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1. Úvod 

 

Ţáropevné martenzitické oceli zaloţené na 9-12% Cr jsou vhodné pro náročné 

technické aplikace v moderních energetických zařízeních. 

V rámci programů COST od 80. let 20. století probíhal vývoj modifikovaných 9-12% 

Cr ocelí pro energetický průmysl, do kterých bylo zapojeno více neţ 70 organizací z 15 zemí 

světa. Cílem těchto programů bylo vyvinout takové oceli, které by byly pouţitelné v prostředí 

vodní páry aţ do teplot 625°C, při výrobě elektrické energie v tepelných elektrárnách 

spalujících fosilní paliva, které jsou na světě hojně zastoupeny [1]. 
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2. Základní požadavky kladené na modifikované 9-12% Cr oceli 

 

Byla studována celá řada taveb ocelí s empiricky navrţenými obsahy uhlíku, chromu, 

molybdenu, vanadu, wolframu, niobu, dusíku a bóru. Cílem bylo vyvinout oceli splňující tyto 

poţadavky [1]: 

 

 , 

  u ocelí pro rotory, 

  u ocelí pro odlitky, 

 lomová taţnost při tečení a houţevnatost by měly být ekvivalentní nebo lepší neţ u 

klasických nízkolegovaných 1CrMoV ocelí, 

 odolnost proti zkřehnutí v průběhu dlouhodobé expozice při pracovních teplotách, 

 dobrá tvařitelnost za tepla, 

 dobré slévárenské vlastnosti, 

 prokalitelnost do průměru 1200 mm u ocelí pro rotory a do 500 mm u ocelí pro 

odlitky, 

 dobrá svařitelnost, 

 dobrá odolnost proti oxidaci v prostředí vodní páry. 

 

V současné době jsou všechny poţadované mechanické a technologické vlastnosti u 

jediné oceli nedosaţitelné. Proto se dělí do kategorií výrobků, např. oceli pro výrobu turbín, 

kotlů a odlitků. U kaţdé kategorie jsou preferované jiné vlastnosti oceli. Vývoj nových 

materiálů probíhal v rámci programů COST následovně [1]: 

 

 návrh chemického sloţení nových ocelí na základě empirických zkušeností a 

termodynamických simulací rovnováţného stavu ocelí, 

 odlití laboratorních taveb a nalezení nejperspektivnějších ocelí na základě 

mechanických a technologických vlastností. Experimentální hodnocení zahrnovalo 

tahové zkoušky, hodnocení vrubové houţevnatosti, zkoušky tečení (zpravidla do ~10
4
 

hodin), dlouhodobé ţíhací zkoušky pro ocenění náchylnosti oceli ke zkřehnutí, 

studium oxidační odolnosti v prostředí vodní páry a rovněţ byla prováděna 

optimalizace reţimu tepelného zpracování, 
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 výroba pilotních výrobků z perspektivních ocelí s cílem vyhodnotit vliv výrobní 

ocelárenské technologie, prověřit technologické vlastnosti (tvařitelnost, slévárenské 

vlastnosti, svařitelnost), posouzení vlivu tepelného zpracování, prozvučitelnost při UZ 

kontrole, 

 dále byly z výrobků odebrány vzorky pro mechanické zkoušky včetně dlouhodobých 

zkoušek tečení, 

 poslední fází programu bylo zhotovení reálných komponent a jejich nasazení do 

provozu. 

 

3. Metody hodnocení žáropevných ocelí 

 

Pro zjištění základních vlastností ţáropevných ocelí slouţí soubor zkoušek, kterými 

získáme materiálové charakteristiky, mezi které patří dlouhodobá pevnost při tečení, odolnost 

materiálu proti křehkému porušení spolu se stanovením základních mechanických vlastností. 

 

3.1. Tahová zkouška 

 

Tahová zkouška je povaţována za jednu z hlavních a nejpouţívanějších statických 

zkoušek v technické praxi. Jedná se o zkoušku postupného zatěţování vzorku napětím aţ do 

přetrţení (pokud cíl zkoušky není uveden jinak). 

Cílem zkoušky je zjištění základních mechanických vlastností materiálu namáhaných 

jednoosým tahem [2]. Zkoušky se provádějí jak za normálních teplot, tak i za zvýšených nebo 

sníţených teplot. Aby byla zkouška provedena, je zapotřebí tahového stroje a zkušební tyče. 

Zkouška je normovaná dle ČSN EN ISO 6892-1 [3] pro zkoušení za pokojové teploty a 

norma ČSN EN ISO 6892-2 [4] pro zkoušení za zvýšené teploty. 

 

3.1.1. Zkušební tyč 

 

Volba tvaru a průřezu zkušební tyče závisí na druhu materiálu. Zkoušejí se materiály 

kovové, keramické a na bázi polymerů, popřípadě i jiné materiály. 

Pro kovové materiály je nejčastější kruhový nebo obdélníkový průřez, vyskytuje se 

také čtvercový. Základní druhy zkušebních tyčí jsou dlouhé (d=10l kde d je průměr tyče a l je 
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měřená délka tyče) a krátké (d=5l) [2]. Jejich pouţití a parametry jsou popsány v příslušné 

normě. 

 

Tyč se skládá ze tří částí [2]: 

 hlava 

 přechod 

 střední část (tělo) 

 

3.1.2. Zkušební stroj 

 

Tahová zkouška se provádí na trhacích strojích. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je 

nutné, aby stroj umoţňoval plynulé zatěţování, spolehlivé uchycení tyče do upínacího prvku 

stroje (pro různé zkušební tyče se pouţívají různé upínací prvky), nastavení rychlosti 

zatěţování a plynulost při odlehčování [5]. 

Konstrukce těchto strojů většinou umoţňuje provádění zkoušek materiálu tlakem, 

ohybem a střihem [2]. 

 

Základní druhy trhacích strojů mohou mít typ zatěţování [2]: 

 mechanický – pohybem šroubu, 

 hydraulický – olejovým čerpadlem. 

 

Hlavní části trhacího stroje [2]: 

 stojan, 

 zatěţovací zařízení, 

 siloměrné zařízení, popřípadě připojený počítač ke stroji, 

 upínací zařízení, 

 malá pec pro ohřev vzorku (pro zkoušky za jiných teplot neţ normálních). 

 

3.1.3. Provedení a výsledek zkoušky 

 

Základním principem zkoušky je postupné zatěţování daného vzorku napětím na 

tahovém stroji. Zkušební vzorek se upne do upínacího zařízení trhacího stroje za hlavu tyče. 
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Po umístění vzorku do tahového stroje zkouška započne a trvá většinou aţ do přetrţení 

vzorku.  

Provedením zkoušky získáme smluvní diagram. Na obrázku č. 1 je tahový diagram, ze 

kterého můţeme odečíst mez kluzu Rp0,2, pevnost v tahu Rm. 

Dále můţeme vypočítat taţnost a kontrakci. Pro přesné měření deformace zkušební 

tyče se pouţívají průtahoměry (extenzometry), pomocí kterých lze stanovit mez pruţnosti, 

mez kluzu materiálu a modul pruţnosti [2].  

 

Obrázek č. 1. Tahová zkouška, podle [6]. 

 

Mez kluzu Rp0,2 – přechod mezi elastickou a elasticko-plastickou oblastí zatěţování. Mez 

charakterizuje nejmenší napětí, při kterém začíná výrazná plastická 

deformace, 

Pevnost v tahu Rm – smluvní napětí odpovídající největšímu zatíţení Fm, které předchází 

porušení zkušební tyče [2], 

Taţnost – poměrné prodlouţení zkušební tyče po zkoušce k počáteční délce, 

Kontrakce – poměrné zúţení zkušební tyče po zkoušce v místě lomu [6]. 

 

Zkouškou se zjišťuje mechanismus porušení. Lom můţeme dělit podle vzhledu tvaru na [6]:  

 bodový 

 smykový 
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 křehký 

 dutinový 

 

3.2. Zkouška vrubové houževnatosti 

 

Mechanické vlastnosti získané zkouškou tahem popisují chování materiálu při 

statickém namáhání, součásti v provozu jsou namáhány také dynamickým namáháním [2]. 

Pomocí zkoušky vrubové houţevnatosti zjistíme chování materiálu při velkých rychlostí 

deformace [5]. Některé materiály, které mají vysoké hodnoty pevnostních vlastností, mohou 

být málo odolné vůči rázovému namáhání a snadno se lámou [2]. 

Vrubová houţevnatost vyjadřuje práci, kterou je zapotřebí vynaloţit k přeraţení 

zkušební tyče, vztaţenou na jednotku plochy [5]. Neţádoucí vlastností materiálu je sklon ke 

snadnému porušení, tzn. přeraţení vzorku, za vzniku křehkého porušení s ţádnou nebo 

minimální plastickou deformací [2]. 

Zkoušky se provádějí za podmínek podobných zkoušce tahem: za normálních, 

vysokých a nízkých teplot, kdy ohřev, případně vychlazení vzorku se obvykle provádí mimo 

zkušební stroj. Vrubová houţevnatost kovů s KSC mříţí je značně závislá na teplotě, 

stanovuje se tzv. Vidalova křivka [5]. Zkouška je popsána v normách ČSN ISO 148-1 [7]. 

 

3.2.1. Zkušební tyč 

 

Tvary a rozměry vzorků jsou předepsány normou ČSN EN ISO 148-3 [8], kde 

zkušební tyč má tvar hranolu s průřezem 10x10 mm nebo 5x5 mm délky 55mm. Zkušební 

vzorek je opatřen U vrubem, který má poloměr 1 mm a hloubku 3 mm, nebo V vrubem 

s hloubkou 2 mm. Pro křehké materiály se pouţívají hladké zkušební vzorky bez vrubu [2]. 

 

3.2.2. Zkušební stroj 

 

Zkouška vrubové houţevnatosti se provádí na stroji, který vynalezl G. Charpy [6]. Od 

něho se stroj pojmenoval na Charpyho kladivo. 

 

Stroj se skládá z několika hlavních částí [2]: 

 stojanu 



 
 

9 

 

 kladiva 

 kovadliny 

 zařízení pro měření úhlů 

 

Kladivo, které zajišťuje náraz do vzorku, můţe mít energii několik desítek joulů aţ 

stovky joulů (pro oceli maximálně 300 J). 

 

3.2.3. Provedení a výsledek zkoušky 

 

Kladivo se zvedne do horní polohy, poté se vzorek vloţí na kovadlinu a vrub musí být 

na odvrácené straně od kladiva. Po uvolnění kladivo přerazí zkušební vzorek a zařízení pro 

měření úhlu změří překyv kladiva a na stupnici se odečte spotřebovaná nárazová práce [2]. 

 

3.2.4. Vzhled lomové plochy zkušební tyče 

 

Při nárazu kladiva se vzorek nenávratně deformuje. Studuje se charakter a vzhled 

lomu, které mohou nastat. Vzhled lomu [2]: 

 

Houţevnatý – při tomto lomu je zkušební vzorek silně deformovaný, obvykle měření 

vykazuje vysoké hodnoty vrubové houţevnatosti, 

Křehký – při tomto lomu vykazují lomové plochy nepatrnou deformaci, měření vykazuje malé 

hodnoty vrubové houţevnatosti, 

Smíšený – při tomto lomu často vykazuje dvě oblasti, na kterých je patrný lom houţevnatý a 

lom křehký. 

 

3.2.5. Vliv teploty na vrubovou houževnatost 

 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, vrubová houţevnatost je závislá na teplotě. Proto se pro 

materiál volí interval zkušebních teplot, aby se zjistila tzv. Vidalova křivka, která je 

zobrazena na obrázku č. 2. Křivka charakterizuje oblasti s křehkým, smíšeným (téţ oblast 

přechodu) a houţevnatým lomem [9]. Pro stanovení tranzitní teploty lze pouţít střední 

hodnotu vrubové houţevnatosti (1) : 
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Obrázek č. 2. Vidalova křivka, podle [6]. 

 

 [J.cm
-2

]      (1) 

 

Křehký lom – lom se objevuje, kdyţ se náhle poruší těleso bez makroskopické deformace, 

vzniká při působení lomového napětí ζu, které je niţší neţ makroskopická mez 

kluzu. V této oblasti je vysoké procento křehkého lomu. 

Houţevnatý lom – lom se objevuje tam, kde lomové napětí je větší, neţ je mez kluzu. Tento 

lom se postupně rozvíjí se vzrůstajícím napětím. 

Přechodová oblast – oblast přechodu mezi křehkým a houţevnatým lomem. Můţe se 

vyskytovat plynulý nebo prudký přechod. 

 

3.3. Zkouška tečení 

 

Cílem této zkoušky je určení dlouhodobých pevnostních charakteristik při namáhání 

za zvýšených teplot. Tato zkouška se provádí na strojích zajišťujících konstantní napětí, nebo 

zatíţení a teplotu v průběhu zkoušky tečení [5]. Zkouška je podrobně popsána v normě ČSN 

EN ISO 204 [10]. 
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3.3.1. Vliv zvýšených teplot na vlastnosti oceli 

 

Tahová zkouška nevystihuje chování materiálu při vysokých teplotách při 

dlouhodobém namáhání, je zapotřebí brát v úvahu procesy ve struktuře jako zpevnění nebo 

změkčení, procesy zotavení a další [5]. Důleţitým faktorem, se kterým se musí počítat, je čas. 

Na obrázku č. 3 je patrné, ţe při zkoušení materiálů tahem za vyšších teplot, zjistíme 

klesající charakter závislosti meze kluzu na teplotě zkoušení. Do teploty 350 °C postupně 

klesá mez kluzu a postupně se sniţují i ostatní mechanické vlastnosti. Od této teploty se 

neprojevuje výrazná mez kluzu, kde deformaci zajišťuje difúze (jev označovaný jako tečení) a 

tvar tahového diagramu výrazně ovlivňuje jak teplota, tak i rychlost zatěţování [6].  

 

Obrázek č. 3. Vliv teploty na tvar diagramu, podle [6]. 

 

Stanovení mezní teploty Tg pro ţáropevné materiály zobrazuje obrázek č. 4. Za mezní 

teplotu se povaţuje hodnota průsečíku křivky meze kluzu Re
T

min a meze pevnosti při tečení 

RmT/10000 hodin/T [11]. 

 

Obrázek č. 4. Stanovení mezní teploty Tg [11]. 
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3.3.2. Podstata tečení a výsledek zkoušky 

 

Tečení je děj, při kterém dochází k plastické deformaci za působení konstantního 

napětí pod mezí kluzu při zvýšené teplotě zkoušení [5]. Zkouškou tečení zjišťujeme mez 

tečení, mez pevnosti při tečení, taţnost a kontrakci [2].  

 

Mez tečení ζT – napětí, působící danou dobu na zkušební tyč při dané teplotě, které způsobí 

poměrné trvalé prodlouţení, 

Mez pevnosti při tečení ζTp – napětí, při kterém se po určité době trvalého působení 

předepsané teploty zkoušený materiál poruší, 

Taţnost – trvalé prodlouţení do lomu, vztaţené na počáteční rozměr délky [6], 

Kontrakce – poměrné zúţení průřezu po deformaci, vztaţeno k počátečnímu průřezu [6]. 

 

Vyhodnocením zkoušky lze sestrojit křivku tečení, vyjadřující závislost plastické 

deformace ε na čase t [5]. Z obrázku č. 5 jsou patrné tři oblasti tečení. 

 

Oblast 1 - primární nebo přechodové tečení, pro které je charakteristická klesající rychlost 

tečení, 

Oblast 2 -  oblast, kde je rychlost tečení můţe být konstantní, snaha je o co nejdelší působení 

v této oblasti, 

Oblast 3 - zrychlené tečení, oblast představuje počátek tečení do lomu.  

 

Obrázek č. 5. Závislost deformace na čase, podle [6]. 

 

Pro součásti, které pracují v oblasti tečení, je velice důleţitá oblast ustáleného tečení. 

Návrhová ţivotnost součásti je cca 100 000 hodin. 
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3.3.3. Zkušební stroje a tyče 

 

Princip zkoušky a poţadované přístroje jsou totoţné jak u mechanických trhacích 

strojů. 

 

4. Mikrostrukturní stabilita 

 

V průběhu dlouhodobého vystavení ţáropevných ocelí vysokým teplotám dochází 

k pozvolným změnám v mikrostruktuře. Dochází ke změnám směrem k rovnováţnému stavu, 

kterému odpovídá minimální hodnota Gibbsovy energie. Mezi tyto procesy patří sniţování 

celkové plochy hranic zrn, pokles hustoty dislokací, rozpouštění metastabilních fází a 

precipitaci stabilních minoritních fází [1]. 

V oblasti dislokačního tečení je odolnost ţáropevných ocelí závislá na vzájemném 

působení mezi dislokacemi a precipitáty, které brzdí kinetiku procesů zotavení a 

rekrystalizace matrice. Velkou pozornost si zasluhují precipitační reakce, které lze rozdělit do 

tří etap [12-14]: 

 

 nukleace 

 růst částic precipitátů 

 hrubnutí 

 

Proces hrubnutí představuje závěrečnou fázi precipitace, v některých případech můţe 

tento proces probíhat současně s růstem nebo s nukleací částic [14]. 

 

4.1. Precipitační sekvence 

 

Vzhledem k tomu, ţe se v ţáropevných ocelích vyskytuje obvykle několik minoritních 

fází, dochází k rozdílům v rozpustnosti částic s rozdílnou kinetikou reakcí, a proto se můţou 

fáze rozcházet, jedna můţe být ve fázi hrubnutí, zatímco druhá teprve se stádiu nukleace [1]. 

Fáze s rozdílnou rozpustností mohou současně existovat pouze po omezenou dobu, 

pokud se méně stabilní fáze úplně nerozpustí v důsledku precipitace stabilnější fáze. V tomto 

případě je reakce doprovázena výměnou atomů mezi částicemi různých minoritních fází, 

zatímco v případě hrubnutí precipitátů je rekce doprovázena redukcí povrchové energie. Při 



 
 

14 

 

transkrystalizačních procesech jsou reakce závislé na rozdílu mezi střední koncentrací 

rozpuštěného prvku v matrici cw a rozpustností částic ca. 

V ţáropevných ocelích často precipitují nejdřív jemné částice metastabilní fáze α a 

později se vylučuje stabilní fáze β, která tvoří hrubé částice. Tento případ ukazuje obrázek č. 

6, kde je zobrazena trajektorie růstu částic a přerušovanou čárou je zakreslena křivka Cw(t) 

postupného ochuzování matrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6. Schematická závislost rozpustnosti částic fází α a β, podle [1]. 

 

5. Metody charakterizace struktury žáropevných ocelí 

 

Pro studium a charakterizaci struktury je zapotřebí různých metod hodnocení. 

 

5.1. Světelná mikroskopie 

 

Tato metoda slouţí pro stanovení velikosti zrn, mikrostruktury, mikročistoty a dalších 

studijních parametrů. Rozlišovací schopnost světelného mikroskopu činí 0,5 μm [15]. 

 

5.1.1. Princip metody 

 

Zkoušení se provádí pomocí světelného paprsku přes soustavu čoček, kdy světlo 

dopadne na vhodně upravený povrch a následně se zobrazení struktury promítne do okuláru 

nebo na obrazovku počítače [2]. 
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5.1.2. Příprava vzorků 

 

Vzorek musí být vhodně upraven, aby bylo moţné pozorování. Provádí se v několika 

stupních [2]: 

 

Řezání -  provádí se za účelem odebrání vzorku ze zkoušeného materiálu. K tomuto procesu 

se pouţívají například diamantové pily, vodní paprsky, rozbrušování, pálení 

plamenem. Při řezání vzniká nebezpečí ovlivnění struktury, 

Broušení – odebraný materiál se musí obrousit na sérii brusných papírů různé zrnitosti za 

stálého chlazení, 

Leštění – leštění se provádí buď mechanicky, nebo elektrolyticky, za účelem docílení 

zrcadlovité plochy. Mechanické leštění se provádí na leštícím povrchu 

s přídavkem diamantových past a emulzí. Elektrolytické leštění se provádí 

zapojením vzorku do leštící lázně jako anoda. 

 

Vzorky je moţno zafixovat v bakelitu nebo epoxidu, to se provádí lisováním nebo 

zaléváním. Struktura vzorku se vyvolává leptáním ve zředěných louzích chemicky nebo 

elektrolyticky [2]. 

 

5.1.3. Popis přístroje 

 

Součástí světelného mikroskopu jsou [16]:  

 

osvětlovací soustava – zdroj světla, kondenzor, clona, polní clona, polopropustné zrcadlo a 

objektiv, 

zobrazovací soustava – objektiv a okulár. 

 

5.2. Prozařovací elektronová mikroskopie 

 

Tato mikroskopická technika umoţňuje dosáhnout bodového rozlišení aţ 0,17nm [16]. 

Prozařovací elektronový mikroskop (Transmission Electron Microscopy - TEM) pracuje se 

stacionárním svazkem elektronů [15]. Přístroj umoţňuje sloučit dvě metody a to mikroskopii 

a difraktografii [16]. 
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5.2.1. Princip TEM 

 

Tato metoda je zaloţena na dopadajícím svazku elektronů, který můţe být ovládán 

soustavou elektromagnetických čoček, podobně jak u světelného mikroskopu s tím rozdílem, 

ţe světelné záření má vlnovou délku větší neţ elektronové záření, které ji má kratší a 

umoţňuje dosáhnout vyšší rozlišovací schopnosti [15]. 

 

5.2.2. Konstrukční provedení TEM 

 

Mezi hlavní části mikroskopu patří [15, 16]: 

 

vakuová soustava – skládá se z kombinace rotačních a difúzních vývěv umoţňujících 

dosáhnutí vysokého vakua, nezbytného pro práci elektronové trysky, 

elektronová tryska – emisi elektronů zajišťuje wolframové vlákno, ţhavená střídavým nebo 

stejnosměrným proudem. Elektrony emitované z povrchu vlákna se 

soustřeďují do optické osy mikroskopu a jsou urychlovány napětím 

dosahujícím aţ stovky kV, 

osvětlovací soustava – tvořena řadou elektromagnetických čoček, kde před dopadem na 

vzorek je zmenšena velikost elektronového svazku, 

zobrazovací systém – několik elektromagnetických čoček, které zpracovávají elektrony prošlé 

preparátem 

 

5.2.3. Příprava vzorku 

 

Pro TEM se připravují vzorky pomocí otisků (replik) a tenké fólie. Pro „high-tech“ 

materiály se pouţívá fokusovaný iontový svazek, umoţňující přípravu tenkých fólií 

s pouţitím Ga
+
 [16]. 

 

5.2.3.1. Příprava otisků 

 

Repliky jsou kopií reliéfu povrchu vzorku. Pro výrobu se pouţívají uhlíkové nebo 

plastové repliky, které mají pro tyto účely vhodné vlastnosti [15]. 

Při přípravě uhlíkové repliky je potřeba zhotovit metalografický výbrus jako u 

světelného mikroskopu, na naleptaný povrch se napaří tenká vrstva uhlíku, která se poté 
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skalpelem nařeţe na čtvercové útvary a následně se elektrolyticky podleptá (vzorek je zapojen 

jako anoda), a tento podleptaný uhlíkový film je uvolněn do kapaliny, poté vyloven na nosné 

sítě s otvory, na kterých se následně studuje struktura (studuje se uvnitř otvorů) [16]. 

 

5.2.3.2. Příprava tenkých fólií 

 

Předností tenkých fólií oproti replikám je moţnost studovat vnitřní strukturu [15]. Při 

přípravě tenkých fólií se pouţívá kombinace řezání, broušení a leštění, kde se nesmí plasticky 

deformovat nebo jakýmkoliv způsobem ovlivnit. Finální ztenčení se provádí [16]: 

 

 elektrolyticky – pouţitelná u kovových vzorků 

 iontové bombardování – pouţitelné v případě vodivých i nevodivých vzorků 

 

5.3. Řádkovací elektronový mikroskop 

 

Řádkovací elektronový mikroskop (Scanning Electron Microscopy – SEM) pracuje 

s rozlišovací schopností 1nm [15]. Touto metodou se studují například lomové plochy nebo 

práškové materiály s vyuţitím sekundárních elektronů [16]. 

 

5.3.1. Princip SEM 

 

Principem řádkovacího elektronového mikroskopu (dále SEM) je vyuţití pohyblivého 

svazku elektronů. Elektrony emitované katodou, které jsou urychlované vysokým napětím na 

anodě, vytváří primární svazek elektronů, který je pomocí elektromagnetických čoček 

usměrňován na povrch vzorku. Svazek elektronů je vychylován ve dvou směrech pomocí 

cívek [16]. Na obrazovce SEM se zobrazuje svazek, řádek po řádku studované plochy. 

Rozsah energie svazku se pohybuje od několika stovek eV aţ po 30 kV.  

 

5.3.2. Konstrukční provedení SEM 

 

Hlavní funkční části SEM jsou [15]: 

 elektronově optický systém mikroskopu 

 řádkovací systém 
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 polohovací systém 

 selektor a detektor signálu 

 registrační a zobrazovací zařízení 

 

5.3.3. Příprava vzorků 

 

V klasickém SEM se mohou získat kvalitní zobrazení pouze pro vodivé vzorky. U 

nevodivých vzorků se nedociluje kvalitního zobrazení, proto se povrch napařuje tenkou 

vrstvou kovu nebo uhlíku [16]. K přípravě vzorku se také pouţívá fokusovaného iontového 

svazku. 

 

6. Experimentální část 

 

6.1.  Zkušební materiál 

 

V experimentální části práce byla provedena analýza vlivu dlouhodobého ţíhání na 

teplotě 625°C na základní mechanické vlastnosti oceli FB2, jejíţ chemické sloţení je uvedeno 

v tabulce č. 1: 

 

Tabulka č. 1 Chemické sloţení oceli FB2 v hmotnostních % [17]. 

C Cr Mo V Nb N B Co 

0,14 9 1,5 0,2 0,05 0,02 0,01 1 

 

V tabulce č. 2 je uvedeno tepelné zpracování na jakost: 

 

Tabulka č. 2 Parametry tepelného zpracování [17]. 

 

V tabulce č. 3. jsou uvedeny mechanické vlastnosti ve výchozím stavu po tepelném 

zpracování na jakost: 

  

Verze oceli Parametry tepelného zpracování 

FB2-2LNP-F 1150°C/4 hodiny/rychlost ochlazování simulována na průměr 1200 mm + 700°C/12 

hodin/AC 
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Tabulka č. 3 Mechanické vlastnosti ve výchozím stavu, za pokojové teploty [17]. 

Typ oceli Re [MPa] Rm [MPa] A [%] Z [%] KV [J] HB5 

FB2-2LNP-F 683 838 18 61 88, 88, 64 270 

  

V rámci studia dlouhodobého ţíhání na degradaci mechanických vlastností a struktury 

studované oceli byly provedeny následující reţimy ţíhání: 

 625°C / 3 000 hod., 

 625°C / 10 000 hod. 

 

Hodnocení degradace vlastností a mikrostruktury po dlouhodobém ţíhání bylo provedeno 

následovně: 

 tahová zkouška – zkušební teploty 20, 600 a 650°C, 

 zkouška vrubové houţevnatosti v intervalu teplot -20 aţ +200 °C, 

 metalografický rozbor, 

 fraktografický rozbor. 

 

6.2. Tahová zkouška 

 

Zkouška byla provedena při teplotách zkoušení 20, 600 a 650°C. V tabulce č. 4 jsou 

shrnuty výsledky tahové zkoušky materiálu, který byl laboratorně vyţíhán reţimem 625°C / 

3 000 hod.. 
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Tabulka č. 4. Mechanické vlastnosti po laboratorním ţíhání 625°C / 3 000 hod.[17]. 

 

V tabulce č. 5 jsou uvedeny výsledky tahové zkoušky po laboratorním ţíhání reţimem 

625°C / 10 000 hod..  

 

Tabulka č. 5. Mechanické vlastnosti po laboratorním ţíhání  625°C / 10 000 hod.[17]. 

Označení T [°C] Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] Z [%] A [%] 

F-1 + 20 633,8 771,7 41,2 17 

F-2 + 20 625,7 757,8 56,2 17 

Průměr + 20 629,8 764,8 48,7 17 

F-5 + 600 363,4 383,9 85,4 24,0 

F-6 + 600 363,4 381,8 85,3 22,7 

Průměr + 600 363,4 382,9 85,3 23,4 

F-3 + 650 267,3 283,7 89,1 34 

F-4 + 650 286,9 301,2 89,6 33 

Průměr + 650 277,1 292,4 89,4 33,5 

 

Z výsledků uvedených v tabulkách č. 4 a 5 je patrné, ţe hodnoty Rp0,2 a Rm s teplotou 

zkoušení pozvolna klesají, zatímco hodnoty taţnosti a kontrakce rostou. 

  

Označení T [°C] Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] Z [%] A [%] 

F/1 + 20 645,0 775,8 56,7 18,3 

F/2 + 20 641,0 779,6 55,5 18,3 

Průměr +20 643,0 777,7 56,1 18,3 

F/3 + 600 367,0 384,9 88,3 38,7 

F/4 + 600 371,4 390,2 87,2 36,0 

Průměr + 600 369,2 387,6 87,8 37,4 

F/5 + 650 283,5 300,5 90,0 31,7 

F/6 + 650 277,8 295,0 94,2 38,3 

Průměr + 650 280,7 297,8 92,1 35,0 
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6.3. Zkouška vrubové houževnatosti 

 

V tabulce č. 6 jsou data zkoušky vrubové houţevnatosti materiálu po laboratorním 

ţíhání na teplotě 625°C / 3 000 hod.. Přechodová teplota FATT byla stanovena +60°C a 

hodnota horní prahové úrovně KCV USE (USE = upper shelf energy) odpovídala 185 J.cm
-2

 

 

Tabulka č. 6. Zkouška vrubové houţevnatosti po laboratorním ţíhání na teplotě 625°C / 3 000 

hod..[17]. 

Označení T KV KVprům. KCV KCVprům. FA Fprům. 

 [°C] [J] [J] [J/cm
2
] [J/cm

2
] [%] [%] 

F/10 -20 12,0 10,7 15 13,3 6 5 

F/11 -20 9,0  11,3  5  

F/12 -20 11,0  13,8  5  

F/7 +20 26,0 25,7 32,5 32,1 10 15 

F/8 +20 27,0  33,8  20  

F/9 +20 24,0  30  16  

F/25 +40 45,0 42 56,3 52,5 40 34 

F/26 +40 29,0  36,3  27  

F/27 +40 52,0  65  35  

F/13 +60 48,0 54,7 60 68,3 40 42 

F/14 +60 67,0  83,8  47  

F/15 +60 49,0  61,3  40  

F/28 +75 94,0 106,7 117,5 133,3 74 82 

F/29 +75 100,0  125  81  

F/30 +75 126,0  157,5  92  

F/16 +95 123,0 107,7 153,8 134,6 90 84 

F/17 +95 87,0  108,8  74  

F/18 +95 113,0  141,3  88  

F/19 +140 135,0 143,7 168,8 179,6 100 100 

F/20 +140 159,0  198,8  100  

F/21 +140 137,0  171,3  100  

F/22 +200 157,0 153,3 196,3 191,7 100 100 

F/23 +200 158,0  197,5  100  

F/24 +200 145,0  181,3  100  
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V tabulce č. 7 jsou data zkoušky vrubové houţevnatosti po laboratorním ţíhání na 

teplotě 625°C / 10 000 hod.. Přechodová teplota FATT byla stanovena +90°C a hodnota KCV 

USE 128 J.cm
-2

 

 

Tabulka č. 7. Zkouška vrubové houţevnatosti po laboratorním ţíhání na teplotě 625°C / 

10 000 hod.[17]. 

Označení T KV KVprům. KCV KCVprům. 

 [°C] [J] [J] [J/cm
2
] [J/cm

2
] 

F1 +20 13,0 13 16,3 16,3 

F2 +20 13,0  16,3  

F3 +20 13,0  16,3  

F4 +60 30,0 27,7 37,5 34,6 

F5 +60 21,0  26,3  

F6 +60 32  40,0  

F16 +75 32,0 35,3 40,0 44,2 

F17 +75 40,0  50,0  

F18 +75 34,0  42,5  

F7 +95 44,0 45,7 55,0 57,1 

F8 +95 42,0  52,5  

F9 +95 51,0  63,8  

F19 +115 59,0 62,3 73,8 77,9 

F20 +115 62,0  77,5  

F21 +115 66,0  82,5  

F13 +140 103,0 101,0 128,8 126,3 

F14 +140 105,0  131,3  

F15 +140 95,0  118,8  

F10 +200 101,0 103,7 126,3 129,6 

F11 +200 112,0  140,0  

F12 +200 98,0  122,5  

 

V tabulce č. 8 je uvedeno srovnání přechodových teplot FATT a horních prahových 

hodnot vrubové houţevnatosti pro obě hodnocené doby laboratorního ţíhání. S rostoucí 
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dobou expozice přechodová teplota roste a horní prahová hodnota vrubové houţevnatosti 

klesá. 

 

Tabulka č. 8. Vliv dlouhodobého ţíhání na teplotě 625°C na hodnoty FATT a KCV USE [17]. 

Typ 

oceli 

625°C/3000 hodin 625°C/10000 hodin 

 FATT [°C] KCV USE [J.cm
-2

] FATT [°C] KCV USE [J.cm
-2

] 

F 60 185 90 128 

 

6.4. Metalografický rozbor mikrostruktury 

 

Metalografický rozbor vzorku F 14 byl proveden na podélném výbrusu ze zkoušky 

vrubové houţevnatosti. Příprava byla provedena následovně: 

V první fázi byl vzorek broušen na brusných papírech drsnosti 60, 120, 320, 600, 800, 

1000 a 1500. Toto se provádělo na brusných strojích Metasinex. Broušení probíhalo za 

neustálého přítoku chladící vody. Broušení se začínalo na brusném papíře zrnitosti 60, po 

kaţdém přechodu na jiný brusný papír se vzorek otočil o 90°, aby se obrousily předchozí 

rýhy. Po ukončení broušení na zrnitosti 1500, byl vzorek umyt pod proudem vody, následně 

odmaštěn pomocí lihu a vysušen. 

V druhé fázi byl vzorek leštěn na tkaninovém kotouči, na kterém bylo přidáno leštidlo 

Al2O3. Leštění probíhalo proti směru pohybu kotouče. Leštění probíhalo do té doby, neţ 

zmizely rýhy a leštěná plocha byla zrcadlovitá. Poté byl vzorek umyt pod proudem vody, 

následně odmaštěn pomocí lihu a vysušen. 

Ve třetí fázi byl vzorek naleptán pomocí V2a (HCl+H20+HNO3 v poměru 100:100:1 

ml) kde odmaštěný a vysušený vzorek se umístil do misky s kyselinou po nezbytně nutnou 

dobu, neţ se objevila struktura. Po ukončení leptání se vzorek opět omyl vodou, odmastil a 

vysušil. 

Mikrostruktura byla vyhodnocena na světelném mikroskopu Olympus GX51. 
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Obrázek č. 7. Mikrostruktura vzorku F 14 při zvětšení 50x. 

 

Mikrostruktura byla tvořena hrubozrnným popuštěným martenzitem. Rozlišovací 

schopnost světelného mikroskopu neumoţňovala studovat precipitační reakce. Přítomnost δ 

feritu nebyla prokázána. 

 

6.5. Fraktografický rozbor 

 

Ke studiu lomových ploch byl pouţit řádkovací elektronový mikroskop firmy Jeol 

JSM – 6490LV. Vybrané vzorky F2, F12 a F14 byly před vloţením do mikroskopu vyčištěny 

ultrazvukem.  

  Úroveň nárazové práce vzorku F2, který je vyobrazen na obrázku č. 8, při +20°C 

dosahovala pouze 13 J. Nárazová práce je nízká, tomu odpovídá i lom, který je z velké části 

křehký. Obrázek č. 9 zobrazuje detail okraje vzorku, kde byl pozorován transkrystalický lom 

houţevnatý. Ve střední části průřezu, který zobrazuje obrázek č. 10, se vyskytuje 

transkrystalický štěpný lom s úzkými houţevnatými hřebeny.  
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Obrázek č. 8. Pohled na okrajovou část vzorku F2 po expozici 625°C/10 000 hodin. 

Obrázek č. 9. Detail okrajové části vzorku F2 po expozici 625°C/10 000 hodin. 

Obrázek č. 10. Pohled na středovou část vzorku F2 s houţevnatým hřebenem po expozici 

625°C/10 000 hodin. 

 

Na obrázku č. 11 je vyobrazen vzorek F19, který byl přeraţen při teplotě +115 °C. 

Nárazová práce činila 59 J. U tohoto vzorku nárazová práce vzrostla, lom se jevil převáţně 

transkrystalický štěpný s tvárnými hřebeny, které jsou vidět na obrázku č. 12. Podél obvodu 
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lomové plochy byly pozorovány smykové límce a tvárný jamkový lom. Na obrázku č. 13 je 

vidět detail okrajové části vzorku. 

Obrázek č. 11. Pohled na vzorek F19 po expozici 625°C/10 000 hodin. 

Obrázek č. 12 Středová část vzorku F19 s houţevnatými hřebeny po expozici 625°C/10 000 

hodin. 

Obrázek č. 13. Okrajová část vzorku F19 po expozici 625°C/10000 hodin. 
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Vzorek F12 byl přeraţen při teplotě +200 °C. Zjištěná úroveň nárazové práce činila 98 

J. Lom vykazoval smíšený charakter. Na obrázku č. 14 jsou vidět rovinné útvary, které 

reprezentují interkrystalický tvárný lom. Oblast č. 2 a 3 jsou zvětšeny na obrázku č. 15. 

V oblastech č. 1 a 4 je lom transkrystalický houţevnatý, který je detailněji dokumentován na 

obrázku č. 16. 

Obrázek č. 14. Rovinné útvary na vzorku F12 po expozici 625°C/10000 hodin. 

Obrázek č. 15. Detail oblasti rovinných útvarů vzorku F12 po expozici 625°C/10000 hodin. 
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Obrázek č. 16. Detail lomu vzorku F12 po expozici 625°C/10000 hodin. 

 

7. Závěr 

 

V předloţené bakalářské práci je diskutována problematika zkoušení ţáropevných 

materiálů pomocí zkoušky tahem, vrubové houţevnatosti a zkoušky tečení. Také jsou zde 

uvedeny experimentální metody hodnocení struktury těchto materiálů. 

V rámci experimentální části práce byl studován vliv ţíhání oceli typu 

9Cr1,5Mo1CoVNbB na teplotě 625°C po dobu 3 000 a 10 000 hodin na degradaci základních 

mechanických vlastností a mikrostruktury. Mikrostruktura byla tvořena hrubozrnným 

popuštěným martenzitem. Přítomnost δ feritu, nebyla prokázána. Bylo zjištěno, ţe s rostoucí 

dobou ţíhání, klesá horní prahová úroveň vrubové houţevnatosti a stoupá přechodová teplota 

FATT. Mikromechanismus porušení zkoušek vrubové houţevnatosti byl závislý na teplotě 

zkoušení. S rostoucí dobou ţíhání pozvolna klesaly pevnostní vlastnosti hodnocené oceli, 

zatímco hodnoty kontrakce a taţnosti se zvyšovaly. 
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