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9 PŘÍLOHY 

Tab. č. 6. Chemické složení nízkolegovaných ocelí T23 a T24 [6] 

 

Tab. č. 7. Chemické složení chromových modifikovaných ocelí T91, T92 a E911 [6] 

 

Tab. č. 8. Tepelné zpracování nízkolegovaných ocelí T23, T24 a chromových 

modifikovaných ocelí T91, T92 a E911 [6] 

 

  

Označení oceli

T23

0,04       

až       
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0,05        
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0,030

0,02        
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-
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0,0005         
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0,006

1,45         

až 
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T24

0,05         
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0,15          

až          
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0,70
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2,20          

až          
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0,90         

až          
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≤ 
0,020

-

0,05         

až          
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0,20          

až         
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≤ 

0,010

0,0015        

až 

0,0070

-

Obsah prvků v hmotnostních procentech

S          

max
Cr Mo Acelk. Nb

Ti         

max
V WN BPodle ASTM C Si Mn

P          

max

Označení oceli

T91

0,08       

až       
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0,20       

až       
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0,30       

až       
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0,020 0,010

8,00        
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normalizace + 
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T92
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780

vzduch
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normalizace + 
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1090
vzduch

730 až 
780
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Označení oceli Tepelné zpracování
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Tab. č. 9. Minimální smluvní mez kluzu při zvýšených teplotách nízkolegovaných ocelí 

T23, T24 a chromových modifikovaných ocelí T91, T92 a E911 [6] 

 

Tab. č. 10. Mechanické vlastnosti nízkolegovaných ocelí T23, T24 a chromových 

modifikovaných ocelí T91, T92 a E911 [6] 

 

Tab. č. 11. Mechanické vlastnosti nízkolegovaných ocelí T23, T24 a chromových 

modifikovaných ocelí T91, T92 a E911 [6] 

 

  

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

379 370 363 361 359 351 345 338 330 299 266

397 383 373 366 359 352 345 336 324 301 248

410 395 380 370 360 350 340 320 300 270 215

420 412 405 400 392 382 372 360 340 300 248

412 401 390 383 376 367 356 342 319 287 231

T92 ≤ 100

E911 ≤ 100

T91 ≤ 100

Tloušťka stěny        
mm

Označení oceli
Minimální smluvní mez kluzu Rp0,2 v Mpa při teplotě ve °C

T23 ≤ 60

T24 ≤ 50

T ≤ 16 16 ≤ T ≤ 40 40 ≤ T ≤ 60 60 ≤ T ≤ 100
Mpa Mpa Mpa Mpa

T23 400 400 400 - 510 až 740

T24 450 430 430 - 565 až 840

T91 450 450 450 450 630 až 830

T92 440 440 440 440 620 až 850

E911 450 450 450 450 620 až 850

Pevnost   

v tahu          

Rm              

Mpa

Horní mez kluzu ReH nebo smluvní mez kluzu Rp0,2        

Pro tloušťku stěny T                                
min.

Označení     
oceli

podélně příčně podélně příčně
20 20

T23 17 15 40 27

T24 20 18 40 27

T91 19 17 40 27

T92 19 17 40 27

E911 19 17 40 27

Označení    
oceli

Tažnost                   

Amin.                                      

%

Minimální průměrná nárazová práce KV      
J                                                  

při teplotě ve °C
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Tab. č. 12. Hodnoty meze pevnosti při tečení nízkolegovaných ocelí T23 a T24 [6] 

 

Tab. č. 13. Hodnoty meze pevnosti při tečení chromové modifikované oceli T91 [6] 

 

  

Teplota

°C 10 000 h 100 000 h 10 000 h 100 000 h

450 - - 450 - 378

460 - - 460 - 342

470 - - 470 - 311

480 275 233 480 - 281

490 260 219 490 - 257

500 246 206 500 278 240

510 232 193 510 262 222

520 219 181 520 247 205

530 206 169 530 231 187

540 194 157 540 214 170

550 182 145 550 198 152

560 170 134 560 181 134

570 159 122 570 165 117

580 148 110 580 148 99

590 137 97 590 130 82

600 125 79 600 113 64

Označení 
oceli

Označení 
oceli

Hodnoty meze pevnosti při tečení v Mpa

T23

Hodnoty meze pevnosti při tečení v Mpa

T24

Teplota 

ve °C

Teplota

°C 10 000 h 100 000 h 200 000 h

500 289 258 246

510 271 239 227

520 254 220 208

530 234 201 189

540 216 183 171

550 199 166 154

560 182 150 139

570 166 134 124

580 151 120 110

590 136 106 97

600 123 94 86

610 110 83 75

620 99 73 65

630 89 65 57

640 79 56 49

650 70 49 42

660 62 42 35

670 55 36 -

Označení 

oceli

T91

Hodnoty meze pevnosti při tečení v Mpa



40 

 

 SZKANDERA, J. Creepové vlastnosti nových ocelí pro energetiku. 
VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2012. 

 

Tab. č. 14. Hodnoty meze pevnosti při tečení chromových modifikovaných ocelí T92 a E911 

[6] 

 

Tab. č. 15 Chemické složení austenitické oceli HR3C [16] 

 

Tab. č. 16 Chemické složení austenitické oceli TP 347 HFG [17] 

 

Tab. č. 17. Chemické složení austenitické oceli SUPER 304 H [18] 

 

  

Teplota Teplota

°C 10 000 h 100 000 h 200 000 h °C 10 000 h 100 000 h 200 000 h

520 272 235 - 520 252 220 -

530 256 218 - 530 237 204 -

540 240 202 - 540 222 188 -

550 225 187 - 550 208 173 -

560 210 172 - 560 194 157 -

570 195 157 - 570 180 142 -

580 181 142 129 580 166 126 113

590 167 127 115 590 152 111 98

600 153 113 101 600 139 98 86

610 139 100 88 610 125 85 75

620 126 87 76 620 111 75 65

630 113 75 65 630 99 65 56

640 100 65 56 640 88 56 -

650 88 56 48 650 78 - -

Označení 

oceli

Hodnoty meze pevnosti při tečení v Mpa

E911

Označení 

oceli

Hodnoty meze pevnosti při tečení v Mpa

T92

C Si Mn P S Cr Ni Nb N

min. - - - - - 23,0 17,00 0,20 0,15

max. 0,10 1,50 2,00 0,030 0,030 27,0 23,00 0,60 0,35

min. - - - - - 22,8 16,85 0,15 0,14

max. 0,11 1,55 2,04 0,035 0,035 27,2 23,20 0,65 0,36

Obsah prvků v hmotnostních procentech

Analýza 
taveniny

Analýza 
kusu

HR3C

Označení oceli

C Si Mn P S Cr Ni Nb + Ta

min. 0,06 - - - - 17,0 9,0 8 × C
max. 0,10 0,75 2,00 0,04 0,030 20,0 13,0 1,00

min. 0,05 - - - - 16,8 8,9 8 × C
max. 0,11 0,80 2,04 0,045 0,035 20,2 13,1 1,05

Označení oceli
TP 347 HFG

Obsah prvků v hmotnostních procentech

Analýza 
taveniny

Analýza 
kusu

C Si Mn P S Cr Ni Nb Cu N Al B

min. 0,07 - - - - 17,0 7,5 0,30 2,50 0,05 0,003 0,001

max. 0,13 0,30 1,00 0,040 0,010 19,0 10,5 0,60 3,50 0,12 0,030 0,010

min. - - - - - 16,8 7,4 0,25 2,45 0,04 0,003 0,0007

max. 0,14 0,35 1,04 0,045 0,015 19,2 10,6 0,65 3,55 0,13 0,13 0,0103

Obsah prvků v hmotnostních procentechOznačení oceli

Analýza 
taveniny

Analýza 
kusu

SUPER 304 H
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Tab. č. 18. Mechanické vlastnosti austenitických ocelí HR3C, TP 347 HFG a SUPER 304 H 

při zvýšených teplotách [16, 17, 18] 

 

Tab. č. 19. Hodnoty meze pevnosti při tečení austenitických ocelí HR3C, TP 347 HFG a 

SUPER 304 H [16, 17, 18] 

 

100 200 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

Rp1,0 265 230 210 210 200 195 190 185 180 180 175 175

Rp0,2 240 205 190 190 180 175 170 165 160 160 155 155

Rm 590 540 525 525 520 520 510 490 465 435 395 345

Rp0,2 182 163 152 148 143 139 136 134 131 126 122 117

Rp1,0 217 198 187 173 173 164 161 159 156 151 147 142

Rm 475 430 420 420 420 410 400 390 380 325 310 270

Rp0,2 205 180 170 - 160 - 150 145 140 135 135 125

Rp1,0 230 205 195 - 185 - 175 170 165 160 160 150

Rm 530 490 485 - 480 - 455 440 405 370 320 280

MPa

Teplota ve °C

TP 347 

HFG

SUPER 

304 H

HR3C

Označení 
oceli

Zkušební 
hodnoty

10 000 h 100 000 h 10 000 h 100 000 h

600 284 184 680 130 82

610 360 170 690 118 73

620 238 154 700 108 66

630 212 140 710 98 59

640 190 126 720 89 53

650 171 114 730 79 48

660 154 102 740 71 43

670 142 90 750 64 39

600 215 159 680 108 72

610 197 145 690 99 65

620 182 134 700 90 58

630 168 120 710 81 51

640 155 109 720 74 46

650 142 100 730 66 40

660 130 90 740 59 34

670 119 81 750 53 30

600 240 182 680 124 86

610 222 165 690 114 78

620 206 152 700 101 68

630 192 139 710 92 61

640 174 126 720 84 54

650 160 116 730 76 48

660 146 105 740 68 42

670 134 96 750 61 37

TP 347 

HFG

SUPER 

304 H

Hodnoty pevnosti při tečení    
v Mpa

Teplota      

ve °C
Teplota      

ve °C
Označení 

oceli

HR3C

Hodnoty pevnosti při tečení    
v Mpa


