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1. Experiment 
 

Pro zmapování struktury předkládaného materiálu byly 
provedeny metalografické analýzy pomocí kterých bylo mož-
né  stanovit  charakter  porušení.  Metalografie  zkoumaného 
objemu materiálu  se věnovala oblastem, které  navazovaly na 
porušení. V těchto lokalitách byla také provedena chemická 
analýza prvků.  

Z vybraných hydraulických prvků (obr. 1), které byly 
více (vz. 1) nebo poměrně málo korozně degradované (vz. 2), 
se připravil metalografický výbrus (obr. 2).  

Ocel byla strukturně hodnocená jako feritická, s velkým 
výskytem  cementitických  částic.  Velikost  cementitických 

aglomerátů byla různá a jejich rozložení ve struktuře nerovno-
měrné. Dále byla věnována pozornost detailnímu zkoumání 
oblastí, které byly vizuálně hodnocené jako lokality s povr-
chovým výskytem korozních zplodin (obr. 3, vz. 1), kde se 
korozní vliv projevil ve změně geometrie povrchu trubky. 
Korozní proces způsobil povrchovou změnu-vlnitost, nerov-
nost povrchu (obr. 3a). Dále hmotnostní úbytky z povrchu 
(obr. 3b), lze označit  jako stav změny geometrie tělesa. Tento 
mezní stav změny geometrie způsobuje zmenšení tloušťky 
stěn potrubí  a  vede následně  k  meznímu stavu porušení 
(obr. 4).  
 

V okolí trhliny provedená prvková chemická analýza 
měla prokázat jaké složení je daného materiálu a zda povrch 
sledovaného potrubí byl nějakým způsobem chráněný povr-
chovou úpravou. 

Z chemické analýzy vyplynulo, na základě příomnosti 
zbytkového zinku, že sledované trubky byly pravděpodobně 
žárově pozinkované (obr. 5). 
Ke komplexnímu hodnocení byla brána v úvahu i chemická 
analýza kapalného média ve vodovodním systému.   
 

Obr. 1. Výřezy z hydraulických systémů 

Obr. 2. Feritická struktura ocele (vzorek 1 a 2) s výskytem cemen-
titických částic 

Obr. 3. Korozní napadnutí vnitřní části trubky (vzorek č. 1) 

a 
 
 
b 

Obr. 4. Trhlina ve zkorodované oblasti (vzorek č. 1) 
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2. Diskuze výsledků 
  

Vzhledem k tomu, že kapalné médium (na základě che-
mickém rozboru vody z potrubí) bylo zatížené výskytem che-
mických prvků na bázi Ca, Na, S aj. dale, že médium bylo 
hodnocené jako kapalina s pH 10, vyskytovaly se na vnitřní 
straně potrubí ještě anorganické nánosy (obr. 6). 

Je známé, že u pitné vody může docházet ke vzniku 
aerobních bakterií, které vytvářejí železité aerobní a sirné 
anaerobní bakterie, které působí jako oxidanty na další slou-
čeniny  železa.  Reakce  mezi  chloridovými  ionty  z  vody 
a oxidovanými sloučeninami trojmocného železa a manganu 
za vzniku chloridů, aktivují bodovou a štěrbinovou korozi1. 

V případě, že voda je nasycená více hydrogenuhličitany, 
stává se agresivnější při pH 10,7 na vznik dalších chemických 
reakcí, kterými se odbourávají z výše jmenovaných materiálů 
prvky Zn, Cu a jiné, jež se dostávají zpět do koloběhu vody. 
Při uvolnění větších aglomerátů z povrchu, se tyto stávají 
abrazívními částicemi, které se pohybují s proudícím médiem. 

Dále se průběžně mění i chemické složení vody v potrubí 
v závislostí  na teplotě  a  tlaku kapalného media.  Tím se 
v  potrubních  rozvodech  dostávají  do  interakce 
s povrchem struktury. Chemickým procesem, ve kterém spo-
lupůsobí další přítomné prvky, vznikají např. chloridy, sírany, 
a pod., které tvoří kapalné médium agresivnější, což proces 
koroze urychluje2. 

 

3. Závěry 
 

Závěrem  lze  konstatovat,  že  použitý  materiál 
(nízkouhlíková ocel s výskytem cementitu) byl nevyhovující. 
Samotná montáž několika typů materiálů, navzájem špatně 
odizolovaných (nerovnoměrné vedení teplého media), dává 
možnost vzniku korozních článků1,3. Chemické složení vody, 
nevyhovuje (hydrogenuhličitany 85 mg L1, zvýšené pH vo-
dy) pro takto zvolené materiály  a  konstrukční  spoje,  ale 
urychluje korozní degradaci materiálů. 

Měkčí feritická struktura s obsahem tvrdých cementitic-
kých fází vytváří podmínky pro nežádoucí napjatost ve struk-
tuře, která se při korozním působení projeví tím, že  dochází 
k mezifázovému porušování, což vede k vypadávání  cementi-
tických  částic  a  k  narušení  celistvosti  struktury.  
Z následujícího je patrné, že se ve struktuře potom objevují 
velké dutiny velikosti  0,01 mm až 0,2 mm, které přecházejí 
až k proděravění materiálu. Toto poškozování následně vede 
k propustnosti potrubí a uniku vody na povrch,  kde se koroze 
prohlubuje.  
 

Článek vznikl za podpory EU proektu Inovační Centrum 
Diagnostiky  a  Aplikace  Materiálů  na  ČVUT  v  Praze 
CZ.2.16/3.1.00/21037. 
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The prezent work drala with the corrosion process of 

degradation of hydraulic components namely steel pipe water 
system, which has been operating in aggressive environments. 

Element hm.% at.% 
O K 11.09 30.30 
Al K 0.49 0.79 
Fe K 85.49 66.95 
Zn L 2.94 1.96 
Celkem 100.00   

Obr. 5. Chemická anylýza v okolí trhliny (oblast zbytkového zinku) 

Obr. 6. Vnitřní nános ve vzorku č. 2 
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1. Úvod 
 

Zdokonaľovanie výroby v oblasti strojárskeho priemyslu 
je podmienené zvyšujúcimi sa nárokmi na kvalitu, funkčnosť 
a životnosť rezných nástrojov. Tento vývoj sa uberá smerom 
k  povrchovým  úpravám  modernými  PVD  technológiami, 
ktoré sa neustále zdokonaľujú a sú obecne šetrné k životnému 
prostrediu, pretože nemusia používať nebezpečné chemické 
látky a plyny. Unikátnosť vlastnosti moderných kompozit-
ných povlakov typov (Ti,Al,Cr)N, (Ti,Al,N)/(Si3N4) je v ich 
výnimočných vlastnostiach: vysoká oxidačná odolnosť (nad 
900 °C)  pri  vysokej  tvrdosti  HV 38 až  50 GPa (cit.1). 
K ďalším pozitívnym znakom patrí nízky koeficient trenia, 
vysoká  tepelná  a  nízka  chemická  afinita  k  obrábanému 
materiálu2,3. Aplikácia týchto povlakov je realizovateľná vďa-
ka moderným PVD technológiám využívajúcim bočné rotačné 
elektródy, tzv. LARC®–Technology (LAteral Rotating ARC-
Cathodes)4.  V príspevku sú  deponované  vrstvy  testované 
vybranými skúškami, ktoré navzájom korelujú a spoločne 
podávajú informácie o kvalite aplikovaných povlakov. 
 

2. Experimentálny program  
 

Východiskové matriály z produkcie práškovej metalurgie 
(PM)    rýchlorezné  ocele  typu  Böhler  S390  Isomatrix 
a Vanadis30  Super Clean boli nanášané PVD technológiou 
kompozitnými tenkými vrstvami do hrúbky ca 2,8 m. Mono-
vrstva AlTiCrN sa aplikovala technológiou ARC (dve planár-
ne elektródy) a nanokompozitná vrstva nc-AlTiN/Si3N4 (ďalej 
nACo)  modernou  LARC®–Technology.  Skúšobné  vzorky 
boli podrobené vybraným testovacím metódam. Drsnosť po-
vlakov bola analyzovaná AFM (Atomic Force Microscopy, 
Dimension icon by Veeco Instruments) lineárnou metódou 
a dokumentovaná v profiloch 2D a 3D. Tvrdosť bola  meraná 
na  tvrdomeri  LECO  LM  700  AT  so  zaťažením  0,5  N 
a spracovaná zo štatisticky významného súboru. Kalotest je 
metóda na získanie predstavy o umiestnení vrstiev a stanovení 
ich hrúbky5. Z tzv. „kaloty” vytvorenej guľočkou na povrchu 
vzorky sa zisťuje hrúbka, zmeny a porušenie pri prechode 
medzi vrstvami až k podkladu. Na kvalitatívne a kvantitatívne 
stanovenie kovových i nekovových prvkov po priereze apli-

kovaných vrstiev sa použila analýza GDOES (Glow Dischar-
ge Optical Emission Spectroscopy) realizovaná na optickom 
emisnom spektrometri s tlejivým výbojom GDS-750. Výstu-
pom je hĺbkový koncentračný profil graficky dokumentujúci 
koncentračné zmeny zvolených prvkov do hĺbky až 0,1 mm. 
Presnosť prepočtu časovej osi merania na os koncentračného 
profilu je daný zistením presnej odprašovacej rýchlosti jed-
notlivých kalibračných štandardov. Z dôvodu merania viac-
komponentných štruktúr  je  možné  predpokladať  chyby  v 
týchto prepočtoch. Postup pre elimináciu vznikajúcich nepre-
sností nie je obecný a je potrebné postupovať  prípad od 
prípadu6

.
 Výber jednotlivých vlnových dĺžok pre analytické 

účely je podriadený niekoľkým krokom, ktoré vo svojej meto-
dike uvádzajú autori práce7. Na hodnotenie odolnosti proti 
opotrebeniu deponovaných povlakov sa uskutočnil Pin-on-
Disc test, patriaci do skupiny tribologických testov. Tieto 
testy popisujú javy súvisiace s trením a opotrebením medzi 
dvoma pohybujúcimi sa povrchmi (zaťažovaného pin telieska 
a skúmaného systému) a výsledkom je stopa po opotrebení8. 
Testy sa uskutočnili pri izbovej a zvýšenej teplote – 400 °C so 
zaťažením 5 N na pin teliesko (gulôčka Al2O3), rýchlosťou 
4 cm s1 a polomeroch dráhy 2, 4, 6 a 8 mm. Tento druh testu 
sa približuje svojou podstatou ku skúškam trvanlivosti rez-
ných  nástrojov.  Test  podľa  normy  STN ISO 3685-1999 
„Skúšanie trvanlivosti sústružníckych nástrojov s jednou rez-
nou hranou“ bol realizovaný v poloprevádzkových podmien-
kach tzv. dlhodobou reznou skúškou, ktorej princíp spočíval v 
sústružení  povrchu tyčového polovýrobku z certifikovanej 
uhlíkovej ocele 12 050.1 (cit.9). Sústruženie je výrobná tech-
nológia, ktorou sú vyrábané prevažne rotačné súčiastky. Aj 
v tomto prípade je drsnosť jednou z dôležitých charakteristík 
profilu povrchu a predstavuje výšku nerovností od dokonalej 
a ideálne hladkej plochy a vzniká aj ako dôsledok použitého 
nástroja a súvisiacich parametrov. Proces rezania sa koncen-
truje  do  oblasti  kontaktovania  reznej  hrany  nástroja 
s obrábaným materiálom v tzv. zóne rezania. O tom, aké 
vlastnosti získa obrobený povrch v zóne rezania rozhodujú 
podmienky, ktoré na tvorbu obrobených povrchov vplývajú, z 
ktorých  sú  najdôležitejšie:  geometria  nástroja,  napätie 
v obrábanom materiáli, tvorba nárastov, teplota rezania, ai.9. 
V prípadoch, ak sa obrobený povrch stáva kľúčovým fakto-
rom únosnosti súčiastky, napr. pri lepení a pod., je potrebné 
dosiahnuť požadovaný stav povrchu už v procese technickej 
prípravy výroby10. 

 
3. Výsledky a diskusia 

 
Vrstva AlTiCrN bola nanesená ARC technológiou, pod-

statou ktorej je odparovanie materiálu pomocou nízkonapäťo-
vého oblúka z elektród (4-ploché elektródy umiestnené v 
rohoch komory) a vrstva nACo bola aplikovaná LARC®–
Technology, ktorej pozitívom sú rotujúce katódy v počte 2 a 
viac (podľa druhu nanášaných vrstiev) umiestnené tesne ved-
ľa seba. Aplikácia vrstiev modernou LARC-technológiou sa 
prejavila aj na poklese parametrov drsnosti nanokompozitnej 
vrstvy  nACo takmer o 30 % (tab. I). Pokles drsnosti vedie 

TESTOVANIE TENKÝCH PVD POVLAKOV DEPONOVANÝCH NA PM  
RÝCHLOREZNÚ OCEĽ 
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k zaisteniu vyššej tvrdosti, ktorá je nevyhnutná pre činnosť 
rezných nástrojov v pracovnom procese. Na obr. 1 a 2 sú pre 
ilustráciu uvedené fragmenty povrchov oboch typov vrstiev 
na podklade S390 a Vanadis 30 (ďalej VA30) zobrazené 
AFM a hodnoty vybraných parametrov sú uvedené v tab. I. 
Aplikácia PVD vrstiev sa realizuje na perfektne „zrkadlovo“ 
upravený základný materiál, pričom depozíciou dochádza ku 
zvýšeniu drsnosti z dôvodu existencie mikrokvapiek, resp. 
makročastíc, ktoré sú sprievodným javom PVD povrchovej 
úpravy. Hodnoty drsnosti po deponovaní oboch vrstiev oproti 
východziemu materiálu sa zvýšili 5 až 7násobne.  Povlakova-
ním LARC metódou sa zaznamenal nárast tvrdosti povlaku 
nACo o ~ 10 % (25,9 GPa) s ohľadom na jeho nižšiu drsnosť 
oproti povlaku AlTiCrN, tab. I. Obidva spôsoby  povrchových 
úprav prispeli takmer ku 2násobnému zvýšeniu tvrdosti mate-
riálov na povrchu oproti východziemu stavu, tab. I. Zvýšenie 
teploty v tribologickom procese na 400 °C ovplyvnilo drsnosť 
a tvrdosť len nepatrne. Hodnoty koeficientov trenia pre kon-
krétne skúšobné vzorky odpovedajú spôsobu depozície, t.j. 
v prospech vrstvy nACo aplikovanej technológiou LARC 
a uvádzajú sa v tab. I. 
 

Grafické  záznamy  hĺbkového  koncentračného profilu 
(at.%) dokumentujú obr. 3 a 4 s ilustráciou „kaloty“ vytvore-
nej kalotestom. Výhodou tejto analýzy je možnosť presného 
určenia  koncentrácie  konkrétneho  prvku  v  atómových 
a hmotnostných percentách v ktoromkoľvek bode po hrúbke 
vrstvy až ku podkladu. Na obr. 5 sú dokumentované výsledky 
technologických rezných skúšok čelným sústružením podľa 
ISO 3685-1999. Kriteriálne opotrebenie na hlavnej chrbtovej 
ploche bolo podľa uvedenej normy stanovené na hodnotu 
vb = 0,6 mm. Pre porovnanie sa testoval základný materiál 
(ekvivalent), vyrobený klasickou (tavnou, TM) a práškovou  
metalurgiou (PM) bez povlakov. Opodstatnenie tohto testu 
spočíva v možnosti využitia rezných nástrojov z rýchloreznej 
ocele (HSS) na určité druhy operácií, pri ktorých je využitie 
rezných materiálov ako sú rezná keramika a spekané karbidy 
obtiažne alebo z finančného hľadiska nevýhodné 9. Rezné PM 
materiály s deponovanými povlakmi AlTiCrN a nACo do-
siahli 2 až 3násobne vyššiu trvanlivosť oproti ekvivalentom 
vyrobeným práškovou metalurgiou bez aplikovaných povla-
kov. 

Fakt, že rezné PM nástroje sú progresívnym rezným 
materiálom dokazuje výsledok, že dosiahli 3násobne vyššiu 
životnosť  ako  nástroje  ekvivalentného  zloženia  vyrobené 
klasickou metalurgiou. 
 
 
4. Závery 
 
1. Modernou  LARC-technológiou  sme  dosiahli  pokles 

drsnosti u nanokompozitnej vrstvy  nACo o 30 %; 
2. Pokles drsnosti mal za následok zvýšenie tvrdosti: pre 

vrstvu AlTiCrN ~ 24 GPa a pre vrstvu nACo ~ 26 GPa; 
tvrdosť nameraná na základnom materiály pred depozí-
ciou dosiahla ~12 GPa; 

3. Usporiadanie,  hrúbka  a  chemické  zloženie  povlakov 

Obr. 1a. Morfológia povrchu 
vrstvy AlTiCrN (S390) pri 20°
C, profil 3D  
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Obr. 1b. Povrch vrstvy v profile 2D a grafický záznam nerovností 
vrstvy AlTiCrN pri 20 °C, výška niektorých častíc   210 nm  
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Obr. 2b. Povrch vrstvy v profile 2D a grafický záznam nerovností 
vrstvy nACo pri 20 °C, výška niektorých častíc  80 nm  

Systém Ra [nm] Rq 
[nm] 

HV0,5 
[GPa] 

str 

S390vých. 4,0 5,7 11,8  

AlTiCrN 28,7 56,1 23,5 0,736 

AlTiCrN-T 28,0 59,0 22,1 1,274 

          

VA30vých. 4,6 6,3 12,4  

nACo 20,4 37,9 25,9 0,728 

nACo-T 18,5 23,5 21,6 0,987 

Ra – stredná aritmetická odchýlka profilu v nm, Rq  stredná 
kvadratická hodnota drsnosti profilu v nm; HV – pri zaťažení 
5 N, str – priemerný koeficient trenia 

Tabuľka I 
Vybrané parametre hodnotenia povlakov pri izbovej teplote 
a T = 400 °C 

Obr. 2a. Morfológia povrchu 
vrstvy nACo (VA30) pri 20°C, 
profil 3D  
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bolo  kvantitatívne analyzované Kalotestom a metódou 
GDOES; 

4. Pin-on-Disc testom sa stanovili koeficienty trenia pri 
izbovej a zvýšenej teplote. Technológia LARC priaznivo 
ovplyvnila ich zníženie v prospech vrstvy nACo; 

5. Čelným sústružením sme zistili, že testované rezné PM 
materiály s aplikovanými povlakmi AlTiCrN a nACo 
dosiahli 2 až 3násobne vyššiu životnosť oproti PM ekvi-
valentom bez povlakov.  
 
Táto  práca  je  riešená  za  podpory  grantu  VEGA 

2/0060/11 a Centra excelentnosti progresívnych materiálov s 
nano a submikrónovou štruktúrou, na základe podpory ope-
račného programu Výskum a vývoj financovaného z Európ-
skeho fondu regionálneho rozvoja. 
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D.  Jakubeczyováa,  P.  Hvizdoša,  M.  Hagarováb, 

M. Džupona (a Institute of materials research, Slovak Acad-
emy of Sciences, Košice, b Department of Materials Science, 
Faculty of Metallurgy, Technical University of Košice, Slova-
kia): Testing of Thin PVD Coatings Deposited on PM 
Speed Steel  

 
PVD techniques (ARC and LARC) were used for de-

positon of thin coatings – AlTiCrN and nc-AlTiN/Si3N4) 
onto cutting tools made by powder metallurgy. The coatings 
were analyzed by standard techniques for surface status and 
quality assessment. Testing of the service lifetime of the cut-
ting tools was carried out according to the standard ISO 3685-
1999. The results showed two to three times longer lifetimes 
of the cutting tools in comparison with equivalent uncoated 
PM and traditional material. 

Obr. 3. Hĺbkový koncentračný profil pre systém S390-AlTiCrN  

Obr. 4. Hĺbkový koncentračný profil pre systém VA30-nACo  
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Obr. 5. Výsledky dlhodobých rezných skúšok pre testované rezné 
nástroje 
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1. Úvod 
 

Nízkolegované CrMo a CrMoV žiarupevné ocele pred-
stavujú značné hmotnosti a teda aj finančné objemy v oblasti 
energetiky a ťažkej chémie a preto sa venuje veľká pozornosť 
o ich najlepšie využitie. Počas prevádzky v podmienkach 
creepu však dochádza k degradácii ich vlastností. Poznanie 
degradačných mechanizmov umožňuje presnejší výpočet ich 
životnosti a kontrolou stavu materiálu počas prevádzky môž-
me posúdiť intenzitu pôsobenia degradačných mechanizmov 
a predikovať zvyškovú životnosť. Obecne je možné degradač-
né procesy zaradiť do dvoch skupín1. Do prvej skupiny patria 
degradačné procesy ktoré priamo vedú k vzniku a šíreniu 
trhlín do takej miery, že môže dôjsť k plastickému kolapsu 
alebo krehkému porušeniu. Do druhej skupiny patria degra-
dačné procesy ktoré priamo nevedú k vzniku necelistvostí, ale 
spôsobujú skrehnutie materiálu a tým narastá riziko poruše-
nia. Pre oceľ ktorá pracuje v podmienkach creepu pôsobia obe 
skupiny degradačných mechanizmov. 

Východzí štruktúrny stav žiarupevných CrMo, CrMoV 
ale aj iných po obvyklých spôsoboch tepelného spracovania 
nezodpovedá termodynamicky rovnovážnemu stavu. Počas 
vysokoteplotnej expozícii preto dochádza v štruktúre ocele 
k zmenám, ktoré vedú k vyššej úrovni rovnovážneho stavu2. 
Za najdôležitejšie procesy, ktoré ovplyvňujú stabilitu štruktú-
ry  a  tým  aj  vlastností  možno  považovať  koaguláciu 
a hrubnutie precipitátov, transformáciu typu karbidov, zmeny 
v dislokačnej hustote a dodatočnej precipitácii. Tieto štruktúr-
ne zmeny vedú ku skrehnutiu a zmäkčeniu štruktúry najmä 
v dôsledku úbytku a hrubnutia precipitátov a odčerpaniu ató-
mov legujúcich prvkov v matrici. 

Cieľom  príspevku  je  analyzovať  stav  štruktúry 
a  mechanických  vlastností  CrMoV  nízkolegovanej  ocele, 
dlhodobo prevádzkovanej pri vysokej teplote a predikovať jej 
zvyškovú životnosť. 

 
2. Materiál a metodika experimentov 
 

Východzím experimentálnym materiálom bolo potrubie 
Ø 275  36 mm vyrobené z CrMoV nízkolegovanej ocele 
1.7715 a prevádzkované po dobu 265 000 hodín pri teplote 
540 °C a tlaku 13,6 MPa. Pracovné médium bola prehriata 
para. Z potrubia boli odobraté a trieskovým obrábaním vyro-

bené skúšobné vzorky a skúšobné tyče pre štruktúrny rozbor 
a mechanické skúšky. 

Štruktúrna analýza bola realizovaná na tradičným spôso-
bom pripravenom metalografickom výbruse pomocou svetel-
ného  mikroskopu  OLYMPUS.  Analýza  subštruktúry 
a chemického zloženia matrice a častíc sa realizovala na elek-
trónovom riadkovacom mikroskope JEOL JSF 7000F s EDX 
analyzátorom. Mechanické vlastnosti skúšobného materiálu 
boli overované skúškami tvrdosti HBW a HV10, skúškou 
v ťahu pri 20 a 540 °C na trhacom stroji INSTRON 1185 
a skúškou rázom v ohybe pri teplotách 20 a 540 °C na kyvad-
lovom kladive PSW 3000. Odber vzoriek bol vo smere osi 
potrubia, výroba vzoriek a tyčí, ako aj skúšobné postupy pri 
skúškach boli v súlade s príslušnými normami. 

 
3. Experimentálne výsledky a ich rozbor 

 
Z metalografickej analýzy vyplynulo, že mikroštruktúra 

skúšanej ocele po celej hrúbke steny potrubia je rovnaká a to 
polyedrická, feriticko-perlitická so strednou veľkosťou feritic-
kého zrna cca  200 m, obr.  1.  Pôvodne  perlitické  zrná 
s  lamelárnou  morfológiou  sú  transformované  na  fericko-
karbidikú zmes. 

Charakteristická  subštruktúra  skúšaného  materiálu  je 
dokumentovaná na obr. 2. V pôvodných perlitických zrnách 
sa  nachádzajú  vo  feritickej  matrici  hrubšie  častice  ako 
v pôvodných feritických zrnách. Aj v pôvodných feritických 
zrnách okrem jemných sa vyskytujú aj hrubšie častice, obr. 3, 
podobne aj na hraniciach zŕn, obr. 2. 

Pomocou EDX analýzy v rôznych miestach feritickej 
matrice a častíc vo vnútri a na hraniciach zŕn bolo zisťované 
chemické zloženie. Z analýzy vyplynulo, že ferit je ochudob-
nený o legujúce prvky a v mnohých miestach neboli vo ferite 
identifikované rozpustené atómy legujúcich prvkov, obr. 4. 

Karbidické častice nachádzajúce sa vo vnútri zŕn ako aj 
na hraniciach možno charakterizovať ako legovaný cementit 

PRÍSPEVOK K POSUDZOVANIU ZVYŠKOVEJ ŽIVOTNOSTI ŽIARUPEVNÝCH  
NÍZKOLEGOVANÝCH OCELÍ 

Obr.  1.  Mikroštruktúra základného materiálu pri  vnútornom 
povrchu potrubia 
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na báze (Fe,Cr,Mn,Mo,V)C pričom obsah jednotlivých prv-
kov a častíc sa mení. 

Z výsledkov merania tvrdosti HV10 vyplynulo, že táto 
sa pohybuje v intervale 123 až 134. Tvrdosť podľa Brinella 
bola HBW=128 a vo východzom stave HB=180. Výsledky 
skúšky ťahom skúšaného materiálu pri teplote 20 a 540 °C sú 

uvedené v tab. I, v ktorej sú uvedené aj hodnoty predpísané 
materiálovým listom pre skúšanú oceľ. 

Výsledky skúšky rázom v ohybe v intervale 20 až 540 °
C sú graficky spracované na obr. 5. Tranzitná teplota T35 čo 
je teplota pri ktorej je rázová húževnatosť KCV = 35 J cm2 
stanovená z grafickej závislosti KCV-T je pomerne vysoká 
52 °C. Pre východzí stav T35 = 15 °C. 

Z výsledkov štruktúrnej analýzy a chemického zloženia 
jednotlivých fáz skúšanej ocele vyplýva, že počas prevádzky 
v podmienkach creepu došlo ku značnej degradácii jej štruk-
túry. Došlo ku rozpadu lamelárneho perlitu na feriticko karbi-
dickú zmes, ochudobneniu matrice o legujúce prvky, koagulá-
cii a hrubnutiu karbidických častíc a to aj na hraniciach zŕn. 
Za  rozhodujúce  štruktúrne  zmeny  považujeme  zhrubnutie 
časti sekundárnych fáz, čo má za dôsledok zníženie počtu 
častíc a vzrast vzdialenosti medzi nimi a tým aj výrazný po-
kles precipitačného spevnenia a žiarupevnosti, ale aj odolnosti 
voči krehkému porušenia. Taktiež v dôsledku difúznych pro-
cesov  došlo  k  poklesu  spevnenia  tuhého  roztoku  (feritu) 
v dôsledku zníženia atómov legujúcich prvkov pri tvorbe 
rozmernejších karbidov. 

Dôležitým  poznatkom  štruktúrnej  analýzy  je,  že 
v štruktúre skúšanej ocele neboli pozorované zárodky creepo-
vého porušenia. To znamená, že stav ocele umožňuje ďalšiu 
prevádzku. 

Výsledky  mechanických  skúšok  potvrdili  očakávané 
zmeny mechanických vlastnosti v dôsledku degradácie štruk-
túry skúšanej ocele po prevádzkovaní2. Využitie literárnych 
poznatkov35 a získaných výsledkov skúšok umožňujú do 
určitej  miery  predikovať  stupeň  degradácie  materiálu 
v dôsledku dlhodobej prevádzky a tým aj zvyškovú životnosť. 
Pri posudzovaní zvyškovej životnosti za východzie vlastnosti 

Obr. 2. Subštruktúra základného materiálu potrubia 

Obr. 3. Karbidické častice vo feritickej matrici materiálu potrubia 

Obr. 4. EDX nalýza chemického zloženia feritickej matrice 

Tabuľka I 
Výsledky skúšky ťahom a rázovej húževnatosti 

Oceľ Teplota      
[°C] 

RP0,2        

[MPa] 
Rm         

[MPa] 
A5             
[%] 

Z            
[%] 

1.7715 20 268282 461485 31,534,2 71,773,3 

540 161172 209214 66,267,2 86,087,3 

EN   
1.7715 

20 min. 363 490-600 min 17   

540 min 206       

Obr. 5. Teplotná závislosť rázovej húževnatosti materiálu potrubia 
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považujeme min. hodnoty mechanických vlastností udáva-
ných v materiálovom liste pre oceľ 1.7715. Pokles mechanic-
kých vlastností prevádzkovaného materiálu (265 000 h, 540 °
C,  13,6  MPa)  oproti  min.  hodnotám  udávaných 
v materiálovom liste spôsobený degradáciou štruktúry je na-
sledovný: 

Pri 20 °C Re poklesla o 26 %, Rm o 8 %, HBW o 25 % 
a pri teplote 540 °C Re poklesla o 23 % a tranzitná teplota T35 
sa posunula o 37 °C k vyšším hodnotám. 

Vzhľadom na uvedený pokles mechanických vlastností 
materiálu v dôsledku prevádzky je nutné predpokladať aj 
pokles jeho medze pevnosti pri tečení RTm a teda aj súčiniteľa 
napäťovej bezpečnosti n pri prevádzkovom nominálnom na-
pätí RN v stene potrubia stredného priemeru Ds = 237 mm 
hrúbky s = 36 mm a tlaku p = 13,6 MPa. Pri projektovanej 
životnosti 105 h bolo n = (RTm105/540/ RN=2,23, RN = p.Ds/2s 
=44,8 MPa. 

Projektovaná  životnosť  potrubia  bola  105  h 
a východisková hodnota RTm105/540 = 100 MPa, čiže RTm105/
RN = 2,25, pričom RN = p.Ds/2s = 44,8 MPa. Po odprevádzko-
vaní 265 000 h podľa materiálového listu RTm2,65.105/540 = 
60 MPa a n = 1,43. 

Pri  štruktúrnej  analýze neboli  identifikované zárodky 
creepového poškodenia skúšaného materiálu čo svedčí o tom, 
že potrubie pracuje v druhom (lineárnom) štádiu tečenia. Pre-
to možno predpokladať, že v daných podmienkach nedôjde ku 
zmene mechanizmu tečenia. Možno predpokladať, že pokles 
medze  pevnosti  po  odprevádzkovaní  bude  podobný  ako 
u medze klzu pri 540 °C (23 %). Za tohto predpokladu by 
RTm2,65.105/540 = 77 MPa a n = 1,72. Presné určenie hodno-
ty medze pevnosti pri tečení prevádzkovaného materiálu je 
prakticky možné len dlhodobými skúškami tečenia. 

Vzhľadom na ďalšie degradačné mechanizmy pôsobiace 
v  materiáli  počas prevádzky (skrehnutie,  korózia,  tepelná 
únava a pod.) predpokladáme, že materiál by nemal pracovať 
pri n < 1,5. Pri n = 1,5 s využitím empirickej závislosti doby 
do lomu tf a napätí σ(tf=f(σ)) by celková životnosť skúšaného 
materiálu potrubia za daných prevádzkových podmienok bola 
2,85.105 h. 

Štruktúrne zmeny materiálu počas prevádzky výrazne 
ovplyvnili  krehkolomové  vlastnosti  skúšaného  materiálu. 
Zníženie rázovej húževnatosti a zvýšenie tranzitnej teploty na 
52 °C vedú k záveru, že pod teplotou 52 °C vzniká nebezpečie 
krehkého porušenia. Hodnoty napätia v stene potrubia od 
pracovného tlaku sú nižšie ako Re/3 resp. 0,2.Re a preto ne-
vzniká nebezpečie rýchleho lomu ani pod teplotou 52 °C. 
Nominálne napätie v stene potrubia sa môže zvýšiť od iných 
faktorov (hmotnosť potrubia, dynamické rázy, gradient teplo-
ty) a preto pri ochladzovaní a ohreve pod teplotou 52 °C, resp. 
pri tlakových skúškach je potrebné uvedené faktory zohľadniť 
a v maximálnej miere eliminovať. 

 
 

3. Záver 
 
Príspevok  analyzuje  degradáciu  štruktúry 

a mechanických vlastností nízkolegovanej CrMoV žiarupev-
nej ocele 1.7715 po odprevádzkovaní 265 000 h pri teplote 
540 °C a nominálnom napätí 44,8 MPa v prostredí prehriatej 
pary. Na základe skúšok a ich analýzy za najdôležitejšie de-
gradačný proces považujeme koaguláciu a hrubnutie častíc 
(legovaný cementit) v matrici a na hraniciach zŕn a tým aj 
zníženie až úplne ochudobnenie matrice o legujúce prvky. 

V  dôsledku  uvedenej  degradácie  štruktúry  dochádza 
k zníženiu precipitačného a roztokového spevnenia čo viedlo 
k poklesu hodnôt mechanických vlastnosti (Re o 26 %, HBW 
o 25 %) ale aj ku zníženiu náchylnosti ku krehkému lomu 
(T35 sa posunula o 37 % ku kladným hodnotám). 

Na základe uvedených výsledkov je prezentovaný postup 
a výsledok predikcie zvyškovej životnosti skúšaného materiálu. 
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The contribution analyses a demotion of structure and 

mechanical properties of low  alloy CrMoV creep resistant 
steel after 265 000 operating hours by temperature 540 °C and 
nominal tension 44,8 MPa. Results of structural analysis and 
realized mechanical tests are exploited for a prediction of 
residual life cycle of tested steels. 


