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Anotace 

Tato práce se zabývá precipitací fází podél hranic zrn a jejich vlivem na lomovou 

houževnatost oceli HR3C. Pro experiment byly použity vzorky oceli HR3C izotermicky 

exponované po dobu 20, 50, 100, 500, 5 000, 10 000, 15 000 a 30 000 h a data ze zkoušek 

lomové houževnatosti trojbodým ohybem ve vybraných časových řezech. Změny 

mikrostruktury byly dokumentovány pomocí světelné mikroskopie. Identifikace 

a kvantifikace přítomných fází byla provedena pomocí skenovací elektronové 

mikroskopie. V závěru byla popsána vazba mezi precipitací na hranicích zrn a hodnotami 

lomové houževnatosti. 
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Annotation 

This thesis focuses on the precipitation of sigma phase at grain boundaries and the impact 

it has on fracture toughness of the HR3C steel. Specimens isothermally exposed for 20, 

50, 100, 500, 5 000, 10 000, 15 000, 30 000 hours and data from three-point bending 

fracture toughness tests at selected time stamps were used for the experimental part. The 

changes in the microstructure were documented using optical light microscopy. 

Identification and quantification of present phases were carried out via scanning electron 

microscopy. In conclusion, the link between the precipitation of phases at grain 

boundaries and values of fracture toughness was described. 
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Úvod 

Elektrická energie, možnost její akumulace, a hlavně dopad její výroby na životní 

prostředí je v posledních letech stále častěji diskutované téma, které rezonuje celým 

vyspělým světem. Aktuálně je zejména v Evropské unii zřejmý trend masivní podpory 

obnovitelných zdrojů na úkor zdrojů konvenčních, mezi něž patří jak elektrárny jaderné, 

tak i elektrárny spalující uhlí a zemní plyn. [1] 

Toto snažení přineslo zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie 

v EU z 9 % v roce 2005 na 17 % v roce 2015. S rozvojem těchto čistých zdrojů energie 

se ale objevují i prozatím neřešitelné problémy s jejich velmi malou možností regulace 

a faktickou závislostí na aktuálním počasí. Zároveň s podporou obnovitelných zdrojů 

dochází k velkému tlaku na odstavování uhelných a jaderných elektráren, které jsou ale 

nahrazovány dominantně plynem, který se má stát jakýmsi mostem a dočasným řešením, 

než se podaří dostatečně zvýšit podíl výroby z obnovitelných zdrojů. [1] [2] 

I přes vysokou podporu obnovitelných zdrojů je zřejmé, že jaderné i uhelné elektrárny 

budou primárním zdrojem elektrické energie ještě minimálně v tomto desetiletí, přičemž 

aktuální geopolitická situace ve světě ukazuje, že zvyšující se závislost států EU na 

dováženém plynu může znamenat ohrožení energetické bezpečnosti. Tento faktor může 

v blízké budoucnosti přimět jednotlivé země k přehodnocení svých energetických 

koncepcí a může dojít i k dočasnému obnovení podpory fosilních zdrojů pro výrobu 

elektrické energie z důvodu zachování energetické soběstačnosti.  

Protože tepelné elektrárny jsou významným producentem škodlivých emisí a zároveň 

nedosahují příliš vysoké účinnosti, byla zde po celou dobu jejich vývoje snaha zlepšovat 

tepelnou účinnost pro co nejvíce efektivní a čistý provoz. Nejmodernější nadkritické 

elektrárny, ve kterých je aplikována právě ocel HR3C, budou pravděpodobně posledním 

používaným typem tepelných elektráren a budou odstavovány až jako poslední. [3] 

Pro dlouhodobý provoz těchto posledních elektráren je nutné znát mechanické vlastnosti 

a limity použití aplikovaných materiálů. V případě oceli HR3C se jedná o vlastnosti jako 

je faktor intenzity napětí neboli lomová houževnatost, která je pro tepelně degradované 

materiály neznámá a je nutné se věnovat jejímu stanovení. 
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1.1 Motivace práce 

Zatímco starší bloky tepelných elektráren pracují s účinností okolo 35 %, současné 

moderní typy mohou dosahovat hranice téměř 50 %. Jedním z faktorů pro dosažení 

nárůstu účinnosti bylo zvýšení pracovních tlaků na hodnoty okolo 30 MPa a užití 

pracovních teplot přesahujících 650 ℃. V tomto směru bylo neméně důležité také 

zavedení přihřívání páry ekonomizéry a provedení změn v teplosměnných plochách. [3] 

Aktuální generace austenitických žárupevných ocelí legovaných niklem byla vyvinuta 

v 80. letech minulého století. Tyto materiály by měly být schopny dlouhodobě pracovat 

za teplot nad 600 ℃, a to zejména díky jejich vysoké odolnosti proti tečení a korozi. Do 

této generace patří také ocel HR3C, kterou se zabývá tato diplomová práce.  

Během provozu oceli HR3C se ukázalo, že po již relativně krátké době v řádu stovek 

hodin dochází k precipitaci sekundárních fází, jimiž jsou sigma fáze, Z-fáze a Lavesovy 

fáze. Jak ukázaly předchozí výzkumy, právě precipitace sigma fáze má významný vliv na 

degradaci mechanických vlastností, kdy způsobuje významné zkřehnutí oceli, což je 

velmi nebezpečné pro její provoz v přehřívácích USC kotlů tepelných elektráren. Změnu 

vlastností z pohledu šíření trhlin popisuje lomová houževnatost, která je pro degradovaný 

stav v oceli HR3C popsána velmi špatně nebo vůbec. 

1.2 Cíle práce 

• Stanovit hodnoty lomové houževnatosti pro degradované vzorky oceli HR3C 

• Zdokumentovat a popsat množství precipitátů v jednotlivých vzorcích  

• Popsat vazbu mezi precipitací na hranicích zrn a změnou hodnot lomové 

houževnatosti 
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2 Teoretická část 

2.1 Žáropevná ocel HR3C 

Slitina známá jako HR3C (25Cr-20Ni-Nb-N) patří do skupiny progresivně se vyvíjejících 

žáropevných austenitických ocelí, jež jsou určeny pro dlouhodobé použití v teplotách 

nad 600 ℃. Ocel HR3C je aplikována v přehřívácích, přihřívácích a teplosměnných 

plochách moderních tepelných elektráren. 

Jelikož je materiál stále poměrně nový, není zahrnut v evropských materiálových 

normách a používá se na základně německých materiálových listů. Můžeme se proto 

setkat s více označeními, které jsou ekvivalentní, např. DIN/EN X6CrNiNbN25-20, 

DIN 1.4952, EN 1.4952. 

V USA je materiál uveden v normě ASTM A213 pod označením TP 310 HCbN. 

Nejnovější verze této normy v době psaní této práce (léto 2022) byla vydána dne 

1.11.2021 a nese označení ASTM A213/A213M 21b. 

2.1.1 Aplikace a vývoj HR3C 

Materiál nachází uplatnění zejména v koncových stupních přehříváků a přihříváků 

moderních USC kotlů, které pracují s ultra nadkritickými parametry páry s teplotou více 

než 600 ℃ a tlakem 25 MPa. [4] 

V důsledku zvyšování výstupní teploty přehřáté páry v těchto moderních zařízeních nad 

600 ℃ bylo zjištěno, že stávající austenitické žárupevné oceli nejsou schopny v tomto 

prostředí dlouhodobě pracovat zejména kvůli koroznímu napadení na straně páry. Mezi 

tyto materiály patří např. AISI 304H, AISI 316H, AISI 321H a AISI 347H. U některých 

z nich docházelo za teplot okolo 650 ℃ k odlupování oxidické vrstvy na vnitřní straně 

trubky, což vedlo k lokálnímu nárustu teploty a následné akceleraci creepové degradace. 

[4] 

Pro nově vyvíjené materiály tak bylo klíčové kromě zvýšení meze pevnosti při tečení také 

zlepšení odolnosti proti vysokoteplotní oxidaci na straně páry. Mezi nově vyvinuté a často 

používané značky patří oceli TP347HFG a Super 304H, které vychází z koncepce složení 

18Cr10Ni a také právě ocel HR3C vycházející z oceli AISI 310 (25Cr18Ni). [4] Na 

obrázku 1 je zobrazeno schéma vývoje nových žárupevných ocelí. 
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Obrázek 1: Schéma vývoje nových značek žárupevných ocelí, převzato z [4] 

2.1.2 Mechanické vlastnosti oceli HR3C a jejich změna při 

teplotní expozici 

Ocel HR3C disponuje vysokou mezí pevnosti při tečení, vysokou odolnost proti korozi 

za vysokých teplot, odolností proti oxidaci v páře a také poměrně dobrou svařitelností, 

která je potřebná pro její reálné aplikace. Základní mechanické vlastnosti jsou uvedeny 

v tabulce 1.  

Následující kapitoly budou věnovány chování oceli HR3C při tečení a změně jejích 

mechanických vlastností při stárnutí za vysokých teplot nad 600 ℃. 

Tabulka 1: Mechanické vlastnosti oceli HR3C [4][5] 

Rp0,2 Rm A KV Tvrdost RuT/650/10
5 RuT/700/10

5 

[MPa] [MPa] [%] [J] [HRB] [MPa] [MPa] 

Min. 295 655-900 Min. 30 85 100 114 66 
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2.1.2.1 Vlastnosti HR3C při tečení 

Pevnost při oxidaci v páře je u oceli HR3C díky koncepci složení 25Cr20Ni výrazně lepší 

než u podobných materiálů vycházejících ze složení 18Cr8Ni. Dále je také oproti oceli 

minulé generaci TP347 udávána až o 45 % větší pevnost při tečení při expozici v teplotě 

650 ℃. [6] [7] Srovnání pevnosti při tečení oceli HR3C s materiály stejné generace 

(Super 304H a TP347HFG) je ukázáno na obrázku 2. 

 

Obrázek 2: Variace aplikovaného napětí jako funkce životnosti při přetržení oceli HR3C, 

Super 304H a TP347HFG při 650 ° C, převzato z [6] 

Tyto creepové zkoušky byly provedeny při teplotě 650 ℃, kdy ocel HR3C (25Cr-20Ni-

NB-N) dosáhla o něco lepších výsledků než oceli Super 304H (18Cr-9Ni-3Cu-Nb-N) 

a TP347HFG (18Cr-12Ni-Nb).  

Na obrázku 3 je v diagramu uvedena pevnost při tečení oceli HR3C pro několik různých 

teplot v rozmezí 600–800 ℃. Z grafu vyplývá, že při použití napětí menší než 100 MPa 

by mělo být možné ocel bezpečně provozovat po dobu 105 hodin. Při expozici v teplotách 

přesahujících 700 ℃ poměrně rychle klesá maximální použitelné napětí, kdy při expozici 

po dobu 105 hodin při teplotě 800 ℃ dosahuje pevnost při přetržení hodnot pouze 

25 MPa. 
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Obrázek 3: Pevnost při přetržení oceli HR3C za působení vysokých teplot, převzato z [7] 
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2.1.2.2 Vliv stárnutí na mechanické vlastnosti oceli HR3C 

Zatímco u creepových zkoušek je mimo teploty podstatný také vliv působícího napětí, 

při stárnutí jsou mechanické vlastnosti ovlivňovány změnou mikrostruktury v důsledku 

precipitace nových částic. Vliv stárnutí na mechanické vlastnosti ukazují obrázek 4, 

obrázek 5 a obrázek 6, na kterých lze pozorovat změny meze pevnosti, meze kluzu 

a tažnosti po stárnutí při teplotách 650 ℃, 700 ℃ a 750 ℃.  

Při stárnutí za teploty 650 ℃ dosahuje materiál nejvyšších hodnot meze kluzu a meze 

pevnosti po 5 000 hodinách, což je dáno precipitací sekundárních fází. Další teplotní 

expozice již tyto vlastnosti snižuje, to je dáno jak ochuzením matrice o prvky, které 

difundovaly do precipitátu, tak samotnou precipitací karbidů M23C6 a σ fáze na 

hranicích a při delších časech i uvnitř zrn. Karbidy rostoucí podél hranic zrn snižují jejich 

soudržnost a vytváří podmínky pro interkrystalický lom. Růst precipitátů uvnitř zrn pak 

zapříčiňuje vyšší náchylnost ke koncentraci napětí a vzniku dutin, což negativně 

ovlivňuje tažnost. Ta se oproti původnímu stavu snižuje o 80–90 % při expozici trvající 

30 000 h. [8] 

Při stárnutí za teplot 700 ℃ a 750 ℃ vykazuje materiál nejvyšší hodnoty meze kluzu 

a pevnosti již po 1 000 hodinách expozice, poté již dochází k jejich poklesu ze stejných 

důvodů, jako je uvedeno výše. [8] 

 

Obrázek 4: Efekt stárnutí oceli HR3C při teplotě 650 ℃, převzato z:[8] 
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Obrázek 5: Efekt stárnutí oceli HR3C při teplotě 700 ℃, převzato z:[8] 

 

Obrázek 6: Efekt stárnutí oceli HR3C při teplotě 750 ℃, převzato z:[8] 

Stárnutí má také výrazný vliv na hodnoty tvrdosti (obrázek 7) a absorbované energie 

materiálu (obrázek 8). Zatímco tvrdost se zvyšuje s narůstající dobou expozice, 

absorbovaná energie naopak výrazně klesá. Na stabilizaci tvrdosti má vliv σ fáze, která 

má tvrdost 900 HV a v materiálu vyvolává její růst kladná napětí. Její dopad lze pozorovat 

při nejdelších expozičních časech, kdy je tvrdost téměř srovnatelná pro všechny teploty 
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stárnutí. Tento jev souvisí s časy začátku precipitace σ fáze v závislosti na teplotě 

expozice, viz kapitola 2.2 [8] 

 

Obrázek 7: Efekt stárnutí HR3C na tvrdost, převzato z: [8] 

Hodnoty absorbované energie se výrazně snižují již po 1 000 hodinách expozice při všech 

zkoumaných teplotách. Nejvyšší pokles je patrný na začátku stárnutí, při delších časech 

již hodnoty klesají pozvolna, případně jsou téměř konstantní. Toto je zobrazeno na 

obrázku 8. 

 

Obrázek 8: Efekt stárnutí HR3C na rázovou energii, převzato z:[8] 
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2.1.3 Chemické složení oceli HR3C 

Ocel HR3C vychází z žáropevné oceli TP310, která byla modifikována přidáním 

karbidotvorných a nitridotvorných prvků, jimiž jsou zde niob (Nb) a dusík (N). [6] 

Struktura je typicky austenitická s disperzně rozmístěnými karbonitridy niobu (NbCrN) 

a karbidy M23C6 rozloženými podél hranic zrn. Obsažený dusík se vyskytuje v podobě 

intersticiálních atomů v matrici. [6] Chemické složení dle americké normy ASTM A-213 

je uvedeno v tabulce 2. 

Tabulka 2: Chemické složení HR3C oceli dle normy ASTM A-213 [6] 

[%] C Si Mn P S Cr Ni Nb N 

Min. 0,04 - - - - 24,00 17,00 0,20 0,15 

Max. 0,10 0,75 2,00 0,03 0,03 26,00 23,00 0,60 0,35 

 

Jak je patrné z tabulky 2, hlavními legujícími prvky jsou v této oceli Cr a Ni. Chrom 

zajišťuje korozivzdornost a také stabilizuje ferit. Obsah Cr by neměl překročit hranici 

25 %, protože jeho vyšší obsah urychluje a usnadňuje tvorbu nežádoucí křehké 

intermetalické fáze σ (Fe-Cr), jenž má negativní vliv na vlastnosti oceli. Nikl v oceli 

stabilizuje austenit. Stabilizující vliv na austenitickou strukturu má také Mangan. [9][10] 

Uhlík a dusík mají pozitivní vliv na pevnost při tečení a dále také na hodnotu meze kluzu 

Rp0,2, která je obvykle u austenitických žárupevných ocelí poměrně nízká. C a N působí 

v materiálu jako intersticiální prvky rozpuštěné v tuhém roztoku a zároveň vytváří 

sekundární fáze – karbidy a nitridy. Dusík se dále podílí na stabilizaci austenitu a jeho 

vyšší obsah snižuje citlivost této oceli na tvorbu σ fáze. [9][10] 

Niob působí jako stabilizační prvek a má pozitivní vliv na vylučování σ fáze. Nb v oceli 

váže uhlík a snižuje jeho vylučování v podobě karbidu chromu po hranicích 

austenitických zrn. Toto se projevuje za zvýšených teplot tvorbou karbidu NbC, kdy je 

tento karbid rovnoměrně rozložený v matrici a zvyšuje tak významně odolnost proti 

tečení. Sigma fáze se poté tvoří primárně v místech s lokálně zvýšeným obsahem chromu. 

[9] 

Pro zajištění vysoké žáropevnosti jsou austenitické oceli obecně legovány prvky jako: 

Mo, Nb, Ti, V, N, B a Co. [9] 
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2.2 Precipitáty vznikající v oceli HR3C 

Tato část práce se zabývá precipitáty vznikajícími v oceli HR3C, podmínkami 

a mechanismy jejich vzniku a jejich vlivem na vlastnosti oceli. Následující řádky popisují 

celkový stav mikrostruktury ve výchozím stavu a její změny v průběhu stárnutí. 

Navazující samostatné kapitoly se pak věnují vybraným a pro ocel HR3C důležitým 

precipitátům samostatně.  

Ve výchozím stavu oceli HR3C byly pozorovány primární precipitáty M23C6, fáze bohaté 

na niob (NbX) a Z-fáze (NbCrN). Precipitáty byly rozmístěné jak náhodně, tak v řádcích, 

přičemž žádné z nich nebyly pozorovány podél hranic zrn nebo žíhacích dvojčat. Výchozí 

stav je zachycen na obrázku 9. [8] 

 

Obrázek 9: Mikrostruktura HR3C, původní stav, SEM, převzato z [8] 

Teplotní expozice zapříčinila rozmístění karbidů M23C6 podél hranic zrn, kde také došlo 

k precipitaci σ fáze již od doby expozice 5 000 hodin při teplotě 700 ℃ a vyšší. Při 

stárnutí za teploty 650 ℃ byla σ fáze pozorována až po 30 000 hodinách. Obě tyto fáze 

se vyskytují i uvnitř zrn spolu s dříve zmíněnou Z-fází. Stárnutí dále vedlo k hrubnutí 

precipitátů, což zapříčinilo rozšíření hranic zrn. Množství a velikost precipitátů jsou 

závislé na době a teplotě expozice. Mikrostruktura po stárnutí při teplotě 700 ℃ po různě 

dlouhou dobu je zobrazena na obrázku 10. [8] 

Precipitační procesy v oceli zapříčiňují pokles plastických vlastností a absorbované 

energie, která se již po 1 000 hodinách expozice pohybuje pouze na 20–30 % původní 

hodnoty. Naopak dochází k nárustu tvrdosti, mez kluzu a mez pevnosti se příliš nemění. 

Výrazný vliv na pokles plastických vlastností měly karbidy M23C6, zatímco vliv σ fáze 

nebyl tolik podstatný. [8] 
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Obrázek 10: Mikrostruktura HR3C po stárnutí při 700 ℃ po dobu a, b) 1 000 h; c, d) 10 000 h; 

e, f) 30 000 h; g) SEM + EDS rozložení prvků, převzato z [8] 
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2.2.1 Sigma fáze 

σ fáze je v současnosti jedna z nejvíce studovaných a zmiňovaných intermetalických fází 

vyskytujících se v ocelích s obsahem Cr větším než 20 %. Tato fáze má tendenci vznikat 

v materiálu vlivem vysoké teploty a případně i tlaku, přičemž její přítomnost v materiálu 

má negativní vliv na mechanické vlastnosti, odolnost proti korozi a svařitelnost. 

U žáropevných austenitických ocelí je důležitý zejména vliv σ fáze na výskyt křehkosti. 

[9][11][12] 

Poprvé byla σ fáze zdokumentována ještě bez svého názvu jako neznámá intermetalická 

sloučenina o hmotnostním obsahu 30-50 % Cr, v roce 1907, kdy Treitschke a Tammann 

studovali systém Fe-Cr. V roce 1927 nalezli Bain a Griffiths tuto fázi v systému Fe-Cr-

Ni, přičemž zjistili, že je velmi tvrdá a křehká, což negativně ovlivňovalo houževnatost 

ocelí. Svůj název pak σ fáze získala v roce 1936, přičemž její krystalografickou strukturu 

popsali detailně Bergmann a Shoemaker v roce 1951. [11][12] 

Sigma fáze má tetragonální krystalickou mřížku. Její chemické složení a mřížkové 

parametry jsou různé v závislosti na materiálu – slitině, ve které precipituje. Tyto hodnoty 

jsou přehledně uvedeny v tabulce 3. Pro tuto práci je podstatný poslední řádek tabulky, 

který uvádí složení a parametry σ fáze pro systém 25Cr-20Ni, na kterém je založena 

i slitina HR3C. [12] 

Tabulka 3: Chemické složení a mřížkové parametry σ fáze, převzato z:[12] 

 

Sigma fáze se vyskytuje v několika binárních, terciálních a kvartérních systémech jako je 

Fe-Cr, Fe-Mo, Fe-V, Fe-Mn, Fe-Cr-Ni, Fe-Cr-Mo, Fe-Cr-Mn a Fe-Cr-Ni-Mo. Legující 

prvky jako chrom, mangan, molybden, wolfram, vanad, křemík, titan, niob a tantal 

podporují tvorbu σ fáze, naopak nikl, kobalt, hliník, uhlík a dusík brání jejímu 

srážení. [11] 
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Nejrychlejší a přednostní vylučování σ fáze pozorujeme v oblastech obsahujících δ ferit, 

který je ve srovnání s austenitem oblastí bohatou na chrom, jenž v δ feritu snadno 

difunduje. Proto je její precipitace z δ feritu až 100x rychlejší, než když vzniká přímo 

z γ austenitu. Precipitace σ fáze přímo v γ austenitu je možná při dosažení vyšších teplot 

okolo 1 000 ℃, tento proces ale může trvat i několik tisíc hodin. Z těchto důvodu právě 

feritotvorné prvky jako chrom, molybden, nikl a křemík uvedené v přecházejícím 

odstavci výrazně urychlují její vylučování. V austenitu probíhá precipitace obtížně 

zejména kvůli nekoherentní mřížce s matricí a velmi nízké rozpustnosti uhlíku a dusíku 

v σ fázi. Přednostním procesem je vždy tvorba karbidů a nitridů, a až ve chvíli, kdy je 

matrice ochuzena o uhlík a dusík, začíná vznikat σ fáze, jenž má obecně v austenitických 

ocelích velmi pomalou kinetiku, zejména ve srovnání s karbidy M23C6. [11] [12] [13] 

Sigma fáze precipituje přednostně na hranicích zrn, zvláště pak v místech, kde se 

setkávají hranice tří zrn současně. Tato situace je zaznamenána na obrázku 11. Precipitace 

σ fáze na hranicích zrn může být doprovázena rozpouštěním karbidů M23C6 v matrici. Při 

dlouhých časech stárnutí v řádu desítek tisíc hodin za vysokých teplot nad 650 ℃ dochází 

k vylučování σ fáze i uvnitř zrn. [8] [13] 

V předchozích odstavcích lze pozorovat protichůdná tvrzení jednotlivých zdrojů týkající 

se předpokladů vzniku sigma fáze a oblastí, kde může a nemůže precipitovat. V rámci 

rešeršní části práce zde uvádím všechny nalezené informace i přes částečný vzájemný 

rozpor, kdy jednotlivá tvrzení o vzniku σ fáze budou ověřeny v praktické části práce.  
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Obrázek 11: Precipitace sigma fáze v bodě styku hranic tří zrn oceli T321H, převzato z:[13] 

2.2.1.1 Předpoklady vzniku sigma fáze 

Pro vznik σ fáze ve struktuře je potřeba splnit několik podmínek. Materiál musí být 

vystaven vysokým teplotám po dostatečně dlouhou dobu a zároveň musí mít vhodné 

chemické složení, které dává předpoklad k její precipitaci. V tomto ohledu je 

nejdůležitějším legujícím prvkem chrom. Jako limitní obsah je v literatuře uvedena 

hranice 20 % hm. Cr ve struktuře, pod kterou se výskyt σ fáze neočekává. Naopak při 

obsahu chromu okolo 25-30 % hm. vzniká σ fáze poměrně rychle. Vliv obsahu Cr na 

rychlost precipitace σ fáze graficky znázorňuje obrázek 12. Naopak uhlík, jak již bylo 

zmíněno dříve, poměrně významně brzdí a zpožďuje vznik σ fáze tvorbou karbidů M23C6, 

čímž lokálně snižuje obsah Cr v matrici. [12] [13] 
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Obrázek 12: Vliv Cr na čas potřebný ke vzniku σ fáze, převzato z: [13] 

K predikci precipitace σ fáze v austenitických ocelích jsou používány vztahy a vzorce 

založené na chemickém složení zkoumané oceli. Jedním z uváděných predikčních vztahů 

je Cr ekvivalent ( 1 ). 

𝐶𝑟𝑒𝑞 = 𝐶𝑟 + 0,31𝑀𝑛 + 1,76𝑀𝑜 + 0,97𝑊 + 2,02𝑉 + 1,58𝑆𝑖 

                                        +2,4𝑇𝑖 + 1,76𝑁𝑏 +  1,22𝑇𝑎 − 0,226𝑁𝑖 − 0,177𝐶𝑜  

( 1 ) 

Pokud je Cr ekvivalent vyšší než 17–18 % hm., ocel má silnou tendenci k precipitaci 

σ fáze. [13] 

Dalším uváděným vztahem je ( 2 ). 

𝑁𝑣 = 0,66%𝑁𝑖 + 2,66%𝐹𝑒 + 4,66%(𝐶𝑟 + 𝑀𝑜) + 5,6%𝑁𝑏 + 6,66%𝑆𝑖 + 7,66%𝐴𝑙 

( 2 ) 

Kritická hodnota toho parametru je 2,52. Pokud Nv přesáhne tuto hodnotu, v oceli lze 

očekávat precipitace σ fáze. [13] 
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2.2.1.2 Mechanismy precipitace sigma fáze 

Za normálních okolností vzniká σ fáze transformací z δ feritu, která se dá popsat 

následovně: δ -> σ + γ2. V takovém případě dochází během fázové transformace k její 

precipitaci přímo ve feritických dendritech. Jak již bylo řečeno dříve, přednostně dochází 

k precipitaci σ fáze vždy v oblastech s vysokou koncentrací chromu. Pokud v oceli není 

δ ferit přítomen, může za působení teploty nad 1 000 ℃ dojít k precipitaci σ fáze přímo 

z γ austenitu. Precipitační chování σ fáze ukazuje obrázek 13. Na obrázku 13a je 

znázorněn vznik σ fáze přímo v austenitu, nutným předpokladem je zde již zmiňovaná 

velmi vysoká teplota stárnutí. Na obrázku 13B dochází k precipitaci σ fáze na fázové 

hranici δ feritu a γ austenitu, protože tato hranice je oblastí s vysokou hraniční energií. 

Obrázek 13c ukazuje precipitaci přímo v částici δ feritu, což je připisováno vysokému 

obsahu Cr. [12] 

 

Obrázek 13: Schématický diagram precipitace σ fáze, převzato z:[12] 

Mechanismus precipitace σ fáze v austenitické nerezové oceli AISI 316L při různých 

teplotách stárnutí schematicky ukazuje obrázek 14. Levý horní obrázek (14a) znázorňuje 

situaci bez ohřevu (T0), kdy dochází k precipitaci δ feritu na hranici mezi fázemi δ feritu 

a γ austenitu, a v oblasti γ austenitu. Jestliže dojde ke zvýšení teploty stárnutí na T1, 

dochází k precipitaci fáze σ a γ austenitu na feritických jehlicích (14b). Při dosažení 

teploty stárnutí T2 lze pozorovat pokračující precipitaci σ fáze a γ austenitu na feritických 

částicích spolu s precipitací samotné σ fáze v trojných bodech na mezifázových 
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rozhraních δ feritu a γ austenitu (14c). Při dalším zvýšení teploty na T3 je patrnější 

vylučování lamelární σ fáze a sekundárního γ2 austenitu než při ostatních teplotách (14d). 

[12] [14] 

V této části je potřeba zmínit, že výše zmíněné mechanismy precipitace σ fáze pro ocel 

AISI 316L plně neodpovídají oceli HR3C. Jelikož ocel HR3C neobsahuje téměř žádný 

δ ferit, nemůže sigma fáze vznikat transformací z δ feritu ani z rozhraní δ feritu 

a γ austenitu. Sigma fáze v tomto případě vzniká relativně pomalu z γ austenitu, ovšem 

za výrazně nižší teplot, než uvádí literatura, jak prokázaly již provedené výzkumné práce. 

(viz. [8]) Sigma fáze byla v materiálu pozorována po stárnutí za teplot 650 ℃ a vyšších.  

 

Obrázek 14: Schématická reprezentace precipitace sigma fáze v oceli austenitické AISI 316L, 

převzato z: [14] 
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2.2.1.3 Sigma fáze v oceli HR3C 

Ocel HR3C je založena na systému legování, který přibližně odpovídá systému 

25Cr/22Ni, jehož precipitační diagram σ fáze ukazuje obrázek 15. Precipitační křivky 

v diagramu ohraničují jednotlivá stádia precipitace. Na diagramu lze vidět, že všechny 

křivky mají nosy v oblasti okolo 800–850 ℃, což značí, že v tomto teplotním rozsahu je 

precipitace nejrychlejší. Oblast B značí místo iniciace precipitace a začíná přibližně po 

10 hodinách expozice při teplotě 840 ℃. Oblast H označuje mezistupňovou oblast 

a oblast E je lokací konečného stupně precipitace. [12] 

 

Obrázek 15: Precipitační diagram σ fáze v systému 25Cr/22Ni, převzato z:[12] 

Vliv σ fáze na konkrétní důležité mechanické vlastnosti oceli HR3C je uveden 

v kapitole 2.1.2.2 pojednávající o změně mechanických vlastností oceli během stárnutí za 

teplot 650–750 ℃. Negativní vliv má σ fáze zejména na houževnatost, která velmi 

významně klesá již po 1 000 hodinách stárnutí. 

Zhoršení mechanických vlastností ocelí vlivem σ fáze lze vysvětlit dvěma hlavními 

důvody. Prvním důvodem je působení tvrdé a křehké σ fáze jako bariéry pro pohybující 

se dislokace, které se kvůli tomu hromadí na precipitačním rozhraní, což může vést 

k dekohezi rozhraní a iniciaci trhlin. [15] 

Druhým důvodem je pohlcování zpevňujících prvků jako jsou Fe, Cr, Mo a W, o které je 

ochuzována matrice při nukleaci a růstu σ fáze. V ochuzených oblastech dochází ke 

snížení odolnosti proti tečení a také ke snížení korozivzdornosti kvůli lokálnímu poklesu 

koncentrace chromu. [15] 
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V rámci studia kinetiky precipitace sigma fáze v oceli HR3C byla extrahována 

a analyzována precipitovaná fáze pro ocel HR3C stárnoucí při 750 ℃.  Obrázek 16a 

zobrazuje relativní hmotností podíl σ fáze vypočítaný do 3 000 h, na kterém je vidět, že 

relativní hmotnostní podíl σ fáze s dobou stárnutí postupně roste a po 3 000 h dosáhl 

45 %. Zároveň je vidět klesající trend relativního hmotnostního podílu fáze NbCrN, 

zatímco relativní hmotnostní podíl karbidu M23C6 se s rostoucí dobou stárnutí do 2 000 h 

příliš nemění, ale poté mezi časy 2 000 a 3 000 h výrazně klesá. [16] 

Na obrázku 16b je znázorněna vypočítaná hmotnost každé vysrážené fáze, přičemž 

výpočet byl proveden na základě poměru hmotnosti vysrážené práškové fáze a úbytku 

hmotnosti vzorku při elektrolytickém extrakčním experimentu. Hmotnost σ fáze lineárně 

roste až k 1 % hm., zatímco ostatní precipitáty rostou pouze do času 2 000 h, po jehož 

dosažení zjevně klesají. Zvýšení hmotnosti σ fáze v časech nad 2 000 h může souviset 

s transformací fáze NbCrN nebo karbidu M23C6, případně obou najednou. [16] 

Precipitace karbidů M23C6 na hranicích zrn může podpořit tvorbu σ fáze, přičemž při 

stárnutí za teplot 650–850 ℃ po dostatečně dlouhou dobu může dojít k přeměně části 

karbidů M23C6 na σ fázi. Vznik NbCrN fáze zase způsobí v okolních oblastech pokles 

koncentrace N, čímž může pomoci vytvořit vhodné prostředí pro nukleaci σ fáze. [16] 

 

Obrázek 16: Relativní hmotností podíl a hmotností podíl σ fáze v oceli HR3C při stárnutí za 

teploty 750 ℃, převzato z:[16] 

Složení σ fáze v oceli HR3C zjištěné pomocí EDS zobrazuje obrázek 17. Výsledek 

kompoziční analýzy ukazuje, že se fáze σ skládá hlavně z prvků Cr (49,27 %), 

Fe (42,25 %) a Ni (8,48 %).  [16] 
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Obrázek 17: Kompoziční analýza velkého kousku precipitátu σ fáze, převzato z:[16] 

  



29 

 

2.2.2 M23C6 

Karbid M23C6 patří mezi nejdříve se vyskytující sekundární precipitáty v austenitických 

ocelích. Tento na chrom bohatý precipitát vzniká přednostně podél hranic zrn, dále pak 

také na koherentních a nekoherentních hranicích dvojčat. Nejdříve dochází k precipitaci 

těchto karbidů na hranicích zrn s vysokým úhlem dezorientace Θ, případně s vysokým 

stupněm koincidence ∑. [13] 

V počáteční fázi mají karbidy M23C6 vyloučené podél hranic zrn pozitivní vliv na 

odolnost proti tečení, neboť svou přítomností brání skluzům na hranicích zrn. Dále také 

zpomalují migraci hranic zrn. Kvůli nízké tepelné stabilitě karbidů M23C6 dochází k jejich 

růstu při stárnutí za zvýšené teploty v průběhu provozu. V důsledku toho vzniká podél 

hranic zrn souvislá síť precipitátů, jenž vede k lokálnímu snížení obsahu Cr v oblastech 

okolo hranic zrn. Vlivem zcitlivění oceli pak dochází k zvýšení náchylnosti oceli 

k mezikrystalové korozi, která postupuje velmi rychle a může vést až k narušení 

konzistence materiálu a k vypadávání jednotlivých zrn. Tento jev přímo na oceli HR3C 

ukazuje obrázek 18. [13] 

V oceli HR3C se karbidy M23C6 projevují velmi rychlým poklesem tažnosti a zvýšením 

náchylnosti oceli ke křehkému praskání s interkrystalickým lomem. [13] 

 

Obrázek 18: Vypadlá austenitická zrna oceli HR3C v důsledku mezikrystalové koroze, převzato 

z:[11] 
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2.2.3 Z-fáze 

Z-fáze, tedy precipitáty NbCrN se řadí do skupiny precipitátů bohatým na niob a dusík, 

jenž se v austenitických ocelích vyskytují na hranicích a uvnitř zrn. Z-fáze je 

v materiálech pozorována v podobě primárních i sekundárních precipitátů, přičemž 

v austenitických ocelích má pozitivní vliv na mechanické vlastnosti. Z-fáze se vyznačuje 

jemně disperzními částicemi s vysokou termodynamickou stabilitou až do teploty 700 ℃. 

Takto vyloučené stabilní precipitáty omezují pohyb dislokací, čímž významně přispívají 

k precipitačnímu vytvrzení slitiny a ke zvýšení odolnosti proti tečení. [8] [13] 

Precipitace těchto částic v austenitických ocelích není prozatím dostatečně objasněn, 

předpokládá se ale, že výskyt Z-fáze v mikrostruktuře souvisí s vymizením částic typu 

MX bohatých na niob, což je pravděpodobně způsobeno vyšší stabilitou Z-fáze ve 

srovnání s MX precipitáty. [8] 

V oceli HR3C byly primární částice Z-fáze pozorovány již ve výchozím stavu. Již 

v počátečním stádiu stárnutí slitiny dochází k precipitaci sekundární Z-fáze uvnitř zrn, 

což má významný vliv na její pevnost a tvrdost. Precipitáty NbCrN mají u oceli HR3C až 

několikanásobně větší vliv na její zpevnění než karbidy M23C6. Udává se, že až 75 % 

zpevnění v počáteční fázi stárnutí u této slitiny způsobuje právě Z-fáze. [8] 

2.2.4 Fáze bohaté na niob  

Fáze bohaté na niob v podobě karbonitridů Nb (C, N) se vyskytují v oceli HR3C již ve 

výchozím stavu v podobě velkých primárních precipitátů. K jejich precipitaci došlo 

v konečné fázi krystalizace, jsou proto lokalizované zejména na hranicích zrn nebo 

v jejich blízkosti. [8]  

Předpokládá se, že u oceli HR3C dochází v pozdějších stádiích stárnutí k růstu Z-fáze 

(NbCrN) právě na úkor karbonitridů Nb (C, N), které se v této fázi přemění na stabilní 

fázi NbCrN. [8] [16] 
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2.3 Hodnocení precipitátů – Obrazová analýza 

Pro hodnocení a kvantifikaci precipitátů v oceli je zapotřebí obrazové analýzy. Obrazová 

analýza spočívá v uložení obrazu v digitalizované podobě a v následné práci s tímto 

záznamem. Záznam obrazu je proveden konverzí světelného záření dopadajícího na 

jednotlivé obrazové elementy světlocitlivého senzoru na elektrický náboj. [17] 

K záznamu obrazu jsou dnes používány technologie CMOS (Complementary Metal 

Oxide Semiconductors) a CDD (Charge Coupled Devices). Ať už je použita jakákoliv 

z těchto metod, proces záznamu obrazu můžeme rozdělit do šesti následujících kroků. 

[17] 

1. Vytvoření a transformace obrazu pomocí čoček, zrcadel a svazků optických 

vláken 

2. Separace barevných složek pomocí vhodných optických filtrů, např. RGB 

3. Zaznamenání barevných složek obrazu pomocí světlocitlivých senzorů CCD nebo 

CMOS 

4. Generace elektrických signálů pro jednotlivé obrazové body a barevné složky 

5. Transformace elektrických signálů na digitální data kvantováním na definovaný 

počet úrovní (A/D převodníky) 

6. Uložení digitálních dat na paměťovém médiu (pevný disk, flash disk, online 

uložiště) 

Po procesu záznamu dat přichází na řadu jejich zpracování pomocí počítače. Před 

samotnou analýzou mohou být obrazová data upravena a korigována. Obrazová analýza 

by měla poskytnou informace o struktuře obrazu a jeho atributech tak, aby mohly být 

použity k popisu zaznamenaného fyzikálního objektu nebo děje. Obrazovou analýzu 

můžeme rozdělit na analýzu základní a komplexní. [17] 

V případě základní analýzy se bavíme především o měření délek a ploch studovaných 

objektů na snímku a určování histogramů v jednotlivých barevných prostorech. Objekty 

mohou být vybírány a měřeny ručně, případně lze tuto činnost automatizovat pomocí 

algoritmů umožňujících registrovat spojité oblasti stejných barevných odstínů. Tímto 

způsobem lze poté měřit velikost a počet ohraničených ploch včetně jejich úhlů, 

vzdáleností, trajektorií apod. [17] 
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Oproti tomu komplexní analýza obrazu pracuje vždy s celým obrazem najednou, kdy 

hodnotí snímek jako celek z pohledu opakujících se motivů a jejich zmenšených, 

případně pootočených kopií. [17] 

2.3.1 Prahování 

Prahování se řadí mezi metody segmentace obrazu a je často používáno pro svoji 

jednoduchost a nízkou časovou náročnost. Princip prahování je založen na myšlence, že 

objekty a pozadí mají rozdílnou úroveň jasu. Je definován práh a každý jednotlivý pixel 

je s tímto prahem porovnáván. Jestliže má pixel menší hodnotu než práh, je považován 

za pozadí. Pokud má pixel větší hodnotu, než je hodnota prahová, jedná se o popředí, tedy 

pixel objektu. [18] 

Nejznámějším způsobem prahování je globální prahování, kdy je určený práh stejný pro 

celý obraz. Globální prahování je velmi citlivé na rovnoměrnost osvětlení, které ale může 

být ovlivněno vhodným předzpracováním obrazu, jako je minimální filtr nebo 

morfologický tophat. [18] 

Další známé a používané způsoby prahování jsou procentní prahování, poloprahování, 

adaptivní prahování, vícestupňové prahování a hysteresní prahování. [18] 

2.3.2 Hodnocené základní parametry 

Tato kapitola uvádí a popisuje základní parametry, které lze měřit a vyhodnocovat 

pomocí softwaru NIS Elements. [19] 

Area – Plocha 

Plocha je hlavním kritériem velikosti. V nekalibrovaném systému vyjadřuje počet pixelů, 

v kalibrovaném systému vyjadřuje skutečnou plochu. 

BinaryArea – Součet ploch všech binárních objektů 

BinaryAreaFraction – Binární plošný zlomek 

Jedná se o podíl součtu ploch všem měřených objektů a celkové měřené oblasti. Výpočet 

ukazuje rovnice ( 3 ). 

𝐵𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦𝐴𝑟𝑒𝑎𝐹𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 =  
𝐵𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦𝐴𝑟𝑒𝑎

𝑀𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑𝐴𝑟𝑒𝑎
 

( 3 ) 
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Perimeter – Obvod 

Obvod je celková délka hranic objektu, která zahrnuje jeho vnitřní i vnější hranice. 

(obrázek 19) Obvod je počítán ze čtyř průmětů ve směrech 0, 45, 90 a 135 stupňů podle 

Croftonova vzorce. Výpočet obvodu popisuje rovnice ( 4 ). 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 =  
𝜋 ∙ (𝑃𝑟0 + 𝑃𝑟45 + 𝑃𝑟90 + 𝑃𝑟135)

4
 

( 4 ) 

 

Obrázek 19: Obvod, z:[19] 

Circularity – kruhovitost 

Kruhovitost rovnou 1 mají pouze kružnice. Všechny ostatní tvary jsou charakterizovány 

kruhovitostí menší než 1. Jedná se o odvozenou míru tvaru, počítá se z hodnot plochy 

a obvodu. Kruhovitost je vhodná pro popsání tvaru tělesa. Výpočet kruhovitosti popisuje 

následující rovnice ( 5 ). 

𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 =  
4 ∙ 𝜋 ∙ 𝐴𝑟𝑒𝑎

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟2
 

( 5 ) 

Length – Délka 

Jedná se o odvozenou funkci vhodnou pro podlouhlé nebo tenké struktury. Je vhodná také 

pro výpočet délky mediální osy tenkých tyčí. Výpočet ukazuje rovnice ( 6 ). 

𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ =
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 + √(𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟2 − 16 ∙ 𝐴𝑟𝑒𝑎)

4
 

( 6 ) 
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MinFeret – Minimální Feret 

Znázorňuje minimální hodnotu množiny Feretových průměrů. Feretův průměr pod úhlem 

α se rovná promítnuté délce objektu pod úhlem α, kde α = (0;180)  

MaxFeret – Maximální Feret 

Jedná se o maximální hodnotu množiny Feretových průměrů. Feretův průměr pod 

úhlem α se rovná promítnuté délce objektu pod úhlem α, kde α = (0;180). Viz. obrázek 20. 

 

Obrázek 20: Maximální Feret, z [19] 

 

Elongation – Prodloužení 

Vyjadřuje tvar objektu. Pro výpočet prodloužení se používá hodnot minimálního 

a maximálního Feretu. Výpočet je ukázán v rovnici ( 7 ). 

𝐸𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  
𝑀𝑎𝑥𝐹𝑒𝑟𝑒𝑡

𝑀𝑖𝑛𝐹𝑒𝑟𝑒𝑡
 

( 7 ) 

  



35 

 

2.4 Zkoušení lomové houževnatosti 

Lomová houževnatost představuje odpor materiálu vůči vzniku a následnému růstu 

trhliny. Díky znalostem lomové mechaniky lze s pomocí lomové houževnatosti určit 

únosnost součásti s trhlinou. Lomovou houževnatost lze také charakterizovat jako 

schopnost materiálu absorbovat energii před porušením nebo přes dosažením určitého 

mezního stavu. [20] 

Při zkoušení lomové houževnatosti se využívá zkušební těleso s předpřipraveným 

vrubem, který slouží jako místo iniciace trhliny. Pomocí cyklického zatěžování je 

dosaženo iniciace a růstu trhliny až do předem určené velikosti dle faktoru intenzity 

napětí K. Takto připravené zkušební těleso je zatěžováno za účelem způsobení růstu 

trhliny, která dále vykazuje stabilní růst nebo nestabilní rozlomení. Lomovou 

houževnatost lze měřit a vyhodnocovat pomocí koncepce faktoru intenzity napětí K, 

využitím J-R křivky, metodami J-integrálu a také pomocí koncepce rozevření trhliny 

δc (CTOD – Crack Tip Opening Displacement). [21] 

2.4.1 Příprava vzorků a princip zkoušení 

Doporučené typy zkušebních těles pro zkoušení lomové houževnatosti jsou single-edge 

bend [SE(B)], compact [C(T)] a disk-shaped compact [DC(T)]. Zkušební těleso typu 

single-edge bend zobrazuje obrázek 21. Ohybové zkušební těleso [SE(B)] má stanovenou 

tloušťku B a šířku W. Pro tloušťku B platí, že B = 0,5.W, přičemž alternativně lze použít 

i rozměry odpovídající 1 ≤ W/B ≤ 4. Vzdálenost podpor je rovna S = 4.W. [21] 

 

Obrázek 21: Předepsané rozměry vzorku pro ohyb, dle normy [21] 

Zkušební tělesa jsou opatřena předem vyrobeným vrubem, jehož hlavním účelem je 

přesně definovat místo iniciace únavové trhliny, takzvané „precrack“. Celkem jsou 

předepsány 3 typy možných vrubů, tyto jsou ukázány na obrázku 22. Pro každý typ vrubu 

jsou předepsány kořenové poloměry pro optimální vznik únavové trhliny – pro vrub 

typu V činí tento poloměr 0,08 mm. [21] 
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Obrázek 22: Přípustné typy vrubů dle normy. [21] 

Takto připravené vzorky jsou podrobeny cyklickému zatěžování, které vede ke vzniku 

únavové trhliny (precrack) vycházející z kořene vrubu. Celkový počet cyklů při iniciaci 

a růstu únavové trhliny se pohybuje mezi 104–106 a je ovlivněn kromě maximální 

velikosti faktoru intenzity napětí KMAX také velikostí této trhliny a rozměry zkušebního 

tělesa. Výsledná velikost únavové trhliny (předpřipravený vrub + únavová trhlina) by měl 

být v rozmezí (0,45–0,70).W pro vyhodnocení parametrů J a δ. Pro vyhodnocení 

parametru KIC je dovolená velikost únavové trhliny omezena na (0,45–0,55).W. [21] 

V této práci bude použita metoda přeražení zkušebního tělesa s nacyklovanou trhlinou 

trojbodým ohybem. Pro zkoušku budou použita zkušební tělesa typu SEN (SE(B)) 

s předpřipraveným V vrubem o hloubce 2 mm, ze kterého vychází nacyklovaná únavová 

trhlina. Zkouška bude provedena kvazistaticky.  
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2.4.2 Vyhodnocení zkoušek lomové houževnatosti 

Zkoušky zkoušení lomové houževnatosti můžeme rozdělit na zkoušky statické a zkoušky 

dynamické.  

Statické zkoušky lomové houževnatosti spočívají v měření rovinné deformace na 

zkušebních tělesech pro trojbodý ohyb, případně na tělesech namáhaných excentrickým 

tahem. Měření většinou probíhá na větších tělesech, která mají stejnou tloušťku jako 

skutečné součásti. [20] 

Dynamické zkoušky lomové houževnatosti se oproti tomu provádí na menších 

zkušebních vzorcích pomocí Charpyho kladiva, kde je těleso přeraženo dynamicky se 

pohybujícím kladivem. [20] 

Způsoby vyhodnocení zkoušek lomové houževnatosti dle normy ASTM E1820-11 budou 

postupně uvedeny v následujících kapitolách. 
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2.4.2.1 Záznam měření lomové houževnatosti 

Základním způsobem měření je zaznamenávání závislosti působící síly P na rozevření 

trhliny vg, respektive rozevření svorek sponové měrky, která je pro tento účel vložena do 

trhliny. Získaný záznam aplikované síly a rozevření trhliny z lomového testu bude 

obvykle vypadat jako jeden ze čtyř typů znázorněných na obrázku 23. [21] 

 

Obrázek 23: Možné typy záznamu závislosti síly na rozevření trhliny, převzato z: [21] 

V případě plynulého souvislého nárůstu síly a rozevření trhliny až do bodu nestabilního 

křehkého porušení nebo „Pop-in“, kde nenastal žádný významný pomalý stabilní růst 

trhliny je nutné určit kritické δc (CTOD – crack tip opening displacement) z aplikované 

síly a plastické složky rozevření trhliny vp. Tyto hodnoty odpovídají bodům Pc a vc. Pod 

pojmem „Pop-in“ uvedeným výše v textu si lze představit náhlé nestabilní rozevření 

trhliny za současného poklesu zátěžné síly. Situaci popsané v tomto odstavci odpovídají 

záznamy a, b na obrázku 23. [21] 

Případ výrazného pomalého a stabilního šíření trhliny je zobrazeno na záznamech c a d 

na obrázku 23. V tomto případě stabilní šíření trhliny předchází buď rozvoji nestabilního 

křehkého porušení nebo vzniku Pop-in. Pro výpočet δu (CTOD) zde slouží hodnoty 

Pu a vu. [21] 
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Pokud dojde k porušení materiálu v blízkosti oblasti lineární lomové mechaniky, lze po 

splnění podmínek vyhodnotit parametr KIC. O tomto pojednává následující kapitola. 

2.4.2.2 Lomová houževnatost při rovinné deformaci KIC 

Tato kapitola pojednává o stanovení lomové houževnatosti při rovinné deformaci. 

Obrázek 24 znázorňuje tři základní typy závislosti síla na rozevření trhliny odpovídající 

náhlému lomu v oblasti platnosti lineární lomové mechaniky. 

 

Obrázek 24: tři typy závislosti síla – CMOD, převzato z:[21]  

Z takto získaného záznamu z průběhu zkoušky se určí hodnota síly PQ sestrojením sečny 

0P5 z bodu 0 se směrnicí (F/v)5 = 0,95(P/v)0, kde (P/v)0 je směrnice tečny lineární části 

záznamu 0A. Pro zvolený typ zkušebního tělesa [SE(B)] se stanoví hodnota 

KQ [MPa.m1/2]. Pro ohybové zkušební těleso se KQ vypočte z rovnice ( 8 ). 

𝐾𝑄 = [
𝑃𝑖 ∙ 𝑆

(𝐵𝐵𝑁)
1
2 ∙ 𝑊

3
2

] 𝑓(𝑎/𝑊) 

( 8 ) 

Kde: 

• S je vzdálenost podpor [m] 

• PQ je velikost zátěžné síly [MN] 

• B je tloušťka zkušebního tělesa [m] 
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• BN je tloušťka tělesa s bočními drážkami [m] 

• W je šířka zkušebního tělesa [m] 

Pro f(a/W) platí vztah ( 9 ). 

𝑓(𝑎/𝑊) =
3 (

𝑎
𝑊)

1
2

∙ [1,99 − (
𝑎
𝑊) (1 −

𝑎
𝑊) (2,15 − 3,93 (

𝑎
𝑊) + 2,7 (

𝑎
𝑊)

2
)]

2 (1 + 2
𝑎
𝑊) (1 −

𝑎
𝑊)

3
2

 

( 9 ) 

Kde hodnota a = a0 

Hodnotu KQ lze považovat za hodnotu KIC za předpokladu splnění následujících 

podmínek: 

1. Poměr Pmax/PQ je menší než 1,10 

2. 𝐵 ≥ 2,5 (
𝐾𝑄

𝑅𝑝0,2
)

2
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2.4.2.3 Stanovení lomové houževnatosti z J – integrálu 

J – integrál spolu s kritickým rozevřením trhliny δc patří mezi parametry elasto – plastické 

lomové mechaniky, která se používá k popisu lomového chování v oblasti plastické 

deformace na špičce trhliny. [22] 

V průběhu zkoušky je snímána závislost síly P na posunutí po bod nestability, ze které se 

určí plocha diagramu pod zatěžovací křivkou viz. obrázek 25. Plocha Apl se stanoví 

planimetrováním a/nebo ekvivalentním způsobem. Hodnota J integrálu [kJ/m2] se 

vypočte ze vztahu ( 10 ). 

𝐽 = 𝐽𝑒𝑙 + 𝐽𝑝𝑙 =
𝐾2 ∙ (1 − 𝜈2)

𝐸
+

𝜂𝑝𝑙𝐴𝑝𝑙

𝐵𝑁(𝑊 − 𝑎0)
 

( 10 ) 

Kde: 

• Apl je oblast pod křivkou zatížení [kJ] 

• ν je poissonova konstanta – pro ocel 0,27 – 0,3 

• ηpl je součinitel rovnající se 1,9, pokud je pro Apl použit posun zatěžující síly 

• ηpl = 3,667 * 2,199(a0/W) + 0,437(a0/W)2, pokud je pro Apl použit záznam 

rozevření špičky trhliny 

• BN je tloušťka zkušebního tělesa s bočními drážkami a BN = B, pokud těleso nemá 

boční vrypy 

 

Obrázek 25: Závislost síla na celkové posunutí v průběhu zkoušky pro stanovení JIC, převzato 

z:[21] 
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Korekce hodnot růstu trhliny vypočítaných předchozí metodou: 

𝐽 =  𝐽𝑒𝑙0 +
𝐽𝑝𝑙0

1 + (
𝛼 − 0,5
𝛼 + 0,5

)
∆𝑎

(𝑊 − 𝑎0)

 

( 11 ) 

Kde α = 1 pro zkušební tělesa typu [SE(B)] 

Dále je potřeba použít rovnici J = J1mm∆am pro opravené hodnoty J, pokud je růst trhliny 

větší než ∆a/(W – a0) ≥ 0,05. 

Poté lze vypočítat finální růst trhliny pomocí vztahu ( 12 ). 

𝐽 =  𝐽𝑒𝑙0 +
𝐽𝑝𝑙0

1 + (
𝛼 − 𝑚
𝛼 + 𝑚)

∆𝑎
(𝑊 − 𝑎0)

 

( 12 ) 

Po provedení předchozích výpočtů je hodnota J značena jako JQc.  

Aby mohla být vypočtená hodnota JQc pokládána za lomovou houževnatost JC, musí být 

splněna právě jedna z následujících podmínek 

1. Pokud při měření dojde k lomu bez výrazného stabilního šíření trhliny, pak 

𝐵, (𝑊 − 𝑎0) ≥ 100
𝐽𝑄

2𝜎𝑦
 a rozšíření trhliny ∆𝑎𝑝 < 0,2 𝑚𝑚 +  

𝐽𝑄

2𝜎𝑦
 

2. Pokud k lomu dojde po stabilním šíření trhliny, pak 

∆𝑎𝑝 > 0,2 𝑚𝑚 +  
𝐽𝑄

2𝜎𝑦
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2.4.2.4 Lomová houževnatost stanovená z rozevření špičky trhliny 

δ (CTOD) 

V průběhu zkoušky se snímá závislost F – rozevření vrubu v (viz. obrázek 23). Ze 

získaného záznamu se odečte plastické rozevření vrubu vp. Rozevření špičky trhliny se 

vypočte z následujícího vztahu ( 13 ). 

𝛿 =
𝐽

𝑚𝜎𝑦
 

( 13 ) 

Kde  

• J značí hodnotu J – integrálu vypočtenou a zkorigovanou dle kapitoly 2.4.2.3 

• σy značí mez kluzu materiálu 

• parametr m se vypočte dle rovnice ( 14 ). 

𝑚 = 𝐴0 − 𝐴1 ∙ (
𝜎𝑌𝑆

𝜎𝑇𝑆
) + 𝐴2 ∙ (

𝜎𝑌𝑆

𝜎𝑇𝑆
)

2

− 𝐴3 ∙ (
𝜎𝑌𝑆

𝜎𝑇𝑆
)

3

 

( 14 ) 

Kde: 

• A0 = 3,18-0,22*(a/W) 

• A1 = 4,32-2,23*(a/W) 

• A2 = 4,44-2,29*(a/W) 

• A3 = 2,05-1,06*(a/W) 

Pro výpočet δ zároveň musí platit, že δYS/δTS ≥ 0,5 

Po provedení předchozích výpočtů je hodnota δ značena jako δQc.  

Aby mohl být parametr δQc označen za lomovou houževnatost δc, musí platit právě jedna 

z následujících podmínek: 

• Pokud nastane lom bez stabilního šíření trhliny, pak δQc = δc 

• 𝐵, (𝑊 − 𝑎0) ≥ 300𝛿𝑄𝑐 a rozšíření trhliny ∆𝑎𝑝 < 0,2 𝑚𝑚 +  
𝛿𝑄𝑐

1,4
; pokud není 

splněna podmínka vycházející z B a (W – a0), ale stále platí druhá podmínka 

o rozšíření trhliny, pak je δQc označována jako δc. 
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2.4.2.5 Stanovení lomové houževnatosti zkoušením více těles (R-curve) 

Pro tento typ zkoušení je použita série nejméně 6 zkušebních těles stejných rozměrů 

s přibližně stejnou délkou počáteční únavové trhliny, splňující podmínku 

a = (0,45 – 0,70).W. Jednotlivá tělesa jsou zatížena různými hodnotami síly P tak, aby 

vznikly různé přírůstky délky trhliny ∆a (viz. obrázek 26). Poté jsou tělesa odlehčena. 

Cílem tohoto typu zkoušek je stanovení závislosti J - ∆a anebo δ - ∆a. [22] [23] 

Přírůstek délky trhliny lze proměřit po statickém dolomení zkušebního tělesa. Spolehlivé 

proměření přírůstku délky trhliny je podmíněno zviditelněním rozhraní mezi oblastmi 

stabilního růstu a statického dolomu pomocí vhodného značkování. [22] [23] 

 

Obrázek 26: Definice plastické oblasti pro metodu měřeni R – křivky, z [21] 

Výpočet J-integrálu a hodnot rozevření špičky trhliny δ se provádí pomocí upravených 

vzorců uvedených v přechozích kapitolách. 
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2.4.2.6 Určení J-R křivky 

Jedná se o závislost hodnot J – integrálu na rozšíření trhliny v oblasti kontrolovaného 

růstu J. Pro určení J-R křivky může být použita jak základní metoda výpočtu (basic 

method), tak výpočet pomocí R-křivky (resistence curve method). Měření je lepší 

provádět po menších hodnotách zatížení, tím je dosaženo přesnějších výsledků. [21] 

Maximální hodnota J – integrálu pro vzorek je omezena vztahy ( 15 ), ( 16 ). 

𝐽𝑚𝑎𝑥 = (𝑊 − 𝑎0) ∙ 𝜎𝑌/10  

( 15 ) 

 nebo  

 𝐽𝑚𝑎𝑥 = 𝐵𝜎𝑌/10 

( 16 ) 

Maximální nárůst velikosti trhliny pro vzorek je dán vztahem ( 17 ). 

∆𝑎𝑚𝑎𝑥 = 0,25(𝑊 − 𝑎0) 

( 17 ) 

2.4.2.7 Určení δ-R křivky 

Zde se jedná o závislost rozevření špičky trhliny δ a rozšíření trhliny ∆a. Pro měření δ-R 

křivky musí být proveden výpočet metodou R-křivky (resistence curve method). [21] 

Maximální hodnota δ je dána vztahem ( 18 ). 

𝛿𝑚𝑎𝑥 =
(𝑊 − 𝑎0)

10𝑚
 

( 18 ) 

Maximální nárůst velikost trhliny pro vzorek určuje vztah ( 19 ). 

∆𝑎𝑚𝑎𝑥 = 0,25(𝑊 − 𝑎0) 

( 19 ) 

2.4.2.8 Zkoušení lomové houževnatosti pomocí Charpyho kladiva 

Tato zkouška se řadí mezi zkoušky dynamické. Vlastnosti dynamické lomové mechaniky 

zjištěné pomocí této zkoušky jsou srovnatelné s výsledky získanými pomocí konvenčních 

metod pro hodnocení lomové mechaniky. Nicméně kvůli malým absolutním rozměrům 
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zkušebních těles tomu tak nemusí být vždy. I přes to hodnoty získané touto metodou jsou 

obvykle používány ve výzkumu a vývoji materiálů a při hodnocení kvality. [21] 

Zkouška je prováděna na zkušebních tělesech s předem nacyklovanou trhlinou, které 

odpovídají standardním rozměrům pro zkoušení vrubové houževnatosti dle Charpy. 

Charakteristické parametry lomové houževnatosti závisí na reakci materiálu reflektované 

v závislosti síla P / čas. [21] 

Při zkoušce jsou použita zkušební tělesa pro zkoušku rázem v ohybu dle Charpy 

s předpřipraveným V vrubem o hloubce 2 mm následovaným nacyklovanou únavovou 

trhlinou. Velikost celkové velikosti únavové trhliny (Vrub + únavová trhlina) je dán 

vztahem ( 20 ). 

0,45 < 𝑎0/𝑊 < 0,70 

( 20 ) 

Testovacím zařízením je kyvadlové zařízení, které má buď pevnou kovadlinu a pohyblivý 

úderník, nebo pevný úderník a pohyblivou kovadlinu. Tyto zařízení obvykle poskytují 

záznam Síla/čas nebo Síla/posunutí, případně obojí. [21] 

Důležitou podmínkou pro uznání výsledků zkoušek dynamické lomové houževnatosti je 

samotný čas zkoušky, počítaný do prasknutí zkušebního tělesa. Pokud je čas do prasknutí 

zkušebního tělesa větší než minimální tw, vyhodnocení lomové houževnatosti může být 

provedeno standartním výpočtem pro kvazi-statické porušení. [21] Minimální čas 

zkoušky do prasknutí zkušebního tělesa potřebný pro korektní výpočet J – integrálu je 

dán vzorcem ( 21 ). 

𝑡𝑤 =
2𝜋

√𝑘𝑠/𝑀𝑒𝑓𝑓

 

( 21 ) 

Kde: 

• Ks je tuhost vzorku při zatížení (N/m) 

• Meff je efektivní hmotnost zkušebního tělesa = 1/2 jeho hmotnosti (Kg) 

Pokud je čas do prasknutí zkušebního tělesa menší než výše uvedený, získané hodnoty 

J – integrálu budou nepřesné vlivem přítomnosti velmi vysoké kinetické energie. 

Takovéto hodnoty se pak nedají použít k stanovení lomové houževnatosti. [21] 
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3 Metodická část 

Tato část práce popisuje přípravné úkony, metody a postupy, bez kterých by nebylo 

možné provedení experimentální části práce a její následné vyhodnocení. Metodická část 

práce slouží také jako zdroj informací pro případné budoucí opakování experimentu. 

3.1 Příprava vzorků 

Pro experimentální část práce byl použit základní materiál a teplotně exponované vzorky 

z oceli HR3C. Exponované vzorky byly stárnuty při teplotě 675 ℃ v širokém rozmezí 

časů 20, 50, 100, 500, 2 348, 5 000, 10 000, 15 000 a 30 000 h. 

3.1.1 Řezání a lisování 

Vzorky z oceli HR3C byly nařezány na metalografické pile Discotom-10 z dodaných 

bezešvých trubek. Z každé zkoumané varianty byl vyhotoven podélný a příčný řez.  

Vzorky byly dále lisovány za tepla pomocí metalografického lisu CitoPress-5. Pro 

lisování byla použita bakelitová hmota s uhlíkovým plnivem Polyfast, která je vhodná 

pro následnou analýzu vzorků v elektronovém mikroskopu. 

3.1.2 Broušení a leštění 

Metalografické výbrusy byly broušeny korundovými brusnými papíry za přítomnosti 

vody v po sobě jdoucích krocích. Zrnitost použitých brusných papírů odpovídala 

evropskému značení P180, P240, P320, P400, P800, P1000, P1200 a P2000. 

První fáze leštění byla provedena na plátnu MD-Dac s použitím suspenze DiaPro Dac 

s velikostí částic 3 µm. Proces byl nastaven na 4 minuty s přítlakem 20 N. 

Pro druhou fázi leštění bylo použito plátno MD-Chem s křemíkovou leštící suspenzí 

OP – S NonDry. Čas leštění byl 3 minuty, přítlak 15 N. 

Broušení i leštění bylo provedeno na kombinované brusce/leštičce Tegramin-25. 
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3.1.3 Leptání 

Jako leptadlo byl použit roztok Hydroxidu Sodného (NaOH) s vodou nejprve 

v koncentraci 10 %. Později byla z důvodu zvýšení kontroly nad procesem leptání 

koncentrace snížena na 1 %.  

Leptání probíhalo elektrolyticky na zařízení Lectropol, napětí bylo voleno v rozmezí 

2,5 – 5 V. Čas leptání byl závislý na zvolených parametrech leptání, délce teplotní 

expozice, které byl materiál vystaven, a také na velikosti leptané plochy. Parametry 

leptacího procesu pro všechny vzorky jsou uvedeny v tabulce 4. 

Hlavním cílem leptání bylo zvýraznění částic bohatých na chrom, které precipitovaly 

podél hranic zrn a v případě delších expozic i uvnitř zrn, na základě čehož bylo zvoleno 

leptadlo NaOH. Z tohoto důvodu bylo leptání základního materiálu a vzorků 

exponovaných kratší čas složitější – u těchto vzorků bylo z důvodu velmi malého 

množství precipitátů poměrně obtížné odhadnout správnou úroveň naleptání.  

Tabulka 4: Parametry leptání 

 Koncentrace NaOH  

[%] 

Napětí  

[V] 

Čas 

[s] 

Výchozí stav 1 2,5 24 

20 hod. 1 2,5 10 

50 hod. 1 2,5 10 

100 hod. 1 2,5 20 

500 hod. 1 2,5 7 

2 348 hod. 1 5 7 

5 000 hod. 10 1,5 9 

10 000 hod 1 5 4 

15 000 hod. 1 5 7,5 

30 000 hod. 1 5 4 
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3.2 Optická světelná mikroskopie 

Pozorování strukturních změn na připravených vzorcích (viz. kapitola 3.1) bylo 

provedeno na metalografickém inverzním světelném mikroskopu Neophot 32, který 

umožňuje provést strukturní analýzu vzorků s pozorováním ve světlém i tmavém poli, 

případně také v polarizovaném světle. Tento mikroskop je ukázán na obrázku 27. V rámci 

experimentální části diplomové práce byly pro pozorování použity suché objektivy se 

zvětšením 12x8 a 50x16. 

 

Obrázek 27: Metalografický inverzní mikroskop Neophot 32 

Mikroskop Neophot 32 je také vybaven digitální kamerou pro snímání obrazu, který lze 

dále upravovat a zpracovávat v softwaru určeném pro počítačovou analýzu a měření 

strukturních charakteristik NIS Elements. 
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3.3 Skenovací elektronová mikroskopie 

K identifikaci a bližšímu pozorování precipitátů byl použit SEM mikroskop 

JEOL JSM – 7600F, který je ukázán na obrázku 28. Mikroskop byl dále použit 

k vytvoření snímků obrazu za účelem provedení obrazové analýzy, jelikož snímky 

zachycené na optickém mikroskopu Neophot 32 již pro tuto aplikaci nebyly při daném 

zvětšení dostatečně ostré. Tyto snímky byly zachyceny skrze zpětně odražené elektrony.  

K provedení analýzy chemického složení vybraných částí a útvarů materiálu byl použit 

detektor X – Max se softwarem INCA od společnosti OXFORD INSTRUMENTS. 

Analýza chemického složení byla použita pro identifikaci σ fáze a karbidů vyskytujících 

se podél hranic zrn. Detektor zobrazuje obrázek 29. 

 

Obrázek 28:Skenovací elektronový 

mikroskop JEOL JSM – 7600 F 

 

Obrázek 29: Detektor pro určení chemického 

složení X – Max 
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4 Praktická část 

Praktická část této diplomové práce obsahuje zpracování dodaných i naměřených dat 

a jejich vyhodnocení. Dále zde budou popsána zjištěná fakta z pozorování provedeném 

za pomoci optické a skenovací elektronové mikroskopie a jejich uvedení do souvislostí, 

zejména ve spojení se zjištěnými hodnotami lomové houževnatosti. 

4.1 Výpočtová část 

V úvodu této části bude provedeno ověření precipitace sigma fáze v oceli HR3C. Další, 

rozsáhlejší oddíl bude věnován výpočtu lomové houževnatosti na základě dodaných dat. 

4.1.1 Ověření precipitace sigma fáze v oceli HR3C 

V teoretické části práce, v kapitole věnující se předpokladům vzniku σ fáze byly uvedeny 

dva predikční vzorce ( 1 ) a ( 2 ), které na základě chemického složení materiálu určují 

pravděpodobnost vzniku σ fáze.  

Do vzorců bude dosazeno chemické složení získaného materiálu HR3C, pro vzorec ( 1 ) 

– chromový ekvivalent je kritická hodnota pro vznik σ fáze rovna (17–18) %, pro vztah 

( 2 ) – Nv je to 2,52. Výpočet ukazují rovnice ( 22 ),( 23 ),( 24 ) a ( 25 ). 

Cr ekvivalent: 

𝐶𝑟𝑒𝑞 = 25,45 + 0,31 ∙ 1,168 + 0,97 ∙ 0,029 + 2,02 ∙ 0,048 + 1,58 ∙ 0,276 + 1,76

∙ 0,456 − 0,226 ∙ 19,9 − 0,177 ∙ 0,366 

( 22 ) 

𝑪𝒓𝒆𝒒 =  22,613 % 

( 23 ) 

Nv: 

𝑁𝑣 = 0,66% ∙ 19,9 + 2,66% ∙ 52 + 4,66%(25,45 + 0,172) + 5,6% ∙ 0,456 + 6,66%

∙ 0,276 

( 24 ) 

𝑵𝒗 = 𝟐, 𝟕𝟓𝟐 

( 25 ) 

Dle provedených výpočtů lze říct, že v materiálu se dá předpokládat vznik σ fáze. 
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4.1.2 Výpočet lomové houževnatosti 

Výpočet lomové houževnatosti byl proveden na základě dodaných dat ze zkoušky 

trojbodým ohybem na tělesech typu SEN (SE(B)). Zkoušeny byly tělesa exponované za 

teploty 675 ℃ v rozsahu 20–30 000 hodin, doplněné o neexponovaný základní stav 

materiálu. 

Určení lomové houževnatosti bylo provedeno přes výpočet J – integrálu, který byl 

následně přepočítán na faktor intenzity napětí KIC. Pro názornost je zde uveden vzorový 

výpočet lomové houževnatosti pro základní stav materiálu (ZM) a také pro materiál 

exponovaný 5 000 hodin. Rozměry a základní parametry těchto dvou zkušebních těles 

jsou uvedeny v tabulce 5. Souhrnné výsledky a jejich komentář pro všechna zkoušená 

tělesa jsou uvedeny v tabulce na konci této kapitoly. 

Tabulka 5: Rozměry zkušebních těles ZM a 5 000 h 

Vzorek 
∆α 

[mm] 

S 

[mm] 

W 

[mm] 

B 

[mm] 

Bn 

[mm] 

a0 

[mm] 

a1 

[mm] 

ZM 0,60 16,00 4,02 3,01 2,41 1,85 2,45 

5 000 h 0,73 16,00 3,97 3,01 2,49 1,63 2,36 

 

Nejdříve bylo potřeba z naměřených dat vyvolat grafickou závislost zatěžující síly na 

posun zatěžující síly. Tyto závislosti zobrazuje obrázek 30 a obrázek 31. 



53 

 

 

Obrázek 30: Průběh zkoušky trojbodým ohybem – výchozí stav 

 

Obrázek 31: Průběh zkoušky trojbodým ohybem - 5 000 h 
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4.1.2.1 Výpočet KQ 

Pro výpočet J – integrálu bylo nejprve potřeba spočítat hodnotu KQ podle vzorců ( 8 ) 

a ( 9 )které jsou uvedeny v teoretické části v kapitole 2.4.2.2. Po dosazení hodnot do 

vzorců vzniknou rovnice ( 26 ), ( 27 ), ( 28 ), ( 29 ), ( 30 ) a ( 31 ). 

Základní materiál:  

𝑓(𝑎/𝑊) =

3 (
1,85
4,02

)

1
2

∙ [1,99 − (
1,85
4,02

) (1 −
1,85
4,02

) (2,15 − 3,93 (
1,85
4,02

) + 2,7 (
1,85
4,02

)
2

)]

2 (1 + 2
1,85
4,02) (1 −

1,85
4,02)

3
2

 

( 26 ) 

𝑓(𝑎/𝑊) =  2,3556 

( 27 ) 

𝐾𝑄 = [
0,0012198 ∙ 0,016

(0,00301 ∙ 0,00241)
1
2 ∙ 0,00402

3
2

] ∙ 2,3556 = 𝟔𝟔, 𝟗𝟕 𝑴𝑷𝒂 ∙ 𝒎
𝟏
𝟐 

( 28 ) 

5 000 hodin: 

𝑓(𝑎/𝑊) =

3 (
1,63
3,97)

1
2

∙ [1,99 − (
1,63
3,97) (1 −

1,63
3,97) (2,15 − 3,93 (

1,63
3,97) + 2,7 (

1,63
3,97)

2

)]

2 (1 + 2
1,63
3,97) (1 −

1,63
3,97)

3
2

 

( 29 ) 

𝑓(𝑎/𝑊) = 2,01410 

( 30 ) 

𝐾𝑄 = [
0,00078887 ∙ 0,016

(0,00301 ∙ 0,00249)
1
2 ∙ 0,00397

3
2

] ∙ 2,01410 = 𝟑𝟕, 𝟔𝟏 𝑴𝑷𝒂 ∙ 𝒎
𝟏
𝟐 

( 31 ) 
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Pro výpočet hodnoty KQ bylo za zatížení P dosazeno maximální zatížení dosažené 

v průběhu zkoušky. Aby bylo možné hodnotu KQ označit za KIC, je nutné splnit 

následující podmínky dle kapitoly 2.4.2.2. 

1. Poměr Pmax/PQ je menší než 1,10 

2. 𝐵 ≥ 2,5 (
𝐾𝑄

𝑅𝑝0,2
)

2

 

Druhou jmenovanou podmínku nebylo možné ověřit, protože pro zkoumanou ocel HR3C 

nebyly dodány ani naměřeny hodnoty mezí kluzu a mezí pevnosti. Ověření první 

podmínky je popsáno na následujících řádcích – síla PQ byla zjištěna metodikou popsanou 

v kapitole 2.4.2.2. Grafické zobrazení ukazuje obrázek 32. 

 

Obrázek 32: Zjištění síly PQ 

Po dosazení zjištěných hodnot síly PQ do podmínky č. 1 získáváme následující výsledky. 

Základní materiál: 
1,21979

0,565
= 2,1589 

5 000 hodin: 
0,7887

0,675
= 1,168 

Z výsledků je patrné, že ani jeden ze vzorků podmínku č. 1 nesplňuje. Tento výsledek 

bylo možné očekávat na základě faktu, že zkoušky lomové houževnatosti trojbodým 

ohybem jsou obvykle prováděny na masivních tělesech. Jelikož se z oceli HR3C vyrábí 

pouze bezešvé trubky o malém průměru a průřezu, bylo zkoušení prováděno na tělesech 

velmi malých. Provádění testů na masivnějších tělesech by z tohoto důvodu nepřineslo 

žádné v praxi použitelné výsledky. Zkušební tělesa tak byla připravována z trubek 

používaných v průmyslu.  
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4.1.2.2 Stanovení lomové houževnatosti z J – integrálu 

Pro výpočet J – integrálu je potřeba určit plochu diagramu pod zatěžovací křivkou. Tato 

plocha se nazývá Apl, a jedná se o plastickou část energie absorbované materiálem. 

Elastická část Apel musí být od celkové plochy odečtena.  

Výpočet celkové plochy Ap byl proveden numerickou integrací v programu MS Excel. 

Od celkové plochy Ap byla následně odečtena lineární část plochy Apel, která byla zjištěna 

skrz vyvolání rovnice lineární části grafu a následný výpočet obsahu pravoúhlého 

trojúhelníku s vrcholem v bodě ztráty stability – lomu a přeponou kopírující svým tvarem 

lineární část grafu. Ilustraci výpočtu pro zkušební těleso ZM ukazuje obrázek 33. 

 

Obrázek 33: Ilustrace výpočtu plochy pod křivkou Ap 

J – integrál se poté vypočítá dle vztahu ( 10 ) uvedeném v teoretické části práce. Za K je 

dosazeno KQ vypočítané v předchozí části. Po dosazení vznikají rovnice ( 32 ), ( 33 ), 

( 34 ) a ( 35 ), a výpočet pro oba vzorky vypadá následovně: 

Základní materiál: 

𝐽 = 𝐽𝑒𝑙 + 𝐽𝑝𝑙 =
66,972 ∙ (1 − 0,342)

200
+

1,9 ∙ 0,00242832

0,00241 ∙ (0,00402 − 0,00185)
= 902,06 

𝑘𝐽

𝑚2
 

( 32 ) 
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5 000 hodin: 

𝐽 = 𝐽𝑒𝑙 + 𝐽𝑝𝑙 =
37,612 ∙ (1 − 0,32)

194
+

1,9 ∙ 0,00021437

0,00249 ∙ (0,00397 − 0,00163)
= 76,54 

𝑘𝐽

𝑚2
 

( 33 ) 

Takto vypočítané hodnoty musí být dále zkorigovány dle vztahu ( 11 ). Po dosazení 

dostáváme rovnice ( 34 ) a ( 35 ). 

Základní materiál: 

𝐽 =  19,83 +
882

1 + (
1 − 0,5
1 + 0,5

) ∙
0,6

(4,02 − 1,85)

= 827 
𝑘𝐽

𝑚2
 

( 34 ) 

5 000 hodin: 

𝐽 =  6,63 +
69,9

1 + (
1 − 0,5
1 + 0,5

) ∙
0,73

(3,97 − 1,63)

= 69,95 
𝑘𝐽

𝑚2
 

( 35 ) 

Po provedení těchto korekcí je hodnota J značena jako JQc. Aby mohly být takto 

vypočítané hodnoty JQc označeny za JC, musí být splněny podmínky uvedené v kapitole 

2.4.2.3. Pro obě uvedené podmínky je potřeba znát mez kluzu materiálu, kterou v rámci 

této diplomové práce nemám k dispozici. Z tohoto důvodu nebudou tyto kontrolní 

výpočty provedeny. 
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4.1.2.3 Přepočet J – integrálu na KIC 

Posledním krokem výpočtu je převedení vypočítaných hodnot J – integrálu na faktor 

intenzity napětí KJC. Tento přepočet lze provést pomocí vztahu ( 36 ). 

𝐾𝐽𝐶 = √
𝐸

1 − 𝜐2
∙ 𝐽𝐶 

( 36 ) 

Po dosazení vznikají rovnice ( 37 ), ( 38 ) a výpočet vypadá následovně: 

Základní materiál: 

𝐾𝐽𝐶 = √
200

1 − 0,342
∙ 827 = 432 𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚

1
2 

( 37 ) 

5 000 hodin: 

𝐾𝐽𝐶 = √
194

1 − 0,302
∙ 69,95 = 122 𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚

1
2 

( 38 ) 

Takto přepočítané hodnoty lze považovat za finální lomovou houževnatost. 
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4.1.2.4 Výsledné hodnoty lomové houževnatosti 

Postup výpočtu aplikovaný v předchozích kapitolách byl uplatněn na všechna dodaná 

data, výsledné hodnoty lomové houževnatosti pro všechna zkoušená zkušební tělesa jsou 

uvedeny v tabulce 6. 

Tabulka 6: Výsledné vypočítané hodnoty lomové houževnatosti 

Časový řez Hodnota KIC [MPa * m1/2] 

Základní materiál (ZM) 432 

20 hodin 292 

100 hodin 278 

500 hodin 236 

2 348 hodin 128 

5 000 hodin 122 

15 000 hodin 89 

30 000 hodin 65 

 

Z tabulky lze dobře pozorovat klesající trend hodnot v závislosti na době expozice. Jak 

již bylo uvedeno dříve, teplota expozice byla pro všechny vzorky shodná, a to 675 ℃. 

Poměrně zajímavý je zde výrazný pokles lomové houževnatosti patrný již u velmi 

nízkých časů teplotní expozice – již po 20 hodinách je patrný pokles o více než 30 %. Po 

500 hodinách je lomová houževnatost již pouze na 55 % původní hodnoty.  

Pokles lomové houževnatosti graficky ukazuje obrázek 34. Na grafu je velmi dobře 

patrné, že k největšímu poklesu lomové houževnatosti došlo v prvních desítkách hodin. 

Rychlé tempo poklesu pokračovalo přibližně do 2 500 hodin a poté je již pokles 

s narůstajícími časy expozice relativně pozvolný.  

V čase mezi 5 000 hod. a 30 000 hod je zaznamenám pokles pouze 13 % vůči původní 

hodnotě 432 MPa * m1/2. Mezi 15 000 hod a 30 000 hod se jedná už jen o 5,6 % ve 

srovnání se základním stavem. 
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Obrázek 34: Pokles lomové houževnatosti v závislosti na čase expozice 

Výše popsané skutečnosti naznačují, že za poklesem lomové houževnatosti nemusí být 

primárně precipitující fáze sigma, která se dle teorie začíná v oceli objevovat až po delších 

časech, a že pokles může být způsobem jinými částicemi, které precipitují již po krátkém 

čase podél hranic zrn nebo jinými mikrostrukturními změnami. Tomu se bude dále 

věnovat kapitola o mikrostruktuře.  
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4.2 Změna mikrostruktury oceli HR3C vlivem teplotní 

expozice 

Tato kapitola má za úkol zaznamenat a popsat postupný vznik precipitátů v oceli HR3C 

na základě snímků mikrostruktury pořízených na světelném mikroskopu Neophot 32. 

Snímky byly pořízeny vždy ve dvou zvětšeních – přehledový snímek skrz objektiv 12x8 

a snímek detailu pomocí objektivu 50x16. 

Snímky základního materiálu ZM jsou zobrazeny na obrázku 35. Podélný řez materiálu 

je charakteristický řádkovitým morfologickým uspořádáním precipitátů – karbonitridů 

niobu v řádcích, kdy řádky jsou rovnoběžné s osou trubky. Naopak v případě příčného 

řezu jsou precipitáty na snímku rozloženy rovnoměrně. Toto uspořádání bude 

pozorovatelné i na všech dalších snímcích ze světelného mikroskopu. 

Použité leptadlo – NaOH leptá specificky částice bohaté na chrom, které precipitovaly 

podél a uvnitř hranic zrn. Z tohoto důvodu nejsou na snímcích ZM snadno pozorovatelné 

ani hranice zrn, protože k precipitaci chromu zatím nedošlo. 

  

  

Obrázek 35: Základní materiál (ZM), bez teplotní expozice, nahoře podélný řez, dole příčný řez 
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4.2.1 Nižší časy expozice 20 h – 2 348 h 

Následující snímky (obrázek 36, obrázek 37, obrázek 38, obrázek 39 a obrázek 40) 

ukazují mikrostrukturu oceli HR3C po teplotní expozici 20 h, 50 h, 100 h, 500 h a 2 348 h. 

V čase 20 h lze pozorovat precipitaci drobných karbidů, které tvoří řetízkovité struktury 

podél hranic zrn. S rostoucím časem expozice (50 h, 100 h) dochází k postupnému 

zaplnění hranic zrn a následnému růstu těchto částic (500 h, 2438 h). Primárně lze 

pozorovat růst karbidů ve směru rovnoběžném s hranicí zrna, sekundárně pak ve směru 

kolmém na hranici zrna.  

Zatímco zpočátku jsou karbidy lokalizovány pouze na hranicích zrn, se zvětšující se 

teplotní expozicí dochází k jejich precipitaci v širším okolí hranic zrn a později také 

uvnitř zrn. Tyto pozorované karbidy obsahují velké množství chromu, tudíž se 

pravděpodobně jedná o karbidy M23C6. 

  

  

Obrázek 36: Exponovaný stav – 20 h, nahoře PO, dole PŘ 
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Obrázek 37: Exponovaný stav - 50 h, Nahoře PO, dole PŘ 

  

  

Obrázek 38: Exponovaný stav - 100 h, nahoře PO, dole PŘ 
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Obrázek 39: Exponovaný stav - 500 h, nahoře PO, dole PŘ 

  

  

Obrázek 40: Exponovaný stav – 2 348 h, nahoře PO, dole PŘ 
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4.2.2 Vysoké časy expozice 5 000 h – 30 000 h 

Od času expozice 5 000 h (obrázek 41) lze pozorovat zárodky precipitující σ fáze 

v trojných stycích hranic zrn, což jsou charakteristická místa jejího prvotního vzniku. 

Toto místo je na obrázku 41 a obrázku 42 zvýrazněno modrým zakroužkováním. 

Od času expozice 10 000 h (obrázek 43) lze již σ fázi pozorovat velmi zřetelně nejen 

v trojných stycích, ale také podél hranic zrn. Začínající precipitace je viditelná také uvnitř 

zrn samotných. Na přehledovém snímku má σ fáze modrou barvu, v detailu se zobrazila 

oranžově. Na těchto snímcích si lze všimnout jevu, kdy σ fáze při svém vzniku ochudila 

své okolí o chrom, v důsledku čehož jsou hranice zrn v blízkém okolí σ fáze neobsazené.  

Vzorky s expozicí 15 000 h a 30 000 h jsou znázorněny na obrázku 44 a obrázku 45. Při 

těchto expozicích pokračuje trend růstu σ fáze, precipitát výrazně hrubne a uvnitř zrn je 

viditelné jeho větší množství. Po 30 000 h je již σ fáze rovnoměrně rozprostřená po téměř 

celé ploše vzorku, vnitřek zrn je vyplněn a podél hranic zrn zůstávají pouze velké 

precipitáty σ fáze bez dříve přítomných karbidů. 

  

  

Obrázek 41: Exponovaný stav - 5 000 h, nahoře PO, dole PŘ 
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Obrázek 42: Exponovaný stav - 5 000 h, Příčný řez, sigma fáze v trojném styku hranic zrn 

  

  

Obrázek 43: Exponovaný stav - 10 000 h, nahoře PO, dole PŘ 
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Obrázek 44: Exponovaný stav - 15 000 h, Podélný řez 

  

Obrázek 45: Exponovaný stav - 30 000 h, Podélný řez 
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4.3 Elektronová mikroskopie – identifikace fází 

Přechozí kapitola byla věnována popisu mikrostrukturních změn a jejich vývoji 

v důsledku teplotní expozice. Tato kapitola si klade za cíl identifikovat jednotlivé 

precipitáty ze znalosti jejich chemického složení. K tomuto účelu byl použit elektronový 

mikroskop JEOL JSM – 7600 F a detektor chemického složení X – Max.  

Pro identifikaci fází byly vybrány vzorky exponované 100 h a 10 000 h. Délky expozice 

byly zvoleny pro ověření předpokladů ze světelné mikroskopie ohledně popisu částic jako 

jsou karbidy či σ fáze, a to nejen z důvodu jejich identifikace, ale i pro popis následné 

vazby na změnu lomové houževnatosti.  

4.3.1 Expozice 100 h 

Chemické mapy vzorku exponovaného 100 h ukazuje obrázek 46. Z chromové a uhlíkové 

mapy je patrná koncentrace těchto dvou prvků (Cr, C) podél hranic zrn. Zároveň jsou tyto 

oblasti ochuzené o železo viz. mapa Fe. Tyto informace nám říkají, že precipitáty 

vyskytující se podél hranic zrn již od velmi nízkých časů budou s největší 

pravděpodobností karbidy chromu M23C6.  

 

Obrázek 46: Chemické mapy - 100 h 
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Na detailech z pořízených snímků, které jsou ukázány na obrázku 47, byla změřena 

spektra prostřednictvím EDS analýzy chemického složení. 

  

Obrázek 47: Detaily snímků, expozice 100 h 

Protože jsou měřené objekty velmi malé v porovnání s oblastí měření, byla výsledná 

spektra získána komparací dvou jiných spekter, a výsledné spektrum se rovná rozdílu 

mezi nimi. V tomto případě vždy jedno spektrum zabírá zkoumanou částici nebo shluk 

částic a jejich okolí, a druhé spektrum je umístěno do oblastí obsahujících pouze matrici. 

Vzájemnou komparací těchto dvou spekter lze odfiltrovat složení matrice, která zkresluje 

složení částic.  

 

Obrázek 48: EDS měření chemického složení 1 



70 

 

Z obrázku 48 je pro nás zajímavé spektrum 1–3, které svým složením ukazuje na 

karbonitrid niobu, viz. tabulka 7. Zbylá samostatná spektra jsou ovlivněna okolní matricí, 

proto u nich můžeme pozorovat vysoký obsah Fe. Kvůli tomuto faktu lze jen obtížně 

identifikovat spektrum 2, ačkoliv dle předchozích zkušeností se dá označit za karbid 

chromu.  

Tabulka 7: EDS měření chemického složení 1 

 

Ve snaze konkrétněji identifikovat částice ze spektra 2 bylo na vzorku nalezeno vhodnější 

místo, které je znázorněno jako spektrum 1 na obrázku 49.  

 

Obrázek 49: EDS měření chemického složení 2 
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Jak lze dále pozorovat v tabulce 8, výsledné spektrum vzniklo komparací spekter 1 a 2. 

Zkoumané částice mají vysoký obsah Cr (53,33 %), dále obsahují C (12,92 %) a také 

O (29,15 %). Obsah Cr a C potvrzují teorii o přítomnosti karbidu M23C6. Obsah kyslíku 

lze vysvětlit tím, že vzorky byly připraveny před delší dobou a byly uchovávány volně 

na vzduchu, bude se tak pravděpodobně jednat o povrchovou oxidaci zkušebních vzorků. 

Tabulka 8: EDS měření chemického složení 2 
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4.3.2 Expozice 10 000 h 

Chemické mapy vzorku exponovaného 10 000 h ukazuje obrázek 50. Na chemických 

mapách je patrný velký precipitát lokalizovaný ve středu snímku, který obsahuje vysoké 

koncentrace Cr, C a také Fe – bude se tak jednat o σ fázi. V okolí této fáze jsou v obou 

směrech patrné oblasti ochuzené o Cr a C, což opět potvrzuje přítomnost σ fáze a její vliv 

na chemickou homogenitu okolí při jejím růstu. 

V místech výskytu menších precipitátů podél hranice zrna můžeme pozorovat zvýšené 

koncentrace Cr a C, avšak bez přítomnosti Fe – tyto precipitáty tak lze označit za karbidy 

chromu M23C6. 

 

Obrázek 50: Chemické mapy - 10 000 h 

Dále byla změřena spektra prostřednictvím EDS analýzy chemického složení ve 

vybraných oblastech z obrázku 50. Vybraná spektra a jejich změřené chemické složení 

ukazují obrázek 51 a tabulka 9. 
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Obrázek 51: EDS měření chemického složení 3 

Spektrum jedna obsahuje vysoké množství Cr (39,07 %), Fe (41,17 %) a dále také 

Ni (8,17 %). Při srovnání těchto hodnot s literaturou zde zjištěné chemické složení 

odpovídá σ fázi. Spektra 2 a 3 se dají označit za karbidy chromu M23C6 díky vysokému 

obsahu Cr. Tyto spektra obsahují také určité procento Fe, což je však dáno spíše metodou 

plošného měření, kdy zaměřené body jsou poměrně malé a dochází tak k záznamu Fe 

z okolní matrice.  

Tabulka 9: EDS měření chemického složení 3 
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4.4 Obrazová analýza – kvantifikace fází 

Následující kapitola navazuje na identifikaci částic jejich kvantifikací a popisem jejich 

rozvoje ve vazbě na dobu degradace. Cílem kapitoly je popsat vývoj těchto již 

identifikovaných fází za pomoci vybraných metod obrazové analýzy. 

Pro účely obrazové analýzy byly vytvořeny snímky mikrostruktury všech exponovaných 

vzorků prostřednictvím elektronového mikroskopu JEOL JSM – 7600 F, které byly 

následně zpracovány v softwaru NIS Elements. Zpracování dat spočívalo v prahování 

obrazu a následném hodnocení vybraných parametrů. 

4.4.1 Prahování obrazu 

Cílem prahování obrazu bylo změřit délku hranice zrna a poté zaznamenat všechny 

precipitáty vyskytující se podél změřených hranic. Díky provedené identifikaci částic 

skrze chemické složení a popisu morfologie jejich precipitace bude možné jednotlivé 

precipitáty rozdělit i následně v rámci hodnocení výsledků podle parametrů popisujících 

jejich velikost a tvar. Z takto naměřených dat lze určit obsazenost hranice ve všech 

časových řezech a také pomocí dalších parametrů popsat vývoj a kinetiku růstu 

precipitátů. Tomuto se bude věnovat následující kapitola zaměřená na zpracování dat 

z obrazové analýzy.  

Pro ilustraci je zde uvedeno prahování snímků časových řezů 50 h, 500 h, 5 000 h, 

10 000 h a 15 000 h. Prahování těchto časových řezů je ukázáno na obrázku 52, 

obrázku 53, obrázku 54, obrázku 55 a obrázku 56. Snímky vlevo nahoře vždy zachycují 

originální obraz z elektronového mikroskopu, snímky vpravo nahoře využívají převedení 

odstínů šedé do barevného spektra, což přináší zvýšení kontrastu a snadnější prahování. 

Snímky vlevo dole ukazují měření délky hranic zrn a snímky vpravo dole jsou již 

s naprahovanými fázemi podél hranic zrn. Všechny snímky pochází z podélných řezů 

materiálu.  
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Z obrázků je patrné, že po nízkých časech expozice (50 h) jsou hranice zrn obsazeny 

z menší části a pouze drobnými karbidy. S narůstajícím časem expozice dochází 

k rychlému obsazování hranic zrn (500 h) a k následnému růstu karbidů i ve směru 

kolmém na hranice zrn (5 000 h). Zároveň v těchto časových řezech začíná vznikat σ fáze, 

v důsledku čehož dochází k lokálnímu ochuzení oblastí v blízkosti σ fáze o chrom 

a obsazenost hranic zrn fázemi mírně klesá. Tento trend je pak dobře pozorovatelný 

v dalších časových řezech – 10 000 h a 15 000 h. Po 15 000 h jsou pozorovatelné velké 

útvary σ fáze a obsazenost hranic zrn je opět poměrně nízká. 

  

  

Obrázek 52: Prahování obrazu - 50 h 
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Obrázek 53: prahování obrazu – 500 h 

  

  

Obrázek 54: Prahování obrazu - 5 000 h 
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Obrázek 55: Prahování obrazu - 10 000 h 

  

  

Obrázek 56: Prahování obrazu - 15 000 h 
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4.4.2 Zpracování dat z obrazové analýzy 

Výsledky z obrazové analýzy budou vyjádřeny prostřednictvím dvou parametrů. Prvním 

z nich je obsazenost hranic zrn v jednotlivých časových řezech, druhým pak celková 

plocha precipitátů vztažená k jednotkové délce hranice.  

Tyto dva parametry umožňují popsat růst a chování precipitujících fází jak v nižších 

expozičních časech, tak i v těch vyšších, kdy dochází k hrubnutí karbidů a vzniku σ fáze 

a jejímu následnému růstu. 

Obsazenost hranic byla spočítána pomocí rovnice ( 39 ): 

𝑂𝑏𝑠𝑎𝑧𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 ℎ𝑟𝑎𝑛𝑖𝑐𝑒 =  
𝑀𝑎𝑥 𝐹𝑒𝑟𝑒𝑡

𝐷é𝑙𝑘𝑎 ℎ𝑟𝑎𝑛𝑖𝑐𝑒
 ∙ 100 [%] 

( 39 ) 

Maximálním feretem se rozumí nejdelší rozměr každé částice – vzhledem k tomu, že 

precipitáty v oceli HR3C vždy přednostně rostou ve směru hranic zrn, popisuje tento 

vztah s tímto parametrem poměrně dobře skutečnou obsazenost hranic. Obsazenost 

hranic zrn pro všechny časové řezy v podélném i příčném řezu uvádí tabulka 10. 

Tabulka 10: Obsazenost hranic zrn 

Doba Expozice 
Obsazenost hranice [%] 

Podélný řez Příčný řez 

20 h 60,84 63,56 

50 h 65,86 76,05 

100 h 71,4 83,64 

500 h 90,19 89,57 

2 348 h 93,53 90,74 

5 000 h 87,17 87,62 

10 000 h 86,87 90,47 

15 000 h 84,96 - 

30 000 h 77,75 - 

 

Z tabulky je patrné, že chybí hodnoty pro příčný řez v časech expozice 15 000 h 

a 30 000 h. Tyto dvě expozice byly připraveny dodatečně a pouze z podélného řezu 

materiálu. Z tabulky je dále vidět, že hodnoty obsazenosti hranic jsou pro příčný i podélný 

řez podobné – v závislosti na vzorku se liší většinou o jednotky procent. Nejvíce se od 
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sebe hodnoty vzdalují v čase expozice 50 h a 100 h, kde rozdíl činí 10,21, resp. 12,24 %. 

Tyto rozdíly jsou dány zejména výběrem místa pro měření, přičemž materiál není ve 

všech oblastech a dobách expozice homogenní. 

Jelikož jsou si hodnoty z příčného a podélného řezu podobné, a protože pro příčný řez 

chybí poměrně důležité časy expozice 15 000 h a 30 000 h, bude v dalších částech práce 

používán a hodnocen pouze řez podélný.  

Obsazenost hranic zrn pro podélný řez je znázorněna graficky na obrázku 57. Můžeme 

zde pozorovat poměrně nízké obsazení hranic okolo 60 % při čase expozice 20 h. 

Se zvyšující se expozicí prudce stoupá obsazenost hranic až na hodnoty převyšující 93 % 

při časech expozice mezi 500 h a 2 348 h. Poté dochází k hrubnutí karbidů a precipitaci 

σ fáze od 5 000 h, což je doprovázeno poklesem obsazenosti hranic zrn, kdy po 30 000 h 

dosahuje hodnoty 77,75 %.  

 

Obrázek 57: Obsazenost hranic, podélný řez 

Druhým pozorovaným parametrem je plocha všech precipitátů vztažená na jednotkovou 

délku hranice zrn. Výpočet proběhl pomocí vztahu ( 40 ): 

𝑃𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 =  
𝑃𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑣š𝑒𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡á𝑡ů

𝐷é𝑙𝑘𝑎 𝑣š𝑒𝑐ℎ ℎ𝑟𝑎𝑛𝑖𝑐 𝑧𝑟𝑛
 

( 40 ) 

Tento způsob výpočtu a interpretace výsledků byl zvolen z důvodu rozdílné celkové 

délky hranic zrn a tím i rozdílné celkové plochy precipitátů na jednotlivých snímcích. 

Aby mohli být jednotlivé změřené celkové plochy precipitátů vzájemně porovnány, byly 
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vyděleny délkou hranic zrn, podél kterých byly měřeny, čímž byla zajištěna vzájemná 

porovnatelnost takto získaných dat. Výsledkem je plocha precipitátů na 1 µm délky 

hranice zrna. Graficky jsou výsledky ukázány na obrázku 58. 

 

Obrázek 58: Plocha precipitátů vztažená k délce hranice zrn 

Zpočátku v rozmezí 0–2 500 h pozorujeme precipitaci drobných karbidů podél hranic zrn 

a jejich následný růst. Následuje mírný pokles způsobený iniciací a vznikem σ fáze, která 

při svém růstu pohlcuje blízké karbidy a chrom ze svého okolí. Od 5 000 h je 

pozorovatelný nárůst plochy způsobený růstem a hrubnutím σ fáze až do bodu okolo 

15 000 h, kdy začíná být patrná masivnější distribuce σ fáze uvnitř zrn, což má za 

následek její úbytek na hranicích zrn.  

Výše uvedená závislost (obrázek 58) je vhodná pro názorný popis dějů probíhajících 

materiálu v závislosti na době expozice. Nicméně pro vytvoření komplexního obrazu je 

vhodnější parametr, který v sobě zahrnuje kromě plochy precipitátů také dříve 

zmiňovanou obsazenost hranic zrn precipitáty v jednotlivých časových řezech, 

viz. obrázek 57. Tento parametr zahrnuje plochu všech precipitátů vztaženou na 

jednotkovou délku obsazených hranic zrn, a jeho výpočet ukazuje vztah ( 41 ): 

𝑃𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 2 =  
𝑃𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑣š𝑒𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡á𝑡ů

𝐷é𝑙𝑘𝑎 𝑣š𝑒𝑐ℎ 𝑜𝑏𝑠𝑎𝑧𝑒𝑛ý𝑐ℎ ℎ𝑟𝑎𝑛𝑖𝑐 𝑧𝑟𝑛
 

( 41 ) 

Grafické zobrazení této závislosti ukazuje obrázek 59. 
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Obrázek 59: Plocha precipitátů vztažená k délce obsazené hranice zrna 

Jak je patrné z obrázku 59, výsledná křivka má podobný průběh jako ta z obrázku 58, ale 

obsahuje v sobě navíc informaci o tom, jaká je procentuální obsazenost hranic zrn 

částicemi v průběhu degradace materiálu. Tato data budou použita v následující kapitole 

pro vytvoření výsledných výpočetních vztahů. 
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4.5 Vytvoření vazby mezi precipitací na hranicích zrn 

a změnou hodnot lomové houževnatosti 

V kapitole 4.1 byly na základě dodaných dat ze zkoušek trojbodým ohybem spočítány 

hodnoty lomové houževnatosti v jednotlivých časových řezech. V kapitole 4.4 pak byla 

na základě předchozího výzkumu provedena kvantifikace fází a vyhodnocení dat 

z obrazové analýzy. Cílem této kapitoly je vzájemně propojit výsledné hodnoty a vztahy 

z těchto kapitol a na jejich základě vytvořit výpočetní vztah pro zjištění lomové 

houževnatosti materiálu ze znalosti určených parametrů. 

Z dat získaných v přechozích experimentech je možné vytvořit vztah mezi lomovou 

houževnatostí materiálu a plochou precipitátů na 1 µm délky obsazené hranice zrna. 

Takto vytvořené závislosti zobrazují obrázek 60 a obrázek 61. Pro potřeby těchto 

závislostí byly vynechány hodnoty pro časový řez 30 000 h, který je již za plánovanou 

životností výměníků a teplosměnných ploch vyráběných z oceli HR3C.  

Závislosti byly také rozděleny do dvou časových úseků 0–2 348 h a 2 348–15 000 h, kde 

právě rozmezí 2 348 h odpovídá časové hranici mezi precipitací samotných karbidů 

M23C6 a počátkem precipitace σ fáze podél hranic zrn. 

 

Obrázek 60: Lomová houževnatost v závislosti na ploše částic 0–2 348 h 
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Obrázek 61: Lomová houževnatost v závislosti na ploše částic 2 348 –15 000 h 

Proložením těchto dvou závislostí vhodnými funkcemi získáváme výpočetní vztahy, 

pomocí kterých lze na základě znalosti délky hranic zrn, jejich obsazenosti a celkové 

plochy precipitátů podél těchto hranic určit hodnotu lomové houževnatosti oceli HR3C 

v daném okamžiku. Volba vhodného vztahu závisí na zjištěné a vypočítané hodnotě 

plochy částic na 1 µm délky obsazené hranice zrna. Tyto dva výsledné vztahy jsou 

uvedeny v rovnicích ( 42 ) a ( 43 ). 

Lomová houževnatost pro zjištěnou plochu 0–0,235 µm2: 

𝐾𝐼𝐶 =  −747113x4  +  296730x3  −  32800x2  −  267,08x +  432  

( 42 ) 

Lomová houževnatost pro zjištěnou plochu 0,235–0,853 µm2: 

𝐾𝐼𝐶 = −63,173𝑥 + 142,87 

( 43 ) 
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5 Diskuse 

V této kapitole jsou diskutovány dosažené výsledky z praktické části práce. 

5.1 Precipitace fází v oceli HR3C 

Změnou mikrostruktury vlivem teplotní expozice se zabývá kapitola 4.2, kde jsou 

zobrazeny snímky mikrostruktury pořízené pomocí světelné optické mikroskopie. Ze 

zaznamenaných snímků je patrná precipitace karbidů M23C6 podél hranic zrn již od velmi 

nízkých časů (20 h). Tyto karbidy s přibývajícím časem expozice kompletně obsazují 

hranice zrn a dále hrubnou.  

První pozorovatelná σ fáze byla zaznamenána v časovém řezu 5 000 h v trojném styku 

hranic na obrázku 42, což odpovídá informacím uváděným v literatuře. S rostoucí dobou 

expozice dochází k hrubnutí σ fáze na úkor karbidů M23C6 v jejím blízkém okolí. Při 

velmi dlouhých časech expozice mezi 15 000–30 000 h dochází k úbytku σ fáze podél 

hranic zrn v důsledku její distribuce uvnitř zrn. 

Identifikace fází byla provedena pomocí EDS analýzy chemického složení v kapitole 4.3. 

Výsledky z chemických map a měření spekter potvrzují přítomnost karbidů M23C6 podél 

hranic zrn při nízkých i vyšších časech expozice a také přítomnost σ fáze v oceli HR3C 

podél hranic zrn při delších časových řezech. Zjištěné složení σ fáze uvedené v tabulce 9 

odpovídá předepsanému chemickému složení σ fáze pro systém 25Cr-20Ni, které je 

uvedeno v tabulce 3 v teoretické části práce. 

V kapitole 4.4 byla provedena kvantifikace σ fáze metodou prahování na snímcích ze 

skenovací elektronové mikroskopie pomocí zpětně odražených elektronů. Prahování bylo 

provedeno na všech časových řezech, na kterých byly následně vyhodnocovány 

parametry potřebné pro popis chování materiálu. Mezi tyto parametry patří obsazenost 

hranice zrna částicemi, plocha precipitátů vztažená k celkové délce hranic zrn a k délce 

obsazených hranic zrn. 

5.2 Lomová houževnatost oceli HR3C 

V kapitole 4.1 byl proveden výpočet lomové houževnatosti na základě dat dodaných ze 

zkoušek trojbodým ohybem, přičemž výsledky jsou uvedeny v podkapitole 4.1.2.4. 

Vypočtená data ukazují na výrazný pokles lomové houževnatosti již v prvních desítkách 

až stovkách hodin teplotní expozice – po 20 h byl zaznamenán pokles o více než 30 % 

oproti původnímu stavu, po 500 h se jednalo o 45 %. Po času expozice 2 348 h materiál 
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vykazoval již pouze 29 % původních hodnot, a zároveň od tohoto času již degradace 

probíhala pomaleji. Po 30 000 h dosahovala lomová houževnatost hodnot okolo 

65 MPa * m1/2, což představuje 15 % z původní hodnoty 432 MPa * m1/2. 

Jelikož σ fáze začíná v materiálu vznikat až okolo časů expozice 5 000 h, je patrné, že na 

prudkým poklesem lomové houževnatosti po nízkých časech expozice budou mít výrazný 

vliv karbidy M23C6 precipitující podél hranic zrn. Podobný trend je zdokumentován i na 

poklesu vrubové houževnatosti v kapitole 2.1.2.2.  

5.3 Vyhodnocení získaných dat 

Na základě hodnot a informací popsaných v kapitolách 4.1, 4.2, 4.3 a parametrů 

popsaných v kapitole 4.4 bylo možné v kapitole 4.5 vytvořit funkční výpočetní vztahy, 

které vytváří vazbu mezi precipitací částic na hranicích zrn a hodnotami lomové 

houževnatosti oceli HR3C. 

Pokud dojde k dodržení metodiky uvedené v této práci, zahrnující změření délky hranic 

zrn na snímku a výpočet plochy precipitátů na jednotkovou délku obsazené hranice zrna 

dle kapitoly 4.4, konkrétněji 4.4.2, lze tuto vypočtenou hodnotu plochy precipitátů na 

jednotkovou délku obsazené hranice zrna použít jako „x“ a dosadit do rovnice ( 42 ) nebo 

( 43 ) dle velikosti vypočtené plochy. Výsledkem těchto rovnic je lomová houževnatost 

KIC [MPa * m1/2], která odpovídá aktuálnímu stavu degradace oceli HR3C. Na základě 

zjištěných hodnot lomové houževnatosti lze určit zbývající životnost zkoumaných 

součástí. 
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6 Závěr 

Diplomová práce se zabývala vlivem mikrostrukturních změn se zaměřením na 

precipitaci způsobených teplotní expozicí na lomovou houževnatost oceli HR3C. 

K pochopení probíhajících změn a následnému popisu chování oceli byly stanoveny cíle 

uvedené v kapitole 1.2. Hodnocení těchto cílů bude provedeno v následující kapitole. 

6.1 Dosažení cílů práce 

• Stanovení hodnot lomové houževnatosti pro degradované vzorky oceli HR3C 

V kapitole 4.1 byl proveden výpočet lomové houževnatosti dle normy ASTM E1820-11 

na základě dat dodaných dat ze zkoušek lomové houževnatosti trojbodým ohybem. 

Z výsledků uvedených v kapitole 4.1.2.4 je patrné, že největší pokles lomové 

houževnatosti probíhá již po velmi krátkých časech expozice v rámci desítek až stovek 

hodin. Jelikož σ fázi bylo možné v oceli HR3C identifikovat jako precipitát až okolo 

5 000 h, je zřejmé, že tento velmi výrazný pokles způsobují karbidy M23C6 precipitující 

podél hranic zrn. Následný vznik a růst σ fáze přispívá k degradaci vlastností oceli 

v menší míře. 

• Zdokumentování a popis množství precipitátů v jednotlivých vzorcích 

Kvantifikace fází v jednotlivých vzorcích byla provedena metodou prahování na 

snímcích z elektronové mikroskopie. Výsledkem kvantifikace bylo stanovení 

následujících parametrů – obsazenost hranic zrn, plocha precipitátů vztažená na 

jednotkovou délku hranic zrn a plocha precipitátů vztažená na jednotkovou délku 

obsazených hranic zrn. Tyto parametry byly použity k popisu chování materiálu 

a k vytvoření vztahu mezi precipitací částic na hranicích zrn a změnou hodnot lomové 

houževnatosti. 

• Popis vazby mezi precipitací na hranicích zrn a změnou hodnot lomové 

houževnatosti 

Použitím dat získaných z praktické části práce byly vytvořeny výpočetní vztahy, které 

umožňují výpočet aktuální lomové houževnatosti oceli HR3C na základě znalosti plochy 

precipitátů vztažených na jednotkovou délku obsazených hranic zrn. Tyto vztahy je 

možné použít v praxi jako diagnostický nástroj pro zjištění zbývající životnosti dílů 

vyrobených z oceli HR3C. 
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6.2 Doporučení pro budoucí výzkum 

Pro stanovení výsledných výpočetních vztahů bylo k dispozici omezené množství dat jak 

z pohledu lomové houževnatosti, tak i z pohledu kvantifikace. Pro zlepšení přesnosti by 

bylo možné tyto vztahy vytvořit z většího množství zkušebních těles a vzorků. 

Dále se celá práce zabývala pouze případem rovných neovlivněných trubek. V rámci 

dalšího výzkumu by bylo vhodné zaměřit pozornost na chování deformovaných částí 

a provést hodnocení na ohybech a svarových spojích z oceli HR3C. 
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