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Abstract 
 The influence of cold deformation after primary heat treatment, annealing after cold 
deformation, and influence of thermal expositions at temperatures 580, 620, and 650 °C for 
times from 100 to 5000 h on impact toughness and fracture mode of the P91 steel after impact 
failure at ambient temperature were investigated. The results were analyzed from the viewpoint 
of the influence of (I) cold deformation after primary heat treatment, (II) annealing after cold 
deformation, and (III) isothermal exposition on the impact toughness values (KCV) at ambient 
temperature. The highest impact toughness have the states with deformation of 20 % and 
annealing regardless the exposition time and temperature. The states with deformation of 29 % 
with or without annealing reached the KCV values of the same range. Material without 
deformation and annealing has the lower impact toughness than the primary state. Exposure 
induces decrease of impact toughness at ambient temperature regardless the samples were 
annealed to decrease internal strain after cold deformation. After exposition for 1000 h, the 
higher exposition temperature, the higher impact toughness. The impact toughness of 
undeformed states after 1000 h of exposition decreases with increasing exposition temperature. 
Cold deformation up to 30 % before exposure influenced an impact toughness (increased KCV 
values) in the beginning of exploitation only, where the additional secondary phases 
precipitation occurs. All states of the P1 steel with a thermal-deformation history were fractured 
by ductile transgranular fracture with dimple morphology. 
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Abstrakt 
 V práci bol skúmaný vplyv deformácie za studena po základnom tepelnom 
spracovaní, vplyv žíhania po deformácii a vplyv tepelných expozícií pri teplotách 580, 620 a 650 
°C po dobu od 100 do 5000 hodín na rázovú húževnatosť a vzhľad lomových povrchov ocele 
P91 porušenej rázovým namáhaním v ohybe pri teplote okolia. Výsledky skúšok rázom v ohybe, 
vykonaných na oceli P91 s deformačno-teplotnou históriou boli analyzované z hľadiska vplyvu: 
(I) deformácie za studena simulovanej valcovaním po základnom tepelnom spracovaní, (II) 
žíhania na odstránenie vnútorných napätí po deformácii za studena a (III) izotermickej 
expozície. Najvyššie hodnoty KCV dosiahol materiál po deformácii 20 % s následným žíhaním, 
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nezávisle na expozičnej dobe a teplote expozície. Materiál s deformáciou 29 % dosiahol bez 
žíhania i po žíhaní približne rovnaké hodnoty KCV. Materiál, ktorý nebol podrobený deformácii 
ani následnému žíhaniu pri ľubovoľnej expozičnej teplote a dobe izotermickej výdrže dosahuje 
nižšie hodnoty KCV ako základný stav. Expozícia spôsobuje pokles rázovej húževnatosti pri 
teplote okolia bez ohľadu na to, či bolo alebo nebolo po deformácii aplikované žíhanie. 
Deformácia za studena do 30 % pred expozíciou má vplyv na rázovú húževnatosť (nárast KCV) 
pri teplote okolia iba v počiatočnej etape exploatácie materiálu, keď dochádza k dodatočnej 
precipitácii disperzných častíc sekundárnych fáz. Po porušení rázom v ohybe pri teplote okolia 
lomové povrchy všetkých stavov ocele P91 s tepelno-deformačnou históriou vykazujú tvárny 
transkryštalický lom s jamkovou morfológiou. 
 
 
1. Úvod 
 Vysokoteplotné (creepové) vlastnosti 9Cr-1Mo ocele a z nej odvodených modifikácií 
[1-3] sú ovplyvňované disperznosťou karbidických a karbidicko-nitridických fáz, 
pozostávajúcich hlavne z M23C6, Nb(C,N) a VN precipitátov, ktoré okrem vytvrdzujúceho 
účinku bránia pohybu hraníc subzŕn martenzitických (feritických) latiek a pohybu dislokácií 
vznikajúcich v priebehu zaťažovania pri vyšších teplotách [4-7], pričom veľkosť a rast 
precipitujúcich častíc, ako aj zväčšovanie medzičasticových vzdialeností sekundárnych fáz v 
procese dlhodobého vysokoteplotného zaťaženia predstavuje najdôležitejší degradačný proces 
ovplyvňujúci reálnu životnosť súčastí zariadení vyrobených z týchto ocelí [8-12]. 
 Požiadavky na konštrukčné diely (rúry prehrievačov kotlov a pecí, rúrové časti 
boilerov a iné) z 9Cr-1Mo ocelí (vývoj, stabilita sekundárnych fáz, atd.), ktoré majú byť použité 
v energetickom a petrochemickom priemysle pri vyšších teplotách (do cca 650 °C), sú dobre 
známe [1, 13]. V poslednom období sa 9Cr-1Mo ocele a ich modifikácie (známe pod 
komerčným označením ako ocele P91, T91, P22, a E911) uplatňujú aj v slovenskom 
energetickom priemysle [14-18], preto je dôkladnejšie skúmanie ich vlastností stále aktuálne. 
 Vplyv tepelno-deformačnej histórie na vývoj a zmenu v chemickom zložení 
sekundárnych fáz v oceli P91 bol skúmaný v práci [19]. Vplyv tepelných expozícií za zvýšenej 
teploty (620 °C) na mechanické vlastnosti a lom ocele P91 po statickom a rázovom porušení pri 
teplote okolia bol analyzovaný v prácach [20, 21]. 
 Pri rekonštrukcii alebo opravách energetických zariadení využívajúcich konštrukčné 
diely vyrobené z 9Cr-1Mo ocelí, prípadne pri výmene dielov z ocele Cr-Mo [22] môže nastať 
potreba časť zariadenia (napr. rúry, ohyby rúr a pod.) nahradiť za novú a dodatočnou 
deformáciou za studena priamo na mieste tvarovo prispôsobiť. V predkladanej práci sme 
skúmali vplyv plastickej deformácie materiálu za studena na rázovú húževnatosť ocele P91 po 
jej základnom tepelnom spracovaní a po tepelných expozíciách. 
 
 
2. Materiál a metodika experimentov 
 Ako experimentálny materiál sme použili 9Cr-1Mo oceľ nemeckej výroby 
(X10CrMoVNb91, DIN 17 175), známu pod komerčným označením P91. Chemické zloženie 
experimentálnej ocele je uvedené v Tab. 1. 
 
Table 1  Chemical composition of the experimental steel [mass %] 

C Si Mn P S Al Cr Ni Mo V Nb Oceľ P91 0,095 0,39 0,45 0,012 0,002 0,014 8,89 0,24 0,91 0,22 0,06 
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 Vzorky rozmerov 15 × 50 × 135 mm vyrobené z ocele P91 (hrubostenná rúra) boli 
austenitizované pri 1150 °C po dobu 1 hodiny, ochladené na vzduchu (kalenie) a popustené pri 
750 °C počas 2 hodín. Po základnom tepelnom spracovaní vzorky boli za studena viacnásobne 
prevalcované s postupným uberaním tak, aby sa dosiahla deformácia 20 %, resp. 29 %. Časť za 
studena deformovaných vzoriek bola žíhaná pri teplote 750 °C počas 1 hodiny na zníženie 
vnútorného napätia spôsobeného deformáciou. 
 Vzorky boli ďalej podrobené tepelným expozíciám pri teplotách 580, 620, a 650 °C 
po dobu 100, 500, 1000, 2000, 3000 a 5000 hodín. Z exponovaných vzoriek boli vyrobené 
skúšobné telesá rozmerov 10 × 10 × 55 mm s vrubom „V“ do hĺbky 2 mm pre Charpyho skúšky 
rázom v ohybe. Prehľad deformačnej-tepelnej histórie experimentálnej ocele je v tabuľke Tab. 2. 
 
Table 2  Deformation-thermal history of the experimental steel 

Označenie stavu Deformácia a žíhanie Expozícia [°C/hod.] 
O (Základné TS) --- --- 

OO bez deformácie a žíhania 

NO 20 % deformácia bez žíhania 

VO 29 % deformácia bez žíhania 

NP 20 % deformácia a žíhane 750 °C/1h 

VP 29 % deformácia a žíhane 750 °C/1h 

580/1000, 2000, 3000, 5000 
620/100, 500, 1000, 5000 

650/100, 500, 1000 

 
 
 Skúšky rázovej húževnatosti v ohybe boli vykonané pri teplote okolia na kyvadlovom 
kladive s maximálnou energiou 300 J. Fraktografická analýza lomových povrchov porušených 
skúšobných vzoriek bola realizovaná na rastrovacom elektrónovom mikroskope (REM) TESLA 
BS 340. Distribúcia častíc sekundárnych fáz v mikroštruktúre ocele bola hodnotená pomocou 
extrakčných uhlíkových replík a transmisného elektrónového mikroskopu (TEM) TESLA BS 
500. 
 
 
3. Výsledky 
3.1 Mikroštruktúra 
 Mikroštruktúra skúmanej ocele P91 vo všetkých stavoch s deformačnou-tepelnou 
históriou je tvorená vysokopopusteným martenzitom a pozostáva z feritických zŕn - latiek s 
časticami sekundárnych fáz vo vnútri a na hraniach zŕn a je zobrazená na obr. 1 a 2. Táto 
mikroštruktúra je typická pre všetky exponované stavy. 
 
 
3.2. Rázová húževnatosť 
 Výsledky skúšok rázom v ohybe pri teplote okolia ocele P91, podrobenej 
deformačným-teplotným režimom sú uvedené v grafickej podobe na obr. 3. Obr. 4 znázorňuje 
zmenu KCV pri izbovej teplote s teplotou expozície po 1000 h výdrži. Namerané hodnoty 
rázovej húževnatosti (KCV) predstavujú priemer z piatich skúšok reprezentujúcich každý stav 
experimentálneho materiálu. 
 
 
3.3 Fraktografická analýza 
 Obr. 5 zachytáva lomový povrch skúšobných vzoriek s V-vrubom po základnom 
tepelnom spracovaní ocele P91, bez ďalšieho deformačného-tepelného ovplyvnenia, po porušení 
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rázom v ohybe pri teplote okolia. Lom má tvárny charakter, vznikal a šíril sa koalescenciou 
dutiniek na porušených časticiach sekundárnych fáz. 
 Lomový povrch vzoriek s deformačnou-teplotnou históriou podľa tabuľky 2, 
porušených rázom v ohybe pri teplote okolia je zobrazený na obr. 6. Lom má znaky 
transkryštalického tvárneho porušenia s jamkami rôznych veľkostných kategórií. Tento 
mikromechanizmus porušovania sa uplatňuje najmä v stredových oblastiach skúšobných 
vzoriek, so stavom trojosovej napätosti. Dolomenie (hladké, ušmyknuté) skúšobných vzoriek v 
okrajových oblastiach vzoriek sa realizovalo v podmienkach dvojosového stavu napätosti. 
 

     
 

   

Fig.1 Microstructure of the P91 steel: (a) primary state (quenching and tempering), (b) primary state + deformation 29 
%, (c) primary state + deformation 29 %, annealed at 750 °C/1 h, (d) primary state exposed at 580 °C/1000 h, (e) 
primary state + deformation 29 %, exposed at 620 °C/1000 h. 

 
 

     

Fig.2 Distribution of secondary phase particles, carbon extraction replica, TEM: (a) primary state + deformation 29 %, 
exposed at 580 °C/2000 h, (b) primary state + deformation 20 %, exposed at 620 °C/1000 h, (c) primary state 
exposed at 650 °C/1000 h. 
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Fig.3 Influence of deformation-thermal history of the P91 steel on impact toughness at ambient temperature. 

 
 

 
Fig.4 The dependence of KCV values at ambient temperature of the P91 steel on temperature after 1000 h of exposition. 
 
 

 
Fig.5 Fracture surface of V-notched samples of the P91 steel after primary heat treatment (state OO), failured by impact 

in bending at ambient temperature. 
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Fig.6 Fracture surfaces of the P91 steel after impact bending failure at ambient temperature: (a) primary state exposed at 

580 °C/5000 h, (b) primary state exposed at 620 °C/5000 h, (c) primary state exposed at 650 °C/1000 h, (d) 
primary state + deformation 29 %, without annealing, exposed at 580 °C/5000 h, (e) primary state + deformation 
29 %, annealed at 750 °C/1 h and exposed at 580 °C/5000 h. 

 
 
4. Diskusia 
 V experimentálnej oceli boli identifikované tri typy sekundárnych fáz: karbidy M23C6, 
karbonitridy MX a Lavesova fáza (FeMo2) [19, 20]. Tepelné expozície po deformácií a 
prípadnom následnom žíhaní na odstránenie vnútorných napätí viedli k mikroštruktúrnym 
zmenám spojeným s vylučovaním sekundárnych fáz vo vnútri a po hraniciach zŕn/subzŕn (obr. 
2). Vývoj mikroštruktúry 9Cr-1Mo ocelí je veľmi dôležitý z hľadiska vplyvu tepelnej expozície 
na tvorbu a stabilitu sekundárnych fáz, ktoré ovplyvňujú degradačný mechanizmus materiálu 
počas namáhania (creepu) Cr ocelí [4-12]. Jemné precipitáty M23C6 napríklad stabilizujú 
mikroštruktúru brzdiacim účinkom na pohyb hraníc subzŕn počas creepu a ich hrubnutie počas 
tepelných výdrží predstavuje degradačný proces, ktorý v týchto oceliach ovplyvňuje creepovú 
pevnosť materiálu [23]. Podobne pôsobia aj precipitáty MX, ktoré počas žíhania alebo creepu 
reprezentujú prídavný zdroj spevňovania tohto typu materiálu [24]. 
 V predchádzajúcich prácach [20, 21] bolo zistené, že zmeny mikroštruktúry 
experimentálnej ocele po kalení a vysokoteplotnom popúšťaní z makroskopického pohľadu len 
málo ovplyvnili statické pevnostné charakteristiky Rm a Rp0,2 pri teplote okolia v porovnaní s 
hodnotami pred expozíciou. Podobne bol zaznamenaný zanedbateľný vplyv tepelného starnutia 
na plastické charakteristiky A a Z [20, 21]. 
 Výsledky skúšok rázom v ohybe (rázová húževnatosť - KCV), vykonaných na 
experimentálnej oceli P91 s deformačno-teplotnou históriou môžeme analyzovať z týchto 
hľadísk: (I) vplyv deformácie za studena simulovanej valcovaním po základnom tepelnom 
spracovaní, (II) vplyv žíhania na odstránenie vnútorných napätí po deformácii za studena a (III) 
vplyv izotermickej expozície. 
 Najvyššie hodnoty KCV dosahuje materiál, ktorý bol podrobený deformácii 20 % a 
následnému žíhaniu na zníženie napätí, nezávisle na expozičnej dobe a teplote expozície. 
Nasledujú stavy s deformáciou 29 %, ktoré dosahujú bez žíhania i po žíhaní približne rovnaké 
hodnoty KCV. Deformácia 20 % s následným žíhaním viedla v porovnaní s predchádzajúcimi 
stavmi k najvyšším hodnotám KCV. Najhoršie výsledky boli zistené u stavu, ktorý nebol 
podrobený deformácii ani následnému žíhaniu na odstránenie napätí (stav 00). Tento stav pri 
ľubovoľnej expozičnej teplote a dobe izotermickej výdrže dosahuje nižšie hodnoty KCV ako 
základný stav (0). Získané výsledky naznačujú, že u deformovaných stavov dochádza v prvej 
etape expozície k dočasnému zvýšeniu húževnatosti (pri expozičných teplotách 620 a 650 °C 
bolo maximum KCV po 500 h) nad hodnotu nameranú u základného stavu. Predpokladanou 
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príčinou by mohol byť stav mikroštruktúry, ktorá je v dôsledku zvýšenej hustoty pohyblivých 
dislokácii schopná absorbovať väčšie množstvo energie pri rázovom namáhaní. Predlžovanie 
doby expozície prispieva k uzdraveniu pôvodne deformovanej mriežky, prípadne evokuje 
dodatočnú precipitáciu a disperzných častíc a ich následné hrubnutie, čo sa prejavilo poklesom 
hodnôt KCV. 
 Z hľadiska hodnotenia vplyvu expozičnej teploty na KCV, najnižšie hodnoty boli 
namerané pre expozičnú teplotu 580 °C. Jednotlivé stavy, nezávisle od stupňa deformácie a 
následného žíhania, vykazujú pri tejto teplote nižšie hodnoty KCV, než v základnom stave. 
Keďže teplota 580 °C je pre oceľ P91 často prevádzkovou teplotou, možno konštatovať, že 
deformácia za studena po základnom tepelnom spracovaní pred exploatáciou a samotná 
exploatácia vykazujú skôr negatívny vplyv (pokles) na hodnoty KCV. Náznaky saturácie hodnôt 
KCV po 3000 h expozícií na pomerne vysokých hodnotách (nad 140 J.cm-2 [25]) však 
naznačujú, že skúmaná oceľ by si mohla udržať vysokú rázovú húževnatosť (pri teplote okolia) 
aj po dlhodobej výdrži pri použitých expozičných teplotách.  
 Z porovnania dosiahnutých výsledkov skúšok (obr. 4, zmena rázovej húževnatosti pri 
teplote okolia s teplotou expozície po 1000 h izotermickej výdrži) je vidieť, že so zvyšovaním 
expozičnej teploty (580 → 650 °C), po 1000 h dochádza k zvyšovaniu húževnatosti materiálu 
(220 → 280 J.cm-2), okrem stavu bez deformácie, keď hodnota KCV klesá (240 → 200 J.cm-2). 
V prípade stavov deformovaných a následne žíhaných, alebo bez žíhania, k najvýraznejšiemu 
zvýšeniu hodnôt KCV dochádza po expozícii pri teplote 650 °C po dobu 500 h. 
 Lomové povrchy všetkých hodnotených vzoriek porušených namáhaním rázom v 
ohybe obsahujú v zásade tri typy oblastí: úzku plastickú zónu tesne pod vrubom, 
transkryštalickú tvárnu oblasť v stredovej oblasti a hladké fazety v mieste dolomenia. Nebol 
pozorovaný výraznejší vplyv v stupni deformácie, v aplikáciách žíhania na odstránenie 
vnútorných napätí a v parametroch izotermických expozícií na morfológiu lomového povrchu. 
Zaznamenané rozdiely v hodnotách KCV teda nebolo možné identifikovať na lomovom povrchu 
z hľadiska ich vplyvu na charakter lomového povrchu po porušení rázom v ohybe pri teplote 
okolia. 
 Zo skúšok rázom v ohybe pri teplote okolia experimentálnej ocele P91 po deformácií, 
žíhaní, resp. expozíciách vyplýva, že rázová húževnatosť je dôležitá vlastnosť týkajúca sa 
vývoja a aplikácie ocelí tohto typu [26]. Táto vlastnosť je určovaná mikroštruktúrou materiálu, 
spôsobom a podmienkami namáhania, uplatňujúceho sa lomového mechanizmu, atď. Takto je aj 
pomocou mechanických skúšok pri teplote okolia krátko- a stredne-dobo exponovaných 
materiálov ovplyvnených degradáciou mikroštruktúry možné predpokladať ich správanie sa aj v 
reálnej prevádzke. 
 
Závery 
 Na základe experimentov vykonaných na oceli P91 z hľadiska vplyvu deformácie za 
studena po základnom tepelnom spracovaní, vplyvu žíhania na odstránenie vnútorných napätí a 
vplyvu izotermických expozícií na rázovú húževnatosť (KCV) pri teplote okolia sme dospeli k 
nasledujúcim záverom: 

1. Expozície pri teplotách 580, 620 a 650 °C spôsobili celkový pokles rázovej 
húževnatosti ocele P91 pri teplote okolia pod hodnotu základného stavu (po kalení 
a popúšťaní). 

2. Deformácia za studena základného stavu materiálu v počiatočnej etape 
izotermických výdrží (do cca 1000 h) viedla k zvýšeniu rázovej húževnatosti. 
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3. Po porušení rázom v ohybe pri teplote okolia lomové povrchy všetkých stavov 
ocele P91 s tepelno-deformačnou históriou vykazujú tvárny transkryštalický lom s 
jamkovou morfológiou. 

 
Poďakovanie 
 Výsledky prezentované v tejto práci boli získané v rámci riešenia projektu Vedeckej 
grantovej agentúry MŠ a SAV (VEGA) evidovaného pod č. 2/4181/04. 
 
 

Literatúra 
[1] Greenfield P. A.,: Review of the Properties of 9-12 % Cr Steels for Use as HP/IP Rotors in 

Advanced Steam Turbines. Office for Official Publications of the EC, Luxembourg, 1989. 
[2] Abe F., Igarashi M., Fujitsuna N., Kimura K., Muneki S.: Alloy design of advanced ferritic 

steels for 650°C USC boilers. In: Proc. Advanced Heat Resistant Steels for Power 
Generation, 27-29 April 1998, San Sebastian, Spain. 

[3] Mayer K H., Blumm R., Hillenbrand P., Kern T. U., Staubli M.: In: Proc. Materials for 
Advanced Power Engineering 2002. Eds. J. Lecomte-Beckers, M. Carton, F. Schubert and 
Ph. J. Ennis. Schriften des Forschungszentrum Jülich, Reihe Energietechnik, 2002, Vol. 21, 
Part III, s. 1385. 

[4] Kuboň Z., Foldyna V., Mayer K.-H., Kern T. U.: In: Proc. 10th Int. Conf. Creep & Fracture 
of Eng. Mater. and Structures, Part II: Creep Resistant Metallic Materials, Prague, April 8-
11, 2001. Vítkovice - Research & Development Ltd., Ostrava, 2001, s. 127. 

[5] de Carlan Y., Murugananth M., Sourmail T., Bhadeshia H. K. D. H.: J. Nucl. Mater., 329-
333, 2004, 238. 

[6] Abe T., Horiuchi T., Taneike M., Sawada K.: Mater. Sci. Eng. A, 378, 2004, 299. 
[7] Sklenička V., Kuchařová K., Kudrman J., Svoboda M., Kloc L.: Kovové Mater., 43, 2005, 

20. 
[8] Hättestrand M., Andrén H. O.: Acta Mater., 49, 2001, 2123. 
[9] Svoboda M., Podstranská I., Kroupa A., Sklenička V., Mayer K.-H.: In: Proc. 10th Int. 

Conf. Creep & Fracture of Eng. Mater. and Structures, Part II: Creep Resistant Metallic 
Materials, Prague, April 8-11, 2001. Vítkovice - Research & Development Ltd., Ostrava, 
2001, s. 196. 

[10] Gustafson Ǻ., Hättestrand M.: Mater. Sci. Eng. A, 333, 2002, 279. 
[11] Bhadeshia H. K. D. H., Sourmail T.: Japan Society for Promotion of Science, Committee 

on Heat-Resisting Materials and Alloys, 44, 2003, 299. 
[12] Raj B., Choudhary B. K., Singh Raman R. K.: Int. J. Pres. Ves. Pip., 81, 2004, 521. 
[13] Steel - A Handbook for Materials Research and Engineering, Vol 2 Applications. Springer-

Verlag, Berlin, Verlag Stahleisen mbH, Düsseldorf, 1982, s 226. 
[14] Bošanský J., Brziak P., Pecha J.: Zváranie, 41, 2000, 86. 
[15] Pecha J., Bošanský J.: Energia, 4 (1), 2003, 13. 
[16] Pecha J., Peleš O., Výrostková A., Jedináková M.: Zváranie, 53, 2004, 86. 
[17] Jedináková M., Výrostková A.: In: Proc. 20th Int. Conf. on Heat Treatment, 23-25 

November 2004, Jihlava. Asociace pro tepelné zpracování kovů, ÚFM AV ČR Brno, s. 57. 
[18] Výrostková A., Jedináková M., Svoboda M., Homolová V., Pecha J.: Acta Metall. Slovaca, 

11, 2005, 76. 
[19] Homolová V., Janovec J., Záhumenský P., Výrostková A.: Mater. Sci. Eng. A, 349, 2003, 

306. 



Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, 1  (14 - 22)                                                                                                              22 

 

[20] Blach J., Ševc P., Janovec J.: Kovové Mater., 41, 2003, 401. 
[21] Blach J., Ševc P.: Hut. listy, 59 (6-8), 2004, 4. 
[22] Swindeman R. W., Santella M. L., Maziasz P. J., Roberts B. W., Coleman K.: Int. J. Pres. 

Ves. Pip., 81, 2004, 507. 
[23] Hald J., Korčáková L.: ISIJ Int., 43, 2003, 420. 
[24] Foldyna V., Kuboň Z., Filip M., Mayer K.-H., Berger Ch.: Steel. Res., 67, 1996, 375. 
[25] Bernasovský P., Vitásek M., Brziak P.: Zváranie, 51, 2002, 239. 
[26] Long X., Cai G., Svenson L. E.: Mater. Sci. Eng. A, 270, 1999, 260. 
 
 


