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Abstrakt 

Hlavním cílem této bakalářské práce je mikrostrukturní rozbor oceli 42CrMoS4, který 

zahrnuje především stanovení typu, velikosti a chemického složení nekovových vměstků 

podle normy ČSN ISO 4967. Jako doplnění informací o daném typu oceli byla ještě 

provedena kontrola chemického složení a změřena tvrdost materiálu podle Vickerse. Veškerý 

postup při jednotlivých úkonech stanovení je náležitě popsán v praktické části. Úvod této 

práce je pak pro komplexnější představu zaměřen na obecné vlastnosti chrom-molybdenových 

ocelí a také na vliv legujících prvků, popřípadě možnosti tepelného zpracování. 

Klíčová slova 

Chrom-molybdenové oceli, vliv legujících prvků, ocel 42CrMoS4, metalografická 

analýza, nekovové vměstky, tvrdost podle Vickerse 

 

Abstract 

The main object of this bachelor's thesis is microstructural analysis of 42CrMoS4 steel, 

which includes  especially determining of type, size and chemical composition of non-

metallic inclusions in accordance with ČSN ISO 4967 standard. For getting more 

informations about this type of steel has been done a control of chemical composition and was 

determined a hardness of material by Vickers test. The whole process of individual parts of 

analysis is detailed described in practical part. The introduction of this work is for completely 

idea focused on general properties of chromium-molybdenum steels and so on influence of 

alloying elements or on heat treatment.  

Key words 

Chromium-molybdenum steels, influence of alloying elements, 42CrMoS4 steel, 

metallographic analysis, non-metallic inclusions, Vickers hardness test  

 

 

 



 

 
 

Přehled použitých značek, veličin a jejich jednotek 

Značka Jednotka Veličina (význam) 

Rp0,2 [MPa] 
mez kluzu při 0,2 % plastické deformaci 

(smluvní mez kluzu) 

Rm [MPa] mez pevnosti v tahu 

A [%] tažnost 

Z [%] kontrakce 

KV [J] nárazová práce (při V-vrubu) 

SiC - karbid křemíku 

SEM - řádkovací elektronová mikroskopie 

EDX - energiově disperzní analýza 

hm. % [%] hmotnostní procenta 

at. % [%] atomární procenta 

F [N] síla 

HV 30 [1] tvrdost dle Vickerse při 30 kg zatížení 

d [mm] uhlopříčka vtisku 
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1. Úvod 

Jak již napovídá samotný název této bakalářské práce, hlavním řešeným úkolem, ne však 

jediným, bude částečný mikrostrukturní rozbor oceli 42CrMoS4, zaměřený především na 

analýzu nekovových vměstků podle normy ČSN ISO 4967.  

Pojmy jako mikročistota a celkově náročnost na jakost a od toho se odvíjející vlastnosti 

různých typů ocelí se nejen během dnešní doby neustále navyšují. Umožňuje to například 

využití ocelí v oborech, kde to dříve nebylo možné, nebo jen velmi omezené. Je to způsobeno 

především díky stále dokonalejšímu zvládnutí procesu výroby, ať už při samotné výrobě 

surového železa nebo pak následně při různých pochodech sekundární metalurgie apod. a 

samozřejmě také kvůli dokonalejším poznatkům o vlivech jednotlivých legujících elementů. 

Toto všechno nám například umožňuje využití ocelí ve velmi široké oblasti provozních teplot. 

Chceme-li tedy studovat danou ocel, v našem případě například konkrétně analyzovat její 

znečištění a charakteristiky nekovových vměstků na mikroskopické úrovni, je velmi vhodné 

znát, do jaké třídy ocelí řešená ocel patří, jaké jsou nebo mají být její vlastnosti, jaké jsou 

možnosti tepelného zpracování, popřípadě, k jakému účelu je nebo bude v praxi využívána 

atd. Všechny tyto charakteristiky nám pak poskytují detailnější a komplexnější pohled na 

daný typ materiálu. Z těchto důvodů se bude začátek této práce věnovat právě obecné 

problematice chrom-molybdenových ocelí, přesněji tedy ocelím třídy 15, mezi které řadíme i 

ocel 42CrMoS4, dále vlivu používaných legujících prvků a v neposlední řadě také možnostem 

a konkrétním způsobům používaných tepelných procesů u těchto materiálů. 

I přes neustále se zlepšující vlastnosti ocelí a celkově jejich masivní využití 

v celosvětovém měřítku, je v dnešní společnosti využíváno stále více neželezných materiálů, 

zejména tedy různých superslitin, popřípadě keramických či kompozitních materiálů. 

V mnoha případech jsou tyto materiály svými vlastnostmi schopny konkurovat ocelím nebo je 

dokonce převyšují. Mezi hlavní výhody těchto materiálů patří zejména menší hmotnost, při 

dosažení shodných nebo i vyšších pevnostních charakteristik, což je bezesporu ve velké 

skupině průmyslových odvětví podstatnou výhodou, například v dopravním či leteckém 

průmyslu. Avšak i přes tento trend se oceli stále drží na žebříčku těch nejvyužívanějších 

materiálů. 
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2. Oceli třídy 15 

Oceli třídy 15 podle ČSN jsou klasifikovány jako oceli legované zejména chromem a 

vanadem, popřípadě chromem a molybdenem. Řadíme zde celou škálu jednotlivých typů 

ocelí, například 15 020, 15 121, 15 128, 15 130, 15 131, 15 260, 15 313 a mnoho dalších a 

samozřejmě také ocel využitou pro potřeby a stanovení této práce, ocel 15 142, respektive 

tedy 42CrMoS4 (42CrMo4). Podle množství legujících prvků se tato třída řadí mezi 

nízkolegované oceli. [16], [17] 

Přehled konkrétního chemického složení vybraných typů ocelí této třídy spolu 

s ekvivalentním EN označením je uveden v tabulce 1 v hmotnostních procentech. 

 

Tab. 1 Přehled konkrétního chemického složení vybraných druhů ocelí třídy 15 (v hm. %) 

[18-24] 

Ocel C Si Mn P S N Cr Cu Mo Ni V 

15 020 

[16Mo3

] 

0,12 

až 

0,20 

max. 

0,35 

0,40 

až 

0,90 

max. 

0,02

5 

max. 

0,01 

max. 

0,01

2 

max. 

0,30 

max. 

0,30 

0,25 

až 

0,35 

max. 

0,30 
- 

15 121 

[13CrM

o4-5] 

0,08 

až 

0,18 

max. 

0,35 

0,40 

až 

1,00 

max. 

0,02

5 

max. 

0,01 

max. 

0,01

2 

0,7 

až 

1,15 

max. 

0,30 

0,40 

až 

0,60 

- - 

15 130 

[25CrM

oS4] 

0,22 

až 

0,29 

max. 

0,40 

0,60 

až 

0,90 

max. 

0,02

5 

max. 

0,03

5 

- 

0,90 

až 

1,20 

- 

0,15 

až 

0,30 

- - 

15 131 

[34CrM

o4] 

0,30 

až 

0,37 

max. 

0,40 

0,60 

až 

0,90 

max. 

0,02

5 

max. 

0,03

5 

- 

0,90 

až 

1,20 

- 

0,15 

až 

0,30 

- - 

15 142 

[42CrM

oS4] 

0,38 

až 

0,45 

max. 

0,40 

0,60 

až 

0,90 

max. 

0,02

5 

0,02 

až 

0,04 

- 

0,90 

až 

1,20 

- 

0,15 

až 

0,30 

- - 

15 260 

[51CrV

4] 

0,47 

až 

0,55 

max. 

0,40 

0,70 

až 

1,10 

max. 

0,02

5 

max. 

0,02

5 

- 

0,90 

až 

1,20 

- - - 

0,1 

až 

0,25 
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15 313 

[10CrM

o9-10] 

0,08 

až 

0,14 

max. 

0,5 

0,40 

až 

0,80 

max. 

0,02 

max. 

0,01 

max. 

0,01

2 

2,00 

až 

2,50 

max. 

0,30 

0,90 

až 

1,10 

- - 

 

Jednotlivá chemická složení ocelí uvedená v tabulce 1 jsou spíše informativního 

charakteru a v praxi se mohou tyto údaje u různých výrobců mírně lišit. 

Porovnáme-li jednotlivá chemická složení mezi sebou, můžeme pozorovat, že jsou 

víceméně velmi podobná a liší se především obsahem uhlíku, manganu a chromu, což jsou 

prvky, které mají na vlastnosti a využití ocelí této skupiny ocelí zásadní vliv.  

 

Vlastnosti a vliv nejdůležitějších použitých legujících prvků u těchto ocelí 

Si – silně feritotvorný prvek, který do obsahu 0,5 % nepovažujeme za legující element, 

tzn. u řešených ocelí ho pokládáme pouze za silný dezoxidační prvek. Jeho přísada zvyšuje 

pevnostní úroveň feritu a je také schopna eliminovat tvorbu karbidů. Z tohoto důvodu 

příznivě ovlivňuje omezení vývinu nízkoteplotní popouštěcí křehkosti. V kombinaci s Mn 

zajišťuje dosažení vysokých hodnot pevnostních charakteristik, nicméně, jak již bylo uvedeno 

výše, u ocelí této třídy je jeho procentuální zastoupení poměrně malé a tento prvek tedy nemá 

zásadnější vliv. [32] 

Mn – silně austenitotvorný prvek, zvyšující pevnost i tvrdost při nízkém snížení tažnosti. 

Vlivem vysoké afinity ke kyslíku má výborné dezoxidační vlastnosti. Silná vazba existuje 

také mezi Mn a S (silnější než pro Fe), takže přednostně v matrici oceli vznikají sulfidy MnS, 

jež jsou dobře tvařitelné za tepla. U běžných konstrukčních materiálů se používá přísada Mn 

až do 2 %, která významně zvyšuje pevnostní úroveň matrice bez výraznějšího zhoršení 

plastických vlastností. Důležitou schopností Mn je také zvýšení prokalitelnosti, ale bohužel, 

také náchylnosti k popouštěcí křehkosti. Rovněž je silným segregačním prvkem. [32]    

Cr – feritotvorný prvek, zvyšující pevnost matrice, silně korozivzdornost, otěruvzdornost 

a prokalitelnost. Zvýšení prokalitelnosti je ale závislé na rozpustnosti karbidů Cr při 

austenitizaci, neboť zvýšení prokalitelnosti je spojeno pouze s Cr rozpuštěným v austenitu. 

Naopak nerozpuštěné karbidy účinkují jako nukleační zárodky, které prokalitelnost oceli 

snižují. Cr zvyšuje teplotu A1, takže oceli s přídavkem Cr jsou odolnější proti popouštění do 
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teploty 150 ºC až 550 ºC, čímž vytváří předpoklad pro výrobu ocelí se zvýšenými 

pevnostními charakteristikami. Při pomalém ochlazování z vyšších teplot popouštění se může 

vyskytnout vysokoteplotní popouštěcí křehkost. V důsledku silné vazby Cr na C s ním vytváří 

různé karbidické fáze. Vedle Cr jsou silně karbidotvorné např. W, Mo, V, Ti, nicméně u ocelí 

třídy 15 se tyto prvky vyjma Mo, popřípadě V (např. ocel 15 260), téměř jako legury 

nevyskytují nebo jsou v oceli obsaženy jen ve velmi malých množstvích. [32]  

Přísada Cr má zajišťovat vyšší či nižší stupeň antikorozní ochrany v důsledku vzniku 

oxidu Cr2O3, který vytváří jakousi ochranu – pasivační vrstvu před rychlým napadením 

ocelového materiálu v procesu exploatace. Pasivační vrstva vzniká vlivem dobré vazby Cr na 

O a mimo korozní odolnosti zvyšuje také například odolnost oceli proti opalu. 

Přísady dalších legujících elementů jako je Ni, Si, Mo, V, Ti atd. zesilují pozitivní účinky Cr. 

[32] 

Mo – má silný sklon k tvoření karbidů, silnější než např. Cr. Zvyšuje kritickou teplotu 

růstu austenitického zrna, zvětšuje prokalitelnost, potlačuje sklon k popouštěcí křehkosti. 

Zvětšuje také pevnost za tepla, mez tečení, popřípadě tvrdost za tepla. Zejména u 

nerezavějících ocelí navyšuje odolnost proti korozi. [16] 

 

Při dlouhodobé expozici materiálu legovaného Cr, Mo, W a V může nastat za zvýšených 

teplot (okolo 550 ºC i více) k zvýšení jeho pevnosti a tvrdosti. Příčinou je difúze substitučně 

rozpuštěných prvků v procesu dlouhodobé expozice a jejich následná precipitace ve formě 

velmi jemných disperzních částic, převážně vyloučených intragranulárně. Tento proces 

označujeme jako sekundární vytvrzování. Precipitáty o nano velikosti (okolo 40 nm) tak 

vytvářejí účinné překážky proti pohybu dislokací a tím zpevňují matrici a zabraňují rozvoji 

plastické deformace. Sekundární tvrdost je tedy spojena s poklesem plastických vlastností. 

Vzniklé částice mají velmi malou tendenci ke koagulaci (růstu). Jejich vytvrzující účinek 

roste úměrně s počtem částic vyloučených v matrici, což ovlivňuje obsah uhlíku a 

koncentrace legujících prvků.  

Konkrétně u ocelí Cr-Mo, se nejvýznamnější vytvrzující účinek připisuje karbidu M2C, 

který se v matrici vylučuje ve formě jehliček. U nízkolegovaných ocelí, mezi které spadají i 

řešené oceli, je tento karbid stabilní do teploty 600 ºC. [32] 
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Prvky jako P, S, N, popřípadě Cu, považujeme za nečistoty, které se do surového železa 

dostávají z rud a z něho nebo z ocelového odpadu a z plynné fáze v ocelářské peci (vzduch, 

spaliny, vodní pára) do oceli, ze které je není možné beze zbytku odstranit. Někdy však tyto 

prvky můžeme považovat jako užitečné. [16] 

 

Obecný vliv legujících prvků můžeme shrnout do následujících bodů: 

 Zvýšení prokalitelnosti 

 Zvýšení odolnosti při popouštění (žíhání) 

 Zvýšení odolnosti proti účinku korozních a oxidických prostředí 

 Zvýšení pevnosti při vysokých teplotách 

 Zvýšení odolnosti proti abrazi (zvýšení otěruvzdornosti) 

 Zvýšení pevnosti základní kovové matrice (zpevňující účinek legujících prvků 

v tuhém rozotku) [16] 

 

Základní vlastnosti a využití 

Stručný přehled základních vlastností a hlavního využití vybraných ocelí třídy 15 je 

uveden v tabulce 2. Můžeme pozorovat, že oceli této třídy jsou využívány v různých 

průmyslových odvětvích, zejména pak v chemickém, petrochemickém, automobilovém či 

leteckém průmyslu. Mnoho z nich je díky danému chemickému složení a vlivu legujících 

prvků, jak bylo probráno výše, používáno za zvýšených teplot jako žáruvzdorných a 

žáropevných materiálů. 

Tab. 2 Základní vlastnosti a využití vybraných typů [25-31] 

Typ oceli Vlastnosti, použití 

15 020 

[16Mo3] 

Svařitelná; využívaná především pro zařízení do elektráren, pro spalinové 

systémy, horké části strojů či ve spalovnách; do cca 530 ºC dobré 

mechanické vlastnosti a odolnost proti creepu.  

15 121 

[13CrMo4-5] 

Svařitelná; petrochemický, plynárenský průmysl; použití do cca 560 ºC se 

zvýšenou odolností proti vodíku a korozi; horké parní potrubí, sběrné 

potrubí, tlakové nádoby a boilery atd. 
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15 142 

[42CrMoS4] 

Dobře tvářitelná za tepla, v žíhaném stavu dobře obrobitelná; používá se 

především na vysoce a řízeně namáhané komponenty v automobilovém a 

leteckém průmyslu, např. klikové, pastorkové hřídele, ozubená kola, 

spojovací tyče atd. 

15 260 

[51CrV4] 

Používána zejména v zakaleném a popuštěném stavu jako lamely, 

páskové přezky, pružiny, ocelové vložky do ochranné obuvi, pilové 

kotouče, nože, nůžky atd. 

15 313 

[10CrMo9-10] 

Svařitelná, při větších tloušťkách s předehřevem; poměrně vysoká teplota 

oxidační odolnosti, cca 550 ºC a také korozní odolnosti, díky vysokému 

obsahu Cr; využívána pro komponenty parních turbín či tlakové nádoby. 

 

 

2.1 Vlastnosti oceli 42CrMoS4 

Jelikož pro praktická stanovení této práce bylo použito právě vzorků této oceli, je dobré 

definovat si alespoň její základní mechanické vlastnosti a další důležité charakteristiky, jako 

možnosti aplikací apod. Přehled mechanických vlastností v závislosti na různých průměrech, 

popřípadě tloušťkách materiálu je uveden v tabulce 3.  

Podle jednotlivých norem lze tuto ocel označit např. americkými nebo německými 

ekvivalenty.  

Možné ekvivalenty podle jiných norem: 

 15 142 ČSN 

 AISI 4140 

 DIN 42CrMoS4 

 W.Nr. 1.7227 [23], [31] 

 

Charakteristika oceli 

Ocel legovaná především Cr-Mn-Mo, k zušlechťování a k povrchovému kalení pro 

výkovky. Dobře tvářitelná za tepla, ve stavu žíhaném na měkko dobře obrobitelná. Je vhodná 

pro povrchové kalení. Tvrdost povrchově kalené vrstvy závisí na způsobu kalení, rozměru a 
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samozřejmě také na geometrickém tvaru součásti a pohybuje se v rozmezí 54 až 60 HRC. 

Kalí se do méně razantního kalícího prostředí, protože je náchylná ke vzniku kalících trhlin 

v místech s vrubovým účinkem nebo povrchovými vadami. V kaleném stavu dobře odolává 

opotřebení. Není náchylná k popouštěcí křehkosti. Do průměru 100 mm lze zušlechtěním 

dosáhnout pevnosti nad 1000 MPa. Užívá se především na silně namáhané strojní součásti 

v automobilovém či leteckém průmyslu, např. klikové hřídele, pastorkové hřídele, ozubená 

kola atd. Svařitelnost je poměrně dobrá, s předehřevem na 350 ºC. Je jednou z nejčastěji 

užívaných ocelí k zušlechťování. [15], [33] 

 

Tab. 3 Mechanické vlastnosti oceli 42CrMoS4 v závislosti na průměru a tloušťce [31], [33] 

Průměr [mm] < 16 16 - 40 40 - 100 100 - 160 160 - 250 

Tloušťka [mm] < 8 8 < t < 20 20 < t < 60 60 < t < 100 100 < t < 160 

Rp0,2 [MPa] min. 900 min. 750 min. 650 min. 550 min. 500 

Rm [MPa] 1100 - 1300 1000 - 1200 900 - 1100 800 - 950 750 - 900 

A5 [%] min. 10 min. 11 min. 12 min. 13 min. 14 

Z [%] min. 40 min. 45 min. 50 min. 50 min. 55 

KV [J] min. 30 min. 35 min. 35 min. 35 min. 35 

 

Na základě hodnot uvedených v tabulce 3, můžeme konstatovat, že se vzrůstajícím 

průměrem, popřípadě tloušťkou (u plošných materiálů), nedochází k výraznějšímu poklesu 

tažnosti, kontrakce ani nárazové práce. Zásadněji se tedy mění pouze hodnoty meze pevnosti 

v tahu a meze kluzu.  

Vlastnosti oceli lze cíleně měnit pomocí různých způsobů tepelného zpracování. Pro lepší 

orientaci o průběhu fázových přeměn, ke kterým dochází vlivem různých rychlostí 

ochlazování je na obrázku 1 zobrazen ARA (anizotermický rozpad austenitu) diagram oceli 

42CrMoS4. Ara diagramy se využívají především při kalení ocelí, po kterém zpravidla 

následuje popouštění.  

Jednotlivé doporučené hodnoty teplot při tepelných zpracováních a tváření oceli 

42CrMoS4 jsou uvedeny v tabulce 4.  
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Obr. 1 ARA diagram oceli 42CrMoS4 [34] 

 

K jednotlivým křivkám ochlazování v ARA diagramu je uvedena také hodnota tvrdosti 

vzniklé struktury podle Vickerse. Z diagramu je možné vysledovat skutečnost, že 

s pomalejšími rychlostmi ochlazování, kdy už v oceli nevzniká pouze martenzit, který 

dosahuje největší tvrdosti, vznikají i další fáze jako perlit či bainit a v důsledku toho klesá i 

výsledná tvrdost vzniklé struktury. 

 

Tab. 4 Přehled doporučených rozmezí teplot při tváření a tepelných zpracováních [31] 

Kování a válcování za tepla 1100 – 850 ºC 

Normalizační žíhání 850 – 880 ºC / vzduch 

Žíhání na měkko 680 – 720 ºC / pec 

Kalení 820 – 860 ºC / olej, polymer 

Popouštění 540 – 680 ºC / vzduch 
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3. Praktická část 

Náplní této části je kompletní popis postupu práce, která byla na vzorcích vykonána. 

Postup je zaměřen zejména na konkrétní úkony a zvolené metody, případně na použité 

instrumentální vybavení, při provádění metalografického výbrusu. Jednotlivá stanovení, která 

byla provedena na finálně připravených vzorcích, jsou spolu s výsledky měření a závěry kvůli 

přehlednosti uvedena v kapitole 4. 

 

3.1 Nařezání vzorků 

Pro praktické účely této práce byly využívány 3 vzorky oceli 42CrMoS4, které bylo 

ponejprv nutné odřezat z poměrně velkého celistvého kusu materiálu (výkovek po tepelném 

zpracování), který je zobrazen na obrázku 2 s přiloženým orientačním měřítkem 1 cm pro 

lepší představu o rozměrech. Na obrázku je také v pravé části materiálu patrné značení 

lihovým fixem o právě chystaném odřezu 3 již zmiňovaných vzorků. Přesné teploty, 

popřípadě časy tepelného zpracování nejsou bohužel u studovaného kusu zjistitelné. Nicméně 

známo bylo, že vzorek byl zakalen a popuštěn, což poté potvrdila i následně vyvolaná 

struktura, jejíž snímky jsou uvedeny v kapitole 4. 

 

 

Obr. 2 Výchozí kus materiálu pro vzorky 

 

Při odběru zkušebního vzorku je důležitá volba místa odběru a plochy, na které bude 

následně prováděn mikroskopický rozbor a další stanovení. [1] V našem případě byly vzorky 

odebrány ve směru kolmém na směr tváření materiálu, takže červeně naznačené plochy na 
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obrázku budou po odřezání jednou z bočních stran každého ze vzorků. Plochy, na kterých 

byly pak provedeny metalografické výbrusy, s následným určením vměstků, popřípadě 

určením tvrdosti oceli, na obrázku tedy přímo nevidíme.  

Jako řezacího elementu bylo v našem případě použito jednoduché a spolehlivé rozbrušovací 

pily STRUERS Labotom-3 (obr 3). 

 

Obr. 3 Rozbrušovací pila STRUERS Labotom-3 [2] 

 

3.2 Metalografický výbrus 

Po nařezání jednotlivých vzorků byl na dvou kusech proveden metalografický výbrus, za 

účelem následujícího stanovení charakteristik nekovových vměstků a pozorování samotné 

struktury a také kvůli určení tvrdosti. Někdy mohou být vzorky zality do různých licích 

pryskyřic, vodivého či nevodivého charakteru, například do hojně využívaného 

dvousložkového dentacrylu, nebo v případech, kdy jim nevadí krátkodobé působení zvýšené 

teploty, vlisovány do rozehřáté umělé hmoty (reaktoplastu) kvůli lepší a pohodlnější 

manipulaci se vzorkem. [3] Nicméně pro naše potřeby poměrně rychlého a jednorázového 

stanovení pouze pro potřeby této práce to nebylo nutné.  

Metalografický výbrus se skládá z několika následujících operací: 
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3.2.1 Broušení 

Hlavním úkolem broušení je příprava rovinného výbrusu, tzn. dosažení minimální 

povrchové nerovnosti vzorku, k čemuž je obvykle používáno série brusných papírů SiC 

s odstupňovanou zrnitostí. Čísla jsou vztažena k velikosti zrn SiC. Čím vyšší je jejich 

hodnota, tím jemnější je zrno na daném brusném papíře. [3] Aby nedocházelo k zahřívání 

povrchu a ovlivnění struktury, provádí se broušení obvykle v přítomnosti vody, která zároveň 

odplavuje obroušený materiál, dochází tedy k mírnému úbytku váhy vzorku.  

 

Broušení příslušných vzorků probíhalo následovně: 

U vzorku 1, jež byl určen pro stanovení nekovových vměstků, byly použity brusné papíry 

SiC s těmito zrnitostmi – 60, 120, 280, 400, 600, 800, 1200, 1500, 2500. 

U vzorku 2, na kterém byla později měřena tvrdost oceli, byl proces obdobný, ale pouze 

po zrnitost 1200. Jemnějšího broušení na toto stanovení není potřeba. 

 

Po přiložení vzorku k brusnému papíru dochází k vytvoření rovnoběžných rysek na 

povrchu v určitém směru. Při přechodu na jemnější brusný papír provádíme broušení až do 

okamžiku, kdy zcela odstraníme rysky vzniklé na předchozím brusném papíře. Aby tedy 

nedocházelo ke splývání rysek, je velmi praktické při každém přechodu vzorek pootočit cca o 

90 stupňů. Rysky se tak překříží a je dobře viditelné, kdy došlo k úplnému odstranění rysek 

po předchozím broušení. Na obrázku 4 je zobrazena používaná aparatura Metasinex. 
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Obr. 4 Bruska Metasinex se dvěma brusnými plochami [4]     

 

3.2.2 Leštění 

Podstatou leštění je odstranění rysek po předešlém broušení do takové fáze, kdy se povrch 

vzorku blíží povrchu zrcadla, tzn. je čistý (bez rysek) a odrazivý. Déle trvající leštění je 

škodlivé, neboť dochází ke zvětšování Beilbyho vrstvy. Rovněž může docházet k vyšlehávání 

některých strukturních složek a tím ke vzniku reliéfu. U leštění také nedochází ke ztrátě 

hmotnosti, nebo je její úbytek tak malý, že ho zanedbáváme, na rozdíl od předchozího kroku, 

kde je úbytek mnohem větší.  

Samozřejmě je známo více možných technik, například elektrolytické leštění, kdy je 

vzorek zapojen jako anoda, avšak v našem případě byla použita klasická mechanická metoda, 

která spočívá v leštění povrchu vzorku na otáčejícím se kotouči potaženém textilním suknem, 

které zvlhčujeme různými látkami (suspenzemi). Vzorkem otáčíme proti směru rotace 

kotouče až do požadovaného stupně vyleštění. Na povrchu vzniká deformovaná vrstva, která 

zakrývá vlastní strukturu materiálu. Její tloušťka je tím menší, čím jemněji byl vzorek 

vybroušen. Bezprostředně po ukončení leštění musí být povrch vzorku řádně omyt vodou, 

opláchnut alkoholem a osušen horkým vzduchem. [1]  

Pro účely této práce bylo provedeno leštění na přístroji Montasupal s přídavkem Al2O3 o 

zrnitosti 3 μm, avšak při následné kontrole pod optickým mikroskopem bylo zjištěno, že 

povrch stále skýtá poměrně velké množství nečistot a artefaktů, které by mohly ovlivnit 

stanovení nekovových vměstků. Z tohoto důvodu bylo leštění zopakováno s přídavkem 
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diamantové suspenze o zrnitosti 3 μm a posléze 1 μm, kde při opětovné kontrole byly 

výsledky mnohem lepší než v případě použití Al2O3.    

Na jednom z takto připravených vzorků (vzorek č. 1) bylo poté provedeno vyhodnocení 

nekovových vměstků podle normy ČSN ISO 4967, vzorek č. 2 byl pak použit pro stanovení 

tvrdosti. Výsledkům a hodnocením obou měření se detailně věnuje kapitola 4. 

 

3.2.3 Leptání 

Pro mikrostrukturní rozbor v pravém slova smyslu je nezbytné provést naleptání 

vyleštěných výbrusů a vyvolat tak strukturu materiálu, což je hlavním cílem tohoto kroku. 

Stejně jako v předchozích krocích, i zde je možno aplikovat více variant k vyvolání struktury. 

Nejvyužívanějším způsobem je chemické leptání, jehož podstatou je působení chemických 

činidel na vyleštěný povrch, kdy dochází nejčastěji ke vzniku reliéfu nebo oxidické vrstvy 

proměnlivé tloušťky. Může být prováděno dvojím způsobem. Povrch vzorku buď ponoříme, 

nebo jej potíráme například vatou namočenou v leptadle. Přibližně se dá říci, že je leptání 

ukončeno, jakmile dojde ke zmatnění povrchu. Konstatovat toto obecně ale nejde, nejlépe je 

vzorek kontrolovat pod mikroskopem. V případě málo naleptané struktury je nutné ji opatrně 

doleptat, neboť při doleptávání dochází k rychlejšímu rozpouštění kovu. Naopak je-li vzorek 

přeleptán, musíme provést znovu i leštění a naleptat ho méně. Po vyvolání struktury se vzorek 

opět opláchne vodou a alkoholem a následně osuší horkým vzduchem. [1] 

I přesto, že hlavním cílem této práce je především charakteristika vměstků, byl vzorek č. 

1 právě po tomto stanovení naleptán za účelem zjištění přesné struktury vzorku oceli 

42CrMoS4, z důvodu komplexnějšího pohledu na řešený typ oceli a také jako vhodné 

doplnění této práce. Jako leptadla bylo použito Nitalu 3% (3% roztok HNO3 v ethanolu), což 

je jedno z nejběžnějších činidel v metalografii. Vyleštěný povrch byl na přibližně 5 sekund 

ponořen do leptadla, kdy došlo ke zmatnění povrchu a ihned omyt vodou, ostříknut alkoholem 

a osušen horkým vzduchem. Vyvolaná struktura byla pak hodnocena na optickém mikroskopu 

a byly pořízeny její snímky. Zjištěné charakteristiky struktury spolu s fotografiemi jsou 

uvedeny v kapitole 4.   
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4. Stanovené vlastnosti a charakteristiky oceli 42CrMoS4 

Zjištěné či naměřené vlastnosti a charakteristiky segmentu oceli 42CrMoS4 uvedené 

v této kapitole byly hlavní náplní této bakalářské práce. Jak je již uvedeno a popsáno 

v předchozí kapitole, pro potřeby všech stanovení bylo využito 3 vzorků oceli 42CrMoS4, 

které byly odřezány z jednoho velkého kusu materiálu. Reálný vzhled jednotlivých vzorků po 

provedených stanoveních spolu s příslušnými přibližnými rozměry a naznačenou plochou, na 

které bylo provedeno dané stanovení, můžeme vidět na obrazcích 5, 6 a 7. 

 

Vzorků bylo využito následovně: 

Vzorek č. 1 – stanovení nekovových vměstků, vyhodnocení struktury 

Vzorek č. 2 – stanovení tvrdosti oceli 

Vzorek č. 3 – stanovení kontrolního chemického složení oceli 

 

 

Obr. 5 Reálný vzhled vzorku č. 1 s naznačenými rozměry, který byl využit pro vyhodnocení 

nekovových vměstků a následné vyvolání struktury 
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Obr. 6 Reálný vzhled vzorku č. 2 s naznačenými rozměry, využitého pro stanovení tvrdosti 

 

 

Obr. 7 Reálný vzhled vzorku č. 3 s naznačenými rozměry, využitého pro stanovení 

kontrolního chemického složení 
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4.1 Stanovení nekovových vměstků podle ČSN ISO 4967 

Vyhodnocení bylo provedeno na základě normy ČSN ISO 4967 „Ocel – Stanovení 

obsahu nekovových vměstků – Mikrografická metoda využívající normovaná zobrazení“.  

Jedním z nejdůležitějších problémů, spojených s kvantitativním hodnocením nekovových 

vměstků, je jejich nízký objemový podíl. Jsou tvořeny relativně malými částicemi a v této 

souvislosti by bylo nesmírně náročné je hodnotit klasickými kvantitativními metodami. Právě 

z tohoto důvodu se k hodnocení vměstků ve tvářených ocelích používá standardizovaných 

srovnávacích metod. [3] 

Před samotným vyhodnocením nekovových vměstků podle normy, je žádoucí si vměstky 

aspoň přibližně definovat a popsat. 

 

Charakteristika nekovových vměstků 

Nekovové vměstky jsou velmi malé makroskopické, mikroskopické až submikroskopické 

částice nekovového charakteru, které vznikají jako zplodiny reakcí během výroby, tak i 

během lití, nebo se dostávají do ocelí zvenčí a způsobují například poruchy zhoršující 

mechanické vlastnosti. Jejich přítomnost v oceli je ve většině případů velmi nežádoucí, neboť 

mají nepříznivý vliv na celou řadu vlastností oceli, ať užitných či technologických. Stupeň 

znečištění mikroskopickými vměstky se hodnotí stanovením mikročistoty. Ocel, která ve své 

struktuře neobsahuje zcela žádný podíl vměstků, neexistuje, nelze je totiž úplně odstranit. 

Vměstky můžeme podělit podle více kritérií. Základní dělení jsou uvedena níže. [8], [9], [10] 

Dělení vměstků podle původu: 

 Exogenní – vznikají korozivním či erozivním působením oceli na žárovzdorný 

materiál, s nímž přichází ocel do styku během výroby, tj. v pánvi, peci, nálevkách atd. 

Jsou to částice žárovzdorného materiálu, písku, strusky nebo nahodilých nečistot. 

 Endogenní – vznikají při fyzikálně chemických reakcích v tekuté nebo tuhé oceli při 

výrobě, dezoxidaci, legování, krystalizací a tuhnutí. Jsou tvořeny především sulfidy, 

oxidy, nitridy, karbidy případně komplexními vměstky. Podíl endogenních vměstků je 

přibližně 90% ze všech vměstků obsažených v oceli. [8], [9], [10] 
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Dělení vměstků dle chemického složení: 

 Jednoduché sloučniny – sulfidy, oxidy, nitridy, karbidy. 

 Komplexní sloučeniny – oxisulfidy, silikáty, alumináty, karbonitridy, karbosulfidy 

apod. [10] 

Dělení podle teplot, při kterých vznikají: 

 Primární vměstky – vznik v oblasti teplot ocelářských pochodů, tzn. při cca 1600-

1650 ºC, zejména po přísadě dezoxidovadel. 

 Sekundární vměstky – vznik mezi teplotou likvidu a teplotou roztavené oceli, jednak 

při posunu rovnováh vlivem klesající teploty, případně při styku oceli se vzduchem 

(spíše vměstky reoxidační) 

 Terciální vměstky – vznik mezi teplotou likvidu a solidu oceli. Vznik je podporován 

prudkým poklesem rozpustnosti O, S, N v tavenině, a tedy místním zvýšením 

koncentrace těchto prvků v matečné tavenině. 

 Precipitační vměstky – vznik pod teplotou solidu, rovněž následkem změny 

rozpustnosti prvků při poklesu teplot. Vznikají difúzními procesy a vyskytují se 

většinou na hranicích zrn, což má za následek pokles mechanických a užitných 

vlastností. [10] 

Dělení podle tvařitelnosti: 

 Tvařitelné 

 Netvařitelné 

 Částečně tvařitelné [10] 

 

Vměstky ovlivňují zejména: 

 Krystalizaci 

 Lámavost za tepla a tvařitelnost 

 Svařitelnost  

 Obrobitelnost 

 Odolnost proti únavovému a křehkému porušení 

 Odolnost proti korozi [1]  
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Předmět normy ČSN ISO 4967 využité pro stanovení 

Předmětem normy je specifikace mikrografické metody stanovení nekovových vměstků 

ve válcovaných nebo kovaných ocelových výrobcích, které mají stupeň protváření alespoň 3, 

s využitím normovaných zobrazení. Tato metoda je obecně využívána k hodnocení vhodnosti 

oceli k danému použití. Vzhledem k tomu, že vlivem hodnotitelského subjektu je obtížné 

získat reprodukovatelné výsledky i u velkého množství vzorků, doporučuje se při používání 

této metody dbát určité opatrnosti. [5] 

 

Princip 

Metoda sestává z porovnání pozorovaného pole se schématickými zobrazeními 

definovanými v této mezinárodní normě a ze samostatného posouzení každého typu vměstků.  

Schématická zobrazení odpovídají čtvercovým obrazovým polím o ploše 0,50 mm
2
, 

získaným na podélných vyleštěných výbrusech, pozorovaných při 100násobném zvětšení. 

Podle tvaru a rozdělení vměstků jsou normovaná zobrazení rozdělena do pěti základních 

skupin, nesoucích označení A, B, C, D a DS. [5] 

 

Těchto pět skupin reprezentuje typy a morfologie nejčastěji pozorovaných vměstků: 

 Skupina A (sulfidický typ): velmi tvárné, jednotlivé, šedě zbarvené částice, 

charakteristické širokým rozmezím poměrů protažení (délka/šířka), mající zpravidla 

zaoblené konce; 

 Skupina B (hlinitanový typ): četné, nedeformovatelné, ostrohranné, černě nebo 

namodrale zbarvené částice (nejméně tři) s nízkým poměrem protažení (zpravidla < 

3), seřazené ve směru deformace; 

 Skupina C (silikátový typ): velmi tvárné, jednotlivé, černě nebo tmavě šedě 

zbarvené částice s širokým rozmezím poměru protažení (obvykle ≥ 3), mající 

zpravidla ostré konce; 

 Skupina D (typ globulárních oxidů): nedeformovatelné, ostrohranné nebo kruhové, 

černě nebo namodralé zbarvené náhodně rozdělené částice, s nízkým poměrem 

protažení (zpravidla < 3); 
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 Skupina DS (typ jednotlivých globulí): kruhové, nebo téměř kruhové jednotlivé 

částice o průměru ≥ 13 μm. 

Hodnocení netradičních typů vměstků může být rovněž založeno na porovnání jejich 

morfologie s výše uvedenými pěti typy a na posouzení jejich chemické povahy.  

Každá skupina uvedená výše, sestává se v normě ze dvou podskupin (jemné či hrubé 

vměstky; kromě skupiny DS) se šesti zobrazeními reprezentujícími rostoucí obsah vměstků. 

Dělení do podskupin vychází pouze ze záměru poskytnout příklady různých tlouštěk 

nekovových částic.  

Každé zobrazení je charakterizováno také rostoucím indexovým číslem – i = 0,5; 1; 1,5; 

2; 2,5; 3. Tato skutečnost je pro přehlednost znázorněna v tabulce 5, kde jsou doplněny i 

konkrétní hodnotící meze jednotlivých skupin vměstků. Celkovou délkou je v tomto případě 

myšlena délka všech vměstků stejného typu na daném normovaném zobrazení v μm.  

U skupiny D a DS se celková délka neuvažuje. V případě skupiny D stanovujeme četnost, 

u skupiny DS nás zajímá průměr globule v μm.  

V tabulce 6 jsou pak uvedeny parametry tloušťky jednotlivých skupin vměstků pro 

jemnou i hrubou variantu jednotlivých zobrazení. [5] 

Tab. 5 Hodnotící meze (minimální hodnoty) [5] 

Indexové číslo 

normovaného 

zobrazení 

i 

Skupina vměstků 

A 

celková 

délka [μm] 

B 

celková 

délka [μm] 

C 

celková 

délka [μm] 

D 

četnost 

počet 

DS 

průměr 

[μm] 

0,5 37 17 18 1 13 

1 127 77 76 4 19 

1,5 261 184 176 9 27 

2 436 342 320 16 38 

2,5 649 555 510 25 53 

3 
898 

(< 1181) 

822 

(< 1147) 

746 

(< 1029) 

36 

(< 49) 

76 

(< 107) 

POZNÁMKA: Výše uvedené délkové hodnoty pro skupiny A, B, C byly vypočteny 

z rovnic uvedených v normě a zaokrouhleny na nejbližší celá čísla. 
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Tab. 6 Parametry tloušťky jednotlivých skupin vměstků [5] 

Skupina 

vměstků 

Jemný Hrubý 

Minimální šířka 

[μm] 

Maximální šířka 

[μm] 

Minimální šířka 

[μm] 

Maximální šířka 

[μm] 

A 2 4 4 12 

B 2 9 9 15 

C 2 5 5 12 

D 3 8 8 13 

POZNÁMKA: U typu DS je maximální rozměr definován jako průměr. 

 

 

Vlastní zkoušení 

Norma rozlišuje dvě možné metody. V našem případě byla využita metoda A, kdy se 

zkouší celý vyleštěný povrch a u každého typu vměstku se uvede odkaz na indexové číslo 

nacházející se po straně normovaného zobrazení, které odpovídá nejhoršímu zkoušenému poli 

pro jemnou i hrubou sérii vměstků. 

Reprodukovatelnost měření se samozřejmě zlepšuje, provedou-li se skutečná měření 

(délky řádků u typu A, B nebo C, průměr u typu DS) a stanoví se četnost (D typ). Popřípadě 

je-li využito srovnávací mřížky, optické sítě či mezí měření v tabulkách 5 a 6. Za účelem 

zpřesnění měření se při obvyklých formálních analýzách kontroluje minimálně 100 polí, kdy 

u každého pole provedeme stanovení skupiny vměstků spolu s indexovým číslem. Na základě 

těchto výsledků je pak možné určit celkový počet polí pro různé indexy a typy vměstků. 

Netradiční typy vměstků jsou hodnoceny podle tabulkových skupin (A, B, C, D, DS), 

které nejlépe odpovídají jejich morfologii. Srovnává se délka, počet, tloušťka případně 

průměr vměstků v každé skupině znázorněné v příloze normy nebo se stanoví jejich celková 

délka, počet, tloušťka či průměr a k přiřazení příslušného indexového čísla obsahu vměstků se 

využije tabulek 5 a 6. V případě našeho stanovení však tento postup nebyl potřeba, protože 

nebyly nalezeny žádné atypické nekovové vměstky. 

U typu vměstků A, B a C jsou dva jednotlivé vměstky nebo řádky délky l1 a l2, ležící nebo 

neležící v řadě, považovány za jeden vměstek nebo řádek, jestliže vzdálenost d nepřekročí 40 
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μm a jestliže vzdálenost s (vzdálenost mezi středy vměstků/řádků) nepřevyšuje 10 μm (viz 

obrázek 8). V případě řádku s vměstky odlišné šířky se uvažuje ta šířka, která odpovídá 

největšímu vměstku. [5] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Schéma pro definici vzdáleností mezi vměstky 

 

Pro analýzu vměstků byl v našem případě použit inverzní fluorescenční mikroskop 

Olympus IX 70 (obr. 9). Pozorování vyleštěného povrchu vzorku s následným hodnocením 

typu, popřípadě velikosti vměstků bylo prováděno při 100násobném zvětšení. Mikroskop 

samozřejmě zvládá i zvětšení několikanásobně větší, nicméně pro hodnocení vměstků podle 

této normy je 100násobné zvětšení dostačující, ale především nezbytné, protože i normovaná 

zobrazení, která jsou součástí normy a podle kterých daný typ a hustotu vměstků určujeme, 

jsou pořízena při právě tomto zvětšení. 
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Obr. 9 Inverzní fluorescenční mikroskop Olympus IX70 [6] 

 

Výsledky stanovení 

Zkráceným výsledkem stanovení podle normy ČSN ISO 4967 je v podstatě označení 

analyzovaného vzorku písmeny příslušných skupin vměstků, které byly na vyleštěném 

povrchu pod mikroskopem nalezeny spolu se zjištěným indexovým číslem, které bylo 

odečteno z normovaných zobrazení v přílohách této normy.  

V případě výskytu hrubých vměstků následuje za indexovým číslem malé písmeno „e“, 

mají-li vměstky dokonce nadměrnou velikost, uvádíme malé písmeno „s“. [5] 

Stručný souhrn výsledků měření by tedy bylo možné zapsat takto: 

A 2, D 1e, DS 1. 

Na povrchu studovaného vzorku tedy byly nalezeny nekovové vměstky 3 typů. Jedná se, 

jak je uvedeno výše, o vměstky sulfidického typu jemného charakteru, o vměstky typu 

globulárních oxidů hrubého charakteru a jednotlivé globule. Vyjdeme-li z tabulek 5 a 6 
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hodnotících meze celkové délky a parametry tloušťky jednotlivých skupin, získáme 

následující obecné průměrné charakteristiky. 

A 2 – celková délka vměstků na pozorované ploše 436 μm; minimální šířka 2 μm; maximální 

šířka vměstku 4 μm. 

D 1e – četnost 4; minimální průměr 8 μm; maximální průměr 13 μm. 

DS 1 – maximální průměr 19 μm. 

Skutečnou podobu jednotlivých nalezených typů vměstků, zachycenou pomocí již 

zmíněného mikroskopu Olympus IX70, můžeme vidět na následujících obrázcích (obr. 10, 

obr. 11, obr. 12).  

Při detailnějším zaměření na vyleštěný povrch vzorku, můžeme pozorovat slabé rysky 

v různých směrech. K jejich vzniku došlo právě v důsledku použití diamantové suspenze při 

leštění vzorku. Přítomnost jemných rysek nijak neovlivňuje a nebrání stanovení a je v každém 

případě výhodnější než přítomnost povrchových nečistot a falešných indikací vměstků, které 

byly právě použitím disperze odstraněny.    

 

 

Obr. 10 Skupina sulfidických vměstků při 200násobném zvětšení (typ A) 
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Obr. 11 Směs vměstků různých typů – sulfidický typ (typ A), globulární oxidy (typ D) a 

jedna jednotlivá globule (typ DS) při 100násobném zvětšení 

 

Obr. 12 Směs vměstků různých typů – sulfidický typ (A, černě), globulární oxidy (D, 

modře) a jedna samostatná globule (DS, červená) při 200násobném zvětšení 
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Výsledky stanovení podle příslušné normy je nutno brát spíše jako orientační. Jak už bylo 

zmíněno výše, reprodukovatelnost závisí především na přesnosti a důslednosti 

hodnotitelského subjektu. Tzn., bylo-li například provedeno skutečné měření rozměrů 

vměstků, popřípadě, zda bylo použito srovnávacích mřížek a v neposlední řadě, kolík polí 

bylo pro stanovení hodnoceno.  

Je také důležité poznamenat, že většina srovnávacích etalonů byla vytvořena před 

několika desítkami let, kdy metalografická čistota ocelí byla mnohem horší než dnes. Proto je 

v některých případech těžké přiřadit k reálně existujícím nekovovým vměstkům ve 

studované oceli relevantní etalonové zobrazení. [3] 

 

4.2 Analýza chemického složení nekovových vměstků 

Vyhodnocení vměstků podle normy ČSN ISO 4967 poskytlo přibližné stanovení typu, 

povahy či množství daných vměstků. Pro detailnější představu o přesném chemickém složení 

jednotlivých typů nekovových vměstků byla na řádkovacím elektronovém mikroskopu JEOL 

JSM-6490LV (obr. 13), vybaveném INCA x-act analyzátorem, provedena energiově disperzní 

analýza. 

 

Obr. 13 Řádkovací elektronový mikroskop JEOL JSM-6490LV [7] 
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Princip SEM  

Řádkovací (skenovací) elektronový mikroskop, případně anglicky „Scanning Electron 

Microsope“ (SEM), je zařízení využívající ke studiu povrchu pohyblivého zfokusovaného 

svazku elektronů za účelem vyvolání fyzikálního signálu, který je vlastním zdrojem informací 

o místě dopadu primárního svazku elektronů.  

Jas obrazovky je modulován intenzitou vybraného fyzikálního signálu, vzniklého v místě 

dopadu svazku na vzorek a přeměněného po zesílení na signál elektrický.  

Kontrast na obrazovce se vytváří jako výsledek rozdílné intenzity vybraného signálu 

v jednotlivých místech dopadu primárního svazku elektronů.  

Moderní analytické SEM mohou být vybaveny řadou detektorů fyzikálních signálů 

vznikajících při interakci primárního svazku elektronů a vzorku, což umožňuje v jediném 

přístroji velmi komplexně charakterizovat studovaný vzorek. Pomocí SEM se obvykle studují 

vzorky, které není možné prozářit primárním svazkem elektronů, tzv. objemové („bulk“) 

vzorky. [3]  

Při interakci elektronů primárního svazku a vzorku vzniká hned několik možných druhů 

elektronů, pomocí jejichž signálů pak můžeme sledovat různé charakteristiky. Popis 

jednotlivých druhů elektronů a detailnější řešení velmi obsáhlé problematiky týkající se 

řádkovacího elektronového mikroskopu však není úkolem ani záměrem této práce. 

K pozorování povrchu a následnému pořízení snímků nekovových vměstků bylo využito 

zpětně odražených elektronů (back scattered electrons). 

 

Princip RTG spektrální mikroanalýzy 

RTG spektrální mikroanalýza (X-ray microanalysis) umožňuje stanovení lokálního 

chemického složení na základě detekce charakteristického rtg záření vznikajícího v místě 

dopadu primárního elektronového svazku na povrch vzorku.  

Na základě způsobu rozkladu rtg záření vystupujícího ze vzorku byly vyvinuty 2 

techniky. V našem případě byla využita energiově disperzní analýza, kdy při dopadu fotonů 

rtg záření na polovodičový detektor (např. Si) dochází k fotoefektu, přičemž počet vzniklých 

fotoelektronů je úměrný energii dopadajícího kvanta rtg záření. Fotony rtg záření dopadající 
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na detektor jsou analyzovány postupně, nicméně vzhledem k velmi krátkému času zpracování 

jednoho fotonu, je možné během několika desítek sekund získat spektrum obsahující 

informaci o všech prvcích přítomných ve studované oblasti.  

Kvalitativní analýza spočívá v přiřazení píků v EDX spektrech odpovídajícím prvkům na 

základě jejich charakteristické energie. 

Při kvantitatívní analýze se používají při převodu naměřených intenzit na koncentrace 

empirické modely, např. korekční postup ZAF, metoda kalibrační křivky či bezstandardová 

metoda.  

Stejně jako v případě výše uvedeného principu SEM, ani zde není nutno zabývat se 

detailněji touto látkou, která není náplní této práce. Cílem principu bylo pouze nastínění 

základních zákonitostí a principů dané problematiky. [3] 

 

Vlastní měření 

Praktické měření spočívalo v pozorování vyleštěného povrchu vzorku při různých 

zvětšeních, za účelem nalezení a následného pořízení detailnějších snímků jednotlivých 

skupin již určených druhů vměstků, stanovených podle normy. U každého zachyceného 

vměstku či skupiny vměstků na daném snímku byla pak provedena analýza chemického 

složení pomocí rtg mikroanalýzy pro detailnější pohled na daný typ. 

 

Prezentace výsledků 

Na níže uvedených obrázcích 14, 16, 20 a 21 můžeme pozorovat detailnější vzhled 

jednotlivých typů vměstků při různých zvětšeních, která jsou uvedena přímo na snímcích. 

Pro přehlednost je na každém snímku označena číslicemi oblast, kde byla provedena 

chemická analýza. Jako zajímavost jsou u obrázků 14 a 16 uvedena na obrázcích 15, 17, 18 a 

19 jednotlivá EDX spektra, která odpovídají právě očíslovaným analyzovaným oblastem na 

daných snímcích. U následujících snímků vměstků (obr. 20 a 21) už pak spektra z důvodu 

zbytečnosti uvedena nejsou. Hlavní charakteristikou každého ze snímků vměstků je pak 

kompletní chemické složení v atomárních a hmotnostních procentech uvedené v příslušných 

tabulkách (tab. 7, 8, 9 a 10). 
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Obr. 14 Oxidický vměstek (nejspíše komplex O, Al a Mg) 

 

Obr. 15 EDX spektrum odpovídající analyzované oblasti 1 na obrázku 14 

 

Tab. 7 Chemické složení analyzované oblasti 1 v atomárních a hmotnostních procentech 

Prvek O Mg Al S Ca Cr Mn Fe 

at. % 63,62 2,88 33,10 - - - 0,08 0,31 

hm. % 50,81 3,50 44,58 - - - 0,23 0,87 

 

Fe Fe

Mg

Mn

O

Al

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5

keVFull Scale 31125 cts Cursor: 0.000 

Spectrum1
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Z procentuálního zastoupení prvků uvedeného v tabulce 7, vidíme, že daný oxidický 

vměstek obsahuje zejména O a Al. Může se tedy jednat o vměstek typu Al2O3 nebo jiný, 

složitější oxid, například FeO
.
Al2O3. [1] Nicméně analýza prokázala i přítomnost Mg okolo 

3%, nejspíše se tedy bude jednat o komplex již zmíněných prvků. 

 

 

Obr. 16 Sulfidické vměstky (vlevo oxidické jádro se sulfidickou obálkou) 

 

 

Obr. 17 EDX spektrum odpovídající analyzované oblasti 2 na obrázku 16 

Fe MnS Mn

Fe
S

Mn

Mg

O

Al

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5

keVFull Scale 13068 cts Cursor: 0.000 

Spectrum2
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Obr. 18 EDX spektrum odpovídající analyzované oblasti 3 na obrázku 16 

 

Obr. 19 EDX spektrum odpovídající analyzované oblasti 4 na obrázku 16 

 

Tab. 8 Chemické složení analyzovaných oblastí 2, 3 a 4 na obrázku 16, uvedené v atomárních 

a hmotnostních procentech 

 Prvek O Mg Al S Ca Cr Mn Fe 

 

2 
at. % 62,14 5,96 30,28 0,80 - - 0,42 0,41 

hm. % 49,04 7,15 40,30 1,27 - - 1,13 1,12 

 

3 
at. % - 2,21 2,85 49,61 - - 43,55 1,79 

hm. % - 1,27 1,82 37,76 - - 56,78 2,37 

 

4 
at. % - - - 49,41 - - 44,05 6,54 

hm. % - - - 36,26 - - 55,39 8,35 

 

Fe
Mg

FeAl

Mn
Fe S

Mn

Mn

S

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5

keVFull Scale 17626 cts Cursor: 0.000 

Spectrum3
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keVFull Scale 10070 cts Cursor: 0.000 

Spectrum4
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Obr. 20 Skupina sulfidických vměstků 

 

Tab. 9 Chemické složení analyzovaných oblastí 5 a 6 na obrázku 20, uvedené v atomárních a 

hmotnostních procentech 

 Prvek O Mg Al S Ca Cr Mn Fe 

 

5 
at. % - - - 46,72 - 0,32 41,14 11,83 

hm. % - - - 33,77 - 0,37 50,96 14,89 

 

6 
at. % 41,91 1,29 23,41 3,62 - 0,42 2,58 26,77 

hm. % 21,57 1,01 20,32 3,73 - 0,71 4,56 48,10 

 

V případě analyzované oblasti číslo 6 na obrázku 20, může být zjištěné chemické složení 

ovlivněno signálem okolí, protože daná oxidická částice obsažená v sulfidickém vměstku byla 

velmi malá.  
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Obr. 21 Skupina oxidických vměstků se sulfidickou obálkou  

 

Tab. 10 Chemické složení analyzovaných oblastí 7 a 8 na obrázku 21, uvedené v atomárních 

a hmotnostních procentech 

 Prvek O Mg Al S Ca Cr Mn Fe 

 

7 
at. % 59,44 0,54 26,47 5,73 2,41 - 3,59 1,83 

hm. % 42,12 0,58 31,63 8,14 4,29 - 8,73 4,52 

 

8 
at. % 8,75 0,65 2,80 39,87 6,23 - 29,93 11,78 

hm. % 3,45 0,39 1,86 31,47 6,15 - 40,49 16,20 

 

Při pozorování nekovových vměstků na elektronovém mikroskopu je možné si všimnout 

určité skutečnosti, která vyplývá právě z velikosti využívaného zvětšení. Vidíme, že vměstky, 

které byly při vyhodnocení podle normy ČSN ISO 4967 při 100násobném zvětšení určeny 
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jako například vměstky čistě oxidického typu, se při větším zvětšení na elektronovém 

mikroskopu mohou skládat z oxidického jádra a sulfidické obálky (např. levá část snímků 16 

a 21). Stejně tak u vměstků sulfidického typu, které se při 100násobném zvětšení jevily taktéž 

jako čistě homogenní, můžeme pozorovat, že ve svém objemu obsahují například skupiny 

drobných oxidických částic (např. pravá část obrázku 16) a tvoří tak v podstatě komplexní 

vměstky, jež jsou kombinací jak oxidického, tak sulfidického charakteru. 

Porovnáme-li stanovené chemické složení oxidických částí (analyzované oblasti 1, 2, 6 a 

7), můžeme pozorovat, že je téměř shodné, vyjma analyzované oblasti 6, která obsahuje 

poměrně velké množství Fe, nicméně toto je způsobeno poněkud nepřesným měřením, jak je 

uvedeno výše. Oxidické části obsahují poměrně velké množství O, Al, dále pak menší 

množství Mg, popřípadě Mn. Nejspíše se tedy jedná o komplexní sloučeniny zmíněných 

prvků podobné například FeO, MnO, Al2O3 nebo jiným, složitějším oxidům, například 

FeO
.
Al2O3 či FeO

.
MnO atd. [1] 

Chemické složení jednotlivých sulfidických částí (analyzované oblasti 3, 4, 5 a 8) se mezi 

sebou také příliš neliší, mimo analyzované oblasti 8, která byla při stanovení také ovlivněna 

pozadím, stejně jako v případě oblasti 6. Nejvíce jsou v sulfidických oblastech zastoupeny 

prvky S a Mn, mnohem méně pak například Mg a Al. S největší pravděpodobností jsou tedy 

analyzované oblasti tvořeny komplexními sloučeninami na bázi MnS, FeS, popřípadě 

MnS
.
FeS atd. [1]    

 

4.3 Struktura studované oceli 

K pozorování struktury byl použit vzorek č. 1, který byl po stanovení nekovových 

vměstků ve vyleštěném stavu. Pro vyvolání struktury ho tedy bylo nutné naleptat. Detailní 

popis způsobu a použitých činidel při leptání je uveden na konci kapitoly 3.  

Vzorek byl odřezán, jak je uvedeno v kapitole 3, z výkovku po tepelném zpracování. 

Vyvolaná struktura je tvořena převážně popuštěným martenzitem s minoritním podílem 

bainitu a určitým množstvím zbytkového austenitu.  

Snímky struktury (obr. 22, 23, 24 a 25) při různých zvětšeních jsou v této práci zařazeny 

především za účelem doplnění informací o daném typu oceli. 
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I přes naleptání povrchu je stále možné pozorovat ve vyvolané struktuře nekovové 

vměstky, zejména na obrázcích 23 a 24. Na obrázku 22, který byl záměrně pořízen při 

relativně malém zvětšení, pak můžeme vidět tvářecí pásy, které vznikly pravděpodobně při 

tváření a tepelném zpracování materiálu. 

K pořízení výsledných snímků byl použit opět inverzní fluorescenční mikroskop Olympus 

IX70.     

 

  

Obr. 22 Struktura oceli při 100násobném zvětšení 
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Obr. 23 Struktura oceli při 200násobném zvětšení 

 

 

Obr. 24 Struktura oceli se sulfidickými vměstky při 1000násobném zvětšení 
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Obr. 25 Struktura oceli při 1000násobném zvětšení 

 

4.4 Stanovení tvrdosti oceli 

Pro stanovení konkrétní hodnoty tvrdosti studované oceli byl použit vzorek č. 2, který byl 

vybroušen a vyleštěn, viz kapitola 3. 

Tvrdost oceli je možné stanovit hned několika možnými metodami, které se používají již 

celá desetiletí. Prakticky je můžeme považovat za metody nedestruktivní, protože 

v makroskopickém měřítku ovlivňují jen velmi malý objem vzorku. Mezi ty nejznámější patří 

stanovení tvrdosti podle Brinella, Rockwella, Vickerse či Knoopa. V našem případě bylo 

použito vyhodnocení tvrdosti podle Vickerse, což je jednoduchá a rychlá metoda, poskytující 

přesné a reprodukovatelné výsledky. [11] 

 

Princip 

Podstatou metody, stejně jako v případě většiny ostatních metod, je kolmé vtlačení 

indentoru (vnikacího tělesa) do zkoušeného povrchu vzorku jistou silou po určitou dobu. 
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V případě metody podle Vickerse je indentor tvořen diamantovým čtyřbokým jehlanem se 

čtvercovou základnou s vrcholovým úhlem 136º. [11] 

Schématický nákres indentoru spolu s podobou vytvořeného vtisku je možno pozorovat 

na obrázku 26. 

 

Obr. 26 Schéma indentoru s následným vtiskem na povrchu vzorku [13] 

 

Hlavními parametry pro následný výpočet hodnoty tvrdosti jsou uhlopříčky vzniklého 

vtisku a síla, popřípadě hmotnost, kterou indentor působil na povrch vzorku. Tloušťka 

zkoušeného vzorku by neměla být menší než 1,5 násobku uhlopříčky vtisku (1,5 d), 

vzdálenost středu vtisku od kraje vzorku by pak měla být minimálně 2,5 d a vzdálenost středů 

dvou sousedních vtisků minimálně 3 d. [11] 

 

Vlastní měření 

Pro měření bylo použito standardní hmotnosti 30 kilogramů, tzn. po přepočtu tedy 294,3 

N. Indentor působil silou na povrch přibližně 10 sekund, poté byly ihned změřeny obě 

uhlopříčky vtisku pomocí vestavěného mikroskopu a mikrometrického šroubu. Pro výpočet 

byl použit aritmetický průměr obou uhlopříček. Z důvodu větší přesnosti bylo měření 

provedeno 5krát a následně vypočtené hodnoty tvrdosti byly zprůměrovány. Byla stanovena 

také směrodatná odchylka měření. 
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Výpočet a výsledky měření 

Zatížení….. 30 [kg]; 

F….. zkušební síla [N]; 

d11, d12, d21, d22, d31, d32, d41, d42, d51, d52….. uhlopříčky vtisku příslušného měření [mm]; 

d1, d2, d3, d4, d5….. aritmetický průměr uhlopříček příslušného měření [mm]; 

3,29481,930 F [N]; 

 

432,011 d  [mm]; 417,012 d  [mm]; 

4245,0
2

417,0432,0

2

1211
1 







dd
d  [mm]; 

;83,308
4245,0

3,294
1891,01891,0

22

1

1 
d

F
HV  

 

422,021 d  [mm]; 430,022 d  [mm]; 

426,0
2

430,0422,0

2

2221
2 







dd
d  [mm]; 

;66,306
426,0

3,294
1891,01891,0

22

2

2 
d

F
HV  

 

432,031 d  [mm]; 418,032 d  [mm]; 

425,0
2

418,0432,0

2

3231

3 






dd

d  [mm]; 

;11,308
425,0

3,294
1891,01891,0

22

3

3 
d

F
HV  
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411,041 d  [mm]; 421,042 d  [mm]; 

416,0
2

421,0411,0

2

4241
4 







dd
d  [mm]; 

;58,321
416,0

3,294
1891,01891,0

22

4

4 
d

F
HV  

 

420,051 d  [mm]; 421,052 d  [mm]; 

4205,0
2

421,0420,0

2

5251

5 






dd

d  [mm]; 

;74,314
4205,0

3,294
1891,01891,0

22

5

5 
d

F
HV  

 

5

74,31458,32111,30866,30683,308

5
30 54321 





HVHVHVHVHV

HV  

;31198,31130 HV  

Stanovená průměrná hodnota tvrdosti studované oceli 42CrMoS4 tedy odpovídá 311 

HV30. 

 

Výpočet směrodatné odchylky měření σ 

54321 ,,,, xxxxx … jednotlivé hodnoty tvrdosti stanovené v předchozí části; 

x… průměrná hodnota tvrdosti; 

98,311x ; 

 






n

i

i xx
n 1

2

1

1
 ; 
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  9794,152
1

2




n

i

i xx ; 

  18,69794,152
15

1

1

1

1

2







 


n

i

i xx
n

 ; 

 

4.5 Stanovení kontrolního chemického složení oceli 

Pro srovnání konkrétního chemického složení studovaného vzorku oceli 42CrMoS4 a 

předepsaného normovaného složení byla na vzorku č. 3 pomocí optické emisní spektrometrie 

(OES) provedena analýza chemického složení. 

 

Princip metody 

Princip optické emisní spektrometrie spočívá v interakci mezi zářením a hmotou, dochází 

tedy k výměně energie. Interakce jsou založeny na skutečnosti, že atomy a molekuly mohou 

měnit svůj energetický stav, přijmutím nebo vyzářením energie, přičemž jak přijatá, tak i 

vyzářená energie může nabývat pouze určitých diskrétních hodnot. U optické emisní 

spektrometrie se tedy měří emisní záření, ke kterému dojde po excitaci látky, tzn., po 

přechodu látky do vyššího energetického stavu. Následně pak ve velmi krátké době látka 

přechází zpátky na některý z nižších stavů s emisí charakteristického záření, získáváme tedy 

emisní spektrum, z kterého pak dostáváme požadované informace. K excitaci látky se používá 

například jiskrového výboje, jehož teplota může dosáhnout až 15 000 K. [14] 

Zjištěné procentuální zastoupení jednotlivých prvků je uvedeno na obrázku 27. Měření 

bylo provedeno dvakrát, proto jsou u každého prvku uvedeny 2 hodnoty, z kterých byl 

následně stanoven průměr, uvedený v tabulce 11. 
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Obr. 27 Procentuální zastoupení prvků ve vzorku oceli 42CrMoS4 

 

 

Tab. 11 Zprůměrované procentuální zastoupení prvků 

C [%] Si [%] Mn [%] P [%] S [%] Cr [%] Ni [%] Mo [%] Al [%] 

0,427 0,228 0,64 0,00885 0,024 0,985 0,173 0,189 0,0215 

 

Cu [%] Co [%] Ti [%] Nb [%] V [%] W [%] Pb [%] Mg [%] B [%] 

0,125 0,017 0,0016 <0,0040 0,0051 <0,0010 <0,0030 0,0035 0,00265 

 

Sn [%] Zn [%] As [%] Bi [%] Ca [%] Ce [%] Zr [%] La [%] Fe [%] 

0,018 <0,0020 0,015 0,00995 0,0005 <0,002 <0,0015 <0,0010 97,1 

 

 

Srovnáme-li například zprůměrované chemické složení stanovené analýzou (Tab. 11) a 

doporučené složení oceli pro hotový výrobek podle ČSN 41 5142 pro Cr-Mo ocel 15 142 

(Tab. 12), což je ekvivalentní ocel k 42CrMoS4, zjistíme, že studovaný vzorek splňuje 

hodnoty předepsaných koncentrací prvků. 
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Tab. 12 Doporučené hodnoty koncentrací chemických prvků pro ocel 15 142 [15] 

Prvek C Mn Si Cr Mo P S 

hm. % 

0,37 

až 

0,46 

0,45 

až 

0,85 

0,14 

až 

0,42 

0,85 

až 

1,25 

0,12 

až 

0,33 

max. 

0,035 

max. 

0,035 
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5. Závěr 

Hlavním cílem této práce, jak již napovídá samotný název, byl mikrostrukturní rozbor 

zadaného vzorku oceli 42CrMoS4 (ČSN 15 142), který byl zaměřen především na hodnocení 

nekovových vměstků, zejména tedy na jejich typ, velikost, četnost, popřípadě chemické 

složení.  

Stanovení některých z výše jmenovaných vlastností bylo provedeno v souladu s normou 

ČSN ISO 4967. Výsledky stanovené dle normy jsou závislé na zkušenostech a přesnosti 

hodnotícího subjektu. Pro konkrétní představu o přesném chemickém složení jednotlivých 

vměstků, byla také provedena energiově disperzní analýza na řádkovacím elektronovém 

mikroskopu vybaveném INCA x-act analyzátorem. Na základě naměřených koncentrací 

prvků byly nastíněny základní poznatky, popřípadě možnosti chemických sloučenin, o které 

by se mohlo reálně jednat. Výhodou analýzy bylo také samotné pozorování jednotlivých typů 

vměstků při větších zvětšeních, která elektronový mikroskop umožňuje, na rozdíl od mnohem 

menšího zvětšení (100x), které bylo využito při vyhodnocení vlastností vměstků podle normy. 

Při 100násobném zvětšení na optickém mikroskopu se jednotlivé vměstky zdály být zcela 

homogenní, nicméně při větších zvětšeních (1000-2000krát i větší), bylo možné tuto 

domněnku vyvrátit. Některé vměstky, které se jevily jako čistě oxidické, byly ve skutečnosti 

tvořeny oxidickým jádrem se sulfidickou obálkou, nebo naopak vměstky čistě sulfidické ve 

svém objemu obsahovaly skupiny malých oxidických vměstků. Některé vměstky jsou tak tedy 

tvořeny kombinací těchto dvou skupin. 

Především za účelem doplnění mikrostrukturního hodnocení vměstků byly také pořízeny 

snímky vyvolané struktury, byla stanovena tvrdost studované oceli podle Vickerse a závěrem 

bylo provedeno kontrolní chemické složení oceli pomocí optické emisní spektrometrie. 
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