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Abstrakt 

Při posuzování životnosti energetických zařízení jsou kontrolovány 

nejexponovanější místa, kterými jsou v případě vysokotlakých parovodů svarové 

spoje, ohyby, tvarovky a předem stanovená kritická místa. Tato disertační práce se 

zabývá problematikou hodnocení životnosti parovodních systémů z hlediska 

popisu degradace mikrostruktury a mechanických vlastností orbitálních 

svarových spojů do úzkého úkosu (TIG) 9% Cr martenzitických ocelí P91 a P92. 

Degradovaných stavů svarových spojů bylo dosaženo izotermickým laboratorním 

žíháním bez napětí při teplotách 650, 675 a 700 °C po dobu až 30 000 hodin a 

pomocí creepových zkoušek při teplotách 600 a 650 °C. Mikrostrukturní degradace 

jednotlivých oblastí svarových spojů (ZM, TOO, SK) byla popsána pomocí různých 

experimentálních metod (LM, SEM, TEM, EDS). Pro hodnocení degradace 

mechanických vlastností bylo využito měření tvrdosti, zkoušek rázem v ohybu a 

zkoušky tahem klasických a miniaturizovaných těles. Disertační práce popisuje 

vliv technologie orbitálního svařování na změny mikrostrukturních, mechanických 

a creepových vlastností v průběhu degradace. Na základě získaných výsledků je 

pak usuzováno na možnosti prodloužení projektované životnosti vysoko 

parametrických elektráren. 
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Abstract 

When assessing the service life of power plants, the most exposed places 

are inspected, which in the case of high-pressure steam pipelines are welds, 

bends, fittings and predetermined critical places. This thesis deals with 

the evaluation of the residual service life of high-pressure steam pipeline systems 

from the point of view of the description of the degradation of the microstructure 

and mechanical properties of orbital welded joints into a narrow bevel (TIG) of 9% 

Cr martensitic creep resistant steels P91 and P92. Degraded states of welded 

joints were achieved by isothermal laboratory annealing without stress 

at temperatures of 650, 675 and 700 ° C for up to 30,000 hours and by creep tests 

at temperatures of 600 and 650 ° C. Microstructural degradation of individual 

regions of welded joints (base metal, heat affected zone, weld metal) was 

described by various experimental methods (light microscopy, scanning electron 

microscopy with EDS, transmission electron microscopy). Hardness 

measurements, impact tests and tensile tests of classic and miniaturized 

specimens were used to evaluate the degradation of mechanical properties. 

The thesis describes the influence of orbital welding technology on changes in 

microstructural, mechanical and creep properties during degradation. Based 

on the obtained results is considered for individual possibilities of extending 

the designed service life of highly parametric power plants. 
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1 Úvod 

Uhelné tepelné elektrárny v současné době dodávají téměř polovinu 

elektřiny spotřebované na celém světě, dle dat International Energy Agency se 

z těchto zdrojů v zemích OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development) v roce 2017 vyrobilo 58,7 % elektřiny [1]. V České republice se dle 

dat Energetického regulačního úřadu v roce 2017 vyrobilo 45,4 % elektřiny pomocí 

tepelných elektráren [2]. Uhlí tedy zůstává celosvětově primárním palivem pro 

cenově dostupnou a spolehlivou výrobu elektrické energie. Má-li však výroba 

elektřiny pomocí uhelných elektráren zůstat nadále perspektivním zdrojem, musí 

čelit významným ekonomicko-ekologickým požadavkům. Jednou z možností, jak 

tyto požadavky splnit je zvýšení termodynamické účinnosti uhelných elektráren. 

Prostřednictvím zvýšení provozních parametrů (teplota a tlak páry) lze dosáhnout 

snížení spotřeby paliva, čímž se sníží i náklady na provoz, vzroste účinnost a sníží 

se emise neboli množství generovaného CO2. Dle výzkumu EPRI [3] 9% navýšení 

účinnosti vede ke snížení emisí CO2 až o 20 %, viz Obr. 1. Proto nově budované 

bloky tepelných elektráren již pracují při nadkritických parametrech páry. 

Příkladem je nový nadkritický blok Elektrárny Ledvice, který byl uveden do provozu 

v roce 2017 a pracuje při parametrech přehřáté páry 600 °C a 27 MPa s účinností 

až 47 % [4]. 

 

 Snižování emisí CO2 se zvyšující se účinností [3] 
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Za předpokladu, že bude růst tlak na zvyšování provozních parametrů a 

snižování emisních limitů energetických bloků, je zřejmé, že nízkolegované 

žáropevné CrMoV oceli dříve uplatňované na výstavbu bloků elektráren (typickými 

představiteli jsou oceli ČSN 415128 a ČSN 415313), které dlouhodobě odolávaly 

provozním teplotám přehřáté páry 540 °C a tlaku cca 17 MPa, již nebudou zcela 

bezproblémové a schopné dlouhodobého provozu. Vývoj nových materiálů, které 

budou schopné dlouhodobě odolávat provozním teplotám až 620 °C, se tedy 

začal ubírat směrem středně legovaných (9 až 12)% Cr feriticko-martenzitických 

ocelí. Jedním z představitelů je ocel P91 (X10CrMoWVNb9-1) odolávající do teplot 

590 °C, která byla vyvinuta v 80. létech 20. století v Oak Ridge National Laboratory 

v USA [5]. Pro provoz při teplotách až 620 °C byla v Japonsku vyvinuta 

martenzitická ocel Hf616 legovaná 9 hm. % Cr a (1 až 2) hm. % W, díky kterému má 

tato ocel oproti oceli P91 vyšší žáropevnost a při teplotách 600 °C vydrží až o 35 % 

vyšší zatížení. Tato ocel byla v roce 1994 schválena ASME pod názvem P92 

(X10CrWMoVNb9-2) [6]. Vzhledem k těmto výhodám je možné redukovat 

projektované tloušťky trubek, čímž klesají náklady na technologické operace, jako 

je ohýbání a svařování. Na druhou stranu tyto středně legované žáropevné 

chromové oceli mají stinnou stránku v podobě strukturní nestability. Dle již 

publikovaných laboratorních výsledků a provozních zkušeností u nich dochází 

v průběhu dlouhodobého provozu ke znatelným mikrostrukturním změnám a 

s tím spjatým změnám mechanických vlastností. Tyto změny mohou výrazně 

ovlivňovat dlouhodobé creepové chování a celkovou životnost projektovaných 

energetických celků, např. [5] až [9].  

Disertační práce se zaměřuje na výzkum mikrostrukturní degradace a 

degradace mechanických vlastností orbitálních svarových spojů do úzkého úkosu 

9% Cr ocelí P91 a P92. Orbitální svařování do úzkého úkosu (TIG) je nově 

využívanou technologií v oblasti svařování nejen VT parovodů energetických 

celků. Jedná se o vysoce produktivní a efektivní metodu svařování, která vede 

ke zvýšení produktivity, kvality a opakovatelnosti procesu svařování. Tato metoda 

nahrazuje původní metodu ručního svařování obalenou elektrodou do klasického 

úkosu, která vyžadovala dlouhé časy svařování a velké množství svarového kovu.
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2 Teoretická část 

Teoretická část shrnuje informace o žáropevných ocelích se zaměřením na 

martenzitické oceli a jejich svarové spoje. Hlavní pozornost je věnována studiu 

strukturní stability 9% Cr žáropevných ocelí a jejich svarových spojů v souvislosti 

s degradačními procesy, ke kterým v průběhu provozování energetických bloků 

dochází a které výrazně ovlivňují životnost provozovaných celků. 

2.1 Žáropevné oceli  

Jedná se o oceli, které jsou navrženy tak, aby byly schopné odolávat tečení 

materiálu (plastické deformaci za konstantního napětí a zvýšené teploty) [7], [8]. 

Žáropevné oceli jsou široce používány na komponenty v energetickém, 

chemickém a petrochemickém průmyslu.  

2.1.1 Požadavky kladené na žáropevné materiály 

Na žáropevné materiály používané v klasické energetice jsou převážně 

kladeny následující požadavky: 

• dlouhodobě stabilní mechanické vlastnosti: mez kluzu, mez pevnosti 

v tahu a mez pevnosti při tečení, 

• strukturní stabilita během provozování, 

• životnost minimálně 250 000 hodin, 

• odolnost vůči křehkému porušení, 

• odolnost vůči tepelné a mechanické únavě (zejména nízkocyklové), 

• žárovzdornost a korozivzdornost v prostředí spalin a vodní páry, 

• dobré technologické vlastnosti, hlavně svařitelnost a tvařitelnost, 

• dobré fyzikální vlastnosti (např. tepelná vodivost), 

• přípustná cena. 

2.1.2 Rozdělení žáropevných ocelí 

Žáropevné oceli lze rozdělit do dvou hlavních skupin dle typu mikrostruktury, 

která je primárně ovlivněna hlavními legujícími prvky [9], [10]: 
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o Feritické oceli (zahrnující bainitické i martenzitické) 

Tato skupina zahrnuje uhlíkové feriticko-perlitické oceli (C-Mn) používané do 

teplot 400 °C, nízkolegované feriticko-bainitické (bainitické) CrMoV oceli 

používané až do teplot 560 °C a středně legované 9-12% Cr martenzitické oceli 

používané až do teplot 620 °C. 

o Austenitické oceli 

Hlavním představitelem této skupiny jsou Cr-Ni oceli převážně legované 

18 % Cr a 10 % Ni s přídavkem Mo, Ti, Nb, V, W, N, Cu a teplotní použitelností do 

teplot 650 °C. 

Na Obr. 2 jsou schematicky zobrazeny mikrostruktury jednotlivých typů 

feritických a austenitických žáropevných ocelí. V obou případech je zleva doprava 

vyobrazen vývoj ocelí s precipitáty, které jsou v jednotlivých ocelích obsaženy. 

 

a) Feritické oceli                                                           b) Austenitické oceli 

 Schematické vyobrazení mikrostruktur feritických a austenitických ocelí [11] 

 

2.1.3 Aplikace feritických ocelí v energetickém průmyslu  

Hlavním představitelem feritických ocelí nově využívaných v energetice jsou 

9% Cr martenzitické oceli. Aplikace těchto ocelí je silně motivována ekonomicko-

ekologickými ukazateli nově budovaných nadkritických bloků uhelných elektráren 

s vyšší účinností. Tyto oceli jsou v uhelných elektrárnách využívány především na 

parovody, přehříváky a sběrače páry, viz Obr. 3. 
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 Materiály pro jednotlivé komponenty nadkritických bloků elektráren [12] 

2.1.4 Vliv legujících prvků v 9% Cr ocelích 

Chemické složení ocelí má významný vliv na vývoj fází a precipitaci částic, 

které významně ovlivňují mechanické vlastnosti ocelí ať už pozitivním, či 

negativním způsobem. Některé prvky se používají jako legury kvůli precipitaci 

částic a stabilizaci mikrostruktury, které zvyšují odolnost proti tečení a zpomalují 

hrubnutí zrn. Další prvky zpevňují tuhý roztok a zvyšují korozní odolnost. Všechny 

tyto procesy jsou závislé na typu a obsahu jednotlivých legujících prvků, jejichž 

pozitivní vliv na zpevňování 9-12% Cr feritických ocelí je uveden na Obr. 4. 

 

 Vliv legujících prvků 9-12% Cr ocelí [11] 

Chemické složení 9-12% Cr ocelí bylo v průběhu několika let optimalizováno, 

což vedlo ke zvýšení jejich meze pevnosti při tečení, viz Obr. 5.  
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 Vývoj feritických ocelí pro energetiku [11] 

Vliv jednotlivých legujících prvků je následující: 

Chrom (Cr) je feritotvorný a karbidotvorný prvek, který se do ocelí přidává 

nejčastěji kvůli zvýšení korozní odolnosti. Pro zaručení pasivace povrchu při styku 

s oxidačním prostředím musí být v tuhém roztoku rozpuštěno minimálně 

11,7 hm. % Cr [13]. Část chromu se rozpouští v tuhém roztoku ocelí a zbytek 

výrazně reaguje s uhlíkem za tvorby karbidů chromu typu M3C, M7C3 a M23C6. Prvé 

dva typy karbidů (M3C, M7C3) lze nejčastěji pozorovat u ocelí s obsahem chromu do 

7 hm. %, ale při dlouhodobých expozicích za zvýšených teplot může dojít v těchto 

ocelích i k precipitaci karbidů typu M23C6. Poslední uvedený typ karbidů je 

dominantní v 9-12% Cr ocelích, který precipituje v průběhu popouštění a zůstává 

stabilní i při expozicích za vyšších teplot. [14] 

Molybden (Mo) je ferit stabilizující prvek, který zpevňuje tuhý roztok, a tím 

přispívá ke zvýšení žáropevnosti 9% Cr ocelí. Avšak jeho množství musí být 

v ocelích limitováno z důvodu tvorby δ-feritu a precipitace intermetalické 

Lavesovy fáze Fe2Mo. Zdroje [14] a [15] uvádí molybdenový ekvivalent Moeq 

(Rov. (1)), na jehož limitní hodnotu jsou různé názory, některé zdroje uvádí, že by 

měla být v rozmezí 1,2 až 1,5 hm. %, jiné doporučují hodnotu Moeq menší než 

1,0 hm. %. Nad limitní hodnotou pak hrozí při provozních teplotách 600-650 °C 

ochuzení tuhého roztoku o molybden za precipitace Lavesovy fáze s důsledkem 
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snížení pevnostních charakteristik. Další zdroj [16] uvádí, že Mo může přispívat 

i k urychlení hrubnutí karbidů M23C6 v průběhu expozic za zvýšených teplot.    

 𝑀𝑜𝑒𝑞 = 𝑀𝑜 + 0,5𝑊 [ℎ𝑚. %] Rov. (1)  

 

Wolfram (W) je taktéž ferit stabilizující prvek, který zpevňuje tuhý roztok 

a zvyšuje žáropevnost ocelí. V případě oceli P92 je její nižší obsah Mo 

kompenzován právě legováním 1,8 hm. % W. Na druhou stranu zpevnění tuhého 

roztoku wolframem v průběhu provozu za zvýšených teplot výrazně klesá kvůli 

precipitaci intermetalické Lavesovy fáze [14] a významně zhoršuje korozní 

odolnost [17]. Limitní obsah W lze přibližně stanovit také dle Rov. (1). 

Vanad a niob (V, Nb) jsou prvky, které mají vysokou afinitu k uhlíku a dusíku, 

s nimiž tvoří stabilní karbidy (MC), nitridy (MN) a karbotnitridy[(MC, N)], tzv. MX 

částice. Tyto částice jsou velmi jemné a stabilní, k jejich precipitaci dochází uvnitř 

zrn, subzrn či martenzitických latí, čímž výrazně přispívají ke zlepšení žáropevnosti 

ocelí [16]. Nerozpuštěné MX částice v průběhu austenitizice blokují růst zrna 

a přispívají tak ke zjemnění původního austenitického zrna [14]. Příspěvek V a Nb 

ke zlepšení žáropevnosti potvrzuje Obr. 6, který porovnává výsledky creepových 

zkoušek při 650 °C tří martenzitických ocelí: 9Cr-2W (bez MX částic), 9Cr-1Mo-VNb 

(s MX částicemi a bez wolframu) a 9Cr-1,8W-0,4Mo-VNb (s MX částicemi 

a wolframem).  

 

 Vliv legování V a Nb na napětí do lomu 9% Cr ocelí při teplotě 650 °C [16] 
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Mangan a nikl (Mn, Ni) jsou austenitotvorné prvky, které snižují hodnotu 

teploty A1 a zvyšují houževnatost ocelí. Dle autorů [12], [14] se tyto prvky do ocelí 

přidávaní z důvodu dosažení 100% austenitické transformace (bez δ-feritu) 

v průběhu austenitizace, díky čemuž je zajištěna téměř 100% martenzitická 

mikrostruktura po zakalení. Někteří autoři (např. [14]) uvádí, že vyšší obsahy Ni a 

Mn mohou akcelerovat hrubnutí karbidů chromu M23C6 a tak snižovat 

dlouhodobou creepovou odolnost.   

Bór (B) je prvek s velmi malou rozpustností ve feritu, přičemž většina ho je 

rozpuštěna v tuhém roztoku a jen velmi malá část přispívá k tvorbě částic. 

V případě 9% Cr ocelí je přidáván v rozmezí 0,005-0,01 hm. %. I takto malé 

množství výrazně přispívá k intersticiálnímu zpevnění oceli a zvýšení creepové 

odolnosti. Dle autorů [14], [16] se bór koncentruje na rozhraní karbidů M23C6 a 

hranic zrn (latěk martenzitu), čímž zvyšuje stabilitu martenzitické mikrostruktury 

a brzdí proces hrubnutí karbidů M23C6.  

Uhlík (C) je austenitotvorný prvek s dobrou rozpustností v austenitu a malou 

rozpustností ve feritu. S rostoucím množstvím uhlíku se výrazně zhoršuje 

svařitelnost oceli a roste tvrdost martenzitu. V žáropevných ocelích je důležitým 

prvkem pro tvorbu karbidů M23C6 a částic MX. V případě 9% Cr martenzitických 

ocelí se obsah uhlíku pohybuje do 0,1 hm. % [18]. 

Dusík (N) se také řadí mezi austenitotvorné prvky. V případě žáropevných 

ocelí hraje důležitou roli ve zvýšení žáropevnosti, jelikož podporuje vznik částic 

MX a má vyšší efekt na zpevnění tuhého roztoku než uhlík [18].  

Síra a fosfor (P, S) jsou považovány za nečistoty v oceli. Při dlouhodobé teplotní 

expozici může v materiálu docházet k migraci atomů substitučních prvků na 

hranice zrn, tím se může snižovat kohezní pevnost těchto hranic a může dojít ke 

zkřehnutí materiálu. Jedná se hlavně o povrchově aktivní látky, jako je S, P, Sn, Sb, 

As a Pb. Vyšší obsahy těchto prvků vedou ke snižování creepové tažnosti.  

Tab. 1 sumarizuje hlavní vlivy jednotlivých legujících prvků na vlastnosti 9% 

Cr žáropevných ocelí. Z důvodu dosažení optimální creepové odolnosti 
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v provozních podmínkách vyžaduje chemické složení 9-12% Cr ocelí pečlivé 

vyvážení legujících prvků. Díky němuž je při správném postupu tepelného 

zpracování dosaženo optimálního rozložení a velikosti precipitujících částic, které 

zajišťují požadovanou žáropevnost. Na druhou stranu musí být koncentrace 

legujících prvků voleny tak, aby se zamezilo nadměrné precipitaci nežádoucích 

částic (např. Lavesova fáze), které způsobují snížení creepové pevnosti a 

způsobují ztrátu houževnatosti.  

 Vliv jednotlivých legujících prvků 9% Cr martenzitických ocelí na jejich vlastnosti [16] 

Prvek Pozitivní vliv Negativní vliv 

B 
Zvyšuje žáropevnost a pevnost, stabilizuje 

karbidy M23C6 vůči hrubnutí 

Snižuje vrubovou 

houževnatost 

C Nezbytný pro precipitaci karbidů M23C6 a NbC 
Zvyšuje tvrdost a zhoršuje 

svařitelnost 

Co Potlačuje tvorbu δ-feritu, snižuje tažnost Snižuje obrobitenost 

Cr 

Zvyšuje korozní odolnost, snižuje teplotu Ms, 

zvyšuje teplotu A1, hlavní prvek pro tvorbu 

karbidů M23C6 

 

Cu Potlačuje tvorbu δ-feritu 
Podporuje precipitaci částic 

Fe2M 

Mn Zvyšuje houževnatost 

Snižuje teplotu A1, 

podporuje precipitaci 

karbidu M6C 

Mo 
Snižuje teplotu Ms, zvyšuje teplotu A1, zpevňuje 

tuhý roztok 

Akceleruje hrubnutí karbidů 

M23C6, vytváří křehkou fázi 

Fe2Mo 

N Nezbytný pro precipitaci částic VN  

Nb Tvoří MX částice a přispívá ke zpevnění Podporuje precipitaci Z-fáze 

Ni Zvyšuje houževnatost 
Snižuje žáropevnost, 

snižuje teplotu A1 

Si Zvyšuje korozní odolnost Snižuje žáropevnost 

V Tvoří MX částice a přispívá ke zpevnění  

W 
Snižuje teplotu Ms, zvyšuje teplotu A1, brzdí 

hrubnutí karbidů M23C6 a zpevňuje tuhý roztok.  

Snižuje korozní odolnost, 

vytváří křehkou fázi Fe2Mo 
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2.1.5 Mikrostruktura 9% Cr ocelí 

Hlavními zpevňovacími mechanismy martenzitických ocelí jsou dislokační 

zpevnění, zpevnění tuhého roztoku, zpevnění částicemi a zpevnění samotnou 

martenzitickou matricí. Typické tepelné zpracování těchto ocelí se skládá 

z normalizace, ochlazení a následného popuštění (např. normalizace při 

1 050 °C/60 min/vzduch a popuštění při 760 °C/140 min/vzduch). Po ochlazení je 

mikrostruktura martenzitická s vysokou dislokační hustotou uvnitř 

martenzitických latí. Ke vzniku dislokací dochází v průběhu martenzitické 

transformace, s čímž je spojena výrazná plastická deformace. Po kompletním 

tepelném zpracování je mikrostruktura tvořena popuštěným martenzitem 

s jemnou disperzí částic po hranicích a uvnitř zrn, subzrn a martenzitických latí. 

Schematické znázornění procesu precipitace částic v průběhu tepelného 

zpracování je na Obr. 7. Legující prvky, jako jsou Cr, Mo, V a Nb, mají vyšší afinitu 

k uhlíku, případně dusíku než železo a tak tvoří v ocelích karbidy nebo 

karbonitridy. Jemně dispergované teplotně stabilní MX částice uvnitř 

martenzitických latí blokují pohyb dislokací, čímž zvyšují pevnost a žáropevnost 

[20]. Na Obr. 8a, b je zobrazena schematická mikrostruktura 9% Cr ocelí po 

tepelném zpracování, které vede k charakteristickému rozložení precipitujících 

částic. Karbonitridy MX jsou jemnější než karbidy M23C6 a jsou jemně dispergovány 

uvnitř martenzitických latí, zatímco karbidy M23C6 jsou pozorovány na hranicích 

martenzitických latí, hranicích subzrn a primárních austenitických zrn. Autoři Abe 

a kol. [21] se snaží o eliminaci nestabilních karbidů M23C6, které oslabují hranice 

vlivem svého hrubnutí v průběhu provozu, jejich náhradou by měly být tepelně 

stabilní a jemné karbonitridy MX, viz Obr. 8c. 
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 Precipitace částic v průběhu tepelného zpracování [22] 

 

a)  

 

b)  

 

c)  

 Schematické zobrazení mikrostruktury 9% Cr oceli po TZ: a) Mikrostruktura subzrn; b) 

konvenční rozložení částic M23C6 a MX; c) Snaha o eliminaci nestabilních M23C6 karbidů [21]  

 

Precipitační zpevnění ocelí je nepřímo úměrné mezičásticové vzdálenosti a 

objemovému podílu vyloučených částic [21]. Optimálních creepových pevností 

tedy lze dosáhnout disperzí velmi jemných a tepelně stabilních částic 

s dostatečným zpevněním tuhého roztoku.  

2.1.5.1 Karbidy a intermetalické fáze 

Vysoké meze kluzu a dobré žáropevnosti 9% Cr martenzitických ocelí je 

dosahováno především díky precipitačnímu zpevnění, jak bylo popsáno 

v předchozí kapitole 2.1.5. Precipitáty uvnitř zrn a martenzitických latí tvoří 

překážky proti pohybu dislokací a ovlivňují zpevnění materiálu. V závislosti na 

typu precipitátu, zda je koherentní či nekoherentní, lze vyčíslit příspěvek ke 

zpevnění. V případě koherentních precipitátů se uplatňuje tzv. Friedelův 
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mechanismus, kdy dislokace prochází precipitáty. Napětí pro průchod dislokace 

koherentním precipitátem τkr je dáno vztahem dle Rov. (2) [23]: 

 𝜏𝑘𝑟 = 𝜏𝑚 + 2𝐺𝛿𝑐 [𝑃𝑎] Rov. (2) [23] 

kde τm je skluzové napětí matrice, G modul pružnosti ve smyku, δc je 

parametr mřížkové neshody (viz Rov. (3)), kde a´ je mřížkový parametr základní 

mřížky a a je mřížkový parametr částice. 

 𝛿𝑐 =
𝑎´ − 𝑎

𝑎
 Rov. (3) [23] 

V případě nekoherentních precipitátů se uplatňuje tzv. Orowanův 

mechanismus, kdy dislokace šplhá přes precipitáty. Potřebné napětí pro šplh 

dislokace přes nekoherentní precipitáty σOrowan je dáno vztahem dle Rov. (4) [24]: 

 
𝜎𝑂𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛 = 3,32Gb

√𝑉𝑣

𝐷𝑣
 [𝑃𝑎] Rov. (4) [24] 

kde G modul pružnosti ve smyku, b je Burgersův vektor, Vv je objemový podíl 

částic a Dv je střední průměr částic.  

Z rovnice Rov. (4) vyplývá, že výrazný vliv na velikost zpevnění ocelí má 

objemový podíl a velikost částic. Čím vyšší je objemový podíl částic a částice jsou 

menší, tím roste napětí potřebné pro šplh dislokace přes precipitáty, čímž se 

zvyšuje pevnost. Přehled částic precipitujících v 9% Cr martenzitických ocelích 

uvádí Tab. 2. V následujícím textu jsou vybrané částice popsány podrobněji.  

 
 Částice precipitující v 9% Cr martenzitických ocelích [25] 

Částice 
Mřížka, mřížkový 

parametr 

Charakteristické 

složení 
Rozložení v mikrostruktuře 

M23C6 FCC, 1,066 nm 
(Cr16Fe6Mo)C6, 

(Cr4Fe12Mo4Si2WV)C6 

Hrubé částice na hranicích 

primárních austenitických zrn, 

martenzitických latí a jemné 

částice uvnitř martenzitických latí 
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MX 
FCC 

0,444-0,447 nm 

NbC, NbN, VN, (CrV)N, 

Nb(CN), (NbV)C 

Jemné částice na hranicích a 

uvnitř martenzitických latí 

M2X 

Hexagonální, 

a=0,478 nm 

c=0,444 nm 

Cr2N, Mo2C, W2C 

Hranice martenzitických latí (Cr2N, 

Mo2C); hranice primárních 

austenitických zrn (Mo2C); uvnitř 

latí (Mo2C, W2C) 

VC FCC, 0,420 nm V4C3 Rozptýlené v matrici 

η-karbid 
Diamantová, 

1,07-1,22 nm 
M6C (Fe39Cr6Mo4Si10)C 

Na hranicích primárních 

austenitických zrn a 

martenzitických latí a uvnitř latí  

Chi (χ) BCC, 0,892 nm 
M18C nebo 

Fe35Cr12Mo10C 
Uvnitř martenzitických latí 

Z-fáze 

Tetragonální, 

a=0,286 nm 

c=0,739 nm 

(CrVNb)N 
Vzniká v matrici v průběhu 

dlouhodobé creepové expozice 

Lavesova 

fáze 

Hexagonální, 

a=0,4744 nm, 

c=0,7725 nm 

Fe2Mo, Fe2W, 

Fe2(MoW) 

Částice vznikající v průběhu 

dlouhodobé creepové expozice 

na hranicích primárních 

austenitických zrn a 

martenzitických latí a uvnitř latí 

 

M23C6 je hlavním karbidem precipitujícím v 9% Cr ocelích [26]. Jedná se o Cr 

karbid s FCC mřížkou a mřížkovým parametrem 1,057 až 1,068 nm [22]. Dle autorů 

[27], [28] mohou karbidy M23C6 obsahovat prvky jako jsou Mo, W, V, Nb, Fe a B. Autoři 

Pandey a kol. [22] uvádí, že k precipitaci karbidů M23C6 dochází již v počátcích 

popouštění, a to přednostně na hranicích primárních austenitických zrn a 

martenzitických latí. Takto vyprecipitované karbidy M23C6 brzdí pohyb hranic zrn a 

subzrn a přispívají tak ke zvýšení žáropevnosti [16]. Dle autorů [17], [29], [30] je 

průměrná velikost karbidů M23C6 v oceli P91 ve výchozím stavu po tepelném 

zpracování cca 200 nm. Hlavní nevýhodou karbidů M23C6 je jeho nízká stabilita 

v průběhu teplotní expozice, při které dochází k jejich hrubnutí, zvětšování 

mezičásticové vzdálenosti a k oslabování hranic zrn, čímž se počáteční pozitivní 

účinek k žáropevnosti eliminuje [24]. Obr. 9 dokumentuje proces hrubnutí karbidu 
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M23C6 v průběhu teplotní expozice při 650 °C. Někteří autoři [24], [31], [32] uvádí 

pozitivní vliv legování oceli B, který se v malém množství rozpouští v karbidech 

M23C6. Vzniká tak karbid M23(C,B)6, který vykazuje vyšší stabilitu s nižší rychlostí 

hrubnutí.  

MX částice jsou velmi malé se střední velikostí cca 25 nm, mají FCC mřížku a 

precipitují převážně uvnitř subzrn a martenzitických latí. Hlavními prvky 

podílejícími se na vzniku MX částic jsou Nb, V, C a N (M = Nb a/nebo V; X = C a/nebo 

N) [18]. Dle literatury [33], [34] precipitace částic NbC začíná již v průběhu 

normalizace, zatímco částice VN začínají precipitovat až v průběhu popouštění. 

V průběhu provozních expozic jsou tyto částice velice stabilní vůči hrubnutí a tvoří 

tak velice efektivní překážky vůči pohybu dislokací, pokluzu zrn a hrubnutí subzrn 

a následné tvorbě creepových kavit [16], [35], [36]. Vysokou stabilitu MX částic 

dokumentuje Obr. 9, na kterém je zobrazen vývoj střední velikosti částic MX 

v průběhu teplotní expozice při 650 °C.  

Lavesova fáze je intermetalická fáze typu (Fe, Cr)2(W, Mo), k jejíž precipitaci 

dochází především v ocelích legovaných Mo a W [37], [38]. Lavesova fáze vznikající 

v ocelích P91 a P92 má hexagonální mřížku s následujícími mřížkovými parametry 

a=0,474 nm a c=9,772 nm [25]. K precipitaci této fáze nedochází již při tepelném 

zpracování ocelí, ale až v průběhu provozních creepových expozic, kdy precipituje 

převážně na hranicích primárních austenitických zrn, subzrn a martenzitických 

latí, k precipitaci mimo hranice dochází jen ojediněle [22]. Autoři [39] uvádí, že 

Lavesova fáze začíná precipitovat na karbidech M23C6, dochází k tzv. pohlcování 

karbidů a oslabování hranice. Dále bylo prokázáno, že Lavesova fáze na hranicích 

zrn může být iniciačním místem pro vznik creepových kavit [40]. Hald ve své práci 

[26] uvádí, že výskyt intermetalické Lavesovy fáze ve struktuře je podle většiny 

názorů nežádoucí, jelikož svou precipitací ochuzuje tuhý roztok o Mo a W a 

výrazně tak snižuje substituční zpevnění. Autoři Sawada Kunimitsu a kol. [41], [42] 

uvádí, že počáteční precipitace Lavesovy fáze na hranicích zrn a subzrn při 

krátkých creepových expozicích může mít pozitivní účinek na zvýšení creepové 

pevnosti, důvodem je blokování těchto hranic v jejich pohybu a zpomalení 

zotavení. Ale vzhledem k velké rychlosti hrubnutí Lavesovy fáze v průběhu 
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creepových expozic je tento pozitivní efekt smazán, viz Obr. 9 a hrubá Lavesova 

fáze způsobuje výrazný pokles vrubové houževnatosti a creepové pevnosti. 

Pokud porovnáme stabilitu Lavesovy fáze v oceli P91 a P92, dojdeme k závěru, že 

Lavesova fáze v oceli P92 je vzhledem k obsahu wolframu stabilnější. Teplota 

rozpustnosti Lavesovy fáze v oceli P92 je dle autorů [43] 700 °C. Autoři [15] uvádí 

rozpustnost Lavesovy fáze ve svarovém kovu oceli P92 na hodnotě 705 °C. Zatímco 

teplota rozpustnosti Lavesovy fáze v oceli P91 je dle autorů [44] o přibližně 60 °C 

nižší, a to 642 °C. Na Obr. 10 jsou uvedeny rovnovážné diagramy zobrazující 

stabilitu jednotlivých částic v oceli P91 a P92. 

 

 Hrubnutí precipitátů v 10% Cr oceli při teplotní expozici bez napětí při 650 °C [45] 

 

a) Ocel P91 [44] 

 

b) Ocel P92 [43] 

 Výpočtové objemy rovnovážných fází MX, M23C6 a Lavesovy fáze jako funkce 

teploty pro svarový kov oceli a) P91 a b) P92 
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Z-fáze je komplexní nitrid typu Cr(V, Nb)N, který je velmi stabilní s pomalou 

rychlostí růstu, k jehož precipitaci dochází až po dlouhodobých creepových 

expozicích, v řádu let [35], [36], [46]. Ke vzniku Z-fáze dochází difuzí chromu, 

vanadu a niobu z matrice do MX částic (převážně VN), které transformují na Z-fázi 

CrXN (kde X může být Nb, V nebo Ta) [26]. Částice Z-fáze rozpouští jemně 

rozptýlené MX částice a následně velmi rychle hrubne, čímž oslabuje precipitační 

zpevnění oceli, a tím výrazně snižuje žáropevnost oceli [46]. 

 

2.2 Svařitelnost 9% Cr martenzitických ocelí  

Svařování je jednou z mnoha komplexních technologií, která je využívána při 

výstavbě a renovacích energetických bloků.  Technologie svařování jde ruku v ruce 

se svařitelností žáropevných ocelí a spolu výrazně ovlivňují celkovou životnost 

technologických uzlů. Svařitelnost nemá univerzální definici. Jedna z možných 

definic je následující: „Kovový materiál se považuje za svařitelný do určitého 

stupně při daném způsobu svařování a pro daný účel, lze-li odpovídajícím 

technologickým postupem svařování dosahovat kovové celistvosti svarových 

spojů tak, že tyto spoje vyhovují technickým požadavkům, jež se týkají jak 

vlastností samotných spojů, tak i vlivu těchto spojů na konstrukční celek, jehož 

součástí svarové spoje jsou.“ [47] 

2.2.1 Mikrostruktura svarových spojů 9% Cr ocelí  

Mikrostruktura svarových spojů se skládá ze tří hlavních mikrostrukturních 

oblastí. A to ze svarového kovu (SK), tepelně ovlivněné oblasti (TOO) a základního 

materiálu (ZM). V průběhu svařování je část základního materiálu roztavena a 

následně ztuhnuta. Tato oblast se nazývá linie ztavení (LZ). V blízkosti této oblasti 

je TOO, která není dostatečně ohřáta, aby došlo k tavení, ale dosahuje teplot nad 

teplotu Ac1. V závislosti na vzdálenosti od LZ a výši teploty v daném místě TOO lze 

zaznamenat rozdílné teplotní cykly, které mají vliv na tvorbu výsledné 

mikrostruktury TOO. TOO tedy můžeme podle mikrostruktury rozdělit do tří 

základních podskupin: pásmo přehřátí, pásmo normalizace a pásmo částečné 

překrystalizace, viz Obr. 11. 
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Pásmo přehřátí (PP) je v anglicky mluvících zemích nazýváno coarse grain 

heat affected zone (CG HAZ). Maximální dosahovaná teplota v tomto pásmu je 

výrazně vyšší než Ac3, dle [48] v rozmezí 1 100 až 1 500 °C. V této oblasti dochází 

v průběhu svařování k rozpuštění veškerých precipitátů, které brání růstu 

austenitického zrna, což vede k zhrubnutí austenitických zrn v této oblasti. 

V případě 9-12 % Cr ocelích dojde po ochlazení k transformaci austenitických zrn 

na martenzit. Tvrdost této oblasti a dislokační hustota je vyšší než v ostatních 

oblastech TOO. 

Pásmo normalizace (PN) je v anglicky mluvících zemích nazýváno fine grain 

heat affected zone (FG HAZ). Maximální teplota v průběhu svařování je v tomto 

pásmu těsně nad teplotou Ac3 (850 – 1 100 °C) [48]. V této oblasti dochází jen 

k částečnému rozpuštění karbidických částic, tudíž je růst austenitického zrna 

blokován nerozpuštěnými precipitáty a výsledkem je jemné austenitické zrno. 

Které po ochlazení transformuje na martenzit. Tvrdost této oblasti je nižší než 

v předchozím případě pásma přehřátí. 

Pásmo částečné překrystalizace (PČP) je v anglicky mluvících zemích 

nazýváno intercritical heat affected zone (IC HAZ) + overheat zone. Pásmo PČP TOO 

se skládá z interkritického a popuštěného pásma, viz Obr. 11.  Maximální teplota 

v průběhu svařování je v tomto pásmu mezi teplotami Ac1 a Ac3 (750 až 850 °C) [48]. 

Dochází tak k neúplné transformaci feritu na austenit s částečným rozpuštěním 

precipitátů včetně jejich hrubnutí a poklesu dislokační hustoty, výsledkem je 

mikrostruktura tvořená novým martenzitem s popuštěním původního martenzitu 

a hrubými karbidy M23C6 [49], [50]. Tato oblast vykazuje nejnižší hodnoty tvrdostí a 

je nejčastějším místem porušení svarových spojů. 
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 Schematické zobrazení jednotlivých pásem TOO [48] 

Na Obr. 12 je zobrazen vývoj jednotlivých oblastí TOO svarového spoje oceli 

P91 a jejich přibližná korelace s rovnovážným fázovým diagramem pro základní 

materiál oceli P91. Podobné oblasti TOO lze pozorovat u všech feritických 

žáropevných ocelí. 

 

 Jednotlivá pásma TOO svarového spoje oceli P91 v závislosti na rovnovážném 

fázovém diagramu [9] 

Svařování tlustostěnných komponent vyžaduje využití vícevrstvého 

svařování. Jednotlivé svařovací housenky kladené na sebe vnášejí do svarového 

spoje další teplotní cykly a vytváří tak kombinované metalurgické oblasti TOO, viz 

Obr. 13. Tmavě šedé oblasti na Obr. 13 znázorňují oblasti, které po prvním 

teplotním cyklu nemají konečnou podobu, jelikož následná svařovací housenka 

na tuto oblast působí teplotním cyklem s vyšší maximální teplotou. Jiná 
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posloupnost teplotních cyklů může mít nepříznivé účinky. Například již vytvořené 

pásmo přehřátí, které dále projde teplotním cyklem s maximální teplotou mezi 

teplotami Ac1 a Ac3, viz černá oblast na Obr. 13, může vykazovat vysokou tvrdost 

s nízkou houževnatostí, tzv. lokální křehká zóna. [51] 

 

 Příklad teplotních cyklů v případě vícevrstvého svařování [51] 

 

2.2.2 Svařování ocelí P91 a P92 

Komponenty energetických celků vyrobené z těchto ocelí se nejčastěji 

svařují metodou 111 (MMAW, ruční obloukové svařování obalenou elektrodou), 

metodou 141 (GTAW, obloukové svařování netavící se wolframovou elektrodou 

v inertním plynu) nebo 121 (SAW, svařování pod tavidlem drátovou elektrodou). 

V případě velkých tlouštěk parovodních trubek se využívá kombinace svařovacích 

metod. Kořenové vrstvy jsou nejčastěji svařeny metodou 141 a vrstvy výplňové 

pak metodou 111. Svařuje se přídavnými materiály s podobným chemickým 

složením, jako mají základní materiály, s tím, že se doporučuje limitovat obsah 

vodíku na maximální hodnotu 5 ml/100 g svarového kovu [18]. 

Vzhledem k relativně nízkým obsahům uhlíku u ocelí P91 a P92 (0,07 až 

0,15 hm. %) se svařitelnost těchto ocelí obecně považuje za dobrou. Nižší obsahy 

uhlíku snižují náchylnost k vytvrzení, citlivost ke vzniku trhlin za studena a 

náchylnost na korozní praskání pod napětím [18]. Avšak vzhledem k martenzitické 

struktuře těchto ocelí vyžaduje proces svařování několik důležitých kroků, které je 

nutno dodržovat. Mezi tyto kroky patří zajistit správnou teplotu předehřevu, 

dodržovat interpass teplotu a provést tepelné zpracování po svaření. 
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o Teplota předehřevu a interpass 

Z důvodu vyloučení rizika vodíkového praskání se tyto oceli zásadně svařují 

s předehřevem [18]. Výrobci ocelí P91 a P92 (Vallourec & Mannesmann Tubes) a 

dodavatelé přídavných materiálů (Böhler Thyssen Schweisstechnik) doporučují 

dodržet teplotu předehřevu v rozmezí 200 až 300 °C. Článek [52] uvádí, že pro 

některé metody svařování (výhradně metoda 141) s nízkými obsahy difuzního 

vodíku lze teploty předehřevu snížit na rozmezí 100 až 150 °C. Předehřev musí být 

dodržen po celou dobu svařování a měl by být (při svařování v EU) proveden 

v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 13916. 

Vzhledem k tomu, že teploty Mf a Ms se pohybují v rozmezí 105 až 390 °C, tak 

je teplota interpass obvykle limitována teplotou 300 °C. Tím je zaručeno, že 

v každé svařovací housence dojde k přeměně na martenzit ve většině jejího 

objemu, který bude částečně popuštěn od následné svařovací housenky. [52] 

Dle článku [52] může být teplota Mf oceli P91 a P92 až na hodnotě 105 °C 

(v závislosti na ochlazovací rychlosti). Z tohoto důvodu je doporučeno po 

ukončení svařování pomalu ochladit svar pod teplotu 100 °C, aby plně proběhla 

martenzitická transformace. Pokud bychom toto meziochlazení nedodrželi, může 

po tepelném zpracování po svaření dojít k přeměně zbytkového austenitu na 

nepopuštěný křehký martenzit. V případě tlustostěnných výkovků, odlitků nebo 

parovodních trubek s tloušťkou stěny nad 50 mm (v případě oceli P92), resp. nad 

80 mm (v případě oceli P91) je meziochlazení limitováno minimální teplotou 

80 °C, a to z důvodu zabránění vzniku trhlin [18], [53]. U menších tlouštěk stěny 

může dojít k ochlazení až na pokojovou teplotu [18], [53].  

o Tepelné zpracování po svaření  

Po svaření musí za všech okolností následovat tepelné pracování. Hlavním 

důvodem jsou vysoké tvrdosti nepopuštěného martenzitu ve svarovém kovu a 

hrubozrnné části tepelně ovlivněné oblasti, které mohou dosahovat tvrdosti až 

450 HV [52]. Nejvyšší tvrdosti je ale dosahováno v oblasti linie ztavení. Dle autorů 

[54] jsou v této úzké oblasti veškeré precipitáty po svaření rozpuštěny, čímž dojde 
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ke zvýšení obsahu uhlíku ve vzniklém martenzitu, který vykazuje vysokou pevnost 

a nízkou tažnost. V průběhu tepelného zpracování po svaření dojde k popuštění 

křehkého martenzitu a precipitaci jemných karbidů M23C6 na hranicích zrn a 

martenzitických latí [54]. V případě jemnozrnného pásma normalizace dojde 

v průběhu tepelného zpracování po svaření také k dodatečné precipitaci jemných 

karbidů M23C6, ale zároveň k mírnému zhrubnutí již vyprecipitovaných karbidů [54]. 

Obr. 14 dokumentuje vývoj mikrostruktury pásma normalizace a linie ztavení 

v průběhu svařování a po tepelném zpracování po svaření.  

 

 Zobrazení mikrostrukturních změn jemnozrnného pásma normalizace (PN TOO) a 

linie ztavení v průběhu svařování, po svaření a po tepelném zpracování po svaření [54] 

  Výrobce ocelí Vallourec & Mannesmann Tubes doporučuje teplotu 

tepelného zpracování po svaření (popouštění) pro ocel P91 v rozmezí 750 až 

760 °C, v případě oceli P92 v rozmezí 750 až 780 °C [18], [53]. Důvodem vyšší 

maximální teploty v případě oceli P92 je vyšší teplota Ac1 v porovnání s ocelí P91 

[52]. V průběhu tepelného zpracování po svaření by v žádném případě neměla 

teplota překročit teplotu Ac1, což by vedlo k transformaci na austenit s následnou 

transformací na nový martenzit, který je tvrdý a křehký. Vybrané publikace [18], 

[52], [53] poukazují na vliv Mn, Ni a Co, s jejichž rostoucím množstvím v materiálu 

dochází k poklesu teploty Ac1 (viz Obr. 15), doporučená maximální hodnota součtu 

obsahů prvků Ni+Mn+0,4Co je do 1,5 hm. %. Výši teploty a dobu výdrže na teplotě 

je také nutno volit s ohledem na požadované hodnoty nárazové práce KV a 

pevnosti svarového kovu. Vliv různých teplot a časů výdrže dokumentuje Obr. 16. 

Typický teplotní režim při svařování oceli P92 je zobrazen na Obr. 17.  
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 Vliv Ni, Mn a Co na teplotu Ac1 v případě oceli P91 a P92 [52] 

 

a) Nárazová práce KV 

 

b) Tvrdost HV10 

 Vliv tepelného zpracování po svaření na mechanické vlastnosti svarového kovu 

(svařeno obalenou elektrodou Thermanit Chromo 9V) [55] 

 

 Teplotní režim při svařování oceli P92 [56] 

Ostatní svarové kovy 



2 Teoretická část 

. 

26 

 

2.2.3 Orbitální svařování do úzkého úkosu 

Jedná se o plně automatizovanou svařovací technologii, která využívá 

především metody svařování 141. Orbitální hlava se svařovací hlavicí pojíždí okolo 

svařovaného potrubí po vodícím prstenci a proces svařování je plně řízen 

naprogramovaným režimem, viz Obr. 18. 

 
a) Model orbitální hlavy francouzského 

přístroje Polysoud  [57] 

 
b) Proces orbitálního svařování v MODŘANY 

Power a.s. 

 Technologie orbitálního svařování do úzkého úkosu 

Hlavním rozdílem ručního způsobu svařování metodou 141 (111) a 

orbitálního svařování (metoda 141) je v přípravě svarových ploch. Ruční 

technologie svařování vyžadují přípravu svarových ploch s klasickým úkosem (15° 

až 60°), zatímco orbitální svařování se provádí do úzkého úkosu, kde jsou svarové 

plochy téměř paralelní (úkos 1° až 2°), viz Obr. 19. Dalším rozdílem je použití 

metod svařování, ruční svar je nejčastěji svařen více metodami. Kořenová vrstva 

se svařuje metodou 141 a výplňové vrstvy metodou 111. Zatímco při svařování 

orbitální hlavou do úzkého úkosu je celý svar včetně kořenové vrstvy zhotoven 

jednou metodou 141. 

 V případě ručního svařování může oproti orbitálnímu svařování docházet 

k vyššímu nasycení svarového kovu kyslíkem za vzniku oxidických inkluzí na bázi 

Mn nebo Si, což může snižovat mechanické vlastnosti svarového kovu [58]. Další 

výhoda orbitálního svařování je vysoká kvalita svarových spojů, opakovatelnost, 

snížení objemu svarového kovu a výrazného zkrácení času svařování (přibližně 
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o 20 až 30 %) [58]. Tyto aspekty vedou ke snížení velikosti vneseného tepla a ke 

změně teplotních cyklů v průběhu svařování. Lze tedy očekávat rozdílné šířky 

jednotlivých pásem TOO (viz Obr. 12) v případě orbitálního svařování v porovnání 

se svarovými spoji svařenými do klasických úkosů ručními metodami. 

 

a) Příprava svarových ploch pro ruční 

svařování [59] 

 

b) Příprava svarových ploch pro orbitální 

svařování [60] 

 Porovnání přípravy svarových ploch pro ruční a orbitální metody svařování 

2.3 Degradační mechanismy martenzitických ocelí 

V průběhu provozování komponent vyrobených nejen z 9% Cr 

martenzitických ocelí dochází k řadě degradačních mechanismů. Mezi hlavní 

mechanismy, ke kterým dochází v průběhu provozu nejen nadkritických bloků 

elektráren, lze řadit mikrostrukturní změny, nukleaci a formování creepových kavit 

v průběhu creepového poškozování. Dále bychom neměli opomíjet tvorbu oxidů 

na straně páry, vlivem které může docházet k zeslabování stěny, a vliv tepelné 

únavy, ke které může docházet při kolísání provozních parametrů. Mikrostrukturní 

změny a creepové poškozování je popsáno podrobněji v následujících kapitolách.  

2.3.1 Creep 

Creep neboli tečení materiálu, je časově a teplotně závislá plastická 

deformace materiálu, způsobená napětím nižším než je mez kluzu a teplotou 
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T > 0,25Tt, kde Tt je teplota tavení materiálu. Creep je tepelně aktivovaný proces, 

při kterém se plastická deformace materiálu uskutečňuje buď pokluzy po 

hranicích zrn a šplháním dislokací nebo difúzním procesem po hranicích zrn 

(Cobleho creep) či objemem zrn (Herring-Nabarův creep). Tyto procesy jsou velice 

citlivé na výši teploty a aplikovaném napětí, jelikož se zvyšující se teplotou roste 

rychlost deformace.  

V závislosti na provozní teplotě a napětí rozlišujeme tři druhy creepu [9]: 

• nízkoteplotní creep: probíhá při teplotách T ≤ 0,35Tt, deformace jsou 

zanedbatelné a rychlost tečení se postupně snižuje, až se úplně zastaví, viz Obr. 

20c, f. 

• vysokoteplotní creep: probíhá při teplotách T ≈ (0,35 až 0,85Tt), postupně 

dochází ke třem stádiím, a to k primárnímu, sekundárnímu a terciárnímu creepu, 

viz Obr. 20a, d. S tímto stavem se setkáme při provozování parovodů, proto se mu 

dále budeme věnovat podrobněji. 

• difúzní creep: probíhá při teplotách T ≥ 0,85Tt, zde přechází primární fáze 

rovnou v terciární, viz Obr. 20b, e. 

 

 Křivky tečení při konstantním napětí a teplotě (vlevo), závislosti rychlosti tečení 

(vpravo) [9] 



2 Teoretická část 

. 

29 

 

Dle Abeho [9] lze creep rozdělit také podle deformačních mechanizmů na 

difúzní po hranicích zrn, difúzní v objemu zrn nebo dislokační (mocninný). Spolu 

s deformačním mechanismem se mění i mechanismus lomu, který primárně 

rozdělujeme na transkrystalický a interkrystalický. Lomy mohou být způsobeny 

vznikem kavit (dutin) na hranicích zrn či uvnitř zrn, vznikem klínových trhlin na 

trojném styku zrn nebo lom způsobený dynamickým zotavením nebo 

překrystalizací.  

Parovody jsou nejčastěji provozovány ve vysokoteplotní oblasti, kde 

vysokoteplotní creep lze rozdělit do tří stádií, viz Obr. 21: 

a) Primární stádium 

Primární neboli přechodná fáze je relativně krátká. Tato fáze je 

charakteristická nejprve prudkým nárůstem rychlosti deformace, která se 

postupně snižuje, na tzv. minimální rychlost creepu. Při plastické deformaci 

způsobené pokluzy po hranicích zrn dochází ke skluzovému pohybu dislokací, 

jejich vzájemnému protínání a zvyšování dislokační hustoty, čímž vzniká stabilní 

dislokační síť a materiál mírně zpevňuje. Křivku lze popsat dle Rov. (5). [61] 

 휀𝐼 = 𝛼 ⋅ 𝑙𝑜𝑔 𝑡 Rov. (5) 

휀𝐼 - deformace při creepu v primárním stádiu 

α - konstanta 

t - čas 

b) Sekundární stádium 

Po primární fázi následuje tzv. ustálená (sekundární) fáze, která je 

charakterizována rovnovážným stavem zpevňování a odpevňování, rychlost 

tečení je téměř konstantní. Nastává tzv. stacionární creep s minimální rychlostí 

deformace. Během této fáze dochází k difuzně řízeným strukturním změnám, jako 

je zotavení martenzitické struktury, hrubnutí karbidických částic a precipitaci 

Lavesovy a Z-fáze (viz kapitola 2.3.2). Výsledkem těchto procesů je oslabení 

materiálu s následnou tvorbou creepových kavit. Hlavními faktory, které tyto 

procesy ovlivňují, jsou výchozí vlastnosti materiálu, teplota a napětí. Oblast 
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sekundární fáze creepu lze matematicky popsat pomocí Nortonova zákona 

(Rov. (6)), který vychází z Arrheniova vztahu: [9] 

 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. = 휀̇ =
𝑑

𝑑𝑡
휀 = 𝐴𝐶 ⋅ 𝜎𝑛 ⋅ 𝑒(−

𝑄
𝑅𝑇

)
 Rov. (6)  

휀̇ - rychlost deformace při creepu 

휀 - deformace při creepu 

Q - aktivační energie creepového děje 

σ - aplikované napětí 

n - parametr závisící na typu creepu (difúzní creep ≈ 1, dislokační creep 3-15) 

AC - materiálová konstanta 

R - plynová konstanta 

T -  absolutní teplota 

d/dt -  derivace podle času 

c) Terciární stádiu 

Závěrečná fáze je charakteristická prudkým nárůstem rychlosti deformace, 

ke které dochází vlivem propojování jednotlivých creepových kavit, do formy 

mikrotrhlin, oslabování nosného průřezu, a tím zvyšování skutečného napětí. 

Tento proces vede k finálnímu nejčastěji interkrystalickému lomu (záleží na 

kombinaci napětí a teploty). [61] 

 
 Creepová křivka vysokoteplotního creepu s kavitačním poškozením [62] 
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Měřením dob do lomu se stanovují meze pevnosti při tečení oceli, resp. pro 

sledovanou plastickou deformaci lze z doby jejího docílení stanovit mez tečení 

oceli. Jednou z možností, jak výsledky z časově a ekonomicky náročných 

creepových zkoušek extrapolovat k delším časům, je využití Larsonova-Millerova 

parametru (LMP). Dle [17] LMP parametr vychází z úpravy Rov. (7): 

   휀̇ =
휀

𝑡
= 𝐴𝐶 ⋅ 𝜎𝑛 ⋅ 𝑒(−

𝑄
𝑅𝑇

) ⇒
1

𝑡
= 𝐴𝐶 ⋅

𝜎𝑛

휀
⋅ 𝑒(−

𝑄
𝑅𝑇

)

= 𝐶 ´⋅ 𝑒(−
𝑄

𝑅𝑇
)
 

Rov. (7)  

Následným logaritmováním Rov. (8) dostaneme definici LMP parametru 

s materiálovou konstantou C: 

    

𝑙𝑛
1

𝑡
= 𝑙𝑛 𝐶 ´⋅ 𝑒(−

𝑄
𝑅𝑇

) 

− 𝑙𝑛 𝑡 = 𝑙𝑛 𝐶 ´ −
𝑄

𝑅𝑇
  /𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑 𝑛𝑎 𝑙𝑜𝑔 

𝑄

𝑅𝑇
= 2,3 ⋅ (𝑙𝑜𝑔 𝐶 ´ + 𝑙𝑜𝑔 𝑡) 

𝑄

2,3 ⋅ 𝑅
= 𝑇(𝐶 + 𝑙𝑜𝑔 𝑡) = 𝐿𝑀𝑃 

Rov. (8)  

Každá fáze creepu je řízena různými mechanismy (různé konstanty C), které 

závisí na složení materiálu, jeho mikrostruktuře a stejně tak i na podmínkách 

creepové deformace, konkrétně teplotě a napětí. Obecně lze konstatovat, že 

během creepu dochází k difuzním dějům (přesun hmoty difuzí vakancí) a 

šplháním dislokací. Dle [9] je v inženýrských aplikacích dominujícím 

mechanismem dislokační creep, při kterém dochází k pohybu dislokací ve 

skluzových systémech (šplhání dislokací). Pohybující se dislokace jsou brzděny 

vzájemnou interakcí mezi sebou, interakcí s precipitáty a atomy tuhého roztoku. 

Celková odolnost materiálu vůči creepu je tedy závislá na velikosti zrn a subzrn, 

střední mezičásticové vzdálenosti precipitátů, substitučních atomech, počtu 

dislokací uvnitř zrn a na počtu dislokací zachycených na precipitátech. 

Žáropevné materiály používané např. pro konstrukce kotlů a parovodních 

potrubí v tepelných elektrárnách využívají různé mechanismy, které brzdí 
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creepové poškozování. Mechanismy zpevnění a precipitáty v 9% Cr 

martenzitických žáropevných ocelí, které vytvářejí překážky vůči pohybu dislokací, 

byly popsány v kapitole 2.1.5. Vlivem provozu těchto ocelí v creepových 

podmínkách ale dochází k mikrostrukturním změnám, které způsobují odpevnění 

materiálu. Tyto změny jsou popsány v následující kapitole 2.3.2. 

2.3.2 Mikrostrukturní změny 

Mikrostruktura 9-12% Cr martenzitických žáropevných ocelí vykazuje 

vysokou dislokační hustotu a několik vnitřních rozhraní jako jsou hranice 

primárních austenitických zrn, subzrna a martenzitické latě. V závislosti na 

tepelném zpracování jsou v mikrostruktuře dále přítomny karbidy typu M23C6 a 

karbonitridy MX, viz Obr. 22 [63], [64]. Vliv těchto částic na zpevnění a stabilitu 

mikrostruktury žáropevných ocelí byl již popsán v kapitole 2.1.5. V důsledku 

provozních podmínek při teplotě až 620 °C a zvýšeného tlaku dochází v ocelích 

k řadě mikrostrukturních změn, viz Obr. 23 [65]. Provozování těchto ocelí 

v creepových podmínkách způsobuje především hrubnutí karbidů a precipitaci 

nových fází, která má za následek redistribuci legujících prvků. Dále dochází 

k zotavení martenzitické struktury, což vede ke snížení dislokační hustoty a 

k hrubnutí martenzitických latí a subzrn.  

 

 Schematické zobrazení mikrostruktury 9-12% Cr martenzitických ocelí po 

tepelném zpracování [22] 
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 Schematické zobrazení mikrostruktury 9-12% Cr martenzitických ocelí po 

creepové expozici (zhrubnutí karbidů, subzrn a martenzitických latí) [65] 

o Hrubnutí karbidů 

Zvyšování průměrné velikosti karbidických částic v 9% Cr ocelích vlivem 

creepových podmínek je dobře znám a byl popsán řadou výzkumníků např. [26], 

[29], [66], [67]. Tento proces hrubnutí lze popsat tzv. Ostwaldovým mechanismem 

hrubnutí [66]. Jedná se o tepelně indukovaný a časově závislý difuzní proces, který 

se vyznačuje růstem velikosti částic, s tím spojeným zvětšováním průměrné 

mezičásticové vzdálenosti a snižováním průměrného počtu částic v objemovém 

podílu. Dle [22] dlouhodobé expozice za zvýšených teplot vedou k hrubnutí 

velkých částic na úkor malých částic v důsledku hromadné difúze atomů z malých 

částic na velké částice. Ostwaldův mechanismus hrubnutí je popsán následující 

Rov. (9) [26]: 

   𝑑 = √𝑑0
𝑚 + 𝑘𝑝𝑡

𝑚
 Rov. (9)  

 

d – střední velikost částic po teplotní expozici 

d0 – střední velikost částic v čase t=0 

m – exponent charakterizující řídící difúzní mechanismus 

kp – rychlostní konstanta 

t – čas 

Obecně platí, že zvyšování mezičásticové vzdálenosti a snižování počtu 

částic v objemu hraje klíčovou roli při snižování creepové odolnosti ocelí. 

Důvodem je umožnění snažší schopnosti průchodu dislokací skrze precipitáty 

(Orowanův mechanismus). Existují však důkazy [68], že nadměrné množství 
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precipitátů na hranicích zrn může snižovat odolnost vůči creepu. Tamura a kol. [69] 

provedli výzkum na ocelích s nízkým obsahem uhlíku, které obsahovaly různé 

množství MX precipitátů s různým chemickým složením (různé typy). Výsledky 

ukazují, že ocel s největším počtem MX precipitátů vykazuje nejdelší časy do lomu 

při krátkodobých creepových zkouškách za vysokého napětí. Na rozdíl od 

dlouhodobých creepových zkoušek za nízkého napětí, kdy nejdelší časy do lomu 

vykazují oceli s menším počtem MX částic. Z tohoto důvodu je nezbytné 

optimalizovat střední mezičásticovou vzdálenost.  

Několik výzkumných prací [66], [70] uvádí, že při creepové expozici při 550 až 

650 °C vykazují jemné karbonitridy MX vyšší stabilitu než hrubší karbidy M23C6, 

karbonitridy MX zůstávají po dobu creepové expozice stabilní a jsou hlavními 

nositeli creepové pevnosti 9% Cr ocelí. Panait a kolektiv [29] uvádí výsledky 

mikrostrukturní degradace oceli P91 pro creepové expozici při 600 °C po dobu více 

než 100 000 h. Výsledky výzkumu naznačují, že ztráta creepové pevnosti oceli je 

pravděpodobně způsobena hrubnutím karbidů M23C6, výraznou precipitací 

Lavesovy fáze a zotavením martenzitické mikrostruktury. Autoři dále uvádí, že 

karbidy M23C6 v průběhu této creepové expozice zhrubly z původní průměrné 

velikosti 150 až 180 nm až na 300 nm (viz Obr. 24) a obsah Cr v těchto karbidech 

vzrostl z 60 at. % na 70 at. %. Autoři Yuantao a kol [45] potvrzují stabilitu 

karbonitridů MX v průběhu creepové expozice. Autoři uvádí, že po expozici 650 °C 

po dobu 40 500 h dochází vlivem další precipitace k nárůstu objemového podílu 

nanočástic MX, které postupně kompenzují snižování zpevňujícího účinku od 

hrubnoucích karbidů M23C6.  

 
 Četnost karbidů M23C6 před a po creepové expozicí při 600 °C po dobu 113 431 h  [29] 
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o Hrubnutí subzrn a rozšiřování martenzitických latí 

Mimo změn v morfologii, rozložení karbidických částic a precipitaci 

sekundárních fází dochází v průběhu creepové expozice ke změnám morfologie 

martenzitické mikrostruktury. Autoři Hu a kol. [71] ve své práci popisují 

mikrostrukturní změny 10% Cr ocelí při 600 °C, kdy dochází k rozšiřování 

martenzitických latí a hrubnutí subzrn s narůstající creepovou expozicí. Dále bylo 

pozorováno, že s narůstající provozní teplotou a tlakem roste rychlost hrubnutí 

subzrn a martenzitických latí. Důvodem těchto procesů je pohyb dislokací a jejich 

anihilace v průběhu creepové expozice. Vyšší odolnost vůči hrubnutí zrn je dána 

vyšším podílem precipitátů v objemu. 

o Precipitace intermetalických fází (Lavesova a Z-fáze) 

Charakteristika těchto dvou intermetalických fází byla již popsána v kapitole 

2.1.5.1. Veškeré výzkumné práce udávají, že vznik Lavesovy fáze je spojen 

s expozicí za vysokých teplot. Autoři Wang a kol. [72] ve svém článku uvádí 

výsledky precipitace Lavesovy fáze v oceli P92 při teplotě 650 °C po dobu 100 až 

5 000 h. Výsledky výzkumu ukazují, že k precipitaci Lavesovy fáze o průměrné 

velikosti 200 nm dojde již po 100 h expozici, po expozici 5 000 h dojde ke 

zhrubnutí fáze na cca dvounásobnou velikost. Autoři Korčáková a kol. [73] 

porovnávají rozvoj precipitace Lavesovy fáze v oceli P92 při teplotě 600 a 650 °C 

po dobu až 60 000 h. Velikost Lavesovy fáze precipitující při teplotě 600 °C je ve 

srovnání s expoziční teplotou 650 °C přibližně poloviční, viz Obr. 25. Tento fakt 

potvrzují autoři Dimmler a kol ve své publikaci [39], kde poukazují na fakt, že vyšší 

expoziční teplota vede k větším rozměrům a k nižšímu objemovému podílu 

Lavesovy fáze, částic je při vyšší expoziční teplotě v porovnání s nižší expoziční 

teplotou méně. Jestliže k precipitaci Lavesovy fáze dochází již od prvních hodin 

teplotních expozic, tak u Z-fáze tomu je naopak. Autoři Sawada a kol. [74] uvádí, 

že první zřejmé známky precipitace Z-fáze v oceli P91 jsou patrné až po 30 000 h 

při 600 °C při napětí 70 MPa, viz Obr. 26.  
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 Porovnání velikosti Lavesovy fáze při expozici bez napětí při teplotách 600 a 

650 °C po dobu až 60 000 h [73] 

 

 Vývoj MX částic a precipitace Z-fáze v průběhu creepu při teplotě 600 °C [74]
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3 Cíle disertační práce 

Část teoretické části byla věnována strukturní stabilitě žáropevných ocelí P91 

a P92, které jsou v provozních podmínkách nadkritických bloků strukturně 

nestabilní. Mikrostrukturní změny zahrnující hrubnutí karbidických částic a 

precipitaci Lavesovy fáze ovlivňují mechanické vlastnosti těchto ocelí, a tím 

výslednou životnost provozovaných celků. Informace o kinetice degradace 

mikrostruktury a precipitaci částic v těchto ocelích jsou v literatuře dostupné. 

Pokud se ale podíváme na problematiku svarových spojů těchto ocelí, konkrétně 

orbitálních svarových spojů do úzkého úkosu, tak zde je informací minimum. 

Metoda orbitálního svařování do úzkého úkosu je nově využívanou technologií 

v oblasti svařování nejen VT parovodů energetických celků. Jedná se o vysoce 

produktivní a efektivní mechanizovanou metodu svařování, která vede ke zvýšení 

produktivity, kvality a opakovatelnosti procesu svařování a nahrazuje tak dříve 

využívané metody ručního svařování obalenou elektrodou.  

Stanovené cíle práce: 

• Stanovit vliv orbitálního svařování na mikrostrukturní stabilitu 9% Cr 

feriticko-martenzitických žáropevných ocelí. 

• Ověřit vliv svařování na změny mechanických a creepových vlastností 

především z hlediska aplikace orbitálního svařování. 

• Posoudit možnosti semidestruktivních zkoušek při použití mikro a mini-

vzorků na diagnostické hodnocení stavu svarových spojů komponent 

vysoko parametrických elektráren. 

• Uvést možnosti prodloužení projektované životnosti vysoko 

parametrických elektráren z 2,5 x 105 h na limitní hodnotu 3,5 x 105 h. 
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4 Metodika 

Tato kapitola uvádí podrobný přehled experimentálních metod a materiálů, 

které byly použity pro dosažení cílů disertační práce. Zkoušeny byly vlastnosti 

homogenních a heterogenních orbitálních svarových spojů ocelí P91 a P92 ve 

stavu po PWHT a po dlouhodobém izotermickém žíhání na teplotě 650, 675 a 

700 °C po dobu až 30 000 h. 

4.1 Použité experimentální materiály 

4.1.1 Ocel P91 

Ocel P91 byla dodána v podobě tlustostěnných parovodních trubek ve dvou 

provedeních. První trubka od španělského výrobce Productos Tubulares byla 

dodána ve formě parovodní trubky OD 355,6 x 44 mm (T: 60490) po normalizačním 

žíhání při 1 050 °C/264 min a popuštění při 780 °C/5 h. Druhá trubka byla od 

polského výrobce Huta Batory v podobě silnostěnné trubky OD 324 x 28 mm 

(T: 857785) po normalizačním žíhání při 1 060 °C/35 min a popuštění při 

760 °C/2 h.  

Chemické složení dle příslušných inspekčních certifikátů 3.1 obou dodaných 

taveb je uvedeno v Tab. 3, kde je porovnáno s předpisy dle normy ASTM 

A355/A355M-18a [75]. Chemické složení obou taveb je v souladu s příslušnou 

normou.  

 Přehled chemického složení dodané oceli P91 [hm. %] 

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

ASTM 

A355 [75] 

0,08 

0,12 

0,20 

0,50 

0,30 

0,60 

max. 

0,020 

max. 

0,010 

8,00 

9,50 

max. 

0,40 

0,85 

1,05 

max. 

0,04 

0,03 

0,07 

0,18 

0,25 

0,06 

0,10 

T: 60490 

[76] 
0,12 0,42 0,51 0,014 0,003 8,25 0,09 0,98 0,017 0,039 0,24 0,09 

T: 857785 

[77] 
0,10 0,23 0,34 0,015 0,002 8,38 0,09 0,86 0,006 0,038 0,24 0,07 

 

Souhrn hodnot mechanických vlastností po výchozím tepelném zpracování 

obou taveb sumarizuje Tab. 4, hodnoty jsou převzaty s příslušných inspekčních 

certifikátů 3.1. 
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 Mechanické vlastnosti dodaných ocelí P91 

 
Mez kluzu Rp0,2 

[MPa] 

Mez pevnosti Rm 

[MPa] 

Tažnost A 

[%] 

Nárazová práce KV 

[J] 

ASTM A355 [75] min. 415 min. 585 min. 20 min. 40 

Tavba 60490 [76] 581 748 23,4 180 ± 8 (podélné) 

Tavba 857785 [77] 470 660 21,6 174 ± 4 (příčné) 

 

4.1.2 Ocel P92 

Parovodní trubky z oceli P92 byly dodány rovněž od dvou výrobců. První 

trubka o rozměru OD 524 x 85 mm (T: 37050) se standardním tepelným 

zpracováním (normalizační žíhání při 1 065 °C/5 h: voda a popuštění 770 °C/5 h: 

vzduch) by dodána od výrobce Flash Steel a.s. Druhá trubka s rozměrem OD 330 x 

55 mm (T: 190918) po normalizačním žíhání při 1 050 °C/30 min: vzduch a 

popuštění při 765 °C/60 min: vzduch byla dodána od výrobce Vallourec & 

Mannesmann Tubes.  

Chemické složení dle příslušných inspekčních certifikátů 3.2 obou dodaných 

taveb je uvedeno v Tab. 5, kde je porovnáno s předpisy dle normy ASTM 

A355/A355M-18a [75]. Chemické složení obou taveb je v souladu s příslušnou 

normou. Hodnoty Moeq jsou pro obě tavby na hodnotě 1,2 hm. %, nepřekračují tedy 

limitní hodnotu 1,5 hm. % dle [14], ale jsou vyšší jak 1,0 hm. % kdy bude docházet 

k precipitaci Lavesovy fáze. 

 Přehled chemického složení dodané oceli P92 [hm. %] 

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

ASTM 

A355 [75] 

0,07 

0,13 

max. 

0,50 

0,30 

0,60 

max. 

0,020 

max. 

0,010 

8,50 

9,50 

max. 

0,40 

0,30 

0,60 

max. 

0,04 

0,03 

0,07 

0,15 

0,25 

0,04 

0,09 

1,50 

2,00 

0,001 

0,006 

T: 37050 

[78]  
0,11 0,33 0,53 0,020 0,005 9,20 0,30 0,44 0,01 0,05 0,20 0,05 1,60 0,004 

T: 190918 

[79] 
0,10 0,17 0,44 0,012 0,003 8,72 0,18 0,49 0,01 0,05 0,20 0,06 1,55 0,003 

 

Souhrn hodnot mechanických vlastností po výchozím tepelném zpracování 

obou taveb sumarizuje Tab. 6, hodnoty jsou převzaty s příslušných inspekčních 

certifikátů 3.2. 
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 Mechanické vlastnosti dodaných ocelí P92 

 
Mez kluzu Rp0,2 

[MPa] 

Mez pevnosti Rm 

[MPa] 

Tažnost A 

[%] 

Nárazová práce KV 

[J] 

ASTM A355 [75] min. 440 min. 620 min. 20 - 

Tavba 37050 [78] 507 681 22,8 84 ± 7 (příčné) 

Tavba 190918 [79] 542 708 22,5 
178 ± 2 (podélné) 

143 ± 2 (příčné) 

 

4.2 Orbitální svarové spoje 

Experimentální program disertační práce zahrnuje celkem 3 typy orbitálních 

svarových spojů martenzitických ocelí – jednotlivé homogenní svarové spoje 

ocelí P91 a P92 a vzájemný heterogenní svarový spoj P91/P92. Svarové spoje byly 

svařeny metodou orbitálního svařování do úzkého úkosu pomocí orbitální 

svařovací hlavy POLYCAR MP od firmy Polysoude metodou 141 - TIG (celý svar). 

Výroba těchto svarových spojů byla provedena v MODŘANY Power, a.s. Veškeré 

experimentální svarové spoje do úzkého úkosu byly vyrobeny ve dvou 

technologických variantách, a to vždy v poloze PK (vodorovná osa trubky) a poloze 

PC (svislá osa trubky). Čímž byly pokryty základní polohy, ve kterých se provádí 

svařování potrubních dílů v provozu. Svary v jiných polohách se vyskytují velice 

zřídka a spíše jako montážní. Geometrie přípravy svarových ploch byla již zmíněna 

na Obr. 19b v kapitole 2.2.3. Každý svar byl tvořen 4 kořenovými vrstvami, 

2 vrstvami tvořenými přetavením předchozí vrstvy bez přídavného materiálu a 

několika výplňovými v závislosti na tloušťce stěny trubky, viz Obr. 27. V průběhu 

svařování byl dodržován předehřev základních materiálů v rozmezí teplot 200 až 

250 °C a teplota interpass byla dodržována v rozmezí 200 až 300 °C.  

 

 Systém kladení kořenových a výplňových vrstev [82] 
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o Homogenní svarový spoj oceli P91 (značení: P91-P91) 

Parovodní trubka o rozměrech OD 355,6 x 44 mm z oceli P91 byla svařena 

v poloze PK (WPS-EPO017) a poloze PC (WPS- EPO016) za použití přídavného 

materiálu Thermanit MTS3 v podobě drátu o průměru 0,8 mm. Bezprostředně po 

svaření bylo provedeno tepelné zpracování po svaření při teplotě 755 °C/3 h 

s ochlazením v peci.  

o Homogenní svarový spoj oceli P92 (značení: P92-P92(1) a P92-P92(2)) 

Svarové spoje v poloze PK (WPS-1267) a poloze PC (WPS-1253) byly 

zhotoveny na tlustostěnné parovodní trubce OD 524 x 85 mm (označení P92-

P92(1)). Jako přídavný materiál byl použit drát Thermanit MTS616 o průměru 

0,8 mm. Bezprostředně po svaření bylo provedeno tepelné zpracování po svaření 

při teplotě 760 °C/4 h s ochlazením v peci. Pro účely měření teplotních cyklů při 

svařování, výrobu a testování mikro-tahových těles byl stejným přídavným 

materiálem svařen homogenní svarový spoj na trubce OD 524 x 55 mm (označen 

P92-P92(2)). Po svaření následovalo tepelné zpracování po svaření při teplotě 

760 °C/3 h s ochlazením v peci. 

o Heterogenní svarový spoj ocelí P91 a P92 (značení: P91-P92) 

Parovodní trubka z oceli P91 o rozměrech OD 324 x 28 mm a parovodní 

trubka z oceli P92 o rozměrech OD 330 x 55 mm (která byla obrobena na rozměry 

OD 324 x 28 mm) byly svařeny v poloze PK (WPS-1932) a PC (WPS-1933). Pro 

svaření byl použit svařovací drát Thermanit MTS3 o průměru 0,8 mm. Po svaření 

bylo provedeno tepelné zpracování při teplotě 760 °C/3 h s ochlazením v peci. 

V Tab. 7 je uvedeno chemické složení obou přídavných materiálů dle 

příslušných inspekčních certifikátů. Hodnota Moeq je pro přídavný materiál MTS616 

rovna hodnotě 1,3 hm. %, nepřekračuje tedy limitní hodnotu 1,5 hm. % dle [14], ale 

je vyšší jak 1,0 hm. % kdy bude docházet k precipitaci Lavesovy fáze. 

 Přehled chemického složení přídavných materiálů [hm. %] 

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

MTS3 [80] 0,11 0,25 0,60 0,007 0,004 8,90 0,50 0,99 0,040 0,19 0,07 - - 

MTS616 [81] 0,10 0,25 0,72 0,008 0,003 8,70 0,49 0,46 - 0,21 0,07 1,72 0,06 
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4.3 Laboratorní izotermické žíhání 

Z důvodu dosažení strukturně degradovaných stavů byly výřezy 

experimentálních svarových spojů vystaveny dlouhodobému izotermickému 

žíhání volně na vzduchu bez použití speciálních atmosfér. Svarové spoje byly 

degradovány v elektrických odporových pecích CLASIC, typ 103 

s programovatelným regulátorem, při teplotách 650, 675 a 700 °C po dobu až 

30 000 h. Tyto teploty jsou o něco vyšší než provozní parametry bloků elektráren, 

důvodem je urychlení degradačních procesů. Doporučená horní hranice 

provozních teplot pro oceli P91 a P92 je na teplotě 610 °C [6]. Přehled 

laboratorního izotermického žíhání jednotlivých svarových spojů je uveden v Tab. 

8, v závorkách je uvedeno označení jednotlivých degradovaných stavů. 

 Přehled laboratorního izotermického žíhání svarových spojů 

Typ svarového spoje Teplota [°C] Doba expozice [h] 

Homogenní svar     

P91-P91 

650 5 000 (1Pa), 12 600 (1Da), 30 000 (1Ta) 

675 12 600 (1Db), 30 000 (1Tb) 

700 12 600 (1Dc), 25 000 (1Qc) 

Homogenní svar     

P92-P92(1) 
650 5 000 (2Pa) 

Heterogenní svar  

P91-P92 

650 5 000 (3Pa), 12 600 (3Da), 30 000 (3Ta) 

675 12 600 (3Db), 30 000 (3Tb) 

700 12 600 (3Dc), 15 000 (3Ec), 25 000 (3Qc) 

 

Plánovaná životnost nových bloků elektráren je 2,5.105 h. Pokud využijeme 

přepočtu dle Larsonova-Millerova parametru s konstantou C = 18,2 [17], tak 

teplotní expozice 650 °C/ 12 600 h přibližně odpovídá provoznímu času 129 000 h 

(14,7 let) při teplotě 610 °C, jsme tedy v druhé polovině cyklu plánované životnosti. 

Laboratorně degradovaný stav při 650 °C po dobu 30 000 h, který přibližně 

odpovídá provoznímu času 319 000 h (36,5 let) při teplotě 610 °C, měl za úkol 

simulovat stavy v případě prodlužování životnosti komponent. 
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4.4 Experimentální metody 

V této podkapitole je uveden stručný popis použitých experimentálních 

metod, které byly využity pro dosažení jednotlivých cílů disertační práce.  

Po ukončení laboratorních expozic byly výřezy svarových spojů vyjmuty 

z pece a volně ochlazeny na vzduchu. Poté následoval rozřez na metalografické 

pile Struers na polotovary pro hodnocení mikrostrukturních a mechanických 

vlastností. Polotovary pro výrobu zkušebních těles na mechanické vlastnosti byly 

předány do obrobny. Výřezy pro metalografické vzorky byly zality do fixační hmoty 

Struers Epofix. 

4.4.1 Metody studia strukturních změn 

Mikrostruktura byla pozorována pomocí světelné a pomocí elektronové 

mikroskopie. Částice vyloučené ve feritické matrici byly sledovány pomocí 

elektronové mikroskopie v režimu sekundárních a zpětně odražených elektronů. 

Chemické složení Lavesovy fáze a okolní feritické matrice bylo měřeno pomocí 

EDS analyzátoru. Kvantifikace Lavesovy fáze byla provedena na snímcích 

pořízených v režimu zpětně odražených elektronů.  

4.4.1.1 Světelná mikroskopie (LM) 

Metalografické výbrusy svarových spojů po umělém stárnutí byly postupně 

broušeny na metalografických brusných papírech Al2O3 o zrnitosti P80 až P2500. 

Následovalo leštění na plátně s diamantovou pastou o zrnitosti 3 μm a finální 

leštění na plátně s roztokem s částicemi oxidu křemíku (colloidal silica) o zrnitosti 

0,05 μm. Mikrostruktura byla naleptána směsí 5% Nitalu (5 ml HNO3 v 100 ml 

ethanolu) a roztoku podle Villely a Baina (1 g C6H3N3O7 a 5 ml HCl v 100 ml ethanolu) 

v poměru 1:1. Mikrostruktura byla pozorována při zvětšení až 500 x pomocí 

mikroskopu Nikon Eclipse MA200 s obrazovým analyzátorem NIS Elements.  

4.4.1.2 Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) 

Vybrané metalografické výbrusy byly připraveny obdobným způsobem jako 

pro světelnou mikroskopii, s tím rozdílem, že z důvodu elektrické vodivosti nebyly 

fixovány v zalévací hmotě. Analýza mikrostrukturních změn byla provedena na 
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skenovacím elektronovém mikroskopu JEOL JSM-7600F s energiově disperzním X-

ray detektorem EDS (Oxford X-Max 50 mm2) a elektronovém mikroskopu JEOL JSM 

5510 (ve spolupráci s KMAT FJFI ČVUT v Praze). Snímky byly pořízeny při zvětšení 

až 15 000 x v režimu sekundárních (SE) a zpětně odražených elektronů (BSE). 

Režim SE nabízí dobrý kontrast mezi matricí a precipitáty, zatímco režim BSE nám 

umožňuje rozlišit karbidy Cr23C6 od Lavesovy fáze Fe2(Mo, W) pomocí 

zobrazovacího kontrastu podle atomové hmotnosti. Rozlišovací schopnost je 

dána nejen průměrem fokusovaného primárního svazku elektronů, ale také 

stupněm zvětšení, hodnotou vakua a hodnotou urychlovacího napětí. Z těchto 

podmínek vyplývá, že částice menší než 40 nm je velmi obtížné pozorovat pomocí 

SEM. Pozorování v režimu BSE bylo provedeno z důvodu sledování precipitace 

Lavesovy fáze, která má z důvodu vyššího obsahu W a Mo u oceli P92 (v případě 

oceli P91 jen Mo) vyšší jas než matrice a Cr karbidy. Pro stanovení chemického 

složení jednotlivých strukturních fází bylo provedeno lokální měření pomocí EDS.  

Pro zmapování kinetiky precipitace Lavesovy fáze a karbidů v ocelích P91 a 

P92 byly pořízeny snímky v režimu SE a BSE v základním materiálu, svarovém kovu 

a skrze jednotlivá pásma TOO (v každém jednotlivém pásmu PP, PN a PČP). 

Z každého pásma bylo pořízeno 15+15 snímků (SE a BSE) při zvětšení 5 000 x, 

celkem tedy 150 SE a BSE snímků z jednoho vzorku. Jelikož má každé pásmo TOO 

charakteristický interval tvrdosti, bylo možné provést lokalizaci SE (BSE) snímků 

v jednotlivých pásmech TOO pomocí vtisků mikrotvrdosti (5 vtisků v každém 

pásmu TOO, kolem každého vtisku byly vyfoceny 3 snímky).  

4.4.1.3 Transmisní elektronová mikroskopie (TEM) 

TEM byla použita pro přesnou identifikaci částic vyskytujících se 

v mikrostruktuře. Analýza mikrostrukturních změn byla provedena na 

transmisním elektronovém mikroskopu JEOL JEM-2000 EX při zvětšení až 

150 000 x. 

4.4.1.4 Kvantitativní stereologie 

Snímky pořízené pomocí elektronového skenovacího mikroskopu byly 

vyhodnoceny jak kvalitativně, tak i kvantitativně. V první fázi byla na pořízených 



4 Metodika 

. 

45 

snímcích provedena obrazová analýza v softwaru NIS Elements, pomocí které byla 

prahována vyprecipitovaná Lavesova fáze a karbidické částice. Výsledkem tohoto 

měření byl ekvivalentní průměr jednotlivých částic De a celkový počet částic N 

na ploše snímku P. V druhé fázi bylo provedeno stereologické hodnocení částic 

(převod naměřených hodnot z plochy do objemu) jehož výsledkem je statistické 

zpracování následujících stereologických parametrů i se stanovením chyby: 

o Dv – velikost částice (konkrétně ekvivalentní průměr, který by zaujímala 

dokonale kulová částice v objemu) [µm], 

o Nv – počet částic v objemu [µm-3], 

o Lv – volná mezičásticová vzdálenost [µm], 

o Vv – objemový podíl částic [%]. 

Podrobný postup kvantitativního vyhodnocení Lavesovy fáze a karbidických 

částic je uveden v příloze A.  

 

4.4.2 Zkoušky mechanických a žáropevných vlastností 

Vliv mikrostrukturních změn na mechanické a žáropevné vlastnosti 

experimentálních svarových spojů v odlišných degradovaných stavech byl 

vyhodnocován na základě měření tvrdosti, tahových, rázových a creepových 

zkoušek. Navíc byly zkoušky tahem doplněny o zkoušky mini a mikro těles, které 

byly zaměřeny na stanovení lokálních mechanických vlastností. 

4.4.2.1 Zkouška tvrdosti podle Vickerse 

Měření tvrdosti a mikrotvrdosti dle Vickerse bylo provedeno v souladu 

s normami ČSN EN ISO 6507–1 a ČSN EN ISO 9015-1 na kalibrovaném stacionárním 

tvrdoměru ZWICK ZHU250 a Struers Duramin-40. Měření probíhalo na 

metalografických výbrusech skrze svarové spoje. Výsledkem měření tvrdosti HV10 

byly průběhy tvrdosti přes svarový spoj v jednotlivých stavech degradace. 

Současně bylo na stejných přístrojích provedeno i měření mikrotvrdosti HV0,1 

přes TOO svarových spojů a měření mapy tvrdostí (HV0,1) celých svarových spojů 

ve výchozím a degradovaném stavu. 
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4.4.2.2 Zkouška tahem při pokojové a zvýšené teplotě 

Pro zkoušky tahem za pokojové teploty dle ČSN EN ISO 6892-1 a při zvýšené 

teplotě (600 °C) dle ČSN EN ISO 6892-2 byly vyrobeny krátké závitové zkušební tyče 

se závitem M16 a průměrem dříku 10 mm. Zkušební tyče byly odebrány 

v podélném směru přes svarový spoj (svarový spoj byl umístěn uprostřed dříku 

zkušební tyče). Pro porovnání byly provedeny i zkoušky tahem základních 

materiálů experimentálních trubek. Ze zkoušek byly vyhodnocovány následující 

parametry: smluvní mez kluzu RP0,2, mez pevnosti Rm, tažnost A a kontrakce Z 

(A a Z jen v případě základních materiálů). Z rozměrových důvodů a možnosti 

materiálového zajištění pro degradované stavy byla z každého stavu vyrobena 

pouze dvě tělesa (jedno pro 20 °C, druhé pro 600 °C), proto provedené zkoušky a 

jejich výsledky je nutné považovat za orientační. Zkoušky za pokojové teploty byly 

provedeny na stroji Instron 1185R5800 a za teploty 600 °C na stroji Instron 5582. 

Rychlost posuvu příčníku byla vždy konstantní 1 mm/min po celou dobu zkoušky. 

Z důvodu měření lokálních mechanických vlastností skrze jednotlivé oblasti 

homogenního svarového spoje z oceli P91 byly provedeny zkoušky tahem na 

plochých miniaturizovaných tělesech. Svarový spoj byl pomocí vodního paprsku 

(zamezení tepelného ovlivnění) rozřezán na 9 plátků o tloušťce 2 mm, viz Obr. 28a. 

Z každého plátku bylo následně vyrobeno 12 plochých miniaturizovaných 

tahových tyčí s rozměry dříku 2 x 2 mm o délce 26 mm, viz Obr. 28b. Zkouška 

tahem byla následně provedena za pokojové teploty ve spolupráci s Ústavem 

strojírenské technologie na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Výsledky těchto zkoušek 

byly použity jako vstupní hodnoty pro MKP modelování svarových spojů. 

 
a) Rozřez svaru na plátky 

b) Schéma umístění mini-vzorků v plátku a jejich rozměry 

 Odběr miniaturizovaných zkušebních těles skrze svar P91-P91 
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Z důvodu zpřesnění hodnot mechanických vlastností skrze TOO svarového 

spoje a následně zpřesnění MKP výpočtu byly ve spolupráci se společností 

COMTES FHT a.s. provedeny další zkoušky tahem tentokrát na mikro-tahových 

tyčích, viz Obr. 29. Vzhledem k tloušťce tahového tělíska 0,5 mm se podařilo do 

TOO homogenního svarového spoje P92-P92(2) umístit až 6 zkušebních tělísek, viz 

Obr. 30. Ze svarového spoje bylo celkem odebráno 40 mikro-tahových tělísek. 

 

 Geometrie zkušebního tělesa pro mikro-

tahové zkoušky tahem 

 

 Schéma umístění mikro-

tahových těles v TOO  

4.4.2.3 Zkouška rázem v ohybu 

Zkoušky rázem v ohybu byly provedeny dle normy ČSN EN ISO 148-1 a ČSN 

EN ISO 9016 na zařízení VEB WPM Leipzig kyvadlovým kladivem Charpy 300 J. 

Zkoušky byly prováděny při pokojové teplotě na standardních tělesech 10 x 10 x 

55 mm s V-vrubem umístěným buď ve svarovém kovu nebo v TOO v blízkosti linie 

ztavení (umístění V-vrubu bylo kontrolováno naleptáním). Zkušební vzorky byly 

odebrány v podélném směru z vnějšího, vnitřního povrchu i středu tloušťky stěny 

trubky. Orientace V-vrubu byla u všech vzorků totožná, a to v příčném směru 

trubky, viz Obr. 31. Pro porovnání byly provedeny i zkoušky základních materiálů 

experimentálních trubek. Ze zkoušek byly vyhodnocovány následující parametry: 

nárazová práce KV, vrubová houževnatost KCV, boční rozšíření Δb a podíl 

houževnatého lomu FA. Z důvodu nedostatku experimentálního materiálu byly 

zkoušky rázem v ohybu provedeny pouze jako orientační (počet provedených 

zkoušek neodpovídá minimálnímu počtu zkušebních těles podle norem ČSN EN 

ISO 148-1 a ČSN EN ISO 9016) a komparační (nejde o absolutní hodnoty, ale o 

stanovení trendů). 
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 Orientace zkušebních těles s V vrubem v rámci svarového spoje 

4.4.2.4 Simulace TOO oceli P91 na zařízení GLEEBLE 

Vzhledem k tomu, že jednotlivá pásma TOO jsou velmi úzká a nelze tak 

jednoduše změřit jejich mechanické vlastnosti, bylo kromě miniaturních těles 

tahových zkoušek přistoupeno k vytvoření těchto pásem pomocí zařízení GLEEBLE, 

které umožňuje vytvoření požadované mikrostruktury pro dané pásmo TOO 

v podstatně širším objemu. Ovšem nutným vstupem pro tuto simulaci byly 

teplotní cykly, které byly získány záznamem teplot v průběhu svařování. 

V průběhu svařování homogenního svarového spoje P91-P91 byl proveden 

záznam teplotních cyklů pomocí 10 termočlánků umístěných do trubky z oceli P91 

v odstupňovaných vzdálenostech od linie ztavení (0,5 až 3 mm).  Termočlánky byly 

vyvedeny na jedné straně svarového spoje (v souladu s předpokladem, že průběh 

teplotních cyklů je po obou stranách svarového spoje srovnatelný). Cílem bylo 

naměření reálných teplotních cyklů, které přímo ovlivňují tvorbu jednotlivých 

pásem TOO v oceli P91. Každý z termočlánků byl zasunut do vývrtu o průměru 

2 mm do hloubky 18 mm pod úhlem 30° od kolmice k povrchu trubky. Tzn., že 

každý termočlánek měřil teplotu cca 15,6 mm pod vnějším povrchem trubky. 

Každý následující termočlánek byl posunut dále od linie ztavení a vždy pootočen 

po obvodu trubky o 3°. Po svaření následovala metalografická kontrola přesné 

pozice každého termočlánku a mikrostrukturní hodnocení v jeho okolí. V průběhu 

svařování byla zaznamenávána teplota se vzorkovací frekvencí 1 s. Zvolené 

teplotní cykly byly přístrojem GLEEBLE aplikovány v centrální části 15 tahových 

tyčích (5 vzorků pro každé pásmo TOO), jejichž rozměry jsou uvedeny na Obr. 32, 

a na 9 rázových tělesech s V-vrubem, viz Obr. 33  (3 tělesa pro každou oblast TOO). 

Rozměry rázových těles odpovídaly standardním Charpyho tělesům. 

Po provedené simulaci jednotlivých pásem TOO orbitálního svarového spoje oceli 
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P91 byly všechny zkušební tyče (pro zkoušku tahem i rázem v ohybu) podrobeny 

stejnému TZ, jako bylo použito po svaření homogenního svarového spoje P91-P91, 

tj. popouštění na teplotě 755 °C po dobu 3 h. Tahová i rázová tělesa byla 

podrobena mechanickým zkouškám popsaných v kapitolách 4.4.2.1 až 4.4.2.3 a 

metalografické kontrole mikrostruktury dle postupu v kapitole 4.4.1.1. 

  

 Upravené tahové tyče pro simulaci TOO přístrojem GLEEBLE 

 

 Umístění rázového tělese s V-vrubem do simulované oblasti přístrojem GLEEBLE 

4.4.2.5 Měření modulu pružnosti 

Pro účely MKP modelování byly ve spolupráci s Ústavem termomechaniky AV 

ČR, v. v. i. měřeny moduly pružnosti v jednotlivých částech homogenního 

svarového spoje oceli P91 (ZM, TOO, SK). Z těchto oblastí byly odebrány vzorky 

o rozměrech cca 2 x 3 x 4 mm. Modul pružnosti byl měřen metodou rezonanční 

ultrazvukové spektroskopie (RUS) v plně bezkontaktním uspořádání [83]. 

4.4.2.6 Zkouška tečení 

Zkoušky tečení do lomu byly provedeny v laboratořích ÚFM AV ČR, v.v.i. v Brně. 

Z experimentálních svarových spojů (jak ve výchozím stavu po PWHT, tak 

i v laboratorně degradovaném) byly vyrobeny creepové vzorky z různých lokalit 

svaru (kořen, střed a koruna). Z důvodů úspory experimentálního materiálu 

a zachycení jednotlivých lokalit svaru byla použita plochá creepová tělesa 

s rozměry měrné části 3,2 x 5 mm s měrnou délkou 50 mm, šířka hlavy vzorku byla 

15 mm. Creepová tělesa ze svarových spojů byla vyrobena tak, že svar byl 

lokalizován ve středu měrné délky creepového tělesa. Zkušební tělesa byla 

vystavena izotermickému jednoosému tahovému napětí při konstantním zatížení 
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od 60 MPa do 250 MPa při zkušebních teplotách 600 °C a 650 °C. V průběhu 

zkoušek byla kontinuálně měřena teplota, creepová deformace a napětí. 

Po ukončení zkoušek byly vyhodnoceny doby do lomu, deformace při lomu a 

minimální rychlosti creepu.  

4.4.3 MKP modelování 

MKP model orbitálního svarového spoje byl vytvořen firmou VAMET, s.r.o. [84] 

ve spolupráci s UJP PRAHA a.s. při řešení projektu TA02010260, zabývajícím se 

problematikou materiálového chování parovodních ocelí. Zmíněný model 

nenahlíží na svarový spoj jako na homogenní materiál, ale jako na soustavu 

různých materiálů, jejichž mechanické vlastnosti se ve směru osy trubky mění. 

K provedení samotného výpočtu je potřeba znát mechanické vlastnosti 

v jednotlivých oblastech spoje (ZM, TOO a SK), metodika měření těchto lokálních 

vlastností byla popsána v kapitolách 4.4.2.2, 4.4.2.5 a 4.4.2.5. Výsledkem MKP 

výpočtu s konkrétními materiálovými vlastnostmi je pak skutečné rozložení 

napětí ve svaru při provozních podmínkách. Znalost těchto skutečných napětí 

umožní lokalizování nejvíce namáhaných míst, které mohou být místem iniciace 

porušení a na které se bude třeba zaměřit při pravidelných kontrolách zařízení. 

Vlastní výpočet probíhal v konečně prvkovém výpočetním systému PMD. 

4.4.3.1 Model orbitálního svarového spoje 

Geometrie konečně prvkové sítě byla vytvořena podle skutečného svaru na 

trubce OD 355,6 x 44 mm (svarový spoj P91-P91), kde je TOO široká cca 4 mm, 

viz Obr. 34a, b. Model předpokládá symetričnost, proto byla modelována pouze 

1/2 svaru. Dále bylo použito několika zobecnění. Úloha byla považována 

za rotačně symetrickou a svarový spoj byl po tloušťce stěny považován 

za jednovrstvý. Vzhledem k těmto omezením bylo možné vytvořit dostatečně 

jemnou prvkovou síť, která umožňuje zadávat vlastnosti skrze TOO s dostatečnou 

jemností, viz Obr. 34c, d. V přepokládaných kritických místech v TOO jsou 

obdélníkové elementy o velikosti 0,1 mm v ose trubky a 0,16 mm po tloušťce 

stěny. Ve středu tloušťky stěny, kde nejsou předpokládány velké gradienty změny 

vlastností, je velikost elementu po tloušťce stěny prodloužena na 0,5 mm.  
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a) Konečně prvková síť svaru 

 

b) Skutečný svarový spoj 

 

c) Síť v koruně svaru 

 

d) Síť v kořeni svaru 

 Navržená konečně prvková síť pro MKP výpočet svarového spoje 

4.4.3.2 Měření teplotních cyklů 

Pro přesnější stanovení okrajových podmínek pro MKP výpočet byl k již 

provedenému záznamu teplotních cyklů při svařovaní oceli P91 (pro potřeby 

simulace TOO přístrojem GLEEBLE) proveden druhý záznam teplotních cyklů 

tentokrát při svařovaní homogenního svarového spoje P92-P92(2). V tomto 

případě bylo použito 14 termočlánků navrtaných ve vzdálenosti od 1,2 do 30 mm 

od linie ztavení, viz Obr. 35 a průměr vývrtu byl zmenšen na 1,5 mm, viz Obr. 36. 

 

 Umístění termočlánků  

 

 Rozměry pro navrtání termočlánku 
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5 Experimentální část 

Tato kapitola shrnuje dosažené výsledky provedených zkoušek, které 

popisují strukturní, mechanické a creepové vlastnosti zkoumaných orbitálních 

svarových spojů. Použité experimentální metody jsou podrobně popsány 

v předchozí části (4 Metodika). 

5.1 Metalografické hodnocení svarových spojů 

Experimentální svarové spoje jak ve výchozím stavu (tzn. po svaření a po 

následném TZ), tak v různých laboratorně degradovaných stavech byly podrobeny 

důkladnému zkoumání pomocí světelné a elektronové mikroskopie. Tato kapitola 

se věnuje popisu mikrostrukturní stability všech 3 typů svarových spojů (viz 

kapitola 4.2). Přičemž nejdůkladnější rozbor byl proveden pro heterogenní 

svarový spoj P91-P92, který byl svařen přídavným materiálem Thermanit MTS3 (na 

bázi oceli P91). Důvodem je fakt, že zahrnuje TOO obou experimentálních ocelí, jak 

oceli P91, tak oceli P92. Detailní mikrostrukturní rozbor z hlediska precipitace 

Lavesovy fáze byl proveden na degradovaném svarovém spoji P92-P92(1). 

5.1.1 Heterogenní svarový spoj P91-P92 

5.1.1.1 Výchozí stav po TZ po svaření 

Mikrostruktura SK je tvořena licí strukturou, která je v oblasti koruny tvořena 

kolumnárními zrny orientovanými ve směru tuhnutí. Výplňové vrstvy jsou tvořeny 

popuštěnou martenzitickou strukturou s hustou disperzí karbidických částic 

uvnitř a na hranicích martenzitických latí, viz Obr. 37a. Mezi jednotlivými 

výplňovými vrstvami jsou v mikrostruktuře patrné přechody na styku jednotlivých 

vrstev kladených na sebe při svařování. TOO je široká od (1,5 do 5,5) mm. 

V důsledku míry vneseného tepla při procesu svařování, které je v oblasti kořene 

nejvyšší, je TOO v oblasti kořene svaru nejširší. Naopak u vnějšího povrchu lze 

pozorovat nejužší TOO širokou cca 1,5 mm. 

Mikrostruktura neovlivněného ZM oceli P91 je tvořena feriticko-

martenzitickou matricí s homogenně rozloženými globulárními částicemi na 
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hranicích zrn a původních martenzitických latí, viz Obr. 37e. Velikost zrna je cca 

25 µm. Uvnitř latěk martenzitu a zrn jsou patrné jemné precipitáty. Na hranicích a 

výjimečně uvnitř zrn jsou hrubší karbidy typu M23C6. Naopak uvnitř latí a subzrn 

jsou vyprecipitovány jemné částice typu MX (VN). Přechod mikrostruktury ze SK do 

ZM přes TOO je plynulý bez ostrých strukturních změn, které by svou přítomností 

představovaly strukturní vruby.  

V hrubozrnné části TOO (pásmu přehřátí - PP) lze pozorovat pouze nepatrné 

zhrubnutí feritických zrn s karbidickou precipitací, viz Obr. 37b. Velikost zrna je 

(20 až 40) µm. Toto pásmo prošlo v průběhu svařování teplotami vysoko nad Ac3 

a následně při kladení další svařovací vrstvy interkritickou teplotou mezi 

teplotami Ac3 a Ac1. Výsledkem takového teplotního cyklu je nerovnoměrné 

rozložení karbidických částic s menší hustotou precipitátů vůči ZM, viz Obr. 37e. 

Menší hustota částic s nerovnoměrným rozložením je důsledkem částečného 

rozpuštění karbidů M23C6 v průběhu svařování a jejich následné precipitace.  

Jemnozrnné pásmo normalizace (PN) TOO je tvořeno feritickým zrnem 

s hustou disperzí karbidů chromu M23C6 především na hranicích zrn, uvnitř zrn jsou 

pak rovnoměrně rozptýleny i jemné částice VN, viz Obr. 37c. Velikost zrna je cca 

5 µm. Příčinou vyššího počtu precipitátů je teplotní cyklus, při kterém došlo k úplné 

reaustenitizaci spojené s částečným rozpuštěním precipitátů a k následné 

opětovné precipitaci nových částic při chladnutí.  

Jemnozrnné PN přechází pozvolna přes pásmo částečné překrystalizace 

(PČP) do neovlivněného základního materiálu. PČP zahrnuje interkritickou a 

popuštěnou část TOO, které se liší dosaženou teplotou v průběhu svařování. 

Interkritická PČP prochází teplotami mezi Ac1 a A3, zatímco popouštěná PČP 

teplotami pod Ac1. Díky tomu je velikost zrna tohoto pásma velmi heterogenní, 

přecházející z cca 10 µm do cca 25 µm. Přechod přes Ac1 také dovolil rozpuštění 

části karbidických precipitátů, ale následná nižší teplota již nedovolila jejich 

masivní precipitaci. Mikrostruktura PČP je tedy obdobná mikrostruktuře ZM 

s menší precipitací vně a uvnitř feritických zrn a popuštěných martenzitických latí, 

viz Obr. 37d.  
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Mikrostruktura oceli P92 je ve výchozím stavu tvořena pouštěným 

martenzitem s relativně rovnoměrnou distribucí karbidů M23C6 převážně po 

hranicích martenzitických latí, viz Obr. 37i. Velikost primárního austenitického zrna 

je cca 65 µm. Uvnitř martenzitických latí se vyskytují jemné částice typu MX (VN). 

V mikrostruktuře jsou dále pozorovány řádky δ-feritu, který je lemovaný 

karbidickými precipitáty, viz Obr. 37i. Řádky δ-feritu jsou v TOO směrem k linii 

ztavení rozpadlé na jemná zrna, viz Obr. 37g (označeno červenými šipkami). 

Mikrostruktura jednotlivých pásem TOO oceli P92 je srovnatelná s ocelí P91. V PP 

s velikostí zrna (25 až 50) µm je opět pozorována nerovnoměrná precipitace 

karbidických částic s nižším objemovým podílem v porovnání s jemnozrnným PN 

(velikost zrna cca 6 µm), kde je pozorován vyšší počet precipitátů, viz Obr. 37g. 

Feriticko-martenzitická mikrostruktura PČP s velikostí zrna (10 až 25) µm vykazuje 

menší precipitaci vně a uvnitř feritických zrn a popuštěných martenzitických latí 

proti neovlivněnému ZM, viz Obr. 37h. 

 
a) Svarový kov 

 
b) PP TOO oceli P91 

 
f) PP TOO oceli P92 
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c) PN TOO oceli P91 

 
g) PN TOO oceli P92 

 
d) PČP TOO oceli P91 

 
h) PČP TOO oceli P92 

 
e) Základní materiál P91 

 
i) Základní materiál P92 

 Mikrostruktura jednotlivých oblastí oceli P91 a P92 (SK, TOO a ZM) svarového spoje P91-

P92 ve výchozím stavu po TZ po svaření (levá část = snímky SEM, pravá část = snímky z LM)  

Kromě LM a SEM byla provedena mikrostrukturní analýza pomocí TEM se 

selektivní elektronovou difrakcí. Tyto analýzy potvrdily přítomnost karbidů typu 

M23C6 o velikosti cca 400 nm na hranicích zrn (Obr. 38a) a jemných precipitátů typu 

MX o velikosti cca 50 nm uvnitř zrn (Obr. 38b). 



5 Experimentální část 

. 

56 

   

a) Fáze M23C6 na hranicích latěk b) Fáze MX uvnitř zrn 

 Struktura oceli P92 – výchozí stav (ve výřezu difraktogram) 

5.1.1.2 Laboratorně degradované stavy 

Vliv jednotlivých degradačních teplot na makrostrukturu heterogenních 

svarových spojů je patrný z Obr. 39. Z hlediska makrostrukturního popisu nemá 

degradační žíhání při teplotě 650 °C po dobu 5 000 a 12 600 hodin výrazný vliv 

na žádnou oblast svarového spoje ani na straně oceli P91, ani na straně oceli P92. 

Dochází k procesu popuštění martenzitické struktury, a to především v oblasti SK. 

Přechod ze SK do ZM přes TOO zůstává stále pozvolný bez výrazných hranic mezi 

jednotlivými pásmy, jak tomu bylo ve výchozím stavu po PWHT. Delší expoziční 

čas (30 000 h) na stejné teplotě 650 °C vedl k ještě většímu popuštění 

mikrostruktury svarového kovu. Markantnějším jevem je ale výrazné lokální 

zhrubnutí mikrostruktury TOO oceli P91 v PN, viz Obr. 39b (místa jsou označena 

šipkami). Zhrubnutí v TOO na straně oceli P92 je pozorováno v mnohem menší 

míře, hrubozrnná oblast je pouze pod korunovou housenkou. V případě 

expozičních teplot (675 a 700) °C dochází k výraznému popuštění martenzitické 

struktury, které vede až k extrémnímu zhrubnutí zrn ve SK a TOO obou ocelí P91 

a P92, viz  Obr. 39c, d. K zhrubnutí zrn ve SK dochází především na rozhraní 

jednotlivých svařovacích housenek v popuštěných pásmech. Přednostně hrubnou 

ty oblasti, které byly tepelně ovlivněny od následující svařovací housenky. V TOO 

začíná hrubnutí zrn v jemnozrnném pásmu normalizace TOO, které pokračuje 

směrem ke SK přes hrubozrnné pásmo přehřátí.  
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a) výchozí stav 

 

b) 650 °C/30 000 h 

 

c) 675 °C/30 000 h 

 

d) 700 °C/25 000 h 

 Makrosnímky heterogenního svarového spoje P91-P92 v různých stavech degradace 

Obdobně jako u makrostruktury ani v případě mikrostrukturních změn 

neměly expozice při teplotě 650 °C po dobu 5 000 a 12 600 h výrazný vliv na 

žádnou oblast svarového spoje ani na straně oceli P91, ani na straně oceli P92. 

Vlivem izotermického žíhání při teplotě 650 °C po dobu 5 000 h dochází 

k popuštění martenzitické struktury a k hrubnutí či dodatečné precipitaci 

sekundárních fází, které jsou ale pozorovatelné pouze pomocí SEM. Ve srovnání 

s expozičním časem 5 000 h po 12 600 h stále pokračoval proces popouštění 

martenzitické struktury, především v oblasti SK, přesto přechod z SK do ZM skrze 

TOO zůstal z hlediska mikrostruktury stejně pozvolný bez výrazných hranic mezi 

jednotlivými pásmy. Stejně tak, jak tomu bylo ve výchozím stavu. Velikost zrn 

v jednotlivých oblastech TOO se vůči výchozímu stavu nemění. Na Obr. 40 a Obr. 

41 jsou uvedeny charakteristické mikrostruktury ZM a jemnozrnného PN TOO 

v různých stavech degradace pořízené světelným mikroskopem (pravé části 

snímků) a elektronovým mikroskopem (levé části snímků). Důsledkem popouštění 

je klesající podíl karbidů M23C6 vůči stavu po TZ po svaření, spojený s jejich 

hrubnutím především na hranicích zrn. Analýza pomocí TEM prokázala, že po 

expozici 650 °C/12 600 h jsou stále zachované martenzitické laťky, dále dochází 

k mírnému hrubnutí precipitátů M23C6 na hranicích zrn (velikost cca 500 nm), viz 

Obr. 42a. Kromě těchto precipitátů se ve struktuře vyskytuje také Lavesova fáze 

Fe2(Mo, W) o velikosti cca 1 µm, která je hrubší než precipitáty M23C6, viz Obr. 42b. 

Přítomnost Z-fáze pozorována nebyla. [86] 

Delší expozice po dobu 30 000 h vede k výraznému popouštění 

martenzitické mikrostruktury TOO převážně na straně oceli P91. V PN TOO lze 

pozorovat oblasti tvořené čistě feritickým zrnem (s velikostí původního 

P91 P92 
P91 P92 P91 P92 P92 P91 
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austenitického zrna) a karbidickou disperzí, viz Obr. 43. Podrobnější studium 

mikrostruktury těchto zhrublých oblastí prokázalo, že kromě zhrubnutí velikosti 

zrn zároveň došlo i k výraznému zhrubnutí karbidů chromu M23C6. [86] 

Teplotní expozice (675 a 700) °C způsobily výrazné popuštění martenzitické 

mikrostruktury, které vedlo k markantnímu zhrubnutí zrn jak ve svarovém kovu, 

tak v TOO obou ocelí (P91 a P92). Tyto oblasti jsou tvořeny čistě feritickým zrnem 

s velikostí původního austenitického zrna s hrubými karbidy M23C6, viz Obr. 44.  

Na Obr. 45 a Obr. 46 je zobrazen postup hrubnutí karbidů typu M23C6 

s výskytem karbidů zřejmě typu M7C4 v průběhu teplotních expozic při různých 

teplotách a časech v jemnozrnném pásmu PN TOO oceli P91 a P92. Z obrázků je 

patrné, že v oceli P91 dochází k výraznějšímu hrubnutí karbidů spojeného s jejich 

klesajícím počtem než v případě oceli P92. U oceli P91 již teplota 650 °C po 

expozici 30 000 h způsobila v PN TOO výrazné zhrubnutí karbidů M23C6 s výskytem 

hrubých karbidů pravděpodobně typu M7C4 dispergovaných ve feritické matrici. 

Obdobný stav byl u oceli P92 pozorován až po expozici při 700 °C/ 12 600 h. [86] 
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 Mikrostruktura ZM a PN TOO svarového spoje P91/P92 na straně oceli P91 po 

expozici 650 °C po dobu 12 600 h a 30 000 h (vlevo SEM, vpravo LM) 
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 Mikrostruktura ZM a PN TOO svarového spoje P91/P92 na straně oceli P92 po 

expozici 650 °C po dobu 12 600 h a 30 000 h (vlevo SEM, vpravo LM) 

  

a) Fáze M23C6 na hranicích latěk b) Lavesova fáze Fe2(Mo, W) 

 Struktura oceli P92 v degradovaném stavu 650 °C/12 600 h (ve výřezu 

difraktogram) 
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a) Makrostruktura heterogenního svarového spoje P91-P92 

        
 

b) Mikrostruktura TOO na straně oceli P91       c)  Detail mikrostruktury v PN TOO oceli P91   

 Makrostruktura a mikrostruktura svaru P91-P92 po expozici 650 °C/30 000 h (červenou 

čerchovanou čarou jsou vyznačeny hranice zrn a subzrn) [86] 

 
a)  Makrostruktura heterogenního svarového spoje P91-P92 

         
b) Mikrostruktura TOO na straně oceli P92           c)  Detail mikrostruktury v TOO oceli P92  

 Makrostruktura a mikrostruktura svaru P91-P92 po expozici 700 °C/25 000 h (červenou 

čerchovanou čarou jsou vyznačeny hranice zrn a subzrn) [86] 

SK 

P92 P91 

ZM TOO 

P92

0 

P91 

ZM SK TOO 
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               VS                      650 °C/12 600 h       650 °C/ 30 000 h       675 °C/30 000 h      700 °C/ 12 600 h 

 Hrubnutí karbidů M23C6 a výskyt hrubých karbidů typu M7C4 s rostoucí dobou a teplotou 

expozice v jemnozrnném pásmu PN TOO oceli P91 (žádné částice Lavesovy fáze) [86] 

 
               VS                      650 °C/12 600 h       650 °C/ 30 000 h       675 °C/30 000 h      700 °C/ 12 600 h 

 Hrubnutí karbidů M23C6 s rostoucí dobou a teplotou expozice v jemnozrnném pásmu 

PN TOO oceli P92 (částice Lavesovy fáze jsou označeny šipkou) [86] 

5.1.1.3 Lavesova fáze v oceli P92 

V průběhu laboratorní degradace při teplotě 650 °C dochází k rozvoji 

precipitace Lavesovy fáze v oceli P92. Z Obr. 47 je patrné, že v TOO svarového spoje 

na straně oceli P92 dochází k masivnější precipitaci Lavesovy fáze ve srovnání 

s tepelně neovlivněným základním materiálem. Precipitace Lavesovy fáze v ZM 

oceli P91 a SK (svařeno přídavným materiálem o obdobném chemickém složení 

jako má ocel P91) nebyla pozorována. Důvodem je příliš vysoká expoziční teplota 

(650 °C), jelikož rozpustnost Lavesovy fáze v oceli P91 je 613 °C [85]. Vysvětlení 

podávají rovnovážné fázové diagramy na Obr. 48, které jsou získány metodou 

CALPHAD [85]. Rozpustnost Lavesovy fáze v oceli P92 je kolem 700 °C [85]. Snímky 

Lavesovy fáze byly pořízeny pomocí SEM v režimu BSE, kdy je kontrast snímků 

řízen dle atomové hmotnosti prvků obsažených v jednotlivých částicích. 

Ve výchozím stavu žádné částice Lavesovy fáze pozorovány nebyly. Z Obr. 47 je 

patrné, že Lavesova fáze v ZM i PN TOO oceli P92 precipituje přednostně na 

hranicích zrn či martenzitických latí.  
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 Snímky Lavesovy fáze v ZM a PN TOO pořízené pomocí SEM v režimu BSE [87] 

 

a) Ocel P91 

 

b) Ocel P92 

 Řez rovnovážným fázovým diagramem oceli P91 a P92 [85] 
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Na pořízených BSE snímcích v jednotlivých oblastech TOO bylo provedeno 

stereologické vyhodnocení Lavesovy fáze (viz kapitola 4.4.1.4), jehož výsledky jsou 

graficky zpracovány na Obr. 49, kde je zobrazen vývoj ekvivalentního průměr 

částic Dv, volné mezičásticové vzdálenosti Lv, počtu částic v objemu 

Nv a objemového podílu částic Vv v závislosti na době stárnutí. Číselné hodnoty 

i s chybami měření jsou uvedeny v příloze B v Tab. B1. Po expozici 650 °C/5 000 h 

je počet částic Lavesovy fáze v PP TOO (1,05.109 mm-3) a PN TOO (1,03.109 mm-3) 

o cca 38 % vyšší než v samotném ZM (0,63.109 mm-3) a PČP TOO (0,65.109 mm-3), viz 

Obr. 49c. Částice Lavesovy fáze v PP a PN TOO  mají nepatrně menší velikost 

(0,35 µm) než v případě ZM a PČP TOO (0,39 µm), viz Obr. 49a. Stárnutí po dobu 

12 600 h způsobilo zhrubnutí a výrazný pokles počtu částic v PP a PN TOO o 68 % 

(až na 0,44.109 mm-3), v případě ZM a PČP TOO počet částic poklesl o 37 % (až 

na 0,41.109 mm-3), viz Obr. 49c. Po expozici 30 000 h nenastala výraznější změna 

ve velikosti částic, ale došlo k rozevření rozdílu objemového podílu částic mezi 

pásmy blíže LZ (PP, PN TOO) a dále od LZ (ZM, PČP TOO). Důvodem je změna v počtu 

částic po této expozici, viz Obr. 49c. S rostoucí dobou expozice dochází 

ke zvyšování objemového podílu Lavesovy fáze především v oblastech PP a PN 

TOO (Obr. 49d), mezičásticová vzdálenost v těchto oblastech naopak mírně klesá, 

viz Obr. 49b. Naopak v oblasti PČP TOO a ZM dochází po expozici 30 000 h k poklesu 

objemového podílu (Obr. 49d) a mírnému zvýšení mezičásticové vzdálenosti, 

viz Obr. 49b. [87] 

 

a) Velikost částic Dv 

 

b) Mezičásticová vzdálenost Lv 
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c) Počet částic v objemu Nv 

 

d) Objemový podíl částic Vv 

 Kvantifikace Lavesovy fáze skrze TOO svaru P91-P92 v různých stavech 

laboratorní degradace při teplotě 650 °C [87] 

Na Obr. 50 je zobrazena identifikace částic v mikrostruktuře oblasti PN TOO 

oceli P92 po stárnutí 650 °C/5 000 h pomocí EDS analýzy chemického složení. 

Výsledky potvrzují, že hrubé částice jsou Lavesova fáze Fe2(Mo, W). Menší částice 

jsou karbidy chromu Cr23C6. Chemické složení jednotlivých částic v pásmu PN TOO 

oceli P92 je uvedeno v Tab. 9. Mapa chemického složení na Obr. 51 potvrzuje jak 

přítomnost Lavesovy fáze (světlé částice na Obr. 51a), tak karbidů chromu (šedivé 

částice na Obr. 51a). 

 

 Identifikace částic v oblasti PN TOO oceli P92 pomocí EDS analýzy (650 °C/5 000 h)  

 Výsledky EDS analýzy jednotlivých části v oblasti PN TOO oceli P92 po degradaci 650 °C po 

dobu 5 000 h [hm. %]  

Spektrum Částice Cr Fe Mo W 

1 Fe2(Mo, W) 11,1 44,5 7,9 36,5 

2 Fe2(Mo, W) 11,7 47,1 6,6 34,6 

3 Fe2(Mo, W) 11,4 44,0 7,9 36,7 

4 Cr23C6 19,9 78,2 0,3 1,6 

5 Cr23C6 27,1 68,4 0,9 3,6 

6 matrice 10,2 88,3 0,4 1,1 
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a) SEM (SE) snímek 

 
b) Mo 

 
c) W 

 
d) Cr 

 
e) V 

 
f) Fe 

 EDS mapa chemického složení Lavesovy fáze Fe2(Mo, W) a karbidů chromu Cr23C6 

v oblasti PN TOO oceli P92 po degradaci 650 °C/5 000 h 

Výsledky metalografického rozboru heterogenního orbitálního svarového 

spoje P91-P92 exponovaného při teplotě 675 °C a 700 °C ukázaly na zhrublé 

oblasti, tvořící se v normalizovaných oblastech, tj. na rozhraní jednotlivých vrstev 

svařovacího kovu a v PN TOO. Tyto oblasti mají nejen hrubé zrno, ale obsahují 

i hrubé precipitáty, viz příloha C Obr. C1, snímky byly pořízeny SEM v režimu SE při 

zvětšení 1 000 x a 3 000 x. Identifikace částic pomocí EDS analyzátoru u vzorku 

heterogenního svarového spoje P91-P92 po expozici 700 °C/12 600 h ukázala, že 

hrubé precipitáty v hrubozrnných oblastech nejsou částice Lavesovy fáze, ale 

jedná se o karbidy chromu obsahující cca 55 hm. % Cr a cca 9 hm. % Mo, viz Tab. 

10 (obsah C je nutno brát pouze jako orientační). Expozice při teplotě 700 °C po 

dobu 12 600 h způsobila úplné rozpuštění Lavesovy fáze, viz Obr. 52c. Expoziční 

teplota 675 °C rozpuštění Lavesovy fáze nezpůsobila, naopak vedla k vyšší 

rychlosti hrubnutí částic, které jsou ve srovnání s expoziční teplotou 650 °C téměř 

dvojnásobné, viz Obr. 52b. Na pořízených snímcích bylo dále provedeno 

stereologické hodnocení karbidů chromu M23C6 dle postupu popsaného v 4.4.1.4. 

Stereologické hodnocení drobných částic MX nebylo provedeno z důvodu jejich 

stability. Dle výpočtů CALPHAD [85] a údajů v literatuře [66], [70] jsou částice 

v průběhu creepových expozic stabilní až do teplot 800 °C a nepodléhají tak 

významnému hrubnutí. Výsledky jsou uvedeny v Tab. 11. 
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 Výsledky EDS analýzy chemického složení (v hm. %) heterogenního svarového spoje 

P91-P92 po expozici 700 °C/12 600 h 

Pásmo Místo C V Cr Mn Fe Mo W 

P92-PP 
částice 8,90 0,59 55,51 - 25,67 9,90 0,24 

matrice 2,93 0,15 8,50 0,51 87,21 0,77 0,39 

P92-PP 
částice 11,10 0,77 55,64 - 23,55 8,81 0,21 

matrice 3,60 - 7,93 0,45 86,91 0,78 0,33 

P92-PN 
částice 9,47 0,93 52,50 - 28,25 8,68 0,17 

matrice 3,10 0,17 8,30 0,50 87,11 0,77 0,40 

 

 

          a)    650 °C/30 000 h                           b)    675 °C/30 000  h                          c)   700 °C/12 600 h 

 SEM v režimu BSE snímky Lavesovy fáze v ZM P92 po expozicích při odlišných teplotách  

 Průměrné výsledky stereologického rozboru karbidů M23C6 v heterogenním svarovém 

spoji P91-P92 po expozici 700 °C/12 600 h [86] 

Typ částic Vlastnost 
P91 SK P92 

ZM PČP PN PP jemný hrubý PP PN PČP ZM 

Karbidy 

M23C6 na 

hranicích 

zrn 

Dv [μm] 1,000 1,838 2,403 2,240 1,586 3,155 1,294 2,073 1,482 1,241 

Nv [109mm-3] 0,033 0,007 0,004 0,002 0,005 0,002 0,005 0,004 0,004 0,009 

Lv [μm] 3,425 5,358 5,880 7,402 5,586 6,968 6,223 6,037 6,793 4,789 

Vv [%] 1,635 1,770 2,368 1,372 1,210 3,109 0,503 1,591 0,771 0,689 

Karbidy 

M23C6 uvnitř 

zrn 

Dv [μm] 0,597 0,825 0,995 0,990 0,716 1,226 0,666 0,909 0,730 0,661 

Nv [109mm-3] 0,039 0,033 0,022 0,012 0,035 0,007 0,037 0,015 0,033 0,048 

Lv [μm] 3,671 3,112 3,594 4,974 3,247 5,895 3,267 4,511 3,335 2,936 

Vv [%] 0,266 0,667 0,808 0,382 0,451 0,453 0,366 0,404 0,444 0,458 

 

Z Tab. 11 vyplývá, že karbidické částice M23C6 jsou v jednotlivých částech 

svarového spoje jak velikostně, tak početně nestálé, v místech hrubých oblastí 

(SK-hrubé, P92 PN a celá P91 TOO) jejich počet výrazně klesá (až o řád) a velikost 

vzroste až na dvojnásobek. Lépe než počet částic vypovídá o změnách karbidů 

M23C6 v hrubozrnných oblastech jejich objemový podíl, který zde dosahuje téměř 

trojnásobku oproti základním materiálům, resp. nezhrublému SK. 
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5.1.2 Homogenní svarový spoj P91-P91 

Mikrostrukturní popis homogenního svarového spoje P91-P91 v této kapitole 

uveden není, jelikož je téměř totožný s mikrostrukturami heterogenního 

svarového spoje P91-P92 (na straně oceli P91: OD 324 x 28 mm), který byl popsán 

v předchozí kapitole. Hlavním rozdílem pozorovaných mikrostruktur je zachovalá 

martenzitická mikrostruktura na vnějším povrchu do hloubky cca 5,5 mm 

u parovodní trubky OD 355,6 x 44 mm (svarový spoj P91-P91). 

5.1.3 Homogenní svarový spoj P92-P92(1) 

Makrostruktury a mikrostruktury a homogenního orbitálního svarového spoje 

do úzkého úkosu oceli P92 jsou zobrazeny v příloze C na Obr. C2. Mikrostruktura 

základního materiálu oceli P92 je tvořena popuštěným martenzitem s výraznými 

martenzitickými jehlicemi a hrubým zrnem původního austenitu s velikostí až 

550 µm, viz Obr. 53. V ZM parovodní trubky OD 524 x 85 mm nebyl v mikrostruktuře 

pozorován žádný δ-ferit vyloučený v podobě řádků. Dále mikrostruktura vykazuje 

výraznější vměstkovitost (viz Obr. 53), především ve formě řádků vměstků sulfidu 

manganu a bodových vměstků oxidu železa. Po hranicích martenzitických latí jsou 

vyprecipitovány karbidy chromu M23C6 a uvnitř martenzitických latí se vyskytují i 

jemné částice typu MX (VN). Mikrostruktura SK je taktéž tvořena popuštěným 

martenzitem s precipitací částic typu M23C6 a MX. V závislosti na lokalitě SK lze 

pozorovat různý stupeň zachování orientace martenzitických jehlic, resp. desek. 

V koruně SK je zachována kolumnární orientace zrn, naopak ve výplňové časti SK 

v místě na sobě ležících housenek je mikrostruktura zcela popuštěná bez známek 

původní orientace. TOO je široká od 2,5 do 5 mm v nejširší části v kořeni svarového 

spoje. Přechod mezi jednotlivými pásmy TOO je z hlediska mikrostruktury 

pozvolný bez ostrých rozhraní. Mikrostruktura jednotlivých pásem TOO svarového 

spoje vykazuje obdobný charakter jako v případě heterogenního svarového spoje 

P91-P92 s tím rozdílem, že v jednotlivých pásmech TOO jsou stále patrné známky 

hrubých martenzitických jehlic z původní struktury před svařováním. 
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Degradační žíhání při teplotě 650 °C po dobu 5 000 h nemělo z hlediska LM 

výrazný vliv na jednotlivé oblasti svarového spoje. Došlo jen k mírnému popuštění 

martenzitické struktury, a to především ve SK. 

 
a) Hrubé zrno původního austenitu 

 

 
b) Detail martenzitické mikrostruktury a 

hranice původního austenitického zrna 

 Mikrostruktura ZM oceli P92  

Vzhledem k tomu, že předchozí varianta heterogenního svarového spoje 

byla svařena přídavným materiálem na bázi oceli P91, tak v degradovaných 

stavech při teplotě 650 °C svarový kov nevykazoval žádnou precipitaci Lavesovy 

fáze. Tento homogenní svarový spoj P92-P92(1) byl tedy využit pro zmapování 

rozvoje Lavesovy fáze v SK, TOO a ZM oceli P92. V případě svarového kovu byla 

precipitace Lavesovy fáze hodnocena v kořeni, středu a koruně svarového kovu, 

výsledky byly ve všech třech oblastech shodné, lze tedy pro SK uvádět průměrnou 

hodnotu. Výsledky hodnocení precipitace Lavesovy fáze v jednotlivých oblastech 

homogenního svarového spoje jsou uvedeny v Tab. 12. Lavesova fáze precipituje 

jak v ZM, TOO i SK přednostně na hranicích zrn či martenzitických latí, viz Obr. 54a, 

kde jsou uvedeny snímky z koruny svarového kovu. Detail Lavesovy fáze s karbidy 

chromu M23C6 a MX částicemi je pak zobrazen na Obr. 54c. 

 Stereologie Lavesovy fáze v TOO, SK a ZM oceli P92 (650 °C/5 000 h) 

Místo Dv [µm] Nv [µm-3] Lv [µm] Vv [%] 

SK 0,444 ± 0,01 0,232 ± 0,02 1,559 ± 0,07 1,215 ± 0,15 

TOO 

PP 0,398 ± 0,02 0,303 ± 0,01 1,440 ± 0,06 1,292 ± 0,08 

PN 0,410 ± 0,02 0,213 ± 0,01 1,692 ± 0,09 1,049 ± 0,08 

PČP 0,440 ± 0,02 0,190 ± 0,01 1,729 ± 0,07 1,073 ± 0,09 

ZM P92 0,468 ± 0,02 0,168 ± 0,01 1,786 ± 0,08 1,098 ± 0,13 
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            a)    500 x                                            b)    5 000 x                                        c)   15 000 x 

 SEM v režimu BSE snímky Lavesovy fáze v koruně SK oceli P92 po expozici 650 °C/5 000 h  

5.2 Zkoušky mechanických a žáropevných vlastností svarových 

spojů 

V kapitole 4.4.2 byly popsány zkušební metody a jejich postupy použité pro 

studium změn mechanických a žáropevných vlastností experimentálních 

orbitálních svarových spojů. V následujících podkapitolách jsou tedy shrnuty 

výsledky mechanických a žáropevných vlastností svarových spojů v různých 

stavech laboratorní degradace.  

5.2.1 Zkoušky tvrdosti dle Vickerse 

Orbitální svarové spoje byly vystaveny dlouhodobým teplotním expozicím 

při různých teplotách po dobu až 30 000 h. Změny způsobené touto degradací 

byly sledovány pomocí měření průběhů tvrdosti a mikrotvrdosti přes svarové 

spoje. Grafické porovnání získaných výsledků ukazují průběhy tvrdostí HV10 přes 

homogenní svarový spoj P91-P91 a heterogenní svarový spoj P91-P92 na Obr. 55. 

Na tomto obrázku jsou veškeré zobrazené průběhy tvrdostí měřeny uprostřed 

tloušťky stěny. Průběhy tvrdostí v oblasti koruny, středu a kořene svarových spojů 

byly srovnatelné. Tvrdost svarového kovu ve výchozím stavu po TZ po svaření se 

pohybuje v rozmezí 246 až 281 HV10, kde nejnižší tvrdost je měřena v kořeni 

svaru. Tvrdost základního materiálu oceli P91 u homogenního svarového spoje 

(227 ± 2 HV10) je o cca 10 % vyšší než v případě heterogenního svarového spoje 

(204 ± 2 HV10). Obdobný rozdíl tvrdostí je pozorován po celou dobu degradace 

při teplotách (650, 675 a 700) °C, viz Obr. 55a-f. Důvodem je pravděpodobně 

Fe2(Mo, W) 

M23C6 

M23C6 M23C6 

MX 
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odlišné TZ výchozích trubek případně způsob výroby. Trubka pro homogenní 

svarový spoj P91-P91 OD 355,6 x 44 mm byla TZ při teplotě 1 050 °C/264 min + 

780 °C/5, zatímco trubka pro heterogenní svarový spoj OD 324 x 28 mm byla TZ při 

teplotě 1060 °C/35 min + 760 °C/2 h.  

Po degradačním žíhání při teplotě 650 °C po dobu 12 600 h a 30 000 h 

dosahuje nejvyšších hodnot tvrdosti vždy SK, naopak nejnižších interkritická část 

PČP TOO na straně oceli P91, viz Obr. 55a, d. Laboratorní expozice způsobila po 

12 600 h  pokles tvrdosti SK o 24 HV10, z původních 276 ± 5 HV10 na 252 ± 4 HV10. 

Degradační žíhání po dobu až 30 000 h má výrazný vliv na popuštění 

martenzitické matrice SK, kdy dochází ke snížení poměru tvrdosti mezi ZM a SK. 

Tvrdost SK v případě homogenního svarového spoje P91-P91 poklesne 

z původních 289 ± 6 HV10 až na 243 ± 3 HV10. V případě heterogenního 

svarového spoje tvrdost SK klesla o dalších 16 HV10 na hodnoty 236 ± 5 HV10. 

Popuštění martenzitické mikrostruktury základního materiálu oceli P91 způsobilo 

pokles tvrdosti z 222 ± 12 HV10 na 214 ± 4 HV10. V případě oceli P92 tvrdost ZM 

poklesla z 206 ± 1 HV10 na 195 ± 4 HV10. [86] 

Navýšení degradační teploty z 650 °C na 675 °C způsobilo pokles tvrdosti 

obou ZM o cca 10 HV, zatímco další navýšení degradační teploty na 700 °C 

způsobilo pokles tvrdosti ZM téměř dvojnásobný, cca o 30-40 HV. Hodnota tvrdosti 

SK u homogenního svaru P91-P91 je stejně jako ve výchozím stavu i po degradaci 

650 °C/ 12 600 h o něco vyšší než u heterogenního svaru P91-P92. Degradační 

teplota 675 °C však způsobí, že se tato nerovnost obrátí, dojde k výraznějšímu 

poklesu tvrdosti SK homogenního svaru P91-P91, viz Obr. 55b, e. Nicméně při 

teplotě 700 °C je proces popouštění prakticky stejný pro oba SK, které se dostanou 

na úroveň tvrdosti 190 HV10 a 140 HV10 (zhrublé oblasti na rozhraní výplňových 

housenek). Rozdíl mezi maximální a minimální tvrdostí (mezi LZ a PČP TOO) u 

každého svarového spoje se s rostoucí teplotou snižuje, a to především u 

homogenního svaru. Pouze ve zhrublých oblastech (degradace při 700 °C) se tento 

rozdíl zase navýší, ale obráceně, tvrdost na zhrublé linii ztavení je pod hodnotou 

tvrdosti PČP TOO, tzn. přesouvá se kritické místo svarové spoje z PČP TOO do LZ. 

Mikrotvrdost naměřená přes celý svarový spoj dobře koreluje s naměřenými 
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hodnotami tvrdostí a výše uvedené závěry potvrzuje, viz Obr. 56. Tab. 13 a Tab. 14 

sumarizuje hodnoty mikrotvrdosti HV0,1 jednotlivých oblastí svarového spoje 

P91-P92 na straně oceli P91 a P92 v různých stavech laboratorní expozice. [88] 

 

a) Svar P91-P91: degradace 650 °C 

 

d) Svar P91-P92: degradace 650 °C 

 

b) Svar P91-P91: degradace 675 °C 

 

e) Svar P91-P92: degradace 675 °C 

 

c) Svar P91-P91: degradace 700 °C 

 

f) Svar P91-P92: degradace 700 °C 

 Průběhy tvrdostí HV10 přes svarový spoj P91-P91 (levý sloupec) a svarový spoj P91-P92 

(pravý sloupec), měřeno uprostřed tloušťky stěny v degradovaných stavech [86] 
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a) svar P91-P92: 650 °C/30 000 h  

 

b) svar P91-P92: 700 °C/25 000 h 

 Průběhy tvrdostí HV10 a mikrotvrdosti HV0,1 přes svarový spoj P91-P92 v různých 

degradovaných stavech (zelená představuje HV10; oranžová představuje HV0,1) [86] 

 Mikrotvrdost HV0,1 jednotlivých oblastí svarového spoje P91-P92 na straně oceli P91 

Expozice SK PP TOO PN TOO PČP TOO ZM 

VS 260 ± 13 228 ± 7 203 ± 5 192 ± 4 213 ± 2 

650 °C/5 000 h 251 ± 4 237 ± 7 210 ± 6 189 ± 4 200 ± 3 

650 °C/12 600 h 243 ± 6 228 ± 6 198 ± 4 183 ± 2 195 ± 4 

650 °C/30 000 h 234 ± 6 214 ± 35 175 ± 28 183 ± 5 189 ± 5 

 

 Mikrotvrdost HV0,1 jednotlivých oblastí svarového spoje P91-P92 na straně oceli P92 

Expozice SK PP TOO PN TOO PČP TOO ZM 

VS 260 ± 13 258 ± 7 227 ± 7 203 ± 6 222 ± 7 

650 °C/5 000 h 251 ± 4 259 ± 5 229 ± 2 206 ± 5 225 ± 6 

650 °C/12 600 h 243 ± 6 246 ± 8 220 ± 5 201 ± 2 217 ± 3 

650 °C/30 000 h 234 ± 6 238 ± 7 215 ± 8 199 ± 4 211 ± 7 

 

Měření tvrdosti bylo doplněno o mapy mikrotvrdosti HV0,1 skrze heterogenní 

svarový spoj, kdy byla volena matice vtisků o hraně 0,55 mm (cca 3 000 vtisků ve 

svaru). Cílem bylo podrobněji zmapovat rozložení tvrdosti napříč jednotlivými 

oblastmi heterogenního svarového spoje P91/92 a vliv degradační teploty na 

změny rozložení tvrdosti, viz Obr. 57. Ve výchozím stavu po TZ po svaření dosahuje 

nejvyšších hodnot SK, kde jsou patrné jednotlivé svařovací vrstvy kladené na sebe, 

naopak nejnižších tvrdostí dosahuje PČP TOO (interkritická část) na straně oceli 

P91, viz Obr. 57a. Po laboratorním stárnutí 650 °C/30 000 h došlo ve svarovém kovu 

k homogenizaci rozložení mikrotvrdosti, přechody mezi jednotlivými vrstvami 

nejsou již tak zřejmé. V oblasti PN TOO na straně oceli P91 jsou pozorovány oblasti 

s poklesem tvrdosti až na hodnoty 146 HV0,1, viz Obr. 57b. 
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a) Výchozí stav 

 

b) 650 °C/30 000 h 

 Mapa rozložení mikrotvrdosti HV0,1 přes heterogenní svarový spoj P91-P92 

Měření průběhů tvrdosti HV10 přes homogenní svarový spoj P92-P92(1) ve 

výchozím stavu (po TZ po svaření) a v degradovaném stavu 650 °C/5 000 h 

v oblasti koruny, středu a kořene svaru je uvedeno na Obr. 58. Jak je z uvedených 

závislostí vidět, tvrdost svarového spoje v oblasti koruny, kořene svaru či 

uprostřed tloušťky stěny je prakticky stále stejná. Tvrdost SK se pohybuje 

v rozmezí 277 až 299 HV10 v závislosti na pozici, s tím že nejnižší hodnoty jsou 

měřeny v koruně svarového spoje. Tvrdost TOO se pohybuje v intervalu 206 až 

282 HV10. Po izotermické expozici 650 °C/ 5 000 h tvrdost svarového kovu poklesla 

na hodnotu 273 ± 4 HV10, zatímco u ZM oceli P92 došlo ke sjednocení tvrdosti po 

celé tloušťce stěny trubky. Tab. 15 sumarizuje hodnoty mikrotvrdosti HV0,1 

jednotlivých oblastí svarového spoje P92-P92(1). 

  Mikrotvrdost HV0,1 jednotlivých 

oblastí svarového spoje P92-P92(1) 

Expozice VS 650 °C/5 000 h 

SK 294 ± 7 280 ± 6 

PP TOO 278 ± 8 270 ± 9 

PN TOO 238 ± 5 242 ± 7 

PČP TOO 217 ± 4 224 ± 7 

ZM 228 ± 5 236 ± 7 

 

 

 

 Průběh HV10 přes svar P92-P92(1) 
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5.2.2  Zkouška tahem při pokojové a zvýšené teplotě 

Výše popsaným výsledkům mikrostrukturního rozboru a měření tvrdosti 

odpovídají i výsledky zkoušky tahem za pokojové a zvýšené teploty, které jsou pro 

všechny stavy (výchozí i degradované) shrnuty v příloze B v Tab. B2. Přestože 

norma ČSN EN ISO 4136 stanovuje u svarových spojů měřit/vyhodnocovat pouze 

Rm, oblast lomu + případné vady, byly bez nároků na bližší interpretaci 

vyhodnoceny i Rp0,2, A5 a Z. V případě homogenního svaru P92-P92(1) nebyl 

dostatečný objem experimentálního materiálu pro výrobu tahových těles, proto 

zkoušky tahem (ani rázem) nebyly provedeny.  

Pevnostní charakteristiky obou variant svarových spojů (homogenní P91-P91 

i heterogenní P91-P92) jsou velmi podobné, přesto lze konstatovat, že mez 

pevnosti Rm homogenního svarového spoje P91-P91 je při 21 °C cca o 5 % vyšší 

než u heterogenního svarového spoje P91-P92 a tento rozdíl si udržuje prakticky 

i po umělé degradaci. Při zkušební teplotě odpovídající maximální provozní 

teplotě bloku elektrárny (600 °C) se však s postupnou degradací tento rozdíl ztrácí. 

Zkušební teplota 600 °C dále odhalila Rm obou typů svarových spojů na hranici 

nebo spíše pod hranicí (min. 300 MPa) předepsanou normou ASTM A355 [75] pro 

ZM oceli P91. Grafické zpracování výsledků je uvedeno na Obr. 59, kde jsou 

naměřené hodnoty porovnány s minimálními hodnotami Rm pro ZM oceli P91 dle 

normy ASTM A335 [75]. V případě zkoušek tahem (při 21 °C) degradovaných 

svarových spojů při teplotě (650 a 675) °C je mez pevnosti svarového spoje nad 

minimální hodnotou požadovanou normou, viz Obr. 59. Místo výskytu lomové 

plochy je v těchto případech na straně oceli P91 v interkritické oblasti, tedy lom 

typu IV. Výběr této strany u heterogenního svarového spoje vyplývá z nižší meze 

pevnosti Rm ZM oceli P91 oproti oceli P92 (viz kapitola 4.1). Jedinou, zato naprosto 

suverénní výjimkou je lom ve SK u všech vzorků degradovaných při teplotě 700 °C 

po dobu 104 h (konkrétně 12 600 h) a 25 000 h . K lomu vždy došlo v místě 

masivního zhrubnutí ve SK. Změna místa lomu vedla také k podkročení minimální 

meze pevnosti ZM oceli P91 dle normy ASTM A335 [75]. Lom ve SK je 

interkrystalický a hrubozrnný s minimální kontrakcí. Obr. 60 porovnává typické 

vzhledy lomových ploch po zkoušce tahem. Na Obr. 60a je typický frézovitý lom 
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typu IV s podélnými trhlinami v interkritické oblasti TOO oceli P91 (zkouška tahem 

při 21 °C po degradaci 650 °C/ 12 600 hodin). Na Obr. 60b je interkrystalický křehký 

lom se světlými ploškami ve SK (zkouška tahem při 21 °C po degradaci 700 °C po 

dobu 12 600 hodin). Změna degradační teploty o 50 °C způsobila změnu 

lokalizace lomu i charakter lomu. [86] 

 

a) Homogenní svarový spoj P91-P91 

 

b) Heterogenní svarový spoj P91-P92 

 Změny meze pevnosti svarových spojů v průběhu umělého stárnutí [86] 

 

 

a) Po degradaci 650 °C/12 600 h 

 

b) Po degradaci 700 °C/12 600 h 

 Lomové plochy po zkoušce tahem při 21 °C  [86] 

 

5.2.3 Zkouška rázem v ohybu 

Přehled všech provedených zkoušek a jejich výsledků je uveden v příloze B 

v Tab. B3. Stejně jako u tahových zkoušek ani zde nebyly vyrobeny vzorky 

z homogenního svarového spoje P92-P92(1) a ostatní výsledky jsou pouze 

orientační.  

Pouze ve dvou případech bylo umístění V-vrubu voleno do TOO (P91-

P91 700 °C/12 600 h a P91-P92 675 °C/12 600 h), jinak byla všechna tělesa 
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vyrobena tak, že byla měřena nárazová práce a vrubová houževnatost SK u koruny, 

u kořene, a pokud to bylo možné, i ve středu tloušťky stěny trubky. Vrubová 

houževnatost SK je ve srovnání s TOO nižší. U homogenního svarového spoje P91-

P91 se hodnoty KCV SK po tloušťce stěny lišily, v oblasti koruny byly vyšší než 

v oblasti kořene. Obecně lze říct, že s rostoucí teplotou a dobou degradace 

dochází k postupnému poklesu nárazové práce, tedy k postupnému křehnutí 

svarových spojů. Grafické zpracování výsledků KCV v různých stavech degradace 

je zobrazeno na Obr. 62, kde jsou naměřené hodnoty porovnány s minimální 

hodnotou KCV pro ZM oceli P91 dle normy ASTM A335 [75]. Postupné křehnutí 

svarových spojů se pak projevilo i na vzhledu lomových ploch, speciálně v případě 

výskytu masivně zhrublých oblastí v SK po degradaci při teplotě 700 °C, viz Obr. 

62. [86] 

 

a) Homogenní svarový spoj P91-P91 

 

b) Heterogenní svarový spoj P91-P92 

 Změny vrubové houževnatosti SK při 20 °C v průběhu umělého stárnutí [86] 

 

a) 650 °C/12 600 h (SK) 

 

b) 700 °C/12 600 h (TOO)  

 

c) 700 °C/12 600 h (SK) 

 Vliv degradace na vzhled lomových ploch po zkoušce rázem v ohybu při 20 °C [86] 
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5.2.4 Creepové zkoušky 

Veškeré zkoušky tečení experimentálních svarových spojů byly provedeny 

v laboratořích ÚFM AV ČR, v.v.i. v Brně [89], [90]. Souhrnné číselné výsledky všech 

creepových zkoušek jsou uvedeny v příslušných tabulkách v příloze B. 

5.2.4.1 Homogenní svarový spoj P92-P92(1) 

Z homogenního svarového spoje P92-P92(1) byla provedena série 

creepových zkoušek na tělesech odebraných v kořeni, středu a koruně svarového 

spoje. V závislosti na aplikovaném jednoosém tahovém napětí v průběhu 

creepových zkoušek při teplotách 600 a 650 °C se doby do lomu pohybovaly od 

40 min do 10 500 h. Minimální rychlosti creepu byly stanoveny v řádu od 10-10 do 

10-5 s-1. Lomové prodloužení, které bylo závislé na zatěžovacích podmínkách, se 

pohybovalo od 2 do 14 %. Výsledky creepových zkoušek provedených z různých 

lokalit svarového spoje nenaznačují výraznou tendenci rozdílného chování 

jednotlivých lokalit, viz výsledky uvedené v příloze B v Tab. B4 a Tab. B5. Rozptyl 

výsledků je velice individuální silně závislý na expozičních podmínkách. Z tohoto 

důvodu byl rozhodující rozsah creepových zkoušek proveden ze středové oblasti 

svarového spoje. Na Obr. 63 jsou zobrazeny vybrané standardní creepové křivky, 

které byly následně rekonstruovány na závislosti creepová rychlost 휀̇ vs. čas (Obr. 

64) nebo creepová rychlost 휀̇ vs. prodloužení (Obr. 65). Tyto rekonstrukce umožnily 

přesně stanovit jednotlivá stadia creepu (zejména primární a terciární stadium) a 

hodnoty minimální rychlosti creepu 휀�̇�𝑖𝑛.  

Dále byl také proveden omezený počet creepových zkoušek základního 

materiálu oceli P92 (dodaná trubka před svařením). Důvodem bylo posouzení, zda 

samotným svařením dojde ke snížení creepové odolnosti oceli P92. Uvedené 

závislosti na Obr. 66 a Obr. 67 dokládají skutečné snížení creepové odolnosti 

svarového spoje P92 vůči stejné trubce P92 bez svarového spoje. Z uvedených 

závislostí, přesněji z vysokých hodnot napěťových exponentů minimální rychlosti 

creepu n je dále patrné, že creepové zkoušky byly provedeny v oblasti 

dislokačního creepu. Pro teplotu 650 °C se hodnoty exponentu n pohybují od 

hodnoty 8,6 pro nižší napětí do 12,7 pro vyšší napětí, pro teplotu 600 °C je 
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exponent n roven 15,2. Z lineární závislosti creepových parametrů 

v bilogaritmickém znázornění se vymykají údaje pro teplotu 650 °C a napětí nižší 

než 100 MPa, což může indikovat změnu působícího deformačního či lomového 

mechanismu.  

  

 Standardní creepové křivky svarového spoje P92-P92(1) pro různá aplikovaná napětí 

při teplotě 600 °C (vlevo) a 650 °C (vpravo) [89] 

  
 Modifikace standardních creepových křivek, uvedených na Obr. 63: rychlost creepové 

deformace v závislosti na čase pro 600 °C (vlevo) a 650 °C (vpravo) [89] 

  
 Modifikace standardních creepových křivek, uvedených na Obr. 63:  rychlost 

creepové deformace vs. prodloužení pro 600 °C (vlevo) a 650 °C (vpravo) [89] 
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 Napěťové závislosti min. 

rychlosti creepu (P92-P92(1)) [89] 

 

 Závislost doby do lomu na 

napětí (P92-P92(1)) [89] 

5.2.4.2 Homogenní svarový spoj P91-P91 

Z homogenních svarových spojů P91-P91 svařených v poloze PK 

(horizontální poloha trubky: označení 142) a PC (vertikální poloha trubky: označení 

143) byla provedena série creepových zkoušek při teplotách 600 a 650 °C na 

tělesech odebraných v kořeni, středu a koruně svarového spoje. Obdobně jako 

v případě homogenního svarového spoje P92-P92(1) byl rozptyl creepových 

výsledků jednotlivých lokalit svaru velmi individuální. Snížené creepové vlastnosti 

jedné z lokalit nebyly prokázány, viz Obr. 68. V závislosti na aplikovaném 

jednoosém tahovém napětí v průběhu creepových zkoušek a teplotě se doby do 

lomu pohybovali od 13 min do 9 100 h. Minimální rychlosti creepu byly stanoveny 

v řádu od 10-10 s-1 do 10-5 s-1. Lomové prodloužení, které bylo závislé na 

zatěžovacích podmínkách se pohybovalo od 2 do 13 %. Výsledky všech 

provedených creepových zkoušek v rozdílných lokalitách svarového spoje jsou 

uvedeny v příloze B v Tab. B6, Tab. B7 a Tab. B8. 

Na Obr. 68 a Obr. 69 jsou v bilogaritmických souřadnicích vyneseny napěťové 

závislosti doby do lomu a minimální rychlosti creepu 휀�̇�𝑖𝑛. Z uvedených závislostí 

na Obr. 69 je patrné, že creepové chování obou poloh svarů (PK a PC) se významně 

neliší. Napěťové exponenty minimální rychlosti creepu n jsou pro obě teploty 

blízké, viz Obr. 69. Pro teplotu 650 °C lze hodnoty proložit přímkou se směrnicí 

n = 8,6, zatímco hodnoty pro teplotu 600 °C lze proložit exponenciální funkcí 

s exponentem n od 5 do 17. Hodnoty exponentů svědčí o provedení creepových 

n=12,7 

n=8,6 

n=15,2 

m=13,7 

m=11,2 

m=6,9 
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zkoušek v oblasti dislokačního (mocninového) creepu. Z Obr. 68 vyplývá, že 

hodnoty napěťových exponentů doby do lomu m jsou si také blízké (pro 600 °C je 

m 7,1 až 8,4; pro 650 °C je m 7,1 až 7,7), což svědčí o působení stejného lomového 

mechanismu. 

 
 Závislost doby do lomu na 

napětí (P91-P91) [90] 

 
 Napěťové závislosti min. 

rychlosti creepu (P91-P91) [89] 

5.2.4.3 Heterogenní svarový spoj P91-P92 

V rámci heterogenního svarového spoje P91-P92 byly provedeny creepové 

zkoušky výchozích stavů (po TZ po svaření) svarových spojů a creepové zkoušky 

svarových spojů po laboratorním izotermickém žíhání při teplotě 650 °C po dobu 

12 600 h. Důvodem bylo ověření vlivu mikrostrukturních změn způsobených 

izotermickým žíháním na creepové chování. Kompletní výsledky všech 

provedených creepových zkoušek v rozdílných lokalitách svarového spoje jsou 

uvedeny v příloze B v Tab. B9, Tab. B10 a Tab. B11. Grafické zpracování výsledků 

v bilogaritmických souřadnicích je uvedeno na Obr. 70 a Obr. 71. Napěťový 

exponent minimální rychlosti creepu n je pro 600 °C roven hodnotám 8,9 a 11,8 a 

pro 650 °C hodnotám 8,2 a 8,9. Napěťový exponent doby do lomu m je pro 600 °C 

roven hodnotám 6,7 a 7,7 a pro 650 °C hodnotám 7,1 a 7,3. Napěťové exponenty n 

a m se výrazně neliší, v průběhu creepových zkoušek tedy pravděpodobně 

působily stejné mechanismy creepové deformace (dislokační creep) a 

creepového porušování. 

 Vliv laboratorního izotermického žíhání při teplotě 650 °C po dobu 12 600 h 

na creepové chování se markantněji projevil u creepových zkoušek s nižší úrovní 
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aplikovaného napětí, tzn. u zkoušek, které vedly k dlouhodobým creepovým 

expozicím. Vlivem izotermického žíhání došlo ke zkrácení doby do lomu a zvýšení 

minimální rychlosti creepu. 

 
 Napěťové závislosti min. 

rychlosti creepu (P91-P92) [90] 

 

 Závislost doby do lomu na 

napětí (P91-P92) [90] 

5.3 Lokální mechanické vlastnosti reálných svarových spojů 

Popis zjišťování lokálních mechanických vlastností u reálných orbitálních 

svarových spojů ocelí P91 a P92 byl uveden v kapitole 4.4.2. Výsledky měření 

mikrotvrdosti byly již prezentovány v kapitole 5.2.1, zbývající zkoušky jsou 

vyhodnoceny v následujících podkapitolách. 

5.3.1 Lokální měření Youngova modulu pružnosti 

Lokální měření Youngova modulu pružnosti jednotlivých oblastí svarového 

spoje P91-P91 (ZM, TOO a SK) bylo provedeno pomocí rezonanční ultrazvukové 

spektroskopie (RUS) v plně bezkontaktním režimu a pomocí ultrazvukové metody 

UT. Výsledky měření jsou uvedeny v Tab. 16. Vzhledem ke skutečnosti, že 

velikost vzorku pro měření byla cca 2 x 3 x 4 mm, tak v případě hodnoty modulu 

pružnosti pro TOO byla měřena průměrná hodnota skrze všechna pásma TOO (PP, 

PN a PČP). [91] 

 Modul pružnosti E [GPa] skrze jednotlivé oblasti svarového spoje P91-P91 [91] 

Metoda měření ZM TOO (PP+PN+PČP) SK 

RUS 215,3 ± 0,2 213,7 ± 0,3 211,3 ± 0,3 

UT 214,6 - - 
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5.3.2 Zkouška tahem mini-vzorků ze svarového spoje P91-P91 

Po poměrně rozsáhlé přípravě, která byla zaměřena na zvládnutí technologie 

rozřezu svarového spoje na úzké plátky o šířce 2 mm bez jejich tepelného a 

mechanického ovlivnění se z těchto plochých výřezů začaly vyrábět ploché 

miniaturizované tahové tyče, viz Obr. 28 v kapitole 4.4.2.2. Celkem bylo 

vyrobeno 108 zkušebních tělísek z různých oblastí homogenního svarového spoje 

P91-P91. Grafické zpracování výsledků zkoušky tahem za okolní teploty je 

uvedeno na Obr. 72 (každý bod zobrazuje průměrnou hodnotu z 6 měření). 

Lokalizace odběru jednotlivých zkušebních vzorků byla provedena pomocí 

mikrostrukturního rozboru. Průběh mechanických vlastností skrz svarový spoj 

odpovídá průběhům tvrdostí přes svarový spoj. Obr. 73 dokumentuje rozložení 

meze pevnosti Rm přes svarový spoj a zároveň přes tloušťku stěny. Mez pevnosti 

se po tloušťce stěny výrazně nemění. Zkoušky potvrdily, že nejslabším místem je 

TOO. [91] 

 

 Průběh mechanických vlastností 

skrze svarový spoj   P91-P91 [91] 

 

 

 Průběh meze pevnosti Rm 

skrze svarový spoj P91-P91 [91] 

5.3.3 Zkouška tahem mikro-vzorků ze svarového spoje P92-P92(2) 

Vzhledem k tomu, že pomocí miniaturizovaných zkušebních těles bylo 

možné do TOO umístit pouze 1 zkušební těleso, jehož výsledkem je průměrná 

hodnota pevnosti jednotlivých oblastí TOO, bylo dále přistoupeno k výrobě mikro-

tahových tyčí (Obr. 29 v kapitole 4.4.2.2), které umožnily umístit až 6 zkušebních 

tělísek do TOO. Celkem bylo vyrobeno a ozkoušeno 40 mikro-tahových vzorků 



5 Experimentální část 

. 

83 

z homogenního svarového spoje P92-P92(2), a to ve spolupráci se společností 

COMTES FHT a.s.  

Hodnocení lokálních mechanických vlastností (Rp0,2, Rm a E) pomocí zkoušky 

tahem mikro-tahových těles bylo provedeno v návaznosti na výsledky uvedené 

v [84], [92]. Publikace se zabývají výpočtovým posouzením svarových spojů na 

základě průběhu modulů pružnosti skrze TOO svarového spoje, které byly 

korelovány s průběhy mikrotvrdosti skrze TOO. Výsledky poukazují na vhodnost 

použití metod, kterými bychom byly schopni zpřesnit měření lokálních 

mechanických vlastností jednotlivých částí TOO svarových spojů. A to s ohledem 

na zachycení oblasti s minimální pevností na přechodu TOO do ZM, které je známo 

z průběhů mikrotvrdosti měřené skrze svarový spoj. 

Výsledky naměřených mechanických vlastností, které byly získány na 42 

vzorcích vyrobených z celkem 6 plátků (plátek 1 u vnějšího povrchu až plátek 6 ve 

středu tloušťky stěny) jsou graficky zpracovány na Obr. 74 až Obr. 76. Na Obr. 74 

jsou zobrazeny průběhy mezí pevnosti a kluzu skrze jednotlivé oblasti svarového 

spoje P92-P92(2). Na Obr. 75 je pak průběh modulu pružnosti v tahu skrze TOO, 

v kterém jsou také uvedeny výsledné hodnoty (černé body) z měření pomocí 

rezonanční ultrazvukové spektroskopie (RUS). Naměřené hodnoty modulů 

pružnosti v tahu mají i přes poměrně veliký rozptyl jednoznačný trend. Data tedy 

byla proložena pěti různými průběhy (Obr. 76) a ty byly použity pro MKP výpočet, 

na kterém byl sledován vliv modulu pružnosti na rozložení napětí ve svaru.  

 

a) Průběh Rp0,2 

 

b) Průběh Rm 

 Průběh mechanických vlastností skrze jednotlivé oblasti svarového spoje P92-P92(2) 
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 Naměřené hodnoty modulu pružnosti 

v tahu skrze TOO svarového spoje P92-

P92(2) 

 

 Zvolené varianty průběhu modulu 

pružnosti v tahu skrze TOO svarového 

spoje P92-P92(2) 

 

5.4 Simulace TOO svarového spoje 

Pro simulaci jednotlivých pásem TOO ve větším objemu pomocí zařízení 

GLEEBLE, viz popis v kapitole 4.4.2.4, bylo nutné znát teplotní cykly, při kterých 

jednotlivá pásma vznikají. V kapitole 4.4.2.4 byl popsán způsob a postup záznamu 

těchto teplotních cyklů v průběhu svařování homogenních svarových spojů P91-

P91 a P92-P92(2).  

5.4.1 Vyhodnocení teplotních cyklů P91-P91 

V případě homogenního svarového spoje P91-P91 bylo během svařování 

zapojeno celkem 10 termočlánků o průměru 2 mm odstupňovaných 

ve vzdálenostech od linie ztavení v rozmezí od 0,5 do 3,0 mm. Z důvodu takto 

hustě umístěných termočlánků však nebylo metalografické určení čela vývrtu pro 

termočlánek vůči jednotlivým pásmům TOO přesné, samotný průměr vývrtu totiž 

sahal přes několik pásem TOO. Naměřená data z 10 termočlánků bylo tedy nutné 

převést z časové závislosti na polohovou (vzdálenost od linie ztavení) jinak než 

metalograficky, což bylo provedeno s pomocí MKP výpočtu a fázového diagramu 

základního materiálu oceli P91 (viz Obr. 48a), na jehož základě byly stanoveny 

teplotní rozsahy jednotlivých pásem TOO. MKP výpočet byl proveden ve 

spolupráci s firmou VAMET s.r.o. Podrobný postup výpočtu je uveden ve zprávě 

[84]. Pomocí MKP výpočtu byly hodnoty naměřených maximálních teplot pro 
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každý z termočlánků a svařovací vrstvu seřazeny sestupně za sebou a následně 

jim byla přidělena vzdálenost od LZ. Takto upravená data pak umožnila vyhodnotit 

průběh teploty v závislosti na vzdálenosti od LZ, ukázka na Obr. 77. Na obrázku 

jsou zobrazeny teplotní průběhy pro svařovací vrstvu 4 (svařovací vrstva v rovině 

termočlánků) a následné svařovací vrstvy 5 až 8 (vrstvy kladené nad úroveň 

termočlánků). [93] 

 

 Teplotní rozsahy jednotlivých pásem TOO [93] 

5.4.2 Vyhodnocení teplotních cyklů P92-P92(2) 

Z důvodu zpřesnění MKP modelu pro šíření teplotního pole v průběhu 

svařování bylo nutné změřit průběh teplot dále od linie ztavení, čímž byly výrazně 

zpřesněny okrajové podmínky. K tomuto účelu posloužilo experimentální svaření 

homogenního svarového spoje P92-P92(2), kdy bylo během svařování zapojeno 

celkem 14 termočlánků odstupňovaných ve vzdálenostech od linie ztavení 

v rozmezí od 1,2 do 30 mm. V tomto případě byly použity vrtáky o menším 

průměru (1,5 mm), které díky menšímu průměru vývrtů a větším rozestupům 

termočlánků umožnily přesněji stanovit polohu každého termočlánku pomocí 

metalografického hodnocení. Výstupem tohoto měření pak bylo zobrazení šíření 

teploty nejen na čase, ale také na vzdálenosti od linie ztavení, viz Obr. 78 

(zobrazení pěti vybraných svařovacích vrstev nejblíže umístěným termočlánkům). 

Detailní průběh teplot při svařování vrstvy nejblíže umístěným termočlánkům je 

zobrazen na Obr. 79.  
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 Šíření teploty v průběhu svařování v závislosti na čase a vzdálenosti od LZ 

 

 Šíření teploty při svařování v případě svařovací vrstvy v rovině umístění termočlánků  

Prostorové průběhy je možné interpretovat ve smyslu jak šíření teploty, tak 

i rychlosti šíření. Také je možné určit funkci šíření teploty od linie ztavení. Jako 

teplota na linii ztavení byla volena teplota 2 400 °C, která byla v článku [93] 

vypočtena pomocí MKP modelování. Průběh teploty v závislosti na vzdálenosti od 

linie ztavení pro 5 vybraných svařovacích vrstev, které byly nejblíže umístěným 

termočlánkům, jsou zobrazeny na Obr. 80 (červená křivka charakterizuje svařovací 

vrstvu v rovině termočlánků). Teplotní cykly měřené při svařování homogenního 

svarového spoje P92-P92(2) byly porovnány s výstupem průběhů teplot přes 

jednotlivá pásma TOO v případě svarového spoje P9-P91 (Obr. 77), výsledek je 

zobrazen na Obr. 81. Teplotní průběhy měřené na homogenním svarovém spoji 

P92-P92(2) plynule navazují na průběhy v případě svarového spoje P91-P91 

(termočlánky umístěny blíže LZ). Naměřené hodnoty tedy lze bezpečně využít pro 

Prostorové 

zobrazení 

Gradientní 

zobrazení 
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zpřesnění MKP výpočtu pro šíření teplotních polí. Výstupem pak jsou 

charakteristické teplotní cykly ovlivňující vznik jednotlivých pásem TOO (PP, PN a 

PČP), viz Obr. 82. 

 

 Průběhy teplot pro 5 

vybraných svařovacích vrstev 

 

 Porovnání průběhů teplot v 

TOO svarového spoje P92-P92(2)  

(čárkované čáry) a svarového spoje 

P91-P91 (plné čáry) 

 
a) pásmo PP TOO 

 
b) pásmo PN TOO 

 
c) pásmo PČP TOO 

 

 Charakteristické teplotní cykly ovlivňující vznik jednotlivých pásem TOO [93] 
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5.4.3 Simulace jednotlivých pásem TOO oceli P91 pomocí zařízení 

GLEEBLE 

Experimentálně stanovené teplotní cykly ovlivňující vznik jednotlivých 

pásem TOO (viz Obr. 82 v kapitole 5.4.2) byly využity pro simulaci požadovaných 

mikrostruktur v centrální části zkušebních tahových a rázových těles (viz popis 

v kapitole 4.4.2.4). Po vytvoření požadovaných mikrostruktur pomocí zařízení 

GLEEBLE bylo na vzorcích provedeno totožné TZ jako po svařování. Na tělesech se 

simulovanými pásmy TOO pak byly provedeny rozbory mikrostruktury, měření 

tvrdosti, zkoušky tahem a rázem v ohybu. 

5.4.3.1 Mikrostrukturní rozbor a měření tvrdosti 

Mikrostruktura byla kontrolována na vyleštěných a následně naleptaných 

površích zkušebních těles. Posléze byla měřena tvrdost HV10 na površích vzorků 

pro zkoušku rázem v ohybu.  

Kontrola mikrostruktury prokázala, že u tahových tyčí v místě zúžení (kde 

bylo simulováno příslušné pásmo TOO), bylo v celé délce dosaženo homogenní 

mikrostruktury odpovídající příslušnému pásmu TOO u reálného svarového spoje 

oceli P91 po TZ po svaření. V případě vzorků pro zkoušku rázem v ohybu se 

mikrostruktura směrem od středu vzorku symetricky mění, V-vrub byl vyroben 

uprostřed těchto simulovaných oblastí. Mikrostruktury jednotlivých simulovaných 

pásem TOO jsou uvedeny v příloze C na Obr. C3, kde jsou také porovnány 

s mikrostrukturami reálného homogenního svarového spoje P91-P91. 

Měření tvrdosti na vzorcích pro zkoušku rázem v ohybu prokázalo 

odstupňovanou tvrdost simulovaných pásem PP TOO (247 ± 7 HV10), PN TOO 

(222 ± 4 HV10) a PČP TOO (194 ± 7 HV10). Na Obr. 83 jsou naměřené intervaly 

tvrdostí pro jednotlivá simulovaná pásma TOO porovnána s reálným průběhem 

tvrdosti přes homogenní svarový spoj P91-P91 ve výchozím stavu po TZ po 

svaření. [93] 
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 Porovnání tvrdostí simulovaných pásem TOO (šrafované oblasti) s tvrdostí přes 

skutečný svarový spoj [93] 

5.4.3.2 Zkouška tahem za pokojové a zvýšené tepoty 

Získané výsledky ze zkoušek tahem jsou shrnuty v Tab. 17. Na základě těchto 

výsledků lze konstatovat, že zcela podle předpokladů simulované pásmo PČP TOO 

vykazuje nejmenší pevnostní charakteristiky a simulované pásmo PP TOO naopak 

nejvyšší pevnostní charakteristiky. Pásmo PČP TOO je tedy skutečně nejslabším 

místem svarových spojů. [93] 

 Výsledky zkoušky tahem při pokojové a zvýšené teplotě [93] 

Pevnost Teplota [°C] PP PN PČP 
Svar P91-

P91 

Rm [MPa] 
20 

811 ± 4 716 ± 12 656 ± 7 680 

Rp0,2 [MPa] 674 ± 10 637 ± 21 476 ± 35 503 

Rm [MPa] 
600 

351 ± 52 369 ± 0 339 ± 38 305 

Rp0,2 [MPa] 349 ± 53 368 ± 0 335 ± 41 298 

 

5.4.3.3 Zkouška rázem v ohybu 

Výsledky zkoušek rázem v ohybu na vzorcích se simulovanými 

mikrostrukturami jednotlivých oblastí TOO jsou uvedeny v Tab. 18. Z výsledků je 

patrné, že s rostoucí vzdáleností od linie ztavení (v pořadí PP, PN a PČP) dochází ke 

zvyšování průměrné hodnoty vrubové houževnatosti KCV se současným 

zvyšováním rozptylu naměřených hodnot. U všech vzorků byl pozorován 100% 

houževnatý lom. [93] 
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 Výsledky zkoušky rázem v ohybu [93] 

Pásmo 

TOO 

Teplota 

[°C] 

Nárazová 

práce KV [J] 

Vrubová houževnatost 

KCV [Jcm-2] 

Δb 

[mm] 

FA 

[%] 

PP 

20 

187 241 

240 ± 4 

2,15 100 

182 234 2,16 100 

189 244 2,17 100 

PN 

184 246 

256 ± 14 

1,79 100 

214 276 1,93 100 

190 248 1,74 100 

PČP 

190 249 

297 ± 40 

1,94 100 

267 347 2,27 100 

221 295 2,10 100 
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6 Diskuse výsledků 

V předchozí části práce byl ve čtyřech kapitolách uveden souhrn 

experimentálních výsledků, kterých bylo při řešení práce dosaženo. Tato kapitola 

se zabývá rozborem těchto výsledků. Aplikovatelností dosažených výsledků 

v praxi se pak zabývá následující kapitola. 

6.1 Mikrostrukturní degradace 

Mikrostrukturní změny a stabilita mikrostruktury jsou kritickými faktory, 

ovlivňujícími creepovou životnost 9% Cr žáropevných martenzitických ocelí. 

Vzhledem k tomu, že v literatuře lze nalézt rozsáhlé mikrostrukturní studie oceli 

P91, bylo rozhodující úsilí provedených mikrostrukturních studií zaměřeno 

především na ocel P92 a její homogenní i heterogenní svarová spojení.  

Na základě termodynamických výpočtů [43], [44], [85] jejichž výstupem jsou 

rovnovážné fázové diagramy (viz Obr. 48), lze očekávat, že mikrostruktura 

posuzovaných ocelí P91 a P92 v oblasti realizovaných izotermických laboratorních 

expozic bez napětí a v oblasti creepových teplot bude obsahovat karbidy chromu 

typu M23C6, karbonitridy (V, Nb) MX a Lavesovu fázi Fe2(Mo, W) v tuhém roztoku αFe. 

Přestože v řezech fázových diagramů na Obr. 48 není uvedena Z-fáze (kvůli 

obtížnosti výpočtu nemohla být tato fáze uvažována), po dlouhodobých 

expozicích můžeme předpokládat i její výskyt. 

Experimentálně bylo zjištěno, že v případě mikrostruktury oceli P92 

(obdobně i u P91) jsou nejen hranice primárních austenitických zrn, ale i hranice 

subzrn a popouštěných martenzitických latí lemovány sítí karbidů chromu M23C6, 

(viz Obr. 37 a Obr. 38), k jejichž precipitaci došlo buď v průběhu tepelného 

zpracování výchozí trubky [22] nebo v průběhu tepelného zpracování po svaření 

[54]. Dále byly převážně uvnitř martenzitických latí a subzrn pozorovány jemné 

karbonitridy (V, Nb) typu MX, viz Obr. 38. Ve výchozím stavu přítomnost Lavesovy 

fáze a Z-fáze pozorována nebyla. Takovéto fázové složení mikrostruktury bylo 

pozorováno ve všech oblastech svarových spojů (ZM, TOO a SK) s mírnými rozdíly 

v míře precipitace jednotlivých částic, která již byla popsána v kapitole 5.1.1.1. 
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Pozorované mikrostruktury jsou v souladu s již publikovanými výsledky na 

obdobné tlustostěnné trubce z oceli P92 [95]. Ovšem výchozí mikrostruktura oceli 

P92 přesto není zcela stejná u obou jejich svarových spojů. V případě trubky 

použité na homogenní svarový spoj P92-P92(1) (OD 524 x 85 mm; T: 37050) je 

martenzitická mikrostruktura tvořena hrubým zrnem původního austenitu (až 

550 µm) s hrubými jehlicemi martenzitu bez přítomnosti δ-feritu. Naopak 

mikrostruktura trubky z oceli P92 pro výrobu heterogenního svarového spoje 

(OD 330 x 55 mm; T: 190918) je tvořena primárním austenitickým zrnem o velikosti 

cca 65 µm s jemnými martenzitickými jehlicemi s přítomností řádků δ-feritu. 

Rozdíl ve velikosti zrna byl pravděpodobně způsoben odlišným výchozím TZ 

dodaných trubek, které má vliv na velikost zrna, stupeň popouštění martenzitu, 

mechanické vlastnosti apod. Ale nemá vliv na přítomnost či nepřítomnost δ-feritu. 

Ten se vylučuje z taveniny při odlévání, proto lze usuzovat, že rozdílný obsah δ-

feritu byl pravděpodobně způsoben odlišným technologickým postupem při 

výrobě trubky. Trubka s hrubozrnnou mikrostrukturou (svarový spoj P92-P92(1)) 

byla normalizačně žíhána a popuštěna při vyšších teplotách a po delší doby 

(normalizační žíhání při 1 065 °C/5 h: voda a popuštění 770 °C/5 h: vzduch). 

Naopak trubka s jemnozrnnou mikrostrukturou (svarový spoj P91-P92) byla 

normalizačně žíhána při teplotě 1 050 °C po dobu jen 30 min a popouštěna při 

teplotě 765 °C po dobu 60 min. Rozdíl v časech žíhání zřejmě vedl ke zhrubnutí 

původního austenitického zrna. Takováto odlišnost mikrostruktur měla 

pravděpodobně vliv na následný rozvoj precipitace Lavesovy fáze. 

Oba typy mikrostrukturních fází (M23C6, MX) byly pozorovány ve všech 

oblastech svarového spoje (ZM, TOO a SK) i po laboratorních izotermických 

expozicích a po creepových zkouškách. V případě jemných precipitátů 

karbonitridů (V, Nb) typu MX, které tvoří hlavní překážku pro pohyb mobilních 

dislokací [16], nebyla v průběhu laboratorních expozic zjištěna dodatečná 

precipitace a jejich zhrubnutí. Obdobných výsledků bylo dosaženo i v publikacích 

jiných autorů, např. [35] a [36]. Naopak v případě částic karbidů chromu M23C6 na 

hranicích zrn dochází v průběhu teplotních expozic k jejich hrubnutí a následné 

koalescenci, viz Obr. 45 a Obr. 46. Dle článku [24] může takovéto oslabování hranic 

zrn negativně působit ve smyslu snadnější migrace subhranic, výsledného růstu 
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subrzn a v součinnosti s Lavesovou fází k nukleaci creepových kavit [40], tzn. 

snižování creepové odolnosti. [86] 

Aby bylo možné stanovit degradační mechanismus způsobující hrubnutí 

této fáze, byly využity stereologické rozbory růstu sekundárních karbidických 

částic oceli P91 podle Rov. 9 v kapitole 2.3.2. V práci [17] bylo zjištěno, že exponent 

n je pro daný interval expozičních teplot a pro ocel P91 roven přibližně 3, což 

odpovídá objemové difúzi. Porovnáním stereologických dat z  [17] s výsledky 

stereologické analýzy karbidů M23C6 heterogenního svarového spoje P91-P92 ve 

stavu po expozici 700 °C/12 600 h pak vyplynulo, že stejný mechanismus 

objemové difúze je zachován i u svarových spojů, což dokládají grafy na Obr. 84. 

[86] 

 

a) velikost částic M23C6 

 

b) počet částic M23C6 v 1 mm3 

 Porovnání kinetických závislostí pro ocel P91 z práce [17] a pro ZM P91 heterogenního 

svarového spoje P91-P92 v degradovaném stavu 700 °C/12 600 h [86] 

Lavesova fáze byla detekována v oceli P92 buď po dlouhodobém 

laboratorním žíhání bez napětí (simulace degradace mikrostruktury) či v průběhu 

creepové expozice, viz Obr. 52. Experimentálně bylo zjištěno, že v případě 

heterogenního svarového spoje P91-P92 probíhá intenzivní precipitace Lavesovy 

fáze zejména v prvních 5 000 h laboratorní expozice při 650 °C (viz Obr. 49c), kdy 

bylo v oceli P92 pozorováno nejvíce částic. Přičemž platí, že míra precipitace 

Lavesovy fáze je závislá na vzdálenosti od linie ztavení, kdy v oblastech PP a PN 

TOO byl pozorován vyšší počet a objemový podíl Lavesovy fáze ve srovnání se ZM 

a PČP TOO. V dalších etapách laboratorní expozice dochází k procesu hrubnutí 
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částic Lavesovy fáze a ke snižování jejich počtu. Při studiu precipitace Lavesovy 

fáze v oceli P92 (OD 350 x 39 mm, 1050 °C/ 60 min + 775 °C/140 min) v průběhu 

krátkodobých expozic (650 °C) bylo pozorováno, že nejvyšší počet je přítomen již 

po 2 000 h expozice. S rostoucím expozičním časem dochází ke snižování počtu 

částic spojeného s jejich hrubnutím. Výsledky byly publikovány v článku [94]. 

Výstup práce autorů Xue Wang a kol. [43], kteří taktéž pozorovali precipitaci 

Lavesovy fáze v oceli P92 při krátkodobých expozicích od 100 h až do 8 000 h při 

stejné teplotě 650 °C, tyto výsledky potvrzují. Výstupem jejich práce je zjištění, že 

nejvyšší počet a plošná hustota částic je pozorována již po expozici 1 500 h. Tudíž 

lze očekávat, že při expoziční době 5 000 h nebyl zachycen bod počátku hrubnutí 

částic Lavesovy váze, ale až následný proces jejího hrubnutí.  

V případě homogenního svarového spoje P92-P92(1), kdy byl svarový spoj 

laboratorně izotermicky stárnut při teplotě 650 °C po dobu 5 000 h, byl pozorován 

obdobný trend precipitace Lavesovy fáze, jako tomu je v případě heterogenního 

svarového spoje P91-P92. Tzn. že nejvyšší počet vyloučené Lavesovy fáze byl 

pozorován v blízkosti linie ztavení, tj. pásmu PP a PN TOO. Ale s tím rozdílem, že 

míra precipitace Lavesovy fáze v případě homogenního svarového spoje P92-

P92(1) (hrubé zrno primárního austenitu s velikostí až 550 µm) je přibližně 

poloviční ve srovnání s homogenním svarovým spojem P91-P92. Objemový podíl 

Lavesovy fáze v případě homogenního svarového spoje P92-P92(1) je v ZM 1,1 % 

(v PN TOO je 1,3 %), zatímco v případě heterogenního svarového spoje P91-P92 je 

v ZM oceli P92 2,0 % (v PN TOO je 2,6 %). Dále jsou částice Lavesovy fáze v případě 

homogenního svarového spoje mírně hrubší (Dv=0,47 µm), než je tomu v případě 

heterogenního svarového spoje (Dv=0,39 µm). Vzhledem k tomu, že podmínky 

laboratorních degradací byly u obou typů svarových spojů stejné, a vzhledem 

ke skutečnosti, že k precipitaci Lavesovy fáze dochází přednostně na hranicích 

[22], tak rozdílnou míru precipitace Lavesovy fáze lze vysvětlit odlišnými délkami 

těchto hranic, viz porovnání na Obr. 85, kde jsou experimentálně stanovená data 

porovnána i s literárními údaji [43], [72] a [73]. Experimentálně stanovené velikosti 

Lavesovy fáze pro oba základní materiály oceli P92 jsou v souladu s hodnotami 

uváděnými v literatuře [43], [45] a [73], viz Obr. 85a. Po expozici 30 000 h bylo v PP 
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a PN TOO pozorováno cca 3,3 % objemového podílu Lavesovy fáze, viz Obr. 85b. 

Při skutečnosti, že objemový podíl fáze je roven molárnímu podílu fáze, lze 

konfrontovat dosažené výsledky s výsledky termodynamických výpočtů CALPHAD 

uvedené v článku [43], který uvádí molární podíl Lavesovy fáze v termodynamicky 

rovnovážné oceli P92 při teplotě 650 °C na hodnotě 0,60 %. Další publikace [85] 

uvádí při stejných podmínkách hodnotu molárního podílu 0,69 %. Tyto teoreticky 

vypočtené hodnoty předpokládají dosažení rovnovážného stavu. Lze tedy 

uvažovat, že po expozici 650 °C/30 000 h nebylo dosaženo rovnovážného stavu a 

při delších expozicích bude pravděpodobně docházet k postupnému snižování 

objemového podílu s pokračujícím snižování celkového počtu částic, jak 

zobrazuje graf na Obr. 85c. Další porovnání stanovených hodnot objemového 

podílu a volné mezičásticové vzdálenosti Lavesovy fáze v jednotlivých oblastech 

TOO nebylo možné, jelikož nebyly nalezeny žádné publikace, které by takto 

podrobné výsledky obsahovaly. Pouze autoři Xue Wang a kol. [72] hodnotili 

precipitaci Lavesovy fáze po krátkodobých expozicích při teplotě 650 °C v ZM oceli 

P92 (popouštěna při 780 °C/6 h) a v experimentálně vytvořeném jemnozrnném PN 

TOO svarového spoje s následným TZ při 755 °C/5 h. Ale autoři uvádí pouze 

hodnoty plošného podílu částic Lavesovy, bez postupu jejich výpočtu. Data 

objemového podílu stanovená v této práci (viz Obr. 85b) tedy nelze porovnat. 

Z hlediska plošného počtu částic (viz Obr. 85c) byla v publikaci [72] potvrzena vyšší 

míra precipitace Lavesovy fáze v experimentálně vytvořeném PN TOO ve srovnání 

se ZM. S výjimkou expozice po dobu 5 000 h, kdy vlivem rychlejšího hrubnutí 

Lavesovy fáze v PN TOO bylo pozorováno více částic v samotném ZM. V případě 

homogenního (P92-P92(1)) a heterogenního svarového spoje (P91-P92), 

studovaných v této práci, bylo v jednotlivých oblastech TOO pozorováno vždy více 

částic Lavesovy fáze než v samotném ZM, viz Obr. 85c. Volná mezičásticová 

vzdálenost Lavesovy fáze v případě homogenního svarového spoje P92-P92(1) 

vykazuje větší hodnoty, než je tomu v případě heterogenního svarového spoje P91-

P92, viz Obr. 85d. Důvodem je větší objemový podíl Lavesovy fáze v případě 

heterogenního svarového spoje P91-P92, viz Obr. 85b. 
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a) Velikost Lavesovy fáze Dv 

 

b) Objemový podíl Lavesovy fáze Vv (zdroje 

[43] a [72] uvádí plošný podíl částic) 

 

c) Počet částic Lavesovy fáze N 

 

d) Volná mezičásticová vzdálenost Lv 

 Porovnání precipitace Lavesovy fáze v ZM, TOO a SK oceli P92 

V literatuře [26], [96], [97] převládá názor, že precipitace Lavesovy fáze 

přispívá k degradaci creepových vlastností oceli P92 především tím, že ochuzuje 

tuhý roztok o wolfram, případně molybden, a tím snižuje vliv substitučního 

zpevnění matrice.  Publikace [40] a [98] uvádí, že Lavesova fáze na hranicích zrn 

může být potenciálním místem pro vznik creepových kavit, k jejichž vzniku 

dochází na základě pokluzů po hranicích zrn nebo hromadění vakancí (dislokací) 

na hranicích zrn, v závislosti na tom, o jaký typ creepu se jedná. Kombinace těchto 

faktorů a zároveň koalescence karbidů chromu M23C6 tedy vede ke snížení 

creepové odolnosti. Toto snížení creepové odolnosti vlivem strukturní nestability 

9% Cr ocelí bylo potvrzeno provedením creepových zkoušek na předem 
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laboratorně izotermicky degradovaném (bez napětí) heterogenním svarovém 

spoji P91-P92 (viz kapitola 5.2.4.3 a 6.3), kde byla pozorována souvislost 

precipitace Lavesovy fáze s creepovým kavitačním porušením oceli P92. V článku 

[99] byly publikovány výsledky o dalším vlivu Lavesovy faze, kterým je vliv na 

pokles vrubové houževnatosti a posunu přechodové teploty směrem ke kladným 

hodnotám. Literární články [94] a [100] vedou ke stejnému zjištění, že již počáteční 

precipitace Lavesovy fáze (po expozici 1 000 h) vede k náhlému poklesu hodnot 

nárazové práce při pokojové teplotě. V publikaci [42] bylo pozorováno snížení 

houževnatosti vlivem precipitace Lavesovy fáze již po expozici 100 h při teplotě 

602 °C. 

6.1.1 Kinetika hrubnutí Lavesovy fáze v TOO svarového spoje 

V kapitole 5.1.1.3 byla popsána precipitace Lavesovy fáze v oceli P92 skrze 

jednotlivá pásma TOO heterogenního svarového spoje v různých stavech 

laboratorního izotermického žíhání bez napětí. Z těchto výsledků vyplynulo, že 

precipitace Lavesovy fáze je četnější v oblastech TOO blíže linii ztavení. 

Pro popis kinetiky hrubnutí Lavesovy fáze v ZM a TOO oceli P92 byl použit 

Ostwaldův mechanismus hrubnutí [26], který lze popsat pomocí Rov. 9 (viz 

kapitola 2.3.2). Na Obr. 86 jsou střední velikosti částic Lavesovy fáze zpracovány 

do časových závislostí, z kterých byly experimentálně stanoveny konstanty 

hrubnutí Kp Lavesovy fáze v jednotlivých oblastech TOO a ZM oceli P92 v případě  

heterogenního svarového spoje P91-P92. Lavesova fáze hrubne nejrychleji 

v pásmu PP TOO (Kp = 117x10-30 m3/s) a za ním následuje PN TOO s konstantou 

Kp  = 77,8x10-30 m3/s. Naopak nejpomalejší hrubnutí Lavesovy fáze vykazuje PČP 

TOO (Kp = 60 x 10-30 m3/s) a ZM (Kp = 49,1 x 10-30 m3/s).  

Autoři Xue Wang a kol. [72] ve své publikaci uvádí, že teoreticky vypočtená 

rychlostní konstanta hrubnutí Kp je pro Lavesovu fázi v oceli P92 rovna hodnotě 

3,8x10-30 m3/s (při uvažování procesu hrubnutí řízeného objemovou difuzí; m = 3). 

Experimentálně zjištěné konstanty hrubnutí Kp jsou tedy o jeden až dva řády větší. 

Vzhledem k tomu, že k precipitaci Lavesovy fáze dochází především na hranicích 

zrn, tak hlavním mechanismem hrubnutí pravděpodobně nebude objemová 
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difúze, ale difúze po hranicích zrn, jelikož je energeticky méně náročná. Dalším 

poznatkem je, že v důsledku teplotních cyklů (viz Obr. 82), při kterých jednotlivé 

oblasti TOO v průběhu svařování vznikaly, dochází ke změně rychlosti hrubnutí 

Lavesovy fáze, viz Obr. 87. Nejvyšší rychlost hrubnutí Lavesovy fáze je pozorována 

v oblasti PP TOO vzdálené cca 1 mm od linie ztavení (maximální teplota v průběhu 

svařovaní cca 1 300 °C), dále následuje PN TOO vzdálená cca 1,5 mm od linie 

ztavení (maximální teplota v průběhu svařovaní cca 1 200 °C), naopak nejmenší 

rychlost hrubnutí je pozorována v tepelně neovlivněném ZM oceli P92. Tento trend 

pozorovali i autoři Xue Wang a kol. [72] u experimentálně vytvořeného 

jemnozrnného pásma normalizace oceli P92 po krátkodobých expozicích (100 až 

5 000 h při 650 °C). Z jejich výsledků plyne, že Lavesova fáze při krátkodobé 

expozici v oblasti PN TOO (Kp = 1 380 x 10-30 m3/s) hrubne rychleji než v ZM                 

(Kp = 372 x 10-30 m3/s). Důvodem pravděpodobně bude vyšší difuzivita po hranicích 

zrn, jejichž délka bude v jemnozrnném pásmu normalizace TOO vyšší. Při 

porovnání konstant Kp z publikace [72] pro krátkodobé expozice do 5 000 h se zde 

stanovenými konstantami Kp pro dlouhodobé expozice (5 000 až 30 000 h při 

650 °C) lze konstatovat, že v případě dlouhodobých expozic dochází k výraznému 

zpomalení procesu hrubnutí Lavesovy fáze, tzn. poklesu hodnoty konstanty 

rychlosti hrubnutí Lavesovy fáze Kp až o dva řády (např. Kp pro PN TOO klesne na 

hodnotu 78 x 10-30 m3/s). [87] 

  

 Hrubnutí Lavesovy fáze v jednotlivých pásmech TOO oceli P92 při 650 °C [87] 
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 Průběh konstanty Kp pro Lavesovu fázi v jednotlivých pásmech TOO oceli P92 [87] 

Mikrostrukturní rozbory homogenních i heterogenních svarových spojů ocelí 

P91 a P92 prokázaly: 

a) Relativní homogenitu mikrostruktury v různých lokalitách svarových spojů 

(kořen, střed a koruna) ve výchozím stavu po tepelném zpracování po 

svaření a po krátkodobých izotermických expozicích do 5 000 h,  

b) Počátek výrazného hrubnutí mikrostruktury oceli P91 v jemnozrnném PN 

TOO v oblasti koruny svarového spoje již po expozici při 650 °C po dobu 

12 600 h. Tato oblast je tvořena hrubým feritickým zrnem s disperzí hrubých 

karbidů chromu M23C6. Vlivem delší expozice (30 000 h) při stejné teplotě 

došlo k rozšíření těchto hrubozrnných oblastí v PN TOO oceli P91 po celé 

tloušťce stěny a počátku tvorby těchto hrubozrnných oblastí i na straně 

oceli P92 (taktéž v PN TOO v oblasti koruny), 

c) Degradační teploty (675 a 700) °C způsobily masivní popuštění 

martenzitické struktury v celé TOO a v SK na hranici napojení jednotlivých 

svařovacích housenek.  Toto popouštění vede až k fatálnímu zeslabení SK a 

TOO tvorbou oblastí, které jsou tvořeny hrubým feritickým zrnem s velikostí 

původního austenitického zrna s disperzí hrubých karbidů M23C6, 

d) Hrubnutí karbidické fáze typu M23C6 na hranicích martenzitických zrn či 

martenzitických latěk objemovou difúzí. Stejný mechanismus hrubnutí byl 

prokázán u všech teplotních expozic při (650, 675 a 700) °C, 
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e) Precipitaci a růst Lavesovy fáze v oceli P92 při izotermické degradaci při 

teplotě 650 °C (675 °C), u níž byla prokázána vyšší míra precipitace a vyšší 

rychlost hrubnutí v oblastech TOO blíže linii ztavení (PP a PN TOO). Při 

expoziční teplotě 700 °C k precipitaci Lavesovy fáze nedošlo, vysvětlení 

podávají fázové diagramy na Obr. 10b a Obr. 47b, které udávají rozsahy 

precipitace Lavesovy fáze do teploty cca 700 °C. 

f) Menší míru precipitace Lavesovy fáze v případě hrubozrnné mikrostruktury 

homogenního svarového spoje P92-P92(1) ve srovnání s jemnozrnnější 

mikrostrukturou heterogenního svarového spoje P91-P92, 

g) Přítomnost Z-fáze v degradovaných stavech nebyla prokázaná. 

6.2 Degradace mechanických vlastností 

Při porovnání výchozích mechanických vlastností (tvrdosti HV a nárazové 

práce KV) svarových kovů jednotlivých experimentálních orbitálních svarových 

spojů s daty uvedenými na Obr. 16 v kapitole 2.2.2 lze usuzovat na vliv orbitálního 

svařování na výchozí mechanické vlastnosti SK. Obr. 16 udává hodnoty KV a HV10 

pro svarový spoj svařený ručním svařováním obalenou elektrodou (přídavný 

materiál Thermanit Chromo 9V na bázi oceli P91– obdobné chemické složení jako 

námi použitý svařovací drát Thermanit MTS3) po různých režimech TZ po svaření. 

V případě orbitálního homogenního svarového spoje P91-P91 (svařeno drátem 

Thermanit MTS3) po TZ po svaření při 755 °C/3 h bylo dosaženo tvrdosti SK cca 

285 HV10 a nárazové práce KV cca 80 J. Ve srovnání s hodnotami z Obr. 16 bylo 

orbitálním svařováním dosaženo vyšší tvrdosti o cca 30 HV10 a zároveň vyšších 

hodnot nárazové práce o cca 20 J. Výsledky potvrzují teorii (viz kapitola 2.2.3), že 

mechanizovaným orbitálním svařováním lze dosáhnout lepších hodnot 

mechanických vlastností než při klasickém ručním svařování obalenou 

elektrodou. V případě orbitálního heterogenního svarového spoje P91-P92 

(svařeno drátem Thermanit MTS616) data nelze porovnat, jelikož se jedná 

o přídavný materiál na bázi oceli P92.   

V kapitole 5.2 byly detailně popsány změny mechanických vlastností 

homogenních a heterogenních svarových spojů ocelí P91 a P92 v průběhu 
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laboratorních izotermických expozic, které byly provedeny při třech teplotách 

(650, 675 a 700) °C s různou expoziční dobou (až 30 000 h). Aby bylo možné získané 

poznatky převést do jednotných kinetických závislostí, bylo nutné spojit teplotu a 

dobu degradační expozice do jednoho parametru. K tomuto účelu byla zvolena 

Larsonova-Millerova konstrukce s konstantou C = 18,2, která byla v práci [17] 

stanovena pro teplotní degradaci bez napětí. Ve srovnání s konstantou C pro 

creep, která je pro 9% Cr oceli cca 30, je její hodnota nižší. Důvodem je odlišná 

aktivační energie tepelně aktivovaného degradačního děje. Získaná data pak byla 

graficky zpracována do závislostí materiálové vlastnosti na hodnotě Larsonova-

Millerova parametru, viz Obr. 88 [86]. K těmto závislostem pak byly stanoveny 

interpolační polynomické rovnice 3. řádu (viz Rov. (10)), jejichž koeficienty P 

(včetně koeficientu determinace R2 a směrodatné odchylky SD) jsou uvedeny 

v Tab. 19. 

   f(x)=P1+P2x+P3x2+P4x3 Rov. (10)  

 

a) Mez kluzu Rp0,2 a mez pevnosti Rm při 20 °C 

 

b) Mez kluzu Rp0,2 a mez pevnosti Rm při 600 °C 

 

c) Tažnost a kontrakce při 20 °C 

 

d) Tažnost a kontrakce při 600 °C 
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e) Tvrdost HV10 

 

f) Vrubová houževnatost KCV při 20 °C (SK) 

 Parametrické zpracování změn mechanických vlastností v průběhu izotermických 

laboratorních expozic při teplotách (650, 675 a 700) °C [86] 

 Regresní koeficienty kinetických závislostí mechanických vlastností homogenního 

svarového spoje oceli P91-P91 a heterogenního svarového spoje ocelí P91- P92 

 T [°C] Svar P1 P2 P3 P4 R2 SD 

Rm  

[MPa] 

20 
1 (5,8 ± 0,2).10-8 (-4,1 ± 0,1).10-8 (9,4 ± 0,3).10-7 (-7,3 ± 0,2).10-6 1,00 0,683 

3 (1,0 ± 0,2).10-9 (-7,2 ± 1,2) .10-8 (1,7 ± 0,3).10-8 (-0,1 ± 2,1).10-8 0,99 6,175 

600 
1 (0,7 ± 0,2).10-6 -96 ± 32 (4,7 ± 1,6).10-3 (-7,5 ± 2,5).10-8 0,98 7,969 

3 (1,01 ± 0,04).10-6 -147 ± 6 (7,1 ± 0,3).10-3 (-1,2 ± 0,1).10-7 0,99 1,547 

Rp0,2 

[MPa] 

20 
1 (0,6 ± 0,3) .10-6 -94 ± 43 (4,5 ± 2,1).10-3 (-7,3 ± 3,3).10-8 0,99 10,529 

3 (1,4 ± 0,6) .10-6 -199 ± 89 (9,6 ± 4,3) .10-3 (-1,5 ± 0,7).10-7 0,97 21,768 

600 
1 (0,8 ± 0,3) .10-6 -121 ± 38 (5,8 ± 1,8) .10-3 (-9,3 ± 2,9).10-8 0,97 9,212 

3 (1,2 ± 0,7) .10-6 -173 ± 10 (8,4 ± 0,5) .10-3 (-1,4 ± 0,1).10-7 0,99 2,526 

A 

 [%] 

20 
1 (1,7 ± 0,5) .10-5 -24 ± 8 (1,2 ± 0,4) .10-3 (-1,8 ± 0,6).10-8 0,90 1,939 

3 (1,9 ± 0,4) .10-4 -3 ± 1 (1,4 ± 0,3) .10-4 (-2,2 ± 0,5).10-9 0,99 0,150 

600 
1 (9, 5± 9,8) .10-3 -2 ± 1 (8,8 ± 6,8) .10-5 (-1,6 ± 1,1).10-9 0,99 0,346 

3 (-4,1 ± 5,0) .10-4 -6 ± 7 (-2,8 ± 3,5) .10-4 (4,5 ± 5,6) .10-9 0,84 1,776 

Z 

[%] 

20 
1 (0,6 ± 1,5) .10-5 -8 ± 22 (0,4 ± 1,0).10-3 (-0,6 ± 1,7).10-9 0,72 5,281 

3 (1,5 ± 0,7) .10-5 -22 ± 10 (1,1 ± 0,5) .10-3 (-1,7 ± 0,8).10-8 0,99 2,537 

600 
1 (3,5 ± 4,4) .10-4 -5 ± 6 (2,5 ± 3,0) .10-4 (-4,0 ± 4,9).10-9 0,95 1,555 

3 (-0,8 ± 3,4) .10-4 1 ± 5 (-0,6 ± 2,4) .10-4 (0,9 ± 3,8 .10-9 0,95 1,216 

KCV  

[Jcm-2] 
20 

1 (-0,3 ± 0,4) .10-6 38 ± 64 (-1,9 ± 3,1) .10-3 (3,0 ± 4,9).10-8 0,70 22,995 

3 (1,7 ± 1,2) .10-6 -238 ± 170 (1,1 ± 0,8) .10-3 (-1,8 ± 1,3).10-7 0,48 58,884 

HV10 20 

SK (5,6 ± 1,6) .10-8 (-3,9 ±1,1) .10-8 (9,0 ± 2,6) .10-7 (-7,0 ± 2,0).10-6 0,98 9,040 

P91 (1,0 ± 1,4). 10-8 (-0,7 ± 1,0) .10-8 (1,6 ± 2,3) .10-7 (-1,2 ± 1,8).10-6 0,89 7,464 

P92 (2,2 ± 2,7) .10-8 (-1,5 ± 1,9) .10-8 (3,6 ± 4,3) .10-7 (-2,8 ± 3,3).10-6 0,66 11,232 
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V případě vrubové houževnatosti KCV (Obr. 88f) je nutno na zvolenou 

kubickou interpolaci nahlížet pouze jako na orientační, a to z důvodu malého 

počtu zkušebních vzorků. Pozvolný pokles tvrdosti HV10, patrný u obou základních 

materiálů oceli P91 a P92 (data získaná ze všech tří svarových variant) na Obr. 88e, 

je projev mikrostrukturního vývoje v těchto martenzitických ocelích, který se 

odráží i na výsledcích pevnostních charakteristik celých svarových spojů, viz Obr. 

88a,b. Podle [17] dochází v průběhu teplotního namáhání totiž k precipitaci 

nových částic, které působí pozitivně na zpevnění oceli a zároveň dochází 

k hrubnutí již vyprecipitovaných částic, které spolu s popouštěním martenzitické 

matrice způsobují pokles mechanických vlastností. Naopak v případě tvrdosti 

samotného svarového kovu dochází vlivem popuštění licí martenzitické 

mikrostruktury k výraznějšímu poklesu tvrdosti již v počátcích degradace. 

Dlouhodobé degradace při vyšších expozičních teplotách (675 a 700) °C pak 

vedou k výraznému poklesu tvrdosti, viz Obr. 88e. Důvodem je zhrubnutí 

mikrostruktury v těchto oblastech, viz předchozí kapitola 6.1. 

Výsledky tahových zkoušek vzorků degradovaných při teplotě 650 °C svědčí 

o nevýrazném poklesu pevnostních charakteristik o cca 20 MPa. V případě 

degradační teploty 675 °C není pokles hodnot již tolik průkazný, naopak při 

zkoušce tahem při teplotě 600 °C byl u heterogenního svaru P91-P92 pozorován 

mírný nárůst meze pevnosti i meze kluzu. Nicméně všechny výsledky 

mechanických zkoušek provedených po expoziční teplotě 700 °C prokázaly 

výrazný pokles hodnot mechanických vlastností a změnu místa lomu.  Mez kluzu 

a pevnosti poklesla o více jak 130 MPa (při teplotě 20 °C), resp. 50 MPa (při teplotě 

600 °C) a zároveň došlo k přesunu místa lomu z interkritického pásma oceli P91 

do svarového kovu. Tento přesun je samozřejmě důsledkem mikrostrukturních 

změn, které byly popsány v kapitolách 5.1 a 6.1. Tyto závěry podporují také 

výsledky měření tvrdosti HV10, resp. mikrotvrdosti HV0,1, které vykazují své 

minimum právě v masivních místech hrubozrnných čistě feritických oblastí 

s disperzí hrubých karbidů M23C6. Přesun nejkritičtějšího místa svarových spojů je 

navíc doprovázen také změnou vzhledu lomové plochy tahových i rázových těles. 
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Měření mechanických vlastností svarových spojů parovodních potrubí a 

jiných provozovaných komponent energetických zařízení je prakticky možné jen 

v době odstávek pomocí nedestruktivních či semidestruktivních metod. 

Vhodnými metodami pro takovéto analýzy je odběr malého objemu materiálu 

z vnějšího povrchu komponenty, který je následně použit pro výrobu mikro vzorků 

pro klasické mechanické zkoušky nebo pro výrobu vzorků pro penetrační zkoušky 

(small punch test). Ovšem nejpoužívanější metodou vzhledem k její nízké 

náročnosti a ceně je měření tvrdosti přes korunu svarových spojů pomocí 

přenosných ultrazvukových (odrazových) tvrdoměrů, které je nejčastěji spojené 

s odběrem mikrostrukturních replik. Problematika využití přenosných 

ultrazvukových tvrdoměrů při hodnocení zbytkové životnosti a míry degradace 

provozovaných komponent byla puklikována v [101]. Z tohoto důvodu byly 

sestaveny korelační závislosti mechanických vlastností v závislosti na hodnotě 

tvrdosti. Experimentální výsledky mechanických vlastností homogenního svaru 

P91-P91 a heterogenního svarového spoje P91-P92 byly korelovány s naměřenými 

průběhy tvrdostí HV, viz Obr. 89. Získané korelační závislosti byly interpolovány 

pomocí následujících regresních rovnic, jejichž koeficienty (včetně koeficientu 

determinace R, resp. R2, směrodatné odchylky SD, resp. testu dobré shody X2) jsou 

uvedeny v Tab. 20: 

Lineární:   SDRxPPxf ,)( 21 +=  Rov. (11)  

Hyperbolická: 
22

432121 ,)/)(2(2/)(2/)()( XRPPxtghPPPPxf −−++=
 Rov. (12)  

Exponenciální: 22

321 ,)/exp()( XRPxPPxf +=
 Rov. (13)  

 

Pro každou pevnostní charakteristiku byla na Obr. 89 vykreslena vždy jediná 

lineární korelační závislost (Rov. 11) pro oba typy svarových spojů z důvodu velmi 

blízkých hodnot. Z Tab. 20 je patrné, že v případě meze pevnosti Rm a meze kluzu 

Rp0,2 mají tyto závislosti (Obr. 89a) dokonce i stejnou směrnici. Pouze korelace 

vrubové houževnatosti KCV s tvrdostí (Obr. 89b) nevykazuje lineární závislost, a ani 

zvolená Rov. (12), která odpovídá teplotní závislosti vrubové houževnatosti, a 

Rov. (13), která zde nemá bližší fyzikální význam, nemají dobrou shodu 
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s korelovanými hodnotami. Důvodem je opět malý soubor experimentálních 

výsledků, který nedovoluje tuto korelaci podrobněji hodnotit. 

 

a) Rp0,2 a Rm při 20 a 600 °C 
 

b) Vrubová houževnatost KCV při 20 °C 

 

c) Tažnost a kontrakce při 20 °C 

 

d) Tažnost a kontrakce při 600 °C 

 Korelace pevnostních charakteristik s tvrdostí 

 Regresní koeficienty korelačních závislostí vlastností svarů ocelí P91 a P92 na tvrdosti HV 

 T [°C] Rovnice P1 P2 P3 P4 R, R2 SD, X2 

Rm 

[MPa] 

20 Rov. (11) 264 ± 6 1,98 ± 0,33 - - 0,94 17,968 

600 Rov. (11) 128 ± 5 0,87 ± 0,25 - - 0,78 16,170 

Rp0,2 

[MPa] 

20 Rov. (11) 99 ± 9 1,98 ± 0,33 - - 0,86 27,933 

600 Rov. (11) 110 ± 6 0,87 ± 0,25 - - 0,76 19,749 

A [%] 
20 Rov. (11) 10 ± 7 0,05 ± 0,04 - - 0,44 2,681 

600 Rov. (11) -4 ± 9 0,15 ± 0,05 - - 0,73 3,719 

Z [%] 
20 Rov. (11) 40 ± 16 0,18 ± 0,09 - - 0,59 6,527 

600 Rov. (11) 70 ± 4 0,10 ± 0,02 - - 0,84 1,752 

KCV 

[Jcm-2] 
20 

Rov. (12) 138 ± 24 27 ± 14 265 ± 5 17 ± 21 0,52 1562,5 

Rov. (13) 0 ± 0 0,29 ± 0,65 48 ± 19 - 0,42 1674,4 
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Vzhledem k tomu že k tvorbě hrubozrnných oblastí ať už v TOO nebo SK 

dochází převážně po tloušťce stěny svarových spojů (nejsou povrchové, případně 

jen ojediněle), tak v provozní praxi bude obtížné tyto oblasti detekovat. 

 

6.3 Hodnocení creepových vlastností 

K určení mechanismů creepové deformace a lomu jednotlivých typů 

svarových spojů byly použity výsledky všech provedených creepových zkoušek 

homogenních svarových spojů P92-P92(1), P91-P91 a heterogenních svarových 

spojů P91-P92 (kompletní výsledky jsou uvedeny v příloze B v Tab. B4 až Tab. B11). 

Relevantní creepové parametry pro analýzu mechanismů jsou minimální rychlost 

creepu m  a doba do lomu tf (creepová životnost). Kritickým momentem 

identifikace působících mechanismů je stanovení napěťové závislosti obou 

creepových parametrů. Pro přibližný odhad těchto mechanismů byla 

v bilogaritmickém znázornění vynesena souhrnná napěťová závislost minimální 

rychlosti creepu  m  (Obr. 90a) a doby do lomu tf (Obr. 90b) všech svarových spojů 

pro obě zkušební teploty (600 a 650) °C a creepové vzorky, odebrané ze středové 

partie sledovaného svaru. Výsledky creepových zkoušek provedených z různých 

lokalit svarového spoje nenaznačují výraznou tendenci rozdílného chování 

jednotlivých lokalit (koruna, kořen a střed). Rozptyl výsledků je velice individuální, 

silně závislý na expozičních podmínkách. Z Obr. 90a je patrné, že napěťové 

exponenty minimální rychlosti creepu n jsou pro obě teploty blízké, což indikuje 

působení stejných mechanismů creepové deformace (dislokační creep). Hodnoty 

exponentu n se pohybují v rozmezí hodnot 5 až 17 pro obě zkušební teploty 600 

a 650 °C. Obdobně blízké hodnoty napěťových exponentů (Obr. 90 b) doby do 

lomu m svědčí o tom, že v rozsahu zvolených zkušebních podmínek působí stejný 

lomový proces. Hodnoty exponentu m se pohybují v rozmezí hodnot 6,7 až 13,7 

pro obě zkušební teploty 600 a 650 °C. 
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a) Minimální rychlost creepu m  
 

b) Doba do lomu tf 

 Napěťové závislosti všech svarových spojů (P91-P91; P92-P92(1); P91-P92) [102] 

Bližší analýza Obr. 90 vede k závěru, že napěťové závislosti minimální 

rychlosti creepu (Obr. 90a) a dob do lomu (Obr. 90b) v bilogaritmických 

prezentacích nejsou striktně lineární, zejména v oblasti nižších hodnot 

aplikovaného napětí. Důvodem této skutečnosti může být synergický účinek 

deformačních procesů (zvýšený podíl difúzí podmíněných procesů), strukturní 

nestabilita a rozvoj creepového kavitačního porušení. 

Stanovené hodnoty napěťového exponentu rychlosti creepu n se pohybují 

v rozmezí 5 až 17 bez výrazného vlivu na typ zkoušeného svarového spojení či 

teplotu. Podstatnější vliv má úroveň aplikovaného napětí. Se snižující se úrovní 

aplikovaného napětí hodnoty exponentů n i m klesají. Celkově však lze 

konstatovat, že provedené creepové zkoušky byly realizovány v oblasti 

dislokačního mocninného creepu a řídícím deformačním mechanismem je šplh 

mobilních intragranulárních dislokací [40] a [103]. 

Z hlediska hodnocení vlivu polohy svařování (poloha svařování PK, v Obr. 90 

označená 142, a poloha svařování PC, v Obr. 90 označená 143) nebyl prokázán 

žádný rozdíl v creepové životnosti obou poloh svařování. Creepové chování je 

totožné. 

Na heterogenním svarovém spoji P91-P92 byl simulován účinek laboratorní 

izotermické degradace na creepové chování. Creepovým zkouškám byl podroben 
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svarový spoj po laboratorní degradaci 650 °C/12 600 h. Výsledkem je, že předem 

degradované stavy vedly ke snížení creepové životnosti (zkrácení doby do lomu) 

a zvýšení minimální rychlosti creepu hlavně při nižších zkušebních napětích 

(tj. u dlouhodobých creepových zkoušek), viz Obr. 70 a Obr. 71. I když prakticky 

všechny creepové zkoušky byly provedeny v oblasti mocninného creepu, tak 

snížení hodnoty napěťového exponentu minimální rychlosti creepu a pokles 

creepové lomové plasticity v oblasti nízkých napětí implikuje představu, že vedle 

zcela dominujících dislokačních procesů vedoucích ke ztrátě plastické stability 

matrice v oblasti vyšších aplikovaných napětí dochází u zkoušek s nižší úrovní 

aplikovaného napětí k synergickému působení dislokačních a difúzních 

creepových procesů, jako jsou pokluzy po hranicích zrn (vedou ke snížení 

napěťového exponentu rychlosti creepu), migrace hranic zrn či creepové kavitační 

porušení (pokles creepové lomové plasticity může vést ke zkrácení doby do 

lomu). Lze očekávat, že vyšší aktivita těchto difúzních procesů u předem 

degradovaných vzorků je spojena se změnami mikrostruktury, vyvolanými 

statickým dlouhodobým žíháním (simulovanou teplotní degradací). Jde 

především o změnu kinetiky precipitace Lavesovy fáze, hrubnutí a rozpouštění 

karbidických částic typu M23C6.  Hrubnutí částic M23C6 vede ke snížení „kotvícího“ 

účinku těchto karbidických částic, migraci hranic, intenzifikaci pokluzů po 

hranicích zrn, k zotavení matrice a lokální rekrystalizaci v blízkosti hranic 

primárních austenitických zrn. 

Z důvodu porovnání vlivu použité metody orbitálního svařování do úzkého 

úkosu (TIG) na creepové chování svarových spojů ve srovnání s metodou ručního 

svařování obalenou elektrodou byla provedena rešerše několika zdrojů [104] až 

[108], které uvádí výsledky creepových zkoušek pro ručně provedené svarové 

spoje. Na Obr. 91a je zobrazeno porovnání homogenních svarových spojů oceli 

P91, na  Obr. 91c je zobrazeno porovnání homogenních svarových spojů oceli P92 

a Obr. 91b srovnává creepové chování experimentálních homogenních svarů ocelí 

P91 a P92 s creepovým chováním experimentálního heterogenního svarového 

spoje P91-P92. V případě homogenního svarového spoje P92-P92(1) byl do grafu 

vynesen stav odpovídající plánované životnosti 2,5 x 105 hodin (černá čerchovaná 

čára), přičemž byly uvažovány provozní podmínky nadkritického bloku Elektrárny 
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Ledvice (vnitřním přetlakem páry 28 MPa při teplotě 600 °C). Červenou 

čerchovanou čarou je vyznačen stav odpovídající stejným provozním 

parametrům, ale času provozu 3,5 x 105 hodin, který odpovídá limitní hodnotě 

případného prodloužení životnosti. V tomto případě se již dostáváme za hranici 

meze pevnosti při tečení pro křivku charakterizující orbitální svarové spoje. Při 

stanovených provozních parametrech dosahujeme teoretického konce životnosti 

svarového spoje po době 3,2 x 105 hodin (LMP = 32 747). Výsledná hodnota je ale 

pouze orientační, jelikož v postupu nejsou zohledněny další vlivy, které se 

u provozovaných komponent vyskytují. Mezi hlavní představitele patří vliv koroze, 

kolísání provozních parametrů a reálná napjatost v trubce, která bude výrazně 

ovlivněna dilatací a systémem umístění podpěr a závěsů parovodů.  

Z uvedených grafů dále plyne, že z pohledu creepové odolnosti není 

podstatný rozdíl mezi kvalitně provedeným ručním svarem do klasického úkosu 

(metoda svařování 111) a svarem provedeným metodou orbitálního svařování do 

úzkého úkosu (metoda svařování 141). Vzhledem k tomu, že svary provedené 

metodou orbitálního svařování do úzkého úkosu jsou z hlediska ekonomie výroby 

a zaručení opakovatelnosti podstatně výhodnější, je možné je na základě zatím 

získaných poznatků přednostně doporučovat. 

 

a) Homogenní svarové spoje P91-P91 

 

b) Heterogenní svarové spoje P91-P92 
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c) Homogenní svarové spoje P92-P92(1) 

 Porovnání creepových charakteristik ZM, ručních a orbitálních svarů ocelí P91 a P92 

Ze zobrazených napěťových závislostí na Obr. 91 lze získat pro jednotlivé 

svarové spoje rovnice (Rov. 14 až Rov. 16), na jejichž základě pak můžeme 

odhadovat časové pevnosti daných svarových spojů pro stanovené provozní 

podmínky. 

P92-P92: 
LMP = 11794+27410 log(σ)-8658 log(σ)2 Rov. (14)  

P91-P91: LMP = 25212+11632 log(σ)-4360 log(σ)2 
Rov. (15)  

P91-P92: LMP = 26889+11514 log(σ)-4686 log(σ)2 
Rov. (16)  

 

Vzhledem k tomu, že reálné konstrukce energetických zařízení se bez 

svarových spojů neobejdou, tak při posuzování jejich životnosti bychom měli 

uvažovat jejich vliv. Jedním z nejčastěji využívaných redukčních součinitelů je 

redukční součinitel svarové pevnosti (SRF). Podle autorů [109] se součinitel SRF 

vypočte podle následující rovnice: 

 
𝑆𝑅𝐹 =

𝑅𝑚(𝑍𝑀)/𝑡/𝑇 − 𝑅𝑚(𝑆𝑉)/𝑡/𝑇

𝑅𝑚(𝑍𝑀)/𝑡/𝑇
= 1 −

𝑅𝑚(𝑆𝑉)/𝑡/𝑇

𝑅𝑚(𝑍𝑀)/𝑡/𝑇
 Rov. (17)  

 

Detail oblasti 

LMP = 32 747 
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Dosazením experimentálních hodnot pro homogenní svarové spoje ocelí 

P91 a P92 do Rov. (17) dostaneme závislosti zobrazené na Obr. 92. Z uvedených 

závislostí je patrné, že s rostoucí teplotou a dobou do lomu roste i vliv svarových 

spojů na časovou pevnost.  

 

 Časová závislost redukčního součinitele svarové pevnosti pro orbitální svarové spoje 

ocelí P91 a P92 

6.3.1 Vliv precipitace Lavesovy fáze na creepové vlastnosti 

Jak bylo uvedeno v kapitole 2.1.5.1, počáteční precipitace Lavesovy fáze, kdy 

je pozorována velká četnost jemných částic, může vést ke zvýšení creepové 

pevnosti [41], [42]. Nejen u martenzitických 9% Cr ocelí se pro zvýšení creepové 

odolnosti nejvíce uplatňuje precipitační zpevnění částicemi, které brzdí (blokují) 

migraci hranic a zrn a subzrn. V případě nekoherentních precipitátů lze příspěvek 

ke zpevnění vyjádřit pomocí tzv. Orowanova napětí, který je popsán rovnicí 

Rov. (4) [24], kdy byl uvažován modul pružnosti ve smyku G = 64 GPa (pro 650 °C) 

a Burgersův vektor b = 0,254 nm [24]. Po dosazení příslušných hodnot objemového 

podílu Vv a středních hodnot velikosti Dv Lavesovy fáze byly vypočteny hodnoty 

napětí σOrowan potřebná pro šplh dislokace přes nekoherentní precipitáty Lavesovy 

fáze pro jednotlivé oblasti heterogenního svarového spoje P91-P92 a 

homogenního svarového spoje P92-P92(1), výsledky jsou uvedeny v Tab. 21. 

Z výsledků vyplývá, že napětí σOrowan je v oblasti PP a PN TOO vyšší než v případě 
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PČP TOO a ZM. Důvodem je především vyšší objemový podíl Lavesovy fáze v PP a 

PN TOO. Stejný trend je pozorován při porovnání homogenního a heterogenního 

svarového spoje, důvodem je masivnější precipitace Lavesovy fáze v případě 

heterogenního svarového spoje P91-P92, viz výsledky v kapitolách 5.1.1 a 5.1.3. 

Příspěvek ke zpevnění (σOrowan) se vzrůstajícím degradačním časem klesá ve všech 

oblastech orbitálního svarového spoje vlivem hrubnutí částic a snižování jejich 

objemového podílu. Ovšem je nutné poznamenat, že příspěvek zpevnění od 

Lavesovy fáze je ve srovnání s karbidy M23C6 a částicemi MX, které jsou hlavními 

nositeli creepové pevnosti, pouze minimální. Jako příklad lze použít výsledky 

stereologického hodnocení částic (M23C6) v oceli P92 ve výchozím stavu 

(normalizace při 1050 °C/1 h/vzduch + popouštění 780 °C/4 h/vzduch) a 

degradovaných stavech při teplotě 650 °C (500 a 5 000 h). Příspěvek precipitačního 

zpevnění karbidy M23C6 je ve srovnání s Lavesovou fází přibližně tří až čtyř násobný, 

viz Tab. 22. 

Lze tedy konstatovat, že z důvodu klesajícího příspěvku precipitačního 

zpevnění způsobeného výrazným hrubnutím a koalescencí částic Lavesovy fáze, 

tak přítomnost Lavesovy fáze nemůže zpomalit degradaci creepových vlastností 

oceli P92 a napomoci tak zvýšení creepové odolnosti. Její přítomnost je 

v materiálu naopak nežádoucí. Toto tvrzení potvrzují např. autoři Lee a kol. ve své 

publikaci [98], která uvádí že hrubé částice Lavesovy fáze na hranicích zrn mohou 

být iniciačním místem pro vznik creepových kavit, které mohou dále vyústit 

v interkrystalický křehký lom a náhlému snížení creepové pevnosti. Další 

publikace od autorů Wang a kol. [110] uvádí, že k porušení svarového spoje oceli 

P92 došlo lomem typu IV, který byl iniciován v oblasti PN TOO s nejvyšším 

výskytem částic Lavesovy fáze a creepových kavit.  

  Hodnoty napětí σOrowan [MPa] pro Lavesovy fázi v různých stavech degradace   

Svar Degradace PP TOO PN TOO PČP TOO ZM SK 

P91-P92 

650 °C/5 000 h 24,9 24,0 20,3 19,9 - 

650 °C/12 600 h 19,0 19,2 20,3 18,2 - 

650 °C/30 000 h 19,0 21,2 15,2 14,4 - 

P92-P92(1) 650 °C/5 000 h 15,4 13,5 12,7 12,1 13,4 
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 Hodnoty napětí σOrowan pro karbidy M23C6 v oceli P92 (1050 °C/1 h + 780 °C/4 h) 

Degradace VS 650 °C/500 h 650 °C/5 000 h 

σOrowan [MPa] 82,4 70,6 79,6 

 

U orbitálních svarových spojů 9% Cr ocelí dochází nejčastěji k porušování v 

jemnozrnném pásmu TOO nebo interkritickém pásmu TOO, které jsou vlivem 

mikrostrukturních změn a nižší míře precipitačního zpevnění kritickou oblastí, 

která vykazuje nižší creepovou pevnost ve srovnání se základním materiálem. 

Pokud k tomu přičteme souvislost mezi nukleací creepových kavit a precipitací 

Lavesovy fáze, kdy je v oblastech PN (PP) TOO pozorována vyšší četnost a vyšší 

rychlost hrubnutí Lavesovy fáze, tak porušování provozovaných orbitálních 

svarových spojů v uvedených pásmech TOO je prokázáno. 

 

6.4 Modelování orbitálních svarových spojů  

Pro splnění jednoho z cílů této práce byl ve spolupráci s firmou VAMET s.r.o. 

vytvořen MKP model orbitálního svarového spoje do úzkého úkosu s následný 

procesem výpočtových MKP simulací. K tomuto MKP modelu a simulacím bylo 

přistoupeno z důvodu odhalení vlivu rozdílných mechanických vlastností různých 

oblastí svarového spoje (SK, TOO a ZM) na rozložení napětí ve svarovém spoji. 

Cílem tedy nebylo hledat konkrétní hodnoty napětí vyvolané ve svarovém spoji, 

ale nalezení místa s koncentrací maximálního napětí, kdy budeme na svarový spoj 

nahlížet jako na soubor několika materiálů s rozdílnými mechanickými 

vlastnostmi, a ne jako na jeden homogenní celek. Jako vstupy do MKP výpočtů byly 

použity výsledky měření modulů pružnosti různých oblastí svarových spojů (viz 

kapitola 5.3.1) a výsledky hodnocení lokálních mechanických vlastností svarových 

spojů pomocí zkoušky tahem mini-tahových tyčí (viz kapitola 5.3.2) a následně 

pomocí mikro-tahových tyčí (viz kapitola 5.3.3). 

Po sestavení MKP modelu podle reálné geometrie svarového spoje do úzkého 

úkosu (viz Obr. 34) byl proveden samotný MKP výpočet svarového spoje pro 

zatěžovací režim 28 MPa při teplotě 600 °C. Zatěžovací režim byl zvolen tak, aby 
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odpovídal zatížení vysokotlakých parovodů nadkritických tepelných elektráren. 

Předpokládá se, že trubka je zatížena vnitřním přetlakem a teplotou páry. Dále 

předpokládáme, že trubka je izolovaná a že po najetí na zatěžovací parametry je 

dosaženo stacionárního stavu. Teplota stěny trubky po celé její tloušťce potom 

odpovídá teplotě páry. 

V případě MKP simulace při provozních podmínkách parovodu je nutné 

uvažovat pokles modulu pružnosti se vzrůstající teplotou. V rámci této 

problematiky byla provedena literární rešerše celkem 7 zdrojů ([9], [18], [59], [111] 

až [114]), ze kterých byly sestaveny 2 průběhy modulu pružnosti v závislosti na 

teplotě, viz Obr. 93. 

 

 Závislost modulu pružnosti na teplotě 

 

6.4.1 Využití výsledků mini-tahových zkoušek 

Nejprve byl proveden MKP výpočet s uvažováním homogenního materiálu 

skrze celý svarový spoj a reálnou geometrií svarového spoje. V dalším kroku byl 

proveden MKP výpočet stejného svarového spoje se stejnou geometrií, ale se 

zadáním rozdílných mechanických vlastností skrz svarový spoj. Vstupem do 

tohoto výpočtu byly výsledky z hodnocení mini-tahových zkušebních těles 

(viz kapitola 5.3.2) a měření modulu pružnosti ZM, TOO a SK pomocí metody RUS 

(viz kapitola 5.3.1).  

Výpočet rozložení napětí provedený pro vnitřní přetlak 28 MPa a teplotu 600 °C 

pro svar jako homogenní materiál a materiál respektující změřené hodnoty 
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materiálových vlastností ukazuje na rozdíly nejen v maximech napětí, ale 

i v poloze špiček napětí, viz Obr. 94 a Obr. 95. Při uvažování rozdílných 

mechanických vlastností skrze svarový spoj dojdeme k závěru, že napětí ve 

svarovém kovu je nižší než v samotném neovlivněném základním materiálu, Obr. 

95. Jako pozitivní efekt působí, že v místě geometrického koncentrátoru 

(přechodu kořene svaru do základního materiálu) je minimum napětí způsobené 

rozdílnými tuhostmi, což je obzvláště dobře vidět při porovnaní Obr. 94 a Obr. 95. 

V místě tohoto geometrického koncentrátoru klesne napětí o cca 12 %. Provedené 

výpočty s uvažováním nehomogenního materiálu ukazují, že maximum napětí 

vzniká dál od středu svaru. Je zde tedy riziko, že toto maximum může být 

lokalizováno v interkritické části pásma částečné překrystalizace tepelně 

ovlivněné oblasti, kde byly zjištěny nejnižší hodnoty mechanických vlastností a 

kde nejčastěji dochází k porušení svarových spojů (lom typu IV). Na vykreslených 

izoplochách (viz Obr. 95) jsou přechody mezi vrstvami zvlněny. To je způsobeno 

tím, že TOO je zde stísněná a není kolmá na osu trubky. Zlepšení obrazu by se dalo 

dosáhnout zahuštěním výpočtové sítě.  

 

 Výpočet s homogenním 

materiálem a reálnou geometrií 

 

 Výpočet s nehomogenním materiálem a 

reálnou geometrií 

 

6.4.2 Využití výsledků mikro-tahových zkoušek 

Měření lokálních mechanických vlastností skrze svarový spoj pomocí mikro-

tahových tělísek, které umožnilo změření více hodnot v TOO, mělo vést 

ke zpřesnění MKP výpočtu. Pro ověření funkčnosti modelu bylo provedeno několik 

výpočtů pro různé průběhy modulu pružnosti v tahu skrze svarový spoj, které byly 

experimentálně zjištěny v kapitole 5.3.3 (viz Obr. 76). Výsledky MKP simulace pro 
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provozní parametry elektrárenského bloku 600 °C a 28 MPa jsou uvedeny na Obr. 

96. Při výpočtu byl uvažován pokles hodnoty modulu pružnosti vlivem teploty dle 

varianty a uvedená na Obr. 93. 

 

a) Varianta č. 1 průběhu E   

 

b) Varianta č. 2 průběhu E 

 

c) Varianta č. 3 průběhu E 

 

d) Varianta č. 4 průběhu E 

 

e) Varianta č. 5 průběhu E 

 

 Výsledky MKP analýzy pro zatěžovací parametry 600 °C a 28 MPa 

Vliv materiálové nehomogenity se jeví jako výrazný koncentrátor napětí. 

V případě výrazných rozdílů modulu pružnosti skrze TOO (varianta 1 až 3 z Obr. 76) 

jsou maxima napětí lokalizována v TOO. V případě hladkého přechodu hodnot 
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modulu pružnosti z TOO do SK (Varianta 4 a 5 z Obr. 76) jsou maximální hodnoty 

výpočtových napětí posunuty do kořene svarového spoje a k vnitřnímu povrchu 

trubky. Pokud bychom stejnou simulaci provedli pro průběh modulu pružnosti dle 

varianty b uvedené na Obr. 93 (vyšší pokles modulu pružnosti s teplotou), tak 

bychom dospěli ke stejnému rozložení napětí skrze svarový spoj s hodnotami 

napětí nižšími o cca 10 %. 

Z dosažených výsledků je patrné, že provedené hodnocení lokálních 

mechanických vlastností pomocí mikro-tahových těles je vhodné pro měření 

meze kluzu a meze pevnosti. Průběh těchto hodnot dobře koreluje se známými 

průběhy mikrotvrdosti přes TOO. Ale v případě vyhodnocování modulu pružnosti 

v tahu z tahových křivek dostáváme hodnoty s velkým rozptylem, který se jako 

vstup pro MKP výpočty jeví jako nevhodný. Na druhou stranu ale stále poukazuje 

na posun maxima hodnot napětí mimo geometrický koncentrátor napětí do TOO 

základního materiálu. Lze tedy konstatovat, že stanovený průběh modulu 

pružnosti skrz TOO z hodnot měřených pomocí metody RUS s mírnými rozdíly 

hodnot skrz TOO, který byl publikován v [92], se jeví jako vhodnější. Tento přístup 

vedl k funkčnímu a zároveň ověřenému MKP modelu orbitálního svarového spoje 

do úzkého úkosu. 

 

6.4.3 Využití výsledků simulace GLEEBLE 

Na základě měření reálných teplotních cyklů (viz výsledky uvedené v kapitole 

5.4 na Obr. 82), které ovlivňují vznik jednotlivých pásem TOO, byly zařízením 

GLEEBLE vytvořeny mikrostruktury charakteristické pro jednotlivá pásma TOO. 

Vytvořené mikrostruktury jednotlivých pásem TOO odpovídají mikrostrukturám 

reálných svarových spojů, viz příloha C na Obr. C3. Toto tvrzení potvrzují 

i naměřené hodnoty tvrdostí v simulovaných pásmech TOO, které jsou 

srovnatelné s tvrdostmi reálných svarových spojů, viz Obr. 83. Lze tedy 

předpokládat, že simulací GLEEBLE se podařilo vytvořit jednotlivá pásma TOO, 

která charakterizují mikrostruktury skutečných svarových spojů, a to v objemu na 

kterém lze měřit mechanické vlastnosti.  
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Výsledné hodnoty naměřených mechanických vlastností (Rm a Rp0,2) 

jednotlivých simulovaných pásem byly korelovány s naměřenými hodnotami 

tvrdostí HV10. Vzniklá závislost (červené body na Obr. 97) byla následně 

porovnána s obdobnou závislostí pro ZM a svarový spoj oceli P91 (černé a zelené 

body na Obr. 97), a se závislostí získanou z měření mechanických vlastností 

homogenního svarového spoje P91-P91 pomocí mini-tahových vzorků (modré 

body na Obr. 97). Hodnoty mechanických vlastností ZM leží na jedné přímce. 

Naopak hodnoty mechanických vlastností svarového spoje P91-P91 (lom v PČP 

TOO) leží na společných přímkách s výsledky získaných na zkušebních tělesech 

GLEEBLE a mini-tahových tyčí. Hodnoty meze pevnosti Rm získané na GLEEBLE 

vzorcích a mini-tahových vzorcích mají stejnou směrnici jako hodnoty Rm pro 

základní materiál P91, ale jsou posunuty výše. Důvodem posunutí k vyšším 

hodnotám Rm v případě mini-tahových tělísek a zkoušek na GLEEBLE tělískách 

bude pravděpodobně vliv velikosti zkušebního tělíska. Mechanické vlastnosti ZM 

a svarového spoje P91-P91 byly měřeny na závitových tyčích o průměru dříku 

10 mm (průřez 78,5 mm2). Mechanické vlastnosti na GLEEBLE tělískách byly 

měřeny na tyčích o průměru 4,3 mm (průřez 14,5 mm2) a mini-tahové tyče měly 

rozměr dříku 2 x 2 mm (průřez 4 mm2). Se zmenšujícím se průřezem byla měřena 

vyšší hodnota meze pevnosti Rm a smluvní meze kluzu Rp0,2.  

Porovnání hodnot mechanických vlastností měřenými na GLEEBLE tělískách 

s hodnotami měřenými pomocí mini-tahových vzorků bylo obtížné. To z toho 

důvodu, že pomocí mini-tahových vzorků byla vždy měřena průměrná hodnota Rm 

a Rp0,2 celé TOO. Jelikož mini-tahové vzorky s rozměrem dříku 2 x 2 mm vždy 

zasahovaly přes různá pásma TOO (PP, PN, PČP), nejčastěji však pásmo PN a PČP. 

Za předpokladu, že vyrobená mini-tahová tělíska převážně obsahovala pásma PN 

a PČP, tak naměřená průměrná hodnota meze pevnosti TOO (693 MPa) odpovídá 

naměřeným hodnotám PN (716 MPa) a PČP (656 MPa) pomocí GLEEBLE tělísek. 

Posunutí závislosti tvrdosti svarového spoje vůči ZM (Obr. 97) k vyšším 

hodnotám může být způsobeno několika faktory. V případě mini vzorků a GLEEBLE 

vzorků s menšími rozměry dříku vzorků může hrát roli velikostní faktor vzorků. 

V případě vzorků z reálných svarových spojů je otázkou, zda byla k dané 
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naměřené pevnosti přisuzována správná hodnota tvrdosti (nejnižší hodnota 

měřená v PČP). Dalším faktorem může být fakt, že ZM parovodních trubek a TOO 

(SK) svarových spojů prošly odlišným TZ, oblasti TOO svarových spojů prošli kromě 

TZ po svaření také v průběhu svařování řadou teplotních cyklů.  

Porovnání naměřených hodnot s výsledky mikro-tahových tělísek nebylo 

možné ze dvou důvodů. Prvním byla tloušťka miniaturizovaných těles 0,5 mm, 

která se po metalografické přípravě vzorků ještě ztenčila, a nebylo tak možné 

naměřit relevantní hodnoty tvrdostí pro jednotlivé vzorky odebrané z konkrétních 

oblastí TOO. Dalším důvodem bylo provedení mikro-tahových zkoušek na oceli 

P92. 

  

 Korelace meze pevnosti a kluzu s hodnotami HV pro ZM, TOO a SK homogenního 

svarového spoje P91-P91

[17] 
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7 Závěr 

Disertační práce popisuje vliv technologie orbitálního svařování na změny 

mikrostrukturních, mechanických a creepových vlastností žáropevných 9% Cr 

ocelí P91 a P92 v průběhu jejich laboratorní degradace, pomocí které se simulují 

degradační procesy probíhající v průběhu provozu energetických celků. Cílem 

disertační práce bylo vyhodnocení vlivu orbitálního svařování na mikrostrukturní 

stabilitu a změny mechanických vlastností 9% Cr ocelí P91 a P92. Na základě 

získaných výsledků pak bylo usuzováno na možnosti prodlužování životnosti 

vysoko parametrických elektráren a možnosti využití miniaturizovaných vzorků 

pro diagnostické hodnocení stavu svarových spojů. 

7.1 Splnění jednotlivých cílů disertační práce 

• Stanovit vliv orbitálního svařování na mikrostrukturní stabilitu 9% Cr 

feriticko-martenzitických žáropevných ocelí 

Mikrostrukturní změny a stabilita mikrostruktury jsou kritickými faktory, 

ovlivňujícími creepovou životnost 9% Cr žáropevných martenzitických ocelí. 

Zvýšené creepové odolnosti těchto ocelí, potažmo jejich svarových spojů je 

dosaženo substitučním a precipitačním zpevněním, které se vyvolá disperzí 

karbidických částic M23C6 a především jemných karbonitridů vanadu MX. Vlivem 

působení zvýšené teploty při izotermickém stárnutí a creepových expozicích 

dochází ke třem majoritním degradačním jevům.  

Prvním degradačním jevem je hrubnutí karbidických částic typu M23C6 

především na hranicích zrn či martenzitických latěk objemovou difuzí, což může 

negativně působit ve smyslu snížení koheze těchto hranic, snadnější migrace 

subhranic a výsledného růstu subzrn. Naopak jemné částice karbonitridů vanadu 

(MX) jsou v průběhu expozic stálé, nedochází k jejich koagulaci ani hrubnutí. 

Druhým degradačním jevem je precipitace sekundárních fází jako jsou hrubé 

částice typu M7C4 a křehká intermetalická Lavesova fáze Fe2(Mo, W), která ochuzuje 

tuhý roztok o prvky substitučně zpevňující tuhý roztok. Z-fáze Cr(V, 

Nb)N exponovaných svarových spojích pozorována nebyla. Lavesova fáze v oceli 

P92 precipituje přednostně na hranicích zrn a martenzitických latí v ZM i TOO. 
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Počet částic a objemový podíl částic Lavesovy fáze v oceli P92 v oblastech blíže 

linii ztavení (hrubozrnné pásmo přehřátí TOO a jemnozrnné pásmo normalizace 

TOO) jsou vyšší, než je tomu v pásmu částečné překrystalizace TOO a v základním 

materiálu oceli P92. Rychlost hrubnutí Lavesovy fáze v oblastech TOO blíže linii 

ztavení je při dlouhodobé teplotní expozici vyšší než v základním materiálu. Dále 

jsou v TOO svarových spojů po dlouhodobých expozicích pozorovány hrubozrnné 

oblasti tvořené feritickým zrnem s disperzí hrubých Cr karbidů typu M23C6 a M7C4. 

Karbidy typu M7C4 vykazují vyšší rychlost hrubnutí v porovnání s karbidy typu M23C6, 

což je vzhledem ke strukturní stabilitě svarových spojů negativním jevem. 

Třetím degradačním jevem je popouštění martenzitické mikrostruktury a 

hrubnutí zrna, které přednostně při teplotě 700 °C vedlo až k fatálnímu zeslabení 

svarového kovu a hrubozrnného pásma přehřátí, případně jemnozrnného pásma 

normalizace TOO. Tyto oblasti jsou tvořeny hrubým feritickým zrnem s velikostí 

původního austenitického zrna s disperzí hrubých karbidů M23C6 a M7C4. Při teplotě 

650 °C byly tyto zhrublé oblasti pozorovány ojediněle v jemnozrnném pásmu 

normalizace TOO přednostně u oceli P91. 

Výsledky mikrostrukturního rozboru společně s výsledky creepových zkoušek 

orbitálních svarových spojů prokázaly relativní homogenitu mikrostruktury 

svarových spojů svařených v různých polohách (PK a PC) a v různých oblastech 

svarových spojů (koruna, kořen, střed). Můžeme tedy konstatovat, že metoda 

orbitálního svařování má příznivý vliv na homogenitu a mikrostrukturní stabilitu 

9% Cr ocelí.  

• Ověřit vliv svařování na změny mechanických a creepových vlastností 

především z hlediska aplikace orbitálního svařování 

Vliv orbitálního svařování na dlouhodobé chování svarových spojů 9% Cr ocelí, 

včetně popisu degradačních mechanismů, ke kterým dochází v průběhu 

dlouhodobého provozu při vysokých teplotách, byl popsán v příslušných 

kapitolách. Výsledky mechanických vlastností, kterých bylo dosaženo po 

degradacích při různých teplotách a časech, byly převedeny do kinetických 

závislostí. K tomuto účelu bylo použito Larsonovi-Millerovi konstrukce 

s konstantou C = 18,2, která popisuje proces mikrostrukturní degradace při 
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zvýšených teplotách bez napětí. Výsledkem jsou grafické závislosti jednotlivých 

mechanických vlastností v závislosti na hodnotě Larsonova-Millerova parametru 

(Obr. 88). 

Z creepových zkoušek bylo zjištěno, že vliv polohy svařování má na životnost 

svarových spojů zanedbatelný vliv, taktéž různé lokality svarových spojů (kořen, 

střed a koruna) vykazují homogenní creepové chování. Potvrzením je strukturní 

homogenita svarových spojů po tloušťce stěny svarových spojů. Vliv technologie 

orbitálního svařování (metoda 141) na creepovou životnost, které je vzhledem 

k ekonomii výroby svarových spojů tlustostěnných parovodních potrubí 

prosazováno, byl posouzen skrze porovnání creepového chování ručně 

provedených svarových spojů metodou 111 a nesvařených materiálů. Výsledkem 

je srovnatelná či mírně vyšší creepová odolnost orbitálních svarových spojů při 

vyšších hodnotách LMP parametru. 

• Posoudit možnosti semidestruktivních zkoušek při použití mikro a mini-

vzorků na diagnostické hodnocení stavu svarových spojů komponent 

vysoko parametrických elektráren 

Materiálové rozbory svarových spojů odhalily, že urychlená umělá degradace 

s sebou přináší nejen snížené materiálové charakteristiky, ale zároveň způsobuje 

nebo zvyšuje nehomogenitu materiálových vlastností přednostně v TOO. S tím se 

patrně bude muset počítat i při posuzování zbytkové životnosti v reálných 

provozních podmínkách, při nichž nebudou procesy hrubnutí sice tak masivní a 

rychlé, ale docházet k nim přesto bude. Nutné je ovšem upozornit na fakt, že 

detekce těchto zhrublých oblastí v TOO či SK je z povrchu prakticky nemožná, 

jelikož tyto oblasti ve většině pozorovaných případech nesahají až k vnějšímu 

povrchu. 

Pro diagnostické hodnocení provozovaných svarových spojů komponent 

nejen vysoko parametrických elektráren byly sestaveny kinetické závislosti změny 

mechanických vlastností a korelační závislosti mechanických vlastností 

v závislosti na hodnotě tvrdosti. Jelikož tvrdost je jedním z parametrů, který lze při 

diagnostických činnostech relativně jednoduše získat z vnějšího povrchu 

komponent. Výstupem MKP simulace provedené na základě dat z reálných 
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svarových spojů je fakt, že maximum napětí na vnitřním povrchu trubky není 

v místě geometrického koncentrátoru napětí, ale posouvá se do pásma částečné 

překrystalizace TOO. Lze tedy očekávat, že při provozních podmínkách 28 MPa 

vnitřního přetlaku a teplotě 600 °C dojde přednostně v těchto místech s vysokým 

napětím ke creepové deformaci. Tento výsledek by bylo vhodné promítnout do 

lokalizace prvních provozních kontrol svarových spojů parovodních potrubí, i když 

je zřejmé že technické možnosti kontroly těchto míst jsou velmi omezené. 

Z hlediska použití mikro a mini-tahových vzorků pro diagnostické hodnocení 

stavu svarových spojů byla zvládnuta metodika výroby zkušebních těles a 

vyhodnocení výsledků ze zkoušky tahem, které byly korelovány s hodnotami 

tvrdostí. Výsledky ukazují, že naměřená data pomocí mikro a mini-vzorků při 

porovnání s klasickými tělesy vykazují srovnatelné hodnoty. Použití mikro-

tahových vzorků se tedy jeví jako vhodné pro diagnostické hodnocení.  

• Uvést možnosti prodloužení projektované životnosti vysoko 

parametrických elektráren z 2,5 x 105 h na limitní hodnotu 3,5 x 105 h 

V prvé řadě je nutné zmínit, že výsledky mikrostrukturní stability, 

mechanických a creepových vlastností orbitálních svarových spojů uvedené 

v práci byly získány v laboratorních podmínkách. Není reálné abychom dokázali 

zahrnout další faktory, které superpozičně v průběhu provozu bloků elektráren na 

materiál působí. Mezi ty faktory např. patří víceosá napjatost, kolísání provozních 

parametrů, prostředí přehřáté páry a přídavná zatížení od dilatací, závěsů a 

podpor parovodů. Aplikaci výsledků do řešení reálné zbytkové životnosti tudíž 

nelze jednoduše přenést a na výsledky musíme nahlížet s jistým omezením. 

Pro odhad časové pevnosti orbitálních svarových spojů ocelí P91 a 92 byly 

z napěťových závislostí Larsonova-Millerova parametru získány rovnice (Rov. (14) 

až Rov. (16)).  V případě homogenního orbitálního svarového spoje oceli P92 

provozovaného ve vysoko parametrické elektrárně Ledvice při uvažování 

provozních parametrů  (600 °C, 28 MPa) je konce životnosti svarového spoje dle 

stanovené napěťové závislosti Larsonova-Millerova parametru (Obr. 91c) 

dosaženo přibližně po 3,2.105 h. Při uvažování experimentálně zjištěných změn 

mikrostrukturních a mechanických vlastností po expozici 650 °C po dobu až 
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30 000 h, která podle přepočtu dle Larsonovy-Millerovy konstrukce (C = 18,2) 

přibližně reprezentuje dobu provozu 3,2.105 h při 610 °C, bude prodloužení  

projektované životnosti blížící se hodnotě 3,5.105 pravděpodobně možné. 

V případě tohoto prodlužování životnosti bude neoddělitelnou součástí stanovení 

nového systému diagnostiky kontrol s kratším intervalem a důkladnou lokalizací 

inspekčních činností do oblasti SK a TOO svarových spojů. Jako další možnost 

prodloužení plánované životnosti se pak jeví snížit provozní parametry, čímž se 

dosáhne snížení degradační teploty a napětí ve stěně potrubí a ve výsledku se tak 

zpomalí probíhající degradační procesy. 

 

7.2 Praktická aplikovatelnost výsledků 

Výsledky získané při řešení disertační práce lze aplikovat v provozní praxi 

nejen u nově budovaných nadkritických bloků tepelných elektráren, ale i například 

v zařízeních petrochemického průmyslu. Zkoumané 9% Cr martenzitické oceli se 

ve zmíněných zařízeních používají pro parovodní potrubí, součásti kotlů či 

teplosměnných ploch. Dlouhodobé provozování za zvýšené teploty způsobuje 

degradaci materiálových vlastností, které ovlivňují životnost daných komponent. 

Předložená práce udává přehled o degradaci mikrostrukturních a mechanických 

vlastností svarových spojů 9% Cr martenzitických ocelí. Výstupy kinetických 

závislostí mechanických vlastností, korelační vztahy mechanických vlastností 

s tvrdostí, zpřesnění MKP modelování svarových spojů a popis rozvoje precipitace 

částic mohou provozovatelům energetických zařízení sloužit jako podklad při 

hodnocení životnosti provozovaných zařízení.  

 

7.3 Návrh pro další studium dané problematiky 

Provedené experimentální práce na orbitálních svarových spojích do úzkého 

úkosu 9% Cr martenzitických žáropevných ocelí přineslo mnoho poznatků 

o chování po dlouhodobých laboratorních expozicích bez napětí v prostředí na 

vzduchu při různých teplotách a krátkodobých a středně dobých creepových 

zkouškách.  Z výsledků práce však vyvstaly další otázky, na které z výsledků práce 

zatím nelze odpovědět:  
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• je nezbytné prohloubit poznatky o vlivu Lavesovy fáze na nukleaci 

creepového kavitačního poškození. Zjistit kritickou velikost částic 

Lavesovy fáze pro nukleaci creepových kavit. Tato znalost může hrát 

výraznou roli při predikci zbytkové životnosti a vzniku trhlin typu IV 

v tepelně ovlivněné oblasti svarových spojů 9% Cr martenzitických ocelí, 

• stanovit kinetiku hrubnutí karbidů M23C6, případně karbonitridů vanadu 

MX v jednotlivých pásmech tepelně ovlivněné oblasti svarových spojů 

v různých stavech umělého stárnutí případně po creepových expozicích, 

• ověřit vliv degradačního stárnutí na změny modulu pružnosti 

a Poissonovy konstanty pro zpřesnění MKP simulací, 

• ověřit korelaci mezi tvrdostí a pevností u svarového spoje včetně 

stanovení příčin zvýšení pevnosti vůči tvrdosti.
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9 Seznamy 

9.1 Seznam použitých zkratek a symbolů 

BCC prostorově středěná kubická strukturní mřížka 

BSE zpětně odražené elektrony 

CALPHAD metoda CALculation of PHAse Diagrams 

Da stav degradace 650 °C/12 600 h 

Db stav degradace 675 °C/12 600 h 

Dc stav degradace 700 °C/12 600 h 

Ec stav degradace 700 °C/15 000 h 

EDS energiově disperzní mikroanalýza 

EPRI Electric Power Research Institute 

FCC plošně středěná kubická strukturní mřížka 

GTAW (TIG) obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu 

LM světelná mikroskopie 

LZ  linie ztavení 

MKP metoda konečných prvků 

MMAW ruční obloukové svařování obalenou elektrodou 

OD vnější průměr trubky 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

Pa stav degradace 650 °C/5 000 h 

PC poloha svařování - svislá osa trubky 

PČP (angl. IC) pásmo částečné překrystalizace 

PK poloha svařování - vodorovná osa trubky 

PN (angl. FN) pásmo normalizace 

PP (angl. CG) pásmo přehřátí 

Qc stav degradace 700 °C/25 000 h 

RUS rezonanční ultrazvuková spektroskopie 

SAW automatické svařování pod tavidlem 

SD směrodatná odchylka 

SE sekundární elektrony 
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SEM řádkovací elektronová mikroskopie 

SK svarový kov 

Ta stav degradace 650 °C/30 000 h 

Tb stav degradace 675 °C/30 000 h 

TEM transmisní elektronová mikroskopie 

TIG metoda svařování netavící se elektrodou v inertním plynu 

TOO (angl. HAZ) tepelně ovlivněná oblast 

TZ (angl. PWHT) tepelné zpracování 

UT ultrazvuková metoda 

VT vysokotlaký 

WPS welding procedure specification 

ZM základní materiál 

 

a [nm] mřížkový parametr částice 

A, A5 [%] tažnost 

a´ [nm] mřížkový parametr matrice 

Ac [-] materiálová konstanta 

b [-] Burgersův vektor 

C [-] konstanta Larsonova – Millerova parametru 

D0 [nm] střední velikost částic v čase t=0 

De [nm] průměr jednotlivých částic 

Dv [nm] střední průměr částic 

E [GPa] modul pružnosti v tahu 

FA [%] podíl houževnatého lomu 

G [Pa] modul pružnosti ve smyku 

HV tvrdost podle Vickerse 

KCV [J·cm-2] vrubová houževnatost (V vrub) 

Kp [m3·s-1] konstanta ryhlosti hrubnutí částic 

KV [J] nárazová práce (V vrub) 

LMP [-] Larsonův – Millerův parametr 

Lv [nm] volná mezičásticová vzdálenost 

m [-] deformační koeficient při creepu 
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Mf [°C] Teplota konce martenzitické přeměny 

Moeq [hm. %] molybdenový ekvivalent 

Ms [°C] teplota martenzit start 

n [-] napěťový exponent při creepu 

Nv [-] počet částic v objemu 

P [nm2] plocha snímku 

Q [kJ·mol−1] aktivační energie 

R [J·mol-1·K-1] plynová konstanta 

R, R2 [-] koeficient determinace 

Rm [MPa] mez pevnosti  

Rp0,2 [MPa] smluvní mez kluzu 

t [h] čas 

T [K] termodynamická teplota 

tf [h] čas do lomu při creepu 

Tt [K] teplota tavení 

Vv [%] Objemový podíl částic 

X2 [-] test dobré shody 

Z [%] kontrakce 

α [-] konstanta 

Δb [mm] boční rozšíření 

δc [-] parametr mřížkové neshody 

휀̇ [s-1] rychlost creepu 

ε [%] deformace (prodloužení) 

σ [Pa] napětí 

σorowan [Pa] napětí pro šplh dislokace přes nekoherentním precipitátem 

τkr [Pa] skluzové napětí pro průchod dislokace koherentním precipitátem 

τm [Pa] skluzové napětí matrice 
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Postup výpočtu kvantitativní stereologie částic 

V případě logaritmicko-normálního rozdělení velikosti částic, které je 

obvyklé v případě postupné dlouhodobé nukleace sekundárních částic, je 

záhodno použít výpočet předpokládající několik monodisperzních 

mikrostrukturních systémů [A1]. Výhodou je diferencované hodnocení částic 

v několika velikostních třídách, kde se hodnotí každá velikostní třída odděleně 

včetně výpočtu počtu částic v objemu. Pro převod naměřených dat do objemu 

byla zvolena metoda převrácených průměrů (metoda momentů) vyvinutá 

Saltykovem pro několik monodisperzních sférických částic [A1]. Tato metoda 

umožňuje rozdělení až do 15 velikostních tříd. Pro výpočet obsazenosti hranic 

byla použita modifikace předchozí metody podle Saxla [A1], která byla vyvinuta 

pro sférické částice na hranicích zrn. 

 Nejprve byly pomocí obrazové analýzy naměřeny velkosti De a počty částic 

N uvnitř a na hranicích zrn. V případě hodnocení částic na hranicích zrn byla 

měřena celková délka hranic B (na vyhodnocovaném snímku), počet průsečíků I 

mezi hranicemi a zvolenou mřížkou (2 µm rozteč) a délka Le všech částic zabírající 

hranice, tyto délky představují vzájemné průsečíky částic s hranicemi zrn. Poté 

byly naměřené ekvivalentní průměry De a délky Le rozděleny do n tříd (maximálně 

15). Minimální velikost měřených částic byla zvolena na 60 nm s ohledem na 

rozlišení pořízených snímků z elektronového mikroskopu. Naměřená data byla 

následně přepočítána pomocí aritmetických průměrů a momentů v různých 

stupních, které byly využity pro převod hodnocených parametrů 

z dvourozměrného na třírozměrný prostor, viz Rov. (A1) až Rov. (A4): 

  𝜇−1(𝑥𝑒) =
1

∑ 𝑚𝑖
𝑛
𝑖

∑ (𝑚𝑖 ∙
1

𝑥𝑖
)𝑛

𝑖  , 
Rov. (A1) 

 𝜇1(𝑥𝑒) =
1

∑ 𝑚𝑖
𝑛
𝑖

∑ (𝑚𝑖 ∙ 𝑥𝑖)𝑛
𝑖  , 

Rov. (A2) 

 𝜇2(𝑥𝑒) =
1

∑ 𝑚𝑖
𝑛
𝑖

∑ (𝑚𝑖 ∙ 𝑥𝑖
2)𝑛

𝑖  , 
Rov. (A3) 

 𝜇3(𝑥𝑒) =
1

∑ 𝑚𝑖
𝑛
𝑖

∑ (𝑚𝑖 ∙ 𝑥𝑖
3)𝑛

𝑖  . 
Rov. (A4) 
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x – reprezentuje De a Le [µm] 

mi – počet částic v třídě i 

n – počet tříd i 

Střední velikost částic v objemu je dle článku [A1] definována jako 

převrácená hodnota prvního inverzního momentu tříděných ekvivalentních 

průměrů µ-1(De) (Rov. A1) násobeného π/2, viz Rov. A5. Tato rovnice reflektuje 

předpoklad, že pozorované řezy částic na snímcích jsou menší nebo rovné jejich 

skutečné velikosti. Výsledná hodnota je tedy vždy přibližně o třetinu větší než je 

měřený ekvivalentní průměr ve 2D prostoru. 

   𝐷𝑉 =
𝜋

2
[𝜇−1(𝐷𝑒)]−1 Rov. (A5) 

 

DV – střední velikost částice v objemu [µm] 

µ-1(De) – první inverzní moment měřeného průměru [µm] 

 

Počet částic v objemu byl vypočten jako vážený součet plošných hustot 

částic v jednotlivých skupinách pomocí vážených koeficientů, viz Rov. (A6) a (A7). 

Vážené koeficienty byly převzaty z [A1]. 

 

   𝑁𝐴𝑖 =
𝑚𝑖

∑ 𝑚𝑖
𝑛
𝑖

∙
𝑁

15 ∙ 𝑃
 Rov. (A6) 

 𝑁𝑉 = ∑
1

∆
(𝑘𝑖 ∙ 𝑁𝐴𝑖 + 𝑘𝑖+1 ∙ 𝑁𝐴𝑖+1 + ⋯ + 𝑘𝑛 ∙ 𝑁𝐴𝑛)

𝑛

𝑖

 Rov. (A7) 

 

NV – počet částic v objemu [µm-3] 

NAi – plošná hustota částic v třídě i 

ki – vážený koeficient z [A1] 

P – plocha jednoho vyhodnocovaného snímku [µm2] 

N – počet částic na vyhodnocovaném snímku 
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Střední hodnota volné mezičásticové vzdálenosti byla vypočtena dle Rov. 

(A8).  

   𝐿𝑉 =
1

2
[√𝐷𝑉 ∙ 𝑁𝑉]

−1
 Rov. (A8) 

 

LV – volná mezičásticová vzdálenost [µm] 

 

Objemový podíl částic byl vypočítán za použití druhého momentu tříděných 

ekvivalentních průměrů µ2(De), viz Rov. (A3), dle Rov. (A9). 

   
𝑉𝑉 =

𝜋

4
𝜇2(𝐷𝑒) ∙

𝑁

15 ∙ 𝑃
∙ 100 Rov. (A9) 

 

VV – objemový podíl částic [%] 

µ2(De) – druhý moment měřeného průměru 

ki – vážený koeficient 

P – plocha jednoho vyhodnocovaného snímku [µm2] 

N – počet částic na vyhodnocovaném snímku 

 

Kromě kvantitativního výpočtu částic v objemu (bez závislosti na tom, zda 

jsou částice na hranicích zrn, či ne) bylo také provedeno kvantitativní hodnocení 

částic umístěných na hranicích zrn a martenzitických latí. V tomto postupu 

výpočtu byl nejprve vypočítán průměrný počet částic na jednotku délky hranice, 

viz Rov. (10). Poté byly vypočteny stereologické parametry průměrné 

mezičásticové vzdálenosti na hranicích v objemu, obsazenost hranic v rovině a 

obsazenost hranic v objemu, viz Rov. (A10) až (A13) 

   
𝑁𝑇 =

𝑁

𝐵
 Rov. (A10) 

 𝐿𝐵 = 𝜇−1(𝐿𝑒) ∙
1

𝑁𝑇
 Rov. (A11) 

 𝐴𝐵 = 𝜇1(𝐿𝑒) ∙ 𝑁𝑇 ∙ 100 Rov. (A12) 

 𝑉𝐵 =
𝜋

3
𝜇3(𝐿𝑒) ∙ 𝑁𝑇 ∙ 𝐼 ∙ 100 Rov. (A13) 
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NT – průměrný počet částic na jednotku délky hranice [µm-1] 

B – délka hranic [µm] 

N – počet částic na hranicích 

LB – průměrná volná mezičásticová vzdálenost na hranicích[µm] 

µ-1(Le) – první inverzní moment mezičásticové vzdálenosti 

AB – obsazenost hranic v rovině [%] 

µ1(Le) – první moment mezičásticové vzdálenosti 

VB – obsazenost hranic v objemu [%] 

µ3(Le) – třetí moment mezičásticové vzdálenosti 

 

Průměrná volná mezičásticová vzdálenost na hranicích zrn představuje 

střední délku úseku, který je neobsazen částicemi. Je to délka volné hranice mezi 

dvěma částicemi. Není zde uvažován přepočet velikosti částice do 

trojrozměrného prostoru jako v případě hodnocení částic v objemu. 
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Tab. B1 Stereologie Lavesovy fáze v TOO a ZM svarového spoje P91-P92 na straně oceli P92 

v různých stavech expozice při 650 °C 

Expozice Místo Dv [µm] Nv [µm-3] Lv [µm] Vv [%] 

5 000 h 
TOO 

PP 0,376 ± 0,01 0,624 ± 0,07 1,013 ± 0,03 2,006 ± 0,25 

PN 0,351 ± 0,01 1,031 ± 0,05 0,832 ± 0,02 2,426 ± 0,19 

PČP 0,348 ± 0,01 1,050 ± 0,03 0,828 ± 0,02 2,579 ± 0,12 

ZM P92 0,391 ± 0,01 0,629 ± 0,03 1,008 ± 0,02 2,060 ± 0,14 

10 000 h 
TOO 

PP 0,421 ± 0,01 0,447 ± 0,03 1,152 ± 0,01 2,508 ± 0,19 

PN 0,431 ± 0,01 0,477 ± 0,02 1,102 ± 0,01 2,347 ± 0,12 

PČP 0,478 ± 0,01 0,44 ± 0,02 1,090 ± 0,02 2,829 ± 0,14 

ZM P92 0,439 ± 0,01 0,408 ± 0,03 1,181 ± 0,01 2,196 ± 0,21 

30 000 h 
TOO 

PP 0,450 ± 0,01 0,390 ± 0,02 1,194 ± 0,03 1,593 ± 0,24 

PN 0,470 ± 0,01 0,587 ± 0,03 0,952 ± 0,02 3,420 ± 0,27 

PČP 0,514 ± 0,01 0,456 ± 0,02 1,033 ± 0,03 3,269 ± 0,11 

ZM P92 0,487 ± 0,01 0,307 ± 0,02 1,293 ± 0,05 1,681 ± 0,17 
 

Tab. B2 Výsledky zkoušek tahem svarových spojů P91-P91 a P91-P92 při teplotě 21 °C  a 600 °C 

Svar Stav T [°C] 
(Rp0,2) 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

(A5) 

[%] 

(Z) 

[%] 
Lom 

P91-P91 

VS 

21 

503 680 21,7 77,8 typ IV 

650 °C/5.103 h 489 662 18,5 77,6 typ IV 

650 °C/104 h 464 652 16,8 67,6 typ IV 

650 °C/3.104 h 472 643 18,6 66,1 typ IV 

675 °C/104 h 455 629 24,4 71,7 typ IV 

700 °C/104 h 455 629 24,4 71,7 SK 

700 °C/3.104 h 337 502 16,5 69,1 SK 

VS 

600 

298 305 25,7 91,4 typ IV 

650 °C/5.103 h 275 293 28,6 89,4 typ IV 

650 °C/104 h 257 282 31,2 91,3 typ IV 

650 °C/3.104 h 288 301 26,5 90,4 typ IV 

675 °C/104 h 276 296 28,5 88,5 typ IV 

700 °C/104 h 221 240 18,0 82,5 SK 

700 °C/3.104 h 214 235 20,5 88,1 SK 

P91-P92 

VS 

21 

495 642 18,5 77,8 P91- IV 

650 °C/5.103 h 477 620 18,7 78,0 P91- IV 

650 °C/104 h 447 612 18,7 75,5 P91- IV 

650 °C/3.104 h 463 608 18,3 75,2 P91- IV 

675 °C/104 h 474 618 18,0 76,1 P91- IV 

700 °C/104 h 342 513 13,7 53,9 SK 

700 °C/1,5.104 h 364 519 8,0 26,2 SK 

700 °C/2,5.104 h 286 460 15 46,2 SK 

VS 

600 

278 289 20,5 91,5 P91- IV 

650 °C/5.103 h 258 275 22,9 92,0 P91- IV 

650 °C/104 h 278 294 19,6 89,1 P91- IV 

650 °C/3.104 h 289 301 20,5 91,6 P91- IV 

675 °C/104 h 303 319 18,3 87,8 P91- IV 

700 °C/104 h 209 241 17,2 85,3 SK 

700 °C/1,5.104 h 217 232 18,5 90,3 SK 
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Tab. B3 Výsledky zkoušek rázem v ohybu svarových spojů P91-P91 a P91-P92 

Svar Stav Označení 
Teplota 

[°C] 

KV 

[J] 

KCV 

[Jcm-2] 

Δb 

[mm] 

FA 

[%] 

P91-P91 

výchozí stav 
VWT 0/2 

20 

85 106 1,00 45 

VWT 0/29 50 63 0,65 25 

650 °C/5.103 h 
VWT 0/2 78 98 1,09 40 

VWT 0/2 78 98 0,91 40 

650 °C/104 h 

VWT 0/2 61 77 0,32 30 

VWT 0/15 26 33 0,38 20 

VWT 0/29 14 18 0,19 10 

650 °C/3.104 h 

VWT 0/2 19 24 0,37 21 

VWT 0/15 17 21 0,4 30 

VWT 0/29 18 23 0,43 30 

675 °C/104 h 

VWT 0/2 26 33 0,49 34 

VWT 0/2 20 25 0,35 39 

VWT 0/15 17 21 0,27 30 

700 °C/104 h 

VWT 0/2 18 18 0,32 30 

VWT 0/2 16 20 0,32 21 

VHT 0/15 76 96 1,26 37 

VWT 0/29 13 16 0,32 5 

P91-P92 

výchozí stav 
VWT 0/2 37 46 0,50 20 

VWT 0/15 195 248 2,28 100 

650 °C/5.103 h 
VWT 0/2 53 66 0,81 30 

VWT 0/15 54 67 0,68 30 

650 °C/104 h 
VWT 0/2 26 33 0,41 30 

VWT 0/15 27 34 0,41 30 

650 °C/3.104 h 
VWT 0/2 26 33 0,43 35 

VWT 0/15 22 28 0,42 20 

675 °C/104 h 
VWT 0/2 45 57 0,68 40 

VHT 0/15 66 83 0,91 45 

700 °C/104 h 
VWT 0/2 14 17 0,34 21 

VWT 0/15 18 23 0,36 39 

700 °C/2,5.104 h 

VWT 0/2 14 18 0,4 10 

VWT 0/2 22 27 0,47 25 

VWT 0/15 17 21 0,48 21 

VWT 0/15 10 13 0,32 0 
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Tab. B4 Výsledky creepových zkoušek při teplotě 600 °C svarového spoje P92-P92(1) v poloze PK 

ve výchozím stavu po TZ po svaření [102] 

TEPLOTA NAPĚTÍ 
ZKOUŠENÁ 

OBLAST SVARU 

DOBA DO 

LOMU 
PRODLOUŽENÍ 

MINIMÁLNÍ 

RYCHLOST 

CREEPU 

[◦C]   [MPa] 
 

ft [h] f  [%] m  [s-1] 

      

600 120 kořen 10 521,0 4,1 3,0 × 10-10 

600 120 střed   8 707,1 3,7 3,7 × 10-10 

      

600 130 střed   6 558,7 4,0 4,4 × 10-10 

      

600 140 kořen   4 619,6 6,6 8,2 × 10-10 

600 140 střed   1 798,2* 9,3 3,6 × 10-9 

600 140 střed   3 485,5 8,4 1,4 × 10-9 

600 140 koruna   3 414,7 8,3 1,4 × 10-9 

      

600 160 kořen     377,2 10,1 2,2 × 10-8 

600 160 kořen     312,8 10,9 2,5 × 10-8 

600 160 střed     248,3 11,4 3,6 × 10-8 

600 160 střed     308,5 10,4 2,4 × 10-8 

600 160 koruna     426,8 11,2 2,0 × 10-8 

600 160 koruna     431,1 10,3 1,8 × 10-8 

      

600 200 kořen       16,08 11,6 5,5 × 10-7 

600 200 střed       17,00 12,6 5,7 × 10-7 

600 200 koruna       18,31 10,9 4,8 × 10-7 

      

600 250 střed         0,64 11,9 1,5 × 10-5 

      
* předčasný lom vzorku 
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Tab. B5 Výsledky creepových zkoušek při teplotě 650 °C svarového spoje P92-P92(1) v poloze PK 

ve výchozím stavu po TZ po svaření [102] 

TEPLOTA NAPĚTÍ 
ZKOUŠENÁ 

OBLAST SVARU 

DOBA DO 

LOMU 
PRODLOUŽENÍ 

MINIMÁLNÍ 

RYCHLOST 

CREEPU 

[◦C]   [MPa] 
 

ft [h] f  [%] m  [s-1] 

      

650 60 střed 9 313,2 2,6 1,8 × 10-10 

      

650 75 střed 3 758,4 2,8 5,4 × 10-10 

650 75 koruna 2 068.6 2,3 1,2 × 10-9 

      

650 85 kořen 1 259,3 3,4 2,3 × 10-9 

650 85 střed 1 381,2 3,1 2,1 × 10-9 

650 85 koruna 1 343,2 2,9 2,0 × 10-9 

      

650 100 kořen 212,5 5,1 2,6 × 10-8 

650 100 kořen 650,7 4,7 9,2 × 10-9 

650 100 střed 317,1 6,2 1,5 × 10-8 

650 100 střed 572,9 5,5 9,6 × 10-9 

650 100 koruna 477,8 4,8 1,0 × 10-8 

650 100 koruna 626,8 4,1 8,3 × 10-9 

      

650 125 kořen 38,7 9,6 2,3 × 10-7 

650 125 střed 39,6 9,7 2,2 × 10-7 

650 125 koruna 38,2 10,7 2,4 × 10-7 

      

650 150 kořen 5,28 11.9 2,1 × 10-6 

650 150 střed 5,79 12,5 2,0 × 10-6 

650 150 koruna 5,18 11,2 2,1 × 10-6 

      

650 175 střed 1,05 13,5 1,2 × 10-5 
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Tab. B6 Výsledky creepových zkoušek při teplotě 600 a 650 °C ze středu svarového spoje P91-P91 

v poloze PK (142) ve výchozím stavu po TZ po svaření [102] 

TEPLOTA NAPĚTÍ 
DOBA DO 

LOMU 
PRODLOUŽENÍ 

MINIMÁLNÍ 

RYCHLOST 

CREEPU 

[◦C]   [MPa] ft [h] f  [%] m  [s-1] 

     

600 75 9 109,4 2,2 1,3 × 10-10 

     

600 100 2 423,1 2,7 7,0 × 10-10 

     

600 120 1 507,9 3,9 2,1 × 10-9 

     

600 150 271,14 7,4 3,1 × 10-8 

     

600 175 48,50 10,7 2,3 × 10-7 

     

600 200 11,7 13,4 1,1 x 10-6 

     

     

650       25 > 27 110   

     

650       50 2 233,1 3,0 4,7 x 10-10 

     

650       75 2 83,95 3,9 1,0 x 10-8 

     

650 100 63,66 5,2 9,9 × 10-8 

     

650 150 3,11 11,4 3,9 × 10-6 

     

650 200 0,22 13,1 5,5 × 10-5 
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Tab. B7 Výsledky creepových zkoušek při teplotě 600 a 650 °C ze středu svarového spoje P91-P91 

v poloze PC (143) ve výchozím stavu po TZ po svaření [102] 

TEPLOTA NAPĚTÍ 
DOBA DO 

LOMU 
PRODLOUŽENÍ 

MINIMÁLNÍ 

RYCHLOST 

CREEPU 

[◦C]   [MPa] ft [h] f  [%] m  [s-1] 

     
600 75 7 640,1 1,6 1,5 × 10-10 

     

600 100 2 513,5 2,6 6,4 × 10-10 

     
600 150 302,37 6,7 2,4 × 10-8 

     
600 175 31,46 10,4 3,5 × 10-7 

     
600 200 7,52 11,6 1,5 × 10-6 

     
600 250 0,659 12,2 1,6 × 10-5 

     
650 75 284,12 3,2 9,2 × 10-9 

     
650 100 60,67 4,6 9,9 × 10-8 

     
650 150 3,18 10,7 3,7 × 10-6 

     
650 200 0,281 12,3 4,4 × 10-5 

 

Tab. B8 Výsledky creepových zkoušek při teplotě 600 a 650 °C svarového spoje P91-P91 v poloze 

PK (142) ve výchozím stavu po TZ po svaření [102] 

TEPLOTA NAPĚTÍ 
ZKOUŠENÁ 

OBLAST SVARU 

DOBA DO 

LOMU 
PRODLOUŽENÍ 

MINIMÁLNÍ 

RYCHLOST 

CREEPU 

[◦C]   [MPa] 
 

ft [h] f  [%] m  [s-1] 

      

600 75 kořen 5 881,4 4,0 7,5 × 10-11 

600 75 střed 9 109,4 2,2 1,3 ×10-10 

      

600 100 kořen 2 287,1 2,6 1,7 × 10-10 

600 100 střed 2 423,1 2,7 7,0 × 10-10 

      

600 120 kořen 1 240,6 4,5 2,5 × 10-9 

600 120 střed 1 507,9 3,9 2,1 × 10-9 

      
      

650 50 kořen 1 867,4 4,0 3,5 × 10-10 

650 50 střed 2 233,1 3,0 4,7 × 10-10 
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Tab. B9 Výsledky creepových zkoušek při teplotě 600 a 650 °C ze středu svarového spoje P91-P92 

v poloze PC ve výchozím stavu po TZ po svaření [102] 

TEPLOTA NAPĚTÍ 
DOBA DO 

LOMU 
PRODLOUŽENÍ 

MINIMÁLNÍ 

RYCHLOST 

CREEPU 

[◦C]   [MPa] ft [h] f  [%] m  [s-1] 

     
600 75 >17 295   

     
600 100 5 787,8 3,4 3,0 × 10-10 

     
600 120 889,20 4,3 3,4 × 10-9 

     
600 140 220,45 6,6 1,9 × 10-8 

     
600 160 52,01 8,0 8,4 × 10-8 

     
600 200 15,55 9,0 4,1 × 10-7 

     
600 250 0,177 8,7 2,9 × 10-5 

     
650 50 6 687,7 2,6 1,6 × 10-10 

     
650 60 1 826,2 2,9 7,9 × 10-10 

     
650 75 485,58 3,9 4,1 × 10-9 

     
650 100 65,07 4,6 5,2 × 10-8 

     
650 160 1,36 9,8 5,7 × 10-6 

     
 
Tab. B10 Výsledky creepových zkoušek při teplotě 600 a 650 °C svarového spoje P91-P92 v poloze 

PC ve výchozím stavu po TZ po svaření [102] 

TEPLOTA NAPĚTÍ 
ZKOUŠENÁ 

OBLAST SVARU 

DOBA DO 

LOMU 
PRODLOUŽENÍ 

MINIMÁLNÍ 

RYCHLOST 

CREEPU 

[◦C]   [MPa] 
 

ft [h] f  [%] m  [s-1] 

      
600 75 Kořen > 14 942   

600 75 Střed > 17 295   

      
600 100 kořen 4 434,1 4,3 9,8 × 10-11 

600 100 střed 5 787,8 3,3 3,0 × 10-10 

600 100 koruna 3 982,0 2,5 1,3 × 10-10 

      
600 120 kořen 689,1 5,5 1,2 × 10-9 

600 120 střed 889,2 4,3 3,4 × 10-9 

600 120 koruna 920,3 3,8 7,7 × 10-10 

      
      

650 50 kořen 2 404,4 5,0 6,6 × 10-10 

650 50 střed 6 687,7 2,6 1,6 × 10-10 

650 50 koruna 4 491,8 2,3 3,0 × 10-10 
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Tab. B11 Výsledky creepových zkoušek při teplotě 600 a 650 °C ze středu svarového spoje P91-

P92 v poloze PC po degradačním žíhání 650 °C/12 600 h [102] 

TEPLOTA NAPĚTÍ 
DOBA DO 

LOMU 
PRODLOUŽENÍ 

MINIMÁLNÍ 

RYCHLOST 

CREEPU 

[◦C]   [MPa] ft [h] f  [%] m  [s-1] 

     
600 100 2 676,22 2,8 5,7 × 10-10 

     
600 120 743,74 4,1 4,6 × 10-9 

     
600 140 169,26 6,3 2,8 × 10-8 

     
600 160 46,096 7,6 1,2 × 10-7 

     
600 200 4,439 9,1 1,5 × 10-6 

     
600 250 0,275 8,7 2,2 × 10-5 

     
     

650 50 3 351,86 3,1 4,7 × 10-10 

     
650 60 999,192 3,1 1,8 × 10-9 

     
650 75 315,813 4,0 8,9 × 10-9 

     
650 100 71,84 4,8 4,8 × 10-8 

     
650 160 1,201 8,6 5,9 × 10-6 
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Obr. C2 Makrostruktury a mikrostruktury jednotlivých oblastí homogenního svarového spoje 

P92-P92(1) ve výchozím stavu a po degradaci 650 °C/5 000 h 
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