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1. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY
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 ekonomickoekologickým 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 %. Proto nově
budované bloky tepelných elektráren již pracují při nadkritických
parametrech páry.
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 (9-12)% Cr feriticko-martenzitických ocelí. Jedním
z představitelů jsou oceli P91 a P92. Při aplikaci těchto ocelí je možné
redukovat projektované tloušťky trubek, čímž klesají náklady na
technologické operace, jako je ohýbání a svařování. Na druhou stranu tyto
žáropevné oceli mají stinnou stránku v podobě strukturní nestability. Dle již
publikovaných 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 celků.
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
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procesu svařování. Tato metoda nahrazuje původní metodu ručního svařování
obalenou elektrodou do klasického úkosu, která vyžadovala dlouhé časy
svařování a velké množství svarového kovu.
2. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE
Rešerše 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 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 minivzorků na diagnostické hodnocení stavu svarových spojů komponent
vysoko parametrických elektráren.
• Uvést možnosti prodloužení projektované životnosti
parametrických elektráren z 2,5x105 h na limitních 3,5x105 h.

vysoko

3. METODY ZPRACOVÁNÍ
3.1 Použité experimentální materiály
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.
V průběhu svařování byl dodržován předehřev základních materiálů
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v rozmezí teplot 200 až 250 °C a teplota interpass byla dodržována v rozmezí
200 až 300 °C. Bezprostředně po svaření bylo provedeno tepelné zpracování
po svaření při teplotě 755 °C (760 °C) po dobu 3 h (4 h), v závislosti na typu
svarového spoje.
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 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. Přehled laboratorního izotermického
žíhání jednotlivých svarových spojů je uveden v Tab. 1, v závorkách je
uvedeno označení degradovaných stavů. Po ukončení expozic byly výřezy
svarů vyjmuty z pece a volně ochlazeny na vzduchu. Poté následoval rozřez
na metalografické pile na polotovary pro hodnocení mikrostrukturních a
mechanických vlastností.
Přehled laboratorního izotermického žíhání svarů
Svarový spoj
T [°C]
Doba expozice [h]
650 5 000 (1Pa), 12 600 (1Da), 30 000 (1Ta)
Homogenní svar
675 12 600 (1Db), 30 000 (1Tb)
P91-P91
700 12 600 (1Dc), 25 000 (1Qc)
Homogenní svar
650 5 000 (2Pa)
P92-P92(1)
650 5 000 (3Pa), 12 600 (3Da), 30 000 (3Ta)
Heterogenní svar
675 12 600 (3Db), 30 000 (3Tb)
P91-P92
700 12 600 (3Dc), 15 000 (3Ec), 25 000 (3Qc)
3.2 Použité experimentální metody
•

Metody studia mikrostrukturních změn

Mikrostrukturní změny vyvolané laboratorními expozicemi byly pozorovány
pomocí světelné a elektronové skenovací (SEM) a transmisní mikroskopie
(TEM). Pro stanovení chemického složení jednotlivých strukturních fází bylo
provedeno lokální měření pomocí EDS analýzy. 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.
Pozorování v režimu BSE bylo provedeno z důvodu sledování precipitace
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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.
•

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. Z důvodu měření lokálních mechanických vlastností skrze
jednotlivé oblasti homogenního svarového spoje z oceli P91 byly dále
provedeny zkoušky tahem na plochých miniaturizovaných tělesech s rozměry
dříku 2x2 mm. Svarový spoj byl pomocí vodního paprsku (zamezení
tepelného ovlivnění) rozřezán na 9 plátků o tloušťce 2 mm. Výsledky těchto
zkoušek byly použity jako vstupní hodnoty pro MKP modelování svarových
spojů. Z důvodu zpřesnění hodnot mechanických vlastností skrze tepelně
ovlivněnou oblast (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. Vzhledem
k tloušťce tahového tělíska 0,5 mm se podařilo do TOO homogenního
svarového spoje P92-P92(2) umístit až 6 zkušebních tělísek. Dále byla
simulována jednotlivá pásma TOO pomocí zařízení GLEEBLE. Ovšem
nutným vstupem pro tuto simulaci byly teplotní cykly, které byly získány
záznamem teplot v průběhu svařování. V průběhu svařování byl proveden
záznam teplotních cyklů pomocí 10 termočlánků umístěných
v odstupňovaných vzdálenostech od linie ztavení (0,5 až 3 mm).
•

MKP model orbitálního svarového spoje

Na základě měření lokálních mechanických vlastností orbitálního svarového
spoje byl vytvořen MKP model svarového spoje, který nenahlíží na svarový
spoj jako na homogenní materiál, ale jako na soustavu různých materiálů,
jejichž mechanické vlastnosti se ve směru osy trubky mění.
4. VÝSLEDKY
4. 1 Mikrostrukturní degradace
Mikrostrukturní změny a stabilita mikrostruktury jsou kritickými faktory,
ovlivňujícími creepovou životnost 9% Cr 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.
Experimentálně bylo zjištěno, že v případě mikrostruktury výchozího stavu
oceli P92 (obdobně i u P91) jsou nejen hranice primárních austenitických zrn,
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ale i hranice subzrn a popouštěných martenzitických latí lemovány sítí
karbidů chromu M23C6, k jejichž precipitaci došlo buď v průběhu tepelného
zpracování trubky [4] nebo v průběhu tepelného zpracování po svaření [5].
Dále byly převážně uvnitř martenzitických latí a subzrn pozorovány jemné
karbonitridy (V, Nb) typu MX. 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. Pozorované mikrostruktury
jsou v souladu, s již publikovanými výsledky na obdobné trubce z P92 [6].
Laboratorní expozice při teplotě 650 °C po dobu 5 000 a 12 600 h neměly
z hlediska mikrostrukturních změn 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 pouze 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. Důsledkem popouštění je klesající podíl karbidů M 23C6 vůči stavu po
tepelném zpracování (TZ) po svaření, spojený s jejich hrubnutím především
na hranicích zrn. Analýza pomocí TEM prokázala, že po expozici
650 °C/12600 h jsou stále zachované martenzitické laťky, dále dochází
k mírnému hrubnutí precipitátů M23C6 na hranicích zrn (velikost cca 500 nm),
viz Obr. 1a. 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. 1b. Přítomnost Z-fáze pozorována nebyla.

a) Fáze M23C6 na hranicích latěk
b) Lavesova fáze Fe2(Mo, W)
Struktura oceli P92 v degradovaném stavu 650 °C/12 600 h
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Delší expozice po dobu 30 000 h vede k výraznému popouštění martenzitické
mikrostruktury TOO převážně na straně oceli P91. V jemnozrnném pásmu
normalizace (PN) TOO lze pozorovat oblasti tvořené čistě feritickým zrnem
(s velikostí původního austenitického zrna) a karbidickou disperzí, viz Obr. 2.
Podrobnější studium mikrostruktury těchto zhrublých oblastí prokázalo, že
kromě zhrubnutí velikosti zrn zároveň došlo i k výraznému zhrubnutí karbidů
chromu M23C6.
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. 3.

Mikrostruktura svaru P91-P92 po expozici 650 °C/30 000 h
(červená čerchovaná čára - hranice zrn a subzrn)
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Mikrostruktura svaru P91-P92 po expozici 700 °C/25 000 h
(červená čerchovaná čára - hranice zrn a subzrn)
Na Obr. 4 a Obr. 5 je zobrazen postup hrubnutí karbidů typu M 23C6
s výskytem karbidů zřejmě typu M7C4 v průběhu teplotních expozic při
různých teplotách a časech v jemnozrnném pásmu PN TOO oceli P91 a P92.
V případě jemných precipitátů karbonitridů (V, Nb) typu MX, které tvoří
hlavní překážku pro pohyb mobilních dislokací [7], nebyla v průběhu
laboratorních expozic zjištěna dodatečná precipitace a jejich zhrubnutí.
Obdobných výsledků bylo dosaženo i v publikacích jiných autorů [8].
Naopak v případě částic karbidů chromu M23C6 na hranicích zrn dochází
v průběhu teplotních expozic k jejich hrubnutí a následné koalescenci. Dle
článku [9] může takovéto oslabování hranic zrn negativně působit ve smyslu
snadnější migrace subhranic, výsledného růstu subrzn a v součinnosti
s Lavesovou fází k nukleaci creepových kavit [10], tzn. snižování creepové
odolnosti.
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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
v jemnozrnném pásmu PN TOO oceli P91 (žádné částice Lavesovy fáze)

VS

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

700 °C/ 12 600 h

Hrubnutí karbidů M23C6 v jemnozrnném pásmu PN TOO oceli P92
(částice Lavesovy fáze jsou označeny šipkou)
Lavesova fáze byla detekována v oceli P92 po dlouhodobém laboratorním
žíhání bez napětí. V případě heterogenního svarového spoje P91-P92 probíhá
intenzivní precipitace Lavesovy fáze zejména v prvních 5 000 h laboratorní
expozice při 650 °C, 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 pásma přehřátí (PP) a PN TOO byl pozorován vyšší
počet a objemový podíl Lavesovy fáze ve srovnání se základním materiálem
(ZM) a pásmem částečné překrystalizace TOO. V dalších etapách laboratorní
expozice dochází k procesu hrubnutí částic Lavesovy fáze a ke snižování
jejich počtu. S rostoucím expozičním časem dochází ke snižování počtu
částic spojeného s jejich hrubnutím. Výstup práce autorů Xue Wang a kol.
[11], 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 literatuře [12] převládá názor, že precipitace Lavesovy fáze přispívá
k degradaci creepových vlastností oceli P92 především tím, že ochuzuje tuhý
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roztok o W, případně Mo, a tím snižuje vliv substitučního zpevnění matrice.
Publikace [10] 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 laboratorně izotermicky degradovaném (bez napětí) heterogenním
svarovém spoji P91-P92, kde byla pozorována souvislost precipitace
Lavesovy fáze s creepovým kavitačním porušením oceli P92. V článku [13]
byly publikovány výsledky o dalším vlivu Lavesovy fáze, kterým je vliv na
pokles vrubové houževnatosti a posunu přechodové teploty směrem ke
kladným hodnotám. Literární články [14] a [15] 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.
•

Kinetika hrubnutí Lavesovy fáze v TOO svarového spoje

Pro popis kinetiky hrubnutí Lavesovy fáze v ZM a TOO oceli P92 byl použit
Ostwaldův mechanismus hrubnutí [12]. Na Obr. 6 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. Lavesova fáze hrubne
nejrychleji v pásmu PP TOO (Kp = 117x10-30 m3/s). Naopak nejpomalejší
hrubnutí Lavesovy fáze vykazuje PČP TOO (Kp = 60x10-30 m3/s) a ZM
(Kp=49,1 x 10-30 m3/s).
Autoři Xue Wang a kol. [16] 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 difúze, ale difúze po hranicích zrn, jelikož
je energeticky méně náročná. Dalším poznatkem je, že v důsledku teplotních
cyklů, při kterých jednotlivé oblasti TOO v průběhu svařování vznikaly,
dochází ke změně rychlosti hrubnutí Lavesovy fáze, viz Obr. 7. 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
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trend pozoroval i autor Wang [16] 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 380x10-30 m3/s) hrubne rychleji
než v ZM (Kp=372x10-30 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 [16] pro
krátkodobé expozice do 5 000 h se zde stanovenými konstantami K p 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.

Hrubnutí Lavesovy fáze v TOO oceli P92 při 650 °C

Průběh konstanty Kp pro Lavesovu fázi v TOO oceli P92
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4.2 Degradace mechanických vlastností
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 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. Výsledkem jsou grafické závislosti jednotlivých
mechanických vlastností v závislosti na hodnotě Larsonova-Millerova
parametru, viz Obr. 8.

b) Rp0,2 a Rm při 600 °C

a) Rp0,2 a Rm při 20 °C

c)

A a Z při 20 °C

d) A a Z při 600 °C
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f) KCV při 20 °C (SK)
e) HV10
Parametrické zpracování změn mechanických vlastností v průběhu
izotermických laboratorních expozic při teplotách (650, 675 a 700) °C
V případě vrubové houževnatosti KCV (Obr. 8f) 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. 8e, je projev mikrostrukturního vývoje v těchto
martenzitických ocelích, který se odráží i na výsledcích pevnostních
charakteristik celých svarových spojů, viz Obr. 8a,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. 8e. Důvodem je zhrubnutí
mikrostruktury v těchto oblastech.
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.
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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. 9

a) Rp0,2 a Rm při 20 a 600 °C

c)
•

b) KCV při 20 °C

A a Z při 20 °C
d) A a Z při 600 °C
Korelace pevnostních charakteristik s tvrdostí

Hodnocení creepových vlastností

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 [18] a [19], které uvádí výsledky creepových zkoušek pro
ručně provedené svarové spoje. Na Obr. 91 je zobrazeno porovnání
homogenních svarových spojů oceli P92. Do grafu byl následně vynesen stav
odpovídající plánované životnosti 2,5 x 105 hodin (černá čerchovaná čára),
přičemž byly uvažovány provozní podmínky nadkritického bloku Elektrárny
Ledvice (vnitřním přetlakem páry 28 MPa při teplotě 600 °C). Červenou
čerchovanou čarou je vyznačen stav odpovídající stejným provozním
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parametrům, ale času provozu 3,5 x 10 5 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 10 5 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.

Porovnání creepových charakteristik ZM, ručních a orbitálních
svarů oceli P92
4.3 MKP model svarového spoje
K 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.
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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 a měření modulu pružnosti ZM, TOO a SK pomocí metody
RUS.
Výpočet rozložení napětí provedený pro vnitřní přetlak 28 MPa a teplotu
600 °C ukazuje na rozdíly nejen v maximech napětí, ale i v poloze špiček
napětí, viz Obr. 11 a Obr. 12. 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. 12. 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. 11 a
Obr. 12. 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).

Výpočet s nehomogenním
materiálem a reálnou geometrií

Výpočet s homogenním
materiálem a reálnou geometrií
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5. ZÁVĚR
Na základě experimentálních výsledků byly popsány tři majoritní degradační
jevy mikrostruktury orbitálních svarový spojů. 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. Druhým degradačním jevem je
precipitace sekundárních fází jako jsou hrubé částice typu M 7C4 a křehká
intermetalická Lavesova fáze Fe2(Mo, W). Lavesova fáze v oceli P92
precipituje přednostně na hranicích zrn a martenzitických latí v ZM i TOO.
Počet částic a objemový podíl částic Lavesovy fáze v oceli P92 v oblastech
blíže linii ztavení jsou vyšší, než je tomu 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. 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. 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.
Dále 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.
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 zvýšených
teplotách bez napětí. 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 po tloušťce stěny
svarových spojů. Vliv technologie orbitálního svařování na creepovou
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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. Výsledkem je srovnatelná či mírně vyšší creepová odolnost orbitálních
svarových spojů při vyšších hodnotách LMP parametru.
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.
Pro odhad časové pevnosti orbitálních svarových spojů ocelí P91 a 92 byly
z napěťových závislostí Larsonova-Millerova parametru získány rovnice, na
jejichž základě můžeme odhadovat časové pevnosti daných svarových spojů
pro stanovené provozní podmínky. 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 LarsonovaMillerova parametru dosaženo přibližně po 3,2.105 h. Prodloužení
projektované životnosti vysoko parametrických elektráren z 2,5.105 h
k limitní hodnotě 3,5.105 h bude tak 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.
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Anotace
Při posuzování životnosti energetických zařízení jsou kontrolovány
nejexponovanější místa, kterými jsou v případě vysokotlakých parovodů
např. svarové spoje, ohyby a tvarovky. Disertační práce se zabývá
hodnocením životnosti parovodních systémů z hlediska výzkumu
mikrostrukturní degradace a degradace mechanických vlastností orbitálních
svarových spojů do úzkého úkosu 9% Cr martenzitických ocelí P91 a P92.
Orbitální svařování do úzkého úkosu 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. Degradovaných stavů svarových spojů bylo dosaženo
izotermickým laboratorním žíháním bez napětí při 650, 675 a 700 °C po dobu
až 30 000 h a pomocí creepových zkoušek při 600 a 650 °C. Mikrostrukturní
degradace jednotlivých oblastí svarů (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 bloků elektráren.
Summary
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 and
bends. 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 of 9% Cr creep
resistant steels P91 and P92. Degraded states of welds were achieved by
isothermal laboratory annealing without stress at 650, 675 and 700 °C for up
to 30,000 h and by creep tests at 600 and 650 °C. Microstructural degradation
of individual regions of welds was described by various experimental
methods (light microscopy, transmission and scanning electron microscopy
with EDS). 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.
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