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Abstract

In the contribution an advanced application of MO films - based on austenitic stainless steels 

(ASS) coercivity mapping - is described. The developed method is able to determine surface 

coercivity locally reaching resolution about 50 µm with the field sensitivity 100 A/m. 

Obtained results show the potential of MO method to find places being critically degraded. 

1.ÚVOD

 Austenitické ocele (AO) se jako konstruk ní materiály uplat!ují všude tam, kde p"sobí

siln# korodující prost$edí a dále se vyžaduje dlouhodobá životnost a bezpe nost (výkonová a 

jaderná energetika) . P$i provozu t#chto za$ízení se v#nuje zna ná pozornost jejich kontrole a 

také monitorování degradace použitých materiál". O AO je známo, že nejsou stabilní, ale 

m#ní sv"j stav z p"vodn# paramagnetického do feromagnetického (%-Fe & '–Fe), p$ípadn#

naopak a to pod vlivem mechanického namáhání anebo tepelné expozice. Je pochopitelné, že 

existuje snaha podrobn# poznat  a zdokumentovat zm#ny probíhající v namáhaných AO 

v etn# zm#n korespondujících materiálových parametr" a tyto znalosti využít pro diagnostiku 

AO. Jednou z možností jsou parametry magnetické.  

 Z hlediska magnetismu je AO kompletn# popsána hysterezní smy kou (HS), která 

m"že poskytnout $adu relevantních informací, ovšem za p$edpokladu, že ji dokážeme správn#

experimentáln# ur it a kvalifikovan# vyhodnotit. Zde je nutno p$ipomenout, že výsledná HS 

je ovlivn#na $adou faktor", kdy k nejd"ležit#jším pat$í geometrický tvar, mechanické a 

tepelné namáhání, frekvence a rovn#ž magnetická „historie“. Je pochopitelnou snahou zúžit 

po et ovliv!ujících faktor" a u sledovaných veli in se zam#$it na ty, které vykazují maximální 

citlivost.

 Jeden ze základních parametr", který charakterizuje zmín#nou transformaci AO, tj.    

%-Fe & '–Fe, je podíl feromagnetické fáze k austenitické matrici. V práci [1] bylo pro p$ípad

oceli AISI 304 ukázáno, že nár"st tohoto podílu v závislosti na plastické deformaci je lineární 

v oblasti deformací do 70%. Magnetická koercivita Hc má pr"b#h odlišný. Nejprve je lineární 

a od 25 % plastické deformace dochází k její saturaci, kdy koercivita dosahuje hodnoty 3,8 

kA/m. K transformaci %& ' dochází  asto pouze na povrchu AO a to v d"sledku plastické 
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deformace p i jejich mechanickém opracování, jak bylo indikováno magneto-optickou (MO) 

metodou [2]. 

V oblasti magnetické diagnostiky m! il Tsuchida et al [3] rozložení remanentní

indukce (Br) p i deformaci ocelí SUS 316 a SUS 316L. V tomto p ípad! šlo o lokální m! ení

(prostorové rozlišení 1,5 mm) a zjišt!né extrémy pr"b!hu Br odpovídaly míst"m pozd!jšího

porušení.  Vértesy et al ur#oval základní magnetické parametry (Br, Hc,…) ocelí AISI 304 na 

základ! minoritních smy#ek [4] a ukázal, že tento zp"sob diagnostiky je - ve speciálních 

p ípadech - citliv!jší na plastickou deformaci než použití HS majoritních. Pro stejný typ AO, 

tj. AISI 304 zjistil Takaya et al [5] nár"st Mr ješt! p ed vznikem trhliny také p i zvýšené 

teplot! (923 K).  V práci [6] byla použita MO metoda pro m! ení Hc. Zde rovn!ž šlo o lokální 

m! ení a minoritní HS, kdy se hlavn! indikuje povrchová vrstvy austenitického materiálu.

Metalografie, která se zabývá studiem kovových materiál", pat í v této oblasti ke 

klasickým metodám. Je to metoda je destruktivní, která „vidí“ vnit ní strukturu zkoumaného

kovu s dobrým rozlišením, pokud se pozorovaná plocha vhodn! upraví (nap .leptáním). V 

práci [7] byl u#in!n pokus doplnit klasickou metalografii s využitím MO metody.

Cílem této práce je ukázat a diskutovat výsledky lokálního mapování koercivity

namáhané oceli 08CH18N10T  pomocí MO metody.

2. MAGNETO-OPTICKÝ EXPERIMENT

  

 



Obr. 1. Typická hysterezní smy#ka austenitické oceli, kde #áste#n! prob!hla transformace

$-Fe % &–Fe,  sejmutá pomocí MO filmu



Magneto-optická (MO) metoda je založena na vyhodnocování zm n doménové struktury (DS) 

tenkého ( ! µm) granátového filmu pod vlivem rozptylového pole t sn  nad zkoumaným 

materiálem. Metodika m "ení Hc byla podrobn  popsána v práci  [8].  Pro zvyšování rozlišení 

p"i mapování Hc je možno použít bu# v tší zv tšení mikroskopového obrazu a postupn 
pohybovat vzorkem, ale jednodušší se ukázalo zachovat zv tšení a skenovat MO obraz 

rozptylových polí pomocí speciálního makra. To rozd lí celkový obraz na 11x14 = 154 $ástí a 

v každé z nich se pak ur$uje Hc, op t jako pološí"ka lokální HS pro hodnotu parametru Area 

Fraction rovno jedné polovin  (AF=1/2). Pro diagnostiku austenitických materiál% na základ 
mapování Hc se ukázalo d%ležité zachovávat konstantní podmínky m "ení (tj. stejné místo 

granátu, konstantní amplituda magnetického pole, stejné 

podmínky polarizace) . Typická HS AO sejmutá pomocí citlivého MO filmu je vid t na obr.1.

3. MATERIÁLY  A  VZORKY 

 Zkoumané vzorky byly p"ipraveny z materiálu 08CH18N10T (ekvivalent EN 

X6CrNiTi18-10, AISI 321), který se vyskytuje na "ad  míst $eských jaderných elektráren. 

První vzorek (N-1) byl "šetrn " od"íznut  z v tšího bloku tohoto materiálu. Má tvar válce o 

pr%m ru 32 mm a tlouš&ku 6 mm. Jedna podstava tohoto válce byla upravena balotinováním, 

druhá z%stala bez speciální úpravy. Druhý vzorek je typu „compact tension“ (CT) a je ze 

stejného materiálu. Zde byla rezonan$n  nacyklována po$áte$ní únavová trhlina a to 

s použitím minimální sily a frekvencí  100Hz. Ve druhém kroku byla tato trhlina prodloužena 

za podmínek výrazn  odlišných a to maximální silou a frekvencí 1 Hz. U takto p"ipraveného

vzorku se o$ekával rozdíl plastické zóny v okolí trhliny.

4. VÝSLEDKY A  JEJICH  DISKUZE 

Balotinování p"edstavuje úpravu kovového materiálu, jehož smyslem je zpevnit jeho povrch 

tak, aby byl odoln jší v%$i p"edpokládanému zp%sobu namáhání.  O tom, že p"i této úprav 
dochází k výrazné plastické deformaci a i tedy transformaci ('( )) se lze p"esv d$it

porovnáním MO obraz% vzorku N-1, který byl zmagnetovám v poli ( H= 80 kA/m) 

elektromagnetu kolmo k základn  válce. Zatímco neupravená strana nevykazuje žádné 

porušení rovnovážné DS MO filmu strana balotinovaná - naopak - ukazuje "adu míst, kde 

existují silná rozptylová pole i v remanentním stavu. Pro mapování koercivity tohoto vzorku 

bylo zvoleno místo, kde lze o$ekávat (na základ  MO obrazu) tento efekt výrazný. Výsledek 

je dokumentován na t"ech $ástech obr. 2.  Zde $ást 2a p"edstavuje obraz balotinovaného 

povrchu s vypnutou polarizací. Delší strana obrazu má skute$nou velikost cca 0,7 mm. *ást

2.b ukazuje prost"ednictvím MO filmu kvalitativn  místa nejv tší koercivity jako $erná a bez 

DS. Tabulka (2.c) udává hodnoty koercivity (jednotky: kA/m) v jednotlivých místech povrchu 

vzorku. Rozm r $tvercových oblastí pro skenování byl 50 x 50 µm
2
. Výsledky potvrzují 

p"edpoklad, že balotinování vyvolává fázovou p"em nu povrchu AO. Z hlediska nam "ených

hodnot  koercivity je povrchová vrstva siln  nehomogenní. Maximální zjišt ná hodnota je 2,5 

kA/m, pr%m rná pak 1,1 kA/m. Nulové hodnoty koercivity v n kterých místech nazna$ují, že 

navržená MO metoda je v sou$asném stavu zatížena zna$ným rozptylem, protože samotný 

MO film má koercivitu Hc =  0,2 kA/m. P"i experimentech byl senzor pod vlivem st"ídavého 

pole sí&ové frekvence s amplitudou 0,25 kA/m, které m lo usnadnit nukleaci a pohyb 

doménových st n. Získané výsledky dokumentují, že p"i použití tohoto MO filmu byla 

dosažena hranice rozlišovací schopnosti této metody.     



Obr. 3. ukazuje výsledek mapování koercivity Hc vzorku CT-6 (strana A) v okolí 

konce únavové trhliny.  ást a) p!edstavuje trhlinu v „podání“ klasické metalografie.  ást b) je 

MO obraz stejného místa konce trhliny. Výsledek mapování Hc tohoto místa je v tabulce c), 

která prezentuje získané "íselné hodnoty. Odtud je vid#t, že špi"kové hodnoty Hc v okolí 

trhliny nedosahují hodnot balotinovaného vzorku, což nazna"uje, že deformace je zde slabší, 

anebo je plastická oblast v okolí trhliny objemov# menší. Konec trhliny je charakterizován 

nár$stem hodnoty Hc, což koresponduje s podmínkami, které byly použity pro vznik a ší!ení

trhliny.

    a)                                                                          b) 

   c) 

Obr.2. Výsledek mapování koercivity austenitické oceli po balotinování.  ást a) p!edstavuje

standardní obraz povrchu, "ást b) p!edstavuje MO obraz stejného místa a tabulka c) udává

hodnoty lokální koercivity ( kA/m) v jednotlivých místech vzorku.



    a)     b)

      c)

Obr. 3. Výsledek mapování koercivity Hc vzorku CT-6 (strana A) v okolí konce únavové 

trhliny.  ást a) p!edstavuje trhlinu v zobrazení klasické metalografie.  ást b) je MO obraz 

stejného místa konce trhliny. Výsledek mapování Hc (kA/m) tohoto místa je v tabulce c)

6. ZÁV R

 P!edevším je t!eba konstatovat, že o"ekávané výsledky, tj. výrazné zvýšení Hc v okolí 

"ela trhliny,  se zatím neprokázaly. Bylo však ov#!eno, že MO metoda umož$uje dob!e

zviditelnit magnetickou fázi na povrchu AO, což považujeme za p!ísp#vek využitelný v 

metalografii.  Takto zjišt#nou  magnetickou fázi lze kvantifikovat pomocí klasického 

magnetického parametru - koercitivní síly Hc. Dosažená rozlišovací schopnost je dána

rovinností a drsností povrchu vzorku, periodou DS granátového MO filmu a magneto-

optickým kontrastem a dosahuje v p!ípad# našeho MO filmu hodnoty 50 µm.

Feromagnetickou fázi, která vzniká p!i zat#žování AO na povrchu a v jeho blízkosti, je 

žádoucí dokumentovat, protože lze p!edpokládat, že spolup%sobí p!i vzniku problém%

v p!ípad# !ady aplikací.
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