
2.5 Řízené zpevňování povrchu - experiment 
 

2.5.1 Základní údaje  
 

   Do experimentu s povrchovým zpevněním bylo vybráno 10 vzork ů, které dle 
podmínek TZ a výsledků předchozích experimentů obsahovaly v matrici především 
jehlice/laťky feritu a zbytkový austenit (tzn. se „správnými“ podmínkami TZ - s nejdelší, 
60 min. výdrží a střední a vyšší teplotou 310 a 400 °C, aby se vylou čil obsah 
martenzitu a byla zajištěna struktura převážně hAF, jež má díky vysokému obsahu Az 
výraznější odezvu na kuličkování).  Údaje o vzorcích a jejich TZ jsou v tab.2.5.1.1.  
 
Tab.2.5.1.1:  Použité vzorky, jejich TZ a hodnota tvrdosti. 
 

Vzorek 3C6 
310 

9L6 
400 

9K6 
400 

9C6 
400 

3K6 
400 

3C6 
400 

9K6 
310 

9C6 
310 

3K6 
310 

3L6 
400 

Typ grafitu  verm lam nod verm nod verm nod verm nod lam 
Doba v ýdrže na 
austenitiza ční 
teplot ě (900°C) 
[min] 

30 90 90 90 30 30 90 90 30 30 

Teplota izotermické 
výdrže [°C] 310 400 400 400 400 400 310 310 310 310 

Izotermická výdrž  
[min] 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Tvrdost HV 30 
[HV] 259 264 245 331 256 382 259 270 264 364 

   
Kuli čkování  bylo realizováno na zařízení VacuBlast  v Aeru Vodochody. Na 

tomto zařízení lze přesně podle požadavků na řízené zpevňování definovat intenzitu 
kuličkování díky měření průhybu na Almenových páscích. Je tak zaručena 
opakovatelnost procesu. Intenzita se u tohoto zařízení neovlivňuje pouze dobou 
kuličkování, jak uvádí teorie, nýbrž i tlakem, kterým jsou kuličky vrhány na povrch 
součásti – v rozsahu 0,5-6 bar. Doba kuličkování je zde nastavena jako konstantní, 
tryska se plynule pohybuje podél vzorku/součásti po pásech tak, aby bylo zaručeno 
dokonalé pokrytí. Pohyb trysky je zajištěn automaticky robotem FANUC M16lb/10L. 
Vzdálenost trysky od povrchu byla nastavena na 15 mm, posuv trysky na 200 mm/min.  
Použitým médiem byly v tomto případě ocelové kuličky (55-62 HRC, popuštěný 
martenzit) v rozsahu průměrů 0,5-0,6 mm. Kuličky jsou v průběhu procesu neustále 
tříděny – zdeformované kusy se separují, takže je zajištěna integrita média. Použité 
zařízení, médium i pásky viz obr.2.5.1.1 a elektronická příloha 3.2.1. 
 

 
 
Obr.2.5.1.1:  Řízené zpevňování povrchu; a) vnitřní uspořádání zařízení VacuBlast, b) použité 

médium, c) použité Almen pásky typu A. 
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Experiment byl rozdělen do dvou fází . První fáze sloužila pro vymezení intenzit 
kuličkování, které by mohly být pro tyto konkrétní materiály vhodné, fáze druhá pak 
měla především ověřit účinky kuličkování – tj. zpevnění povrchové vrstvy a existenci 
deformačně iniciované martenzitické přeměny. Pro účely měření posloužily jak 
objemové vzorky, tak vzorky metalografické, které byly z objemových po každé fázi 
připraveny. 

 
V první fázi  bylo použito 5 tlaků/intenzit v rozmezí 1-3 bar (viz tab.2.5.1.2). 

Před každým kuličkováním s rozdílnou intenzitou (tlakem) byl kuličkován nejprve 
Almen pásek typu A a proměřen jeho průhyb.  Výchozí tlak pro první fázi -  2 bar 
(střední) byl vytipován z prvotní zkoušky na vzorku 9K1 310, kde byl použit maximální 
tlak 6 bar. Zde byla dle gradientu mikrotvrdosti ovlivněna vrstva cca 130 µm, ovšem 
vzorek měl zničený povrch s Ra=12,5 a vytrhaným materiálem. Dle zkušeností 
technologa se používají tlaky max. do 3 bar (oceli), na materiály s nižší 
tvrdostí/pevností v daném rozsahu (Almen A) jen cca 0,8 bar.  

 

 
 

Obr.2.5.1.2:  Vzorky analyzované po 1. fázi tryskání a) metalografické výbrusy,  
b) objemové vzorky. 

 
  Na vzorcích kuličkovaných v 1. fázi byl proměřen gradient mikrotvrdosti, aby se 
zjistila hloubka zpevnění a byl zkontrolován stav povrchu (jenž má velký vliv na 
únavovou odolnost) prostřednictvím metalografie, makroskopických snímků povrchu a 
měření drsnosti povrchu. Tyto údaje posloužily k vytipování vhodných intenzit pro 
kuličkování ve 2. fázi. Vzorky byly před kuličkováním obroušeny na metalografických 
bruskách – úběr materiálu min. 0,5 mm. U vzorků, které nebyly při TZ chráněny 
nátěrem (záměrně vytvořené oduhličení pro měření metodou magnetické skvrny), byla 
předtím odfrézována vrstva cca 1-1,5 mm. Přesto se na několika vzorcích vyskytlo 
oduhličení, které se projevilo až na gradientu mikrotvrdosti – struktura povrchu, která 
nebyla dobře nasycena uhlíkem, měla nižší tvrdost než vnitřní struktura. Toto 
oduhličení nebylo patrné z metalografie. Jednalo se o několik vzorků z dodatečné 
dávky (náhrada za ztracené vzorky), u které zřejmě selhal ochranný nátěr proti 
oduhličení (vlivem špatně nanesené vrstvy – vinou lidského faktoru). 
 

Ve druhé fázi byly na základě předchozích výsledků použity 2 tlaky/intenzity, 1 
bar pro litiny s lupínkovým grafitem a 2 bar pro litiny s grafitem kuličkovým a 
vermikulárním (viz tab.2.5.1.2). Tlaky byly zvoleny tak, aby byly dostatečné pro 
povrchové zpevnění, ale aby byla zároveň ještě uspokojivá i kvalita povrchu (týká se 
především lupínkové litiny). V případě tryskání takto malého počtu vzorků nebylo 
možné ovlivňovat DP např. použitím jiného média při zachování vysoké intenzity – 
výměna celého obsahu média a přenastavení stroje je časově náročným a především 
nákladným procesem. Zkoumání a úprava ideálních podmínek navíc nebyla náplní 
experimentu. 
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Vzorky byly před tryskáním obroušeny na magnetické brusce chlazené vodou – 
úběr materiálu min. 1 mm, aby se zcela odstranily oduhličené vrstvy, které částečně 
znehodnotily experimenty v 1. fázi. 
 
Pozn. : ve výsledcích měření intenzity kuličkování jsou patrny mírné odchylky v hodnotách průhybů 
Almen pásků u stejných tlaků fáze 1 a 2. Je to dáno zaprvé tolerancí hodnoty tvrdosti pásků, zadruhé 
použitými tlaky – v nižších intenzitách lze naměřit větší rozptyl. Velikost odchylek lze považovat za 
nepodstatnou. 

 

 
 
Obr.2.5.1.3:  Vzorky analyzované po 2. fázi tryskání a) metalografické výbrusy,  

b) objemové vzorky. 
 

Na vzorcích kuličkovaných ve 2. fázi byl opět proměřen gradient mikrotvrdosti 
pro zjištění hloubky zpevněné vrstvy. Znovu byl zkoumán stav povrchu prostřednictvím 
metalografie, makroskopických snímků povrchu a měření drsnosti povrchu. Dále byla 
ověřena transformace Az na M, iniciovaná plastickou deformací pomocí RTG difrakční 
kvalitativní a kvantitativní fázové analýzy. Nakonec byly povrchy vzorků proměřeny 
vybranou nedestruktivní metodou – BNA (analýza Barkhausenova šumu). 
 
Tab.2.5.1.2:  Intenzita kuličkování vzorků v obou fázích. 
 

Vzorek 3C6 
310 

9L6 
400 

9K6 
400 

9C6 
400 

3K6 
400 

3C6 
400 

9K6 
310 

9C6 
310 

3K6 
310 

3L6 
400 

Fáze 1 - tlak 
média [bar] 1 1 1,5 1,5 2 2 2,5 2,5 3 3 

Fáze 1 - 
průhyb Almen 
pásku A [mm] 

0,201 0,201 0,262 0,262 0,310 0,310 0,362 0,362 0,408 0,408 

Fáze 2 - tlak 
média [bar] 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 

Fáze 2 - 
průhyb Almen  
pásku A [mm] 

0,305 0,198 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,198 

 
2.5.2 Metalografické hodnocení kuli čkovaných vzork ů 
 

Metalografické snímky okrajů vzorků na straně kuličkovaných povrchů byly 
pořízeny především pro kontrolu kvality povrchu součásti (vedle makroskopických 
snímků povrchu). Jedná se o kvalitativní hodnocení, které vypovídá např. o správnosti 
zvolené intenzity kuličkování a také o účinnosti kontroly integrity média (viz 
kap.1.6.1.3, obr.1.6.1.3.5). Nepřípustné jsou „roztřepené“ okraje či vytrhané části 
materiálu, které by mohly působit jako vruby a snižovat tak únavovou odolnost. 
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Metalografické snímky vzorků po 1. fázi kuličkování jsou v tištěné příloze 3.1.4.1 
na obr.3.1.4.1. až 3.1.4.10, po 2. fázi kuličkování na obr. 3.1.4.11 až 3.1.4.20.  
 

 
 

Obr.2.5.2.1 : Snímky okraje vzorku 9L6 400 po kuličkování ve 2. fázi;  
a)zvětšení 50x, b)zvětšení 500x. 

 

 
 

Obr.2.5.2.2 : Snímky okraje vzorku 9C6 310 po kuličkování ve 2. fázi;  
a)zvětšení 50x, b)zvětšení 500x. 

 

 
 

Obr.2.5.2.1 : Snímky okraje vzorku 9K6 310 po kuličkování ve 2. fázi; 
 a)zvětšení 50x, b)zvětšení 500x. 

 
Většina vzorků po první i druhé fázi kuličkování nevykazovala žádnou z výše 

uvedených vad. Pouze u vzorku litiny s lupínkovým grafitem 3L6 400 VB1f, kde byla 
v 1. fázi použita vysoká intenzita A=0,408 mm (3 bar) je patrné značné poškození 
povrchu vzorku – viz obr.3.1.4.10. Ve 2. fázi byla proto intenzita kuličkování snížena 
na A=0,198mm (1 bar). Metalografické snímky okrajů odhalily také nežádoucí vrstvu 
bílého oduhličení u vzorků 3C6 310 VB1f, 3K6 400 VB1f, 9C6 310 VB1f a 3K6 310 
VB1f (nedostatečná ochrana proti oduhličení při TZ a nedostatečné odbroušení 
povrchu před kuličkováním – viz 2.5.1).  
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1 Na těchto obrázcích jsou vždy pouze dva vybrané snímky ve zvětšeních 50x a 500x, pořízené ve 
světlém poli na mikroskopu Zeiss Axio Imager M2 se softwarem Axio Vision 4.8.3. Metalografické 
vzorky byly leptány 3% nitalem. Krom těchto vybraných byla u každého vzorku pořízena celá řada 
snímků ve zvětšeních 25x, 50x, 100x, 200x, 500x a 1000x - viz elektronická příloha 3.2.2. 

 
2.5.3 Měření gradient ů mikrotvrdosti kuli čkovaných vzork ů 
 

Měření gradientů mikrotvrdosti bylo realizováno na metalografických výbrusech 
pomocí mikrotvrdoměru MICROMET 2100 při zvětšení 40x a zatížení 100g (HV0,1) . 
Snímky byly vyhodnoceny programem pro obrazovou analýzu LUCIA G480. Byla 
měřena pouze mikrotvrdost matrice. Rozsah měření byl ve vzdálenosti  cca od 15 
mikron ů do 250 mikron ů od okraje . Rozestupy mezi jednotlivými vpichy byly voleny 
u každého vzorku mírně odlišně dle výskytu útvarů grafitu, kterým bylo potřeba se 
vyhnout – minimální rozestup byl cca 10 mikronů, maximální cca 25 mikronů. Viz 
tab.2.5.3.1 a 2.5.3.2. 
 
Tab.2.5.3.1: Gradienty mikrotvrdosti vzorků kuličkovaných v 1. fázi. 
 

Vzorek Vzdálenost od povrchu/hodnota mikrotvrdosti  [µm]/[HV] 

3C6 310 VB 1f  
20 30,4 37 65,2 97 131,2 183,9 257     

391,8 472,7 505,2 485 482,7 464,2 465,5 473,8     

9L6 400 VB 1f  
18,4 30,9 56,4 77,2 102,2 118,4 150 188,8 255   
396 446,3 419,2 412,3 408,1 395,5 396 386,8 380,6   

9K6 400 VB 1f  
13 23,7 35,8 68,5 93,1 135,3 199,6 308,7     

484,2 480,2 474,9 468,8 449,8 403,3 374,2 354,6     

9C6 400 VB 1f  
21,8 53,1 79,1 109,6 129,2 147,2 192,2 246 295   

470,1 469,3 467,4 464,5 460,4 458,3 457,8 454,9 450,7   

3K6 400 VB 1f  
28,8 50,1 76,6 102,2 112,8 155,6 196,8 242,2 298,8   

323,9 339,2 362,7 382,1 373,7 358,2 350,7 355,1 351,3   

3C6 400 VB 1f  
22,7 43,3 70,3 96,7 115,1 128,9 156 207,3 243,7 268,3 

453,1 460,1 483,2 452,3 402,9 389,5 362,8 361,6 358,5 336,1 

9K6 310 VB 1f  
13,7 17,3 27,1 38,5 61,6 83,1 94,9 121,9 198,5 252,7 

517,3 524,4 532,9 541,1 557,8 544 537 532 519,2 517,2 

9C6 310 VB 1f  
13 33 36,9 68,4 99,9 127,3 178,1 258,6 314,1   

375,1 428,7 433,1 438,9 444,8 455,5 414,6 404,7 400,3   

3K6 310 VB 1f  
30,8 55 78,4 105 158,8 213 258,6 301     

428,3 441,1 474,4 540,3 516,4 504,2 463 462,2     

3L6 400 VB 1f  
14,6 36,6 54,2 70,9 79,1 114,1 176 200,3 253,6 308,9 

378,8 454,4 432,5 430,7 427,6 422,8 404,5 399,2 392,1 393,2 
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Gradienty mikrotvrdosti 1. fáze tryskání
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Obr.2.5.3.2:  Grafické znázornění gradientů mikrotvrdosti vzorků  
9K6 400, 3K6 400, 9K6 310 a 9K6 310 po kuličkování v 1. fázi. 
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Obr.2.5.3.3:  Grafické znázornění gradientů mikrotvrdosti vzorků  
3C6 310, 9C6 400, 3C6 400 a 9C6 310 po kuličkování v 1. fázi. 
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Obr.2.5.3.4:  Grafické znázornění gradientů mikrotvrdosti vzorků  
9L6 400 a 3L6 400 po kuličkování v 1. fázi. 
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Z gradientů mikrotvrdosti po 1. fázi je patrné zpevnění (viz obr.2.5.3.5 – 2.5.3.7 
a tab.2.5.3.1), a to i přes oduhličení. Nicméně k hodnocení účinků kuličkování jsou 
výsledky z 1. fáze nevhodné, pouze se potvrzuje pozitivní vliv kuličkování na již 
oduhličené povrchy, zmíněný v kap.1.6.1.6. 
 
Tab.2.5.3.2: Gradienty mikrotvrdosti vzorků kuličkovaných ve 2. fázi. 
 

Vzorek Vzdálenost od povrchu/hodnota mikrotvrdosti  [µm]/[HV] 

3C6 310 VB 2f  
13,4 26,2 34,4 46,6 56,8 80,8 112,6 152 183,2 231,6 

604,5 574,4 570,1 562,9 557,4 544,7 525,3 484,2 474,6 469,5 

9L6 400 VB 2f  
22,4 42,6 63,8 92,2 111 152,4 220,8 252,2 312,4   

461,2 464,5 454,1 449,2 428,8 405,7 383,9 384,9 391,1   

9K6 400 VB 2f  
17,5 30,9 46,6 66,1 90,4 122,9 149,9 200 244 309 

557,6 552,3 544,3 526,2 482,7 469 459,3 455,3 446,2 415 

9C6 400 VB 2f  
20,6 34,6 48,6 67,8 87,6 103,4 112,6 146,8 195,9 245,8 

583,6 557,6 520,5 509,4 505,8 499,2 462,2 449,7 435,9 428 

3K6 400 VB 2f  
20,1 33,8 44,8 70,6 94,2 111,6 133,8 153,4 178,4 210,8 

449,7 450,5 440,8 436,4 432,8 411 410,4 407,7 391,8 384,9 

3C6 400 VB 2f  
21,9 41,6 75,9 84,4 114,6 174,5 207,6 246,6 312,4   

505,1 478,2 473,4 446,9 431,2 431,8 419 407 385,1   

9K6 310 VB 2f  
18,2 32 50,8 74,2 101 142,2 176,6 213,4 257,8 304,2 

610,8 605,2 596,7 596,7 589,8 576,7 576,7 569,8 557,4 537,9 

9C6 310 VB 2f  
19,4 40,2 56,2 80 102,6 124,2 174,4 209,2 247 294,4 

610,8 576,7 570,2 563,4 563,4 550,5 539,1 538,4 539,4 537 

3K6 310 VB 2f  
19,8 37,4 50,6 77,2 91,4 106,9 131,4 166 193,4 232 

603,1 597,5 590,6 576,4 575,3 562,7 515,6 510,4 488,1 484,5 

3L6 400 VB 2f  
29 42 72 93 107 137 167 200 250 320 

452,9 440,5 429,7 411,2 408,4 408,1 408 393,2 396,7 392,5 
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Obr.2.5.3.5:  Grafické znázornění gradientů mikrotvrdosti vzorků 9K6 400, 3K6 400, 9K6 310 a 
9K6 310 po kuličkování ve 2. fázi. 
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Gradienty mikrotvrdosti 2. fáze tryskání
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Obr.2.5.3.6:  Grafické znázornění gradientů mikrotvrdosti vzorků 3C6 310, 9C6 400, 3C6 400 a 
9C6 310 po kuličkování ve 2. fázi. 
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Obr.2.5.3.7:  Grafické znázornění gradientů mikrotvrdosti vzorků 9L6 400 a 3L6 400 po 
kuličkování ve 2. fázi. 

 
Z gradientů mikrotvrdosti po 2. fázi je opět patrné zpevnění (viz obr.2.5.3.5 – 

2.5.3.7).  Velikost  zpevnění  (rozdíl  mezi  hodnotou  mikrotvrdosti  vnitřní  struktury a 
maximální hodnotou mikrotvrdosti podpovrchové vrstvy) se pohybuje v rozmezí od 60 
HV do 155 HV, hloubka zpevněné vrstvy se pohybuje mezi 90-120 mikrony (viz 
tab.2.5.3.2.), oboje v závislosti na použité intenzitě a tvrdosti materiálu. (Vzorky 
z rozdílných materiálů mezi sebou nelze přímo porovnávat, vysledování závislosti 
hloubky tlakové vrstvy na podmínkách kuličkování pro jednotlivé materiály pak nebylo 
náplní této práce.) Nejvýraznější zpevnění vykazují vzorky z AGI s vermikulárním 
grafitem (viz tab.2.5.3.2), nejplynulejší průběh zase mají křivky naměřené na vzorcích 
z ADI, zároveň s výrazným zpevněním (viz obr.2.5.3.5). Výsledky měření gradientu 
mikrotvrdosti na AGI s lupínkovým grafitem mohou být zkresleny, neboť toto měření 
bylo uskutečněno jen s velkými obtížemi vzhledem k prostorovému charakteru útvarů 
lupínkového grafitu – rozestupy mezi jednotlivými vpichy jsou tak velmi nerovnoměrné 
v podélném i příčném směru (př. viz obr.2.5.2.10). 

 
 
 

203 



2.5.4 Měření drsnosti povrch ů, makroskopické snímky povrch ů 
 
Pro posouzení stavu kuličkovaných povrchů byly kromě metalografických 

snímků pořízeny také makroskopické snímky povrchu  (kvalitativní hodnocení 
povrchu, kontrola pokrytí kuličkováním) a byla proměřena drsnost povrchu.  

 
Snímky povrch ů byly pořízeny makroskopem Zeiss Stemi DV4 se softwarem 

NisElements 3.2 a mikroskopem Zeiss Axio Imager M2 se softwarem Axio Vision 4.8.3 
– viz obr.2.5.4.1. V tištěné příloze 3.1.4.2 na obr.3.1.4.21 až 3.1.4.30 jsou snímky 
povrchů po kuličkování v 1. fázi, na obr. 3.4.1.31 až 3.4.1.40 jsou snímky povrchů po 
kuličkování ve fázi druhé. Snímky z makroskopu (a,b) jsou ve zvětšeních 8x a 32x, 
snímky z mikroskopu (c) jsou ve zvětšení 25x a vznikly postupným  proostřením  a  
nasnímáním několika desítek vrstev obrazu v ose z (tzv. Z-stack Acquisition), které 
byly následně pomocí softwaru složeny do 3D modelu povrchu, včetně projekce 
struktury. (Tímto způsobem lze též spočítat drsnost povrchu, ale přesnost není tak 
dobrá jako při měření drsnoměrem).  
 

Na snímcích povrchů je patrná struktura, odpovídající otiskům kuliček při 
kolmém dopadu na povrch. Podélné stopy, které lze zaznamenat např. na snímcích 
vzorků 9L6 400 VB2f, 9K6 400 VB2f, 3C6 400 VB2f, 9K6 310 VB2f či 3L6 400 VB2f 
nejsou způsobeny pohybem tryskací hlavice, nýbrž jde o pozůstatek stop po 
předchozím broušení vzorků na magnetické brusce (s chlazením vodou, ale 
pravděpodobně s příliš velkým úběrem třísky). Tyto pozůstatky po obrábění způsobily 
mj. i rozdíl v později naměřených hodnotách magnetoelastického parametru (MP) 
v ose x a y (viz kap.2.5.6) a potažmo tedy i v rozložení tlakového napětí 
v kuličkovaném povrchu, který by měl být pokud možno co nejrovnoměrnější. Jest to 
upozorněním, že v případné další aplikaci povrchového zpevňování je třeba více dbát 
na vysokou kvalitu povrchu už před samotným kuličkováním, aby bylo dosaženo co 
nejlepších výsledků. 

 
2Snímků byla pořízena celá škála, ve zvětšeních 8x, 12x, 16x, 20x, 25x a 32x (makroskop), resp. 25x, 
50x a 100x (mikroskop) – viz elektronická příloha 3.2.3.  
 

Drsnost povrchu  byla změřena drsnoměrem TR-110. Měření udává rozsah 
mezi minimální a maximální naměřenou hodnotou drsnosti R, v tomto případě střední 
aritmetickou úchylkou Ra a maximální úchylkou Rz. Výsledky měření DP po 1. fázi 
jsou uvedeny v tab.2.5.4.1., po 2. fázi v tab.2.5.4.2.  

 
Ze snímků i z výsledků měření je patrné, že kvalita povrchu se liší jak podle 

tvrdostí jednotlivých materiálů, tak podle použitých intenzit kuličkování. Logicky 
v případě materiálu s nižší tvrdostí, na nějž byla aplikována vysoká intenzita 
kuličkování (např. 3L6 400 VB1f), bude stav povrchu méně kvalitní s odpovídající 
vyšší DP (hlubší otisky, příp. porušení integrity povrchu), než v případě tvrdšího 
materiálu, resp. nižší intenzity kuličkování. Vliv na DP v 1. fázi mělo kromě intenzity 
kuličkování a druhu materiálu i oduhličení - viz měkký F. Směrodatné jsou proto 
především výsledky z 2. fáze. Zde je patrný i menší rozsah naměřených hodnot DP, 
což odpovídá jak stavu povrchu materiálu před kuličkováním, tak i vhodněji zvoleným 
parametrům (před. intenzitám) kuličkování. 
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Obr.2.5.4.1 : Kontrola kuličkovaných povrchů; a) makroskop Zeiss Stemi DV4,  
b) mikroskop Zeiss Axio Imager 2. 

 
Tab.2.5.4.1:  Drsnost povrchu vzorků po kuličkování v 1. fázi. 

 

Vzorek 
Tlak média 1. fáze  Drsnost povrchu 1. fáze  

p1 [bar] Ra min [um] Ra max [um] Rz min [um] Rz max [um] 
3C6 310 VB 1f  1 1,3 1,33 6,53 6,58 
9L6 400 VB 1f  1 0,63 1,35 7,29 11,69 
9K6 400 VB 1f  1,5 1,61 1,75 8,79 9,68 
9C6 400 VB 1f  1,5 1,23 1,33 6,8 8,1 
3K6 400 VB 1f  2 1,62 1,8 9,38 10,75 
3C6 400 VB 1f  2 1,29 1,74 9,24 9,88 
9K6 310 VB 1f 2,5 1,64 1,98 8,55 9,41 
9C6 310 VB 1f  2,5 3,25 4,12 10,24 10,44 
3K6 310 VB 1f  3 1,6 1,81 7,8 10,8 
3L6 400 VB 1f  3 3,26 3,65 17,54 18,54 

 
 

Tab.2.5.4.2:  Drsnost povrchu vzorků po kuličkování ve 2. fázi. 
 

Vzorek 
Tlak média 2. fáze  Drsnost povrchu 2. fáze  

P2 [bar] Ra min [um] Ra max [um] Rz min [um] Rz max [um] 
3C6 310 VB 2f  2 1,16 1,46 5,8 7,61 
9L6 400 VB 2f  1 1,39 1,45 7,91 11,4 
9K6 400 VB 2f  2 1,39 1,53 7,2 9,62 
9C6 400 VB 2f  2 1,35 1,82 8,82 8,9 
3K6 400 VB 2f  2 1,61 1,85 8,66 9,68 
3C6 400 VB 2f  2 1,27 1,96 9,14 9,43 
9K6 310 VB 2f  2 1,28 1,34 6,66 9 
9C6 310 VB 2f  2 1,01 1,19 5,57 6,15 
3K6 310 VB 2f  2 1,04 1,42 5,5 7,51 
3L6 400 VB 2f  1 1,35 1,73 8,3 9,98 
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Obr.2.5.4.1 : Snímky povrchu vzorku 9L6 400 po kuličkování ve 2. fázi; a)makroskop, zvětšení 
8x, b)mikroskop, zvětšení 32x, c)mikroskop, zvětšení 25x, 3D model. 

 

 
 

Obr.2.5.4.2 : Snímky povrchu vzorku 9C6 310 po kuličkování ve 2. fázi; a)makroskop, zvětšení 
8x, b)mikroskop, zvětšení 32x, c)mikroskop, zvětšení 25x, 3D model. 

 

 
 

Obr.2.5.4.3 : Snímky povrchu vzorku 9K6 310 po kuličkování ve 2. fázi; a)makroskop, zvětšení 
8x, b)mikroskop, zvětšení 32x, c)mikroskop, zvětšení 25x, 3D model. 
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2.5.5 Výsledky kvalitativní a kvantitativní RTG fáz ové analýzy 
 

 Rentgenografická kvalitativní a kvantitativní fázová analýza byla provedena a 
zpracována kolektivem odborníků z Katedry inženýrství pevných látek, Fakulty jaderné 
fyziky a inženýrství na ČVUT v Praze. 
 

Měřeno bylo 10 objemových vzork ů a 10 metalografických výbrus ů výše 
uvedených materiálů po 2. fázi kuli čkování  (viz kap.2.5.1). Na objemových vzorcích 
byla zkoumána kuličkovaná plocha, metalografické výbrusy zastupovaly neovlivněnou 
vnitřní strukturu materiálu. Výsledky měření obou skupin vzorků pak byly mezi sebou 
porovnávány z hlediska obsahu α-Fe fáze. 
 

Před zahájením vlastní analýzy  fázového složení byly z povrchu všech vzorků 
pořízeny snímky difrak ční linie {211} fáze α-Fe, zhotovené v uspořádání Debyeovy-
Scherrerovy metody na zpětný odraz. (Debyeova kružnice odpovídá difrakci záření 
CrKα na krystalografických rovinách {211} α-Fe.) Tyto difrakční obrazce poskytují 
kvalitativní představu např. o velikosti koherentních oblastí rozptylu RTG záření (zrna) 
a o přítomnosti textury (vliv na přesnost fáz. analýzy – viz kap.2.5.2.2). Parametry 
experimentu: 
 
• přístroj ISO DEBYEFLEX 3003 s rentgenkou s chromovou anodou, 
• válcový kolimátor primárního svazku o průměru 1.7 mm, 
• detekce difraktovaného záření na plošný detektor imaging plate, 
• vzdálenost mezi měřenou oblastí na povrchu vzorků a plošným detektorem záření 

– 45 mm (objemové vzorky), 50 mm (metalografické výbrusy). 

Naměřené obrazce byly zpracovány programem pro obrazovou analýzu LUCIA. 
Charakter difrakčních linií {211} α-Fe byl spojitý a vypovídal kvalitativně o 
jemnozrnném izotropním polykrystalickém materiálu povrchových vrstev o tloušťce cca 
3-5 µm, což odpovídá efektivní hloubce vnikání použitého záření do zkoumaného 
materiálu. Tzn., že vzorky byly vhodné pro fázovou analýzu pomocí XRD. 
   

Za účelem kvalitativního a kvantitativního ur čení fázového složení  povrchové 
vrstvy byly získány difraktogramy  měřením vzorků na difraktometru s kobaltovou 
anodou a parametry experimentů: 
 
• θ - θ difraktometr X’Pert PRO MPD v Braggově-Brentanově fokusační geometrii 
• bez monochromátoru 
• β filtr (absorbující difraktované záření CoKβ) z tenké Fe fólie umístěný před vysoce 

účinným jednodimenzionálním RTMS (Real Time Multiple Strip) detektorem 
• počáteční úhel 2θp = 20°, koncový úhel 2 θk = 140°,  
• velikost kroku ∆2θ = 0,0334°, p řičemž byl zvolen kontinuální mód skenování 

úhlového intervalu, 
• čas měření při každém kroku byl ~ 200 sekund, 
• v dráze primárního svazku divergenční clona 1° a maska 15 mm. 

 
Krystalické fáze byly identifikovány pomocí databáze PDF-2 v programu X’Pert 

HighScore Plus. Kvantitativni fázová analýza byla provedena v programu TOPAS. 
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2.5.5.1 Výsledky rentgenografické kvalitativní fázo vé analýzy 
 
 Difrakční záznamy jednotlivých vzorků jsou znázorněny na obr.2.5.5.2.1 až 
2.5.5.2.10.  
 

 
 

Obr.2.5.5.2.1 : Difrakční záznamy vzorku 3C6 310 a) výbrus – byla zjištěna přítomnost grafitu, 
Feα a Feγ, b) objemový vzorek – byla zjištěna přítomnost grafitu, Feα a Feγ. 

 

 
 

Obr.2.5.5.1.2 : Difrakční záznamy vzorku 9L6 400 a) výbrus – byla zjištěna přítomnost grafitu, 
Feα a Feγ, b) objemový vzorek – byla zjištěna přítomnost grafitu, Feα a Fe3C. 
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Obr.2.5.5.1.3 : Difrakční záznamy vzorku 9K6 400 a) výbrus – byla zjištěna přítomnost grafitu, 
Feα a Feγ, b) objemový vzorek – byla zjištěna přítomnost grafitu, Feα a Feγ. 

 

 
 

Obr.2.5.5.1.4 : Difrakční záznamy vzorku 9C6 400 a) výbrus – byla zjištěna přítomnost grafitu, 
Feα a Feγ, b) objemový vzorek – byla zjištěna přítomnost Feα a Feγ. 
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Obr.2.5.5.1.5 : Difrakční záznamy vzorku 3K6 400 a) výbrus – byla zjištěna přítomnost grafitu, 
Feα a Fe3C, b) objemový vzorek– byla zjištěna přítomnost grafitu, Feα a Fe3C. 

 

 
 

Obr.2.5.5.1.6 : Difrakční záznamy vzorku 3C6 400 a) výbrus – byla zjištěna přítomnost grafitu, 
Feα a Feγ, b) objemový vzorek – byla zjištěna přítomnost Feα a Fe3C. 
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Obr.2.5.5.1.7 : Difrakční záznamy vzorku 9K6 310 a) výbrus – byla zjištěna přítomnost grafitu, 
Feα a Feγ, b) objemový vzorek – byla zjištěna přítomnost grafitu, Feα a Feγ. 

 

 
 

Obr.2.5.5.1.8 : Difrakční záznamy vzorku 9C6 310 a) výbrus – byla zjištěna přítomnost grafitu, 
Feα a Feγ, b) objemový vzorek – byla zjištěna přítomnost grafitu, Feα a Fe3C. 
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Obr.2.5.5.1.9 : Difrakční záznamy vzorku 3K6 310 a) výbrus – byla zjištěna přítomnost grafitu, 
Feα a Feγ, b) objemový vzorek – byla zjištěna přítomnost grafitu, Feα a Feγ. 

 

 
 

Obr.2.5.5.1.10 : Difrakční záznamy vzorku 3L6 400 a) výbrus – byla zjištěna přítomnost grafitu, 
Feα a Fe3C, b) objemový vzorek – byla zjištěna přítomnost grafitu, Feγ a Fe3C. 
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2.5.5.2 Výsledky rentgenografické kvantitativní fáz ové analýzy 
 

Výsledky kvantitativní fázové analýzy – procentuální zastoupení jednotlivých 
fází na povrchu metalografických výbrusů a na kuličkovaném povrchu objemových 
vzorků jsou vyneseny v tab.2.5.5.2.1. Odhad průměrné chyby stanovení podílu 
jednotlivých fází je cca 2%. 
 
Tab.2.5.5.2.1: Kvantitativní fázová analýza vnitřní struktury a kuličkovaných povrchů. 
 

Vzorek 
Zastoupení fází v [%] 

 vnitřní struktura/povrchová vrstva 
Fe alfa Fe gama C - grafit Fe3C 

3C6 310 VB 2f 
74 24 2 0 

84 14 2 0 

9L6 400 VB 2f 
69 28 3 0 

96 0 2 2 

9K6 400 VB 2f 
69 28 3 0 

96 3 1 0 

9C6 400 VB 2f 
71 27 2 0 

95 5 0 0 

3K6 400 VB 2f 
92 0 3 5 

95 3 2 0 

3C6 400 VB 2f 
71 27 2 0 

98 0 0 2 

9K6 310 VB 2f 
79 17 4 0 

85 14 1 0 

9C6 310 VB 2f 
73 25 2 0 

83 15 2 0 

3K6 310 VB 2f 
79 18 3 0 

84 14 2 0 

3L6 400 VB 2f 
93 0 2 5 

98 0 2 2 

 
2.5.5.3 Závěry z rentgenografické kvalitativní a kvantitativní fázové analýzy  
 
 Z kvalitativní a kvantitativní rentgenografické fázové analýzy vyplývá, že 
v povrchových vrstvách všech analyzovaných vzorků je dominantní podíl α-Fe 
fáze. Kuličkované povrchy obsahují výrazn ě větší podíl  α-Fe fáze 
v porovnání  s metalografickými výbrusy  (viz tab.2.5.5.2.1.).  
 

Objemový vzorek 9K6 310 obsahuje jako jediný značný podíl γ-Fe, jenž 
činí téměř 14%. Avšak i v tomto případě je podíl α-Fe vyšší, než v případě 
metalografického výbrusu. U metalografických výbrusů 3K6 400 a 3L6 400 (obr. 
2.5.5.2.5 a 2.5.5.2.10) a objemových vzorků 3C6 400 a 9L6 400 (obr. 2.5.5.2.6 
a 2.5.5.2.2) byly pozorovány slabé linie, ze kterých lze usuzovat na přítomnost 
minoritních fází – např. Fe3C. Avšak vzhledem k jejich malému frakčnímu 
zastoupení a relativně komplikované struktuře těchto látek nelze provést jejich 
přesnou identifikaci. Nejpřesněji však tato difrakční maxima odpovídají právě 
fázi Fe3C. 
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2.5.6 Výsledky analýzy Barkhausenova šumu 
 
 Měření pomocí Barkhausenova šumu byla provedena Ing. Lucií Schmidovou 
z Laboratoře hodnocení nanovrstev, Oddělení analýzy a přípravy nanostruktur 
v Centru pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace při TUL v Liberci. 
 

Měřeno bylo stejně jako v případě XRD 10 objemových vzork ů a 10 
metalografických výbrus ů výše uvedených materiálů po 2. fázi kuli čkování  (viz 
kap.2.5.1). Na objemových vzorcích byla zkoumána kuličkovaná plocha, 
metalografické výbrusy zastupovaly neovlivněnou vnitřní strukturu materiálu. Výsledky 
měření obou skupin vzorků pak byly mezi sebou porovnávány z hlediska hodnoty 
magnetoelastického parametru (MP) jako ukazatele přítomnosti zbytkového tlakového 
napětí v kuličkovaných površích. 

 
Jak již bylo vysvětleno v kap.1.6.3, měřící hloubka při analýze BNA je cca 10-

100x větší, než je hloubka dosahovaná XRD, přičemž výsledná hodnota MP je 
součtem příspěvků jednotlivých vrstev materiálu až do příslušné hloubky. Ty mohou 
mít v případě kuličkování výrazně jinou hodnotu MP – vlivem rozložení napětí, útlumu 
daného právě hloubkou a také rozdílnou tvrdostí. V případě zkoumaných vzorků 
ADI/AGI/AVGI s rozsahem tvrdostí od cca 250 do 380 HV by dle obr.1.6.3.4 mělo 
platit, že čím vyšší je hodnota MP, tím větší je tahové napětí v materiálu a naopak čím 
je hodnota MP nižší, tím vyšší je napětí tlakové. Smysl porovnání hodnot naměřených 
na kuličkovaných površích a metalografických výbrusech v tomto experimentu tkví 
v tom, že kuličkovaný povrch a podpovrchová vrstva se zbytkovým tlakovým napětím 
by měly vykazovat hodnotu MP výrazně nižší, než metalografický výbrus, představující 
neovlivněnou vnitřní strukturu. Opět se tedy jako v případě experimentu s XRD 
z předchozí kapitoly jedná především o ověření účinků kuličkování ADI/AGI/AVGI. 

 
Aby se dala metoda BNA využít k provozní NDT kontrole povrchů 

kuličkovaných součástí, bylo by třeba provést na vybraných vzorcích paralelní 
proměření hloubkového tlakového profilu vždy pomocí XRD a BNA, s postupným 
odleptáváním vrstev do příslušné hloubky (cca 100-200 µm) a následnou kalibrací 
přístroje. Toto bude z důvodu nedostatku prostředků a velké časové náročnosti 
předmětem až dalšího výzkumu řízeného zpevňování povrchu součástí 
z ADI/AGI/AVGI. 
 

 
 

Obr.2.5.6.1:  Analyzátor Barkhausenova šumu Rollscan 300. [20] 
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 Měření bylo realizováno pomocí přístroje Stresstech Rollscan 300 (viz 
obr.2.5.6.1), s následným zpracováním hodnot v programu MS Excel. Na každém 
kuličkovaném vzorku byly měřeny 3 body, každý bod ve dvou směrech (x a y), přičemž 
každá hodnota měření v jednotlivém směru je již střední hodnotou z 10 naměřených 
hodnot (z nastavení přístroje). Na metalografických výbrusech bylo měření provedeno 
pouze v 1 bodě (z důvodu nedostatečné plochy i z předpokladu, že se jedná o 
rovnoměrnou, zpracováním neovlivněnou strukturu). Příklad vzorků připravených pro 
měření viz obr.2.5.2.6, všechny vzorky jsou v Příloze 3.2.4. 
 

 
 

Obr.2.5.6.2:  Vzorek 9C6 400 VB 2f připravený pro měření metodou BNA. 
 
 Před měřením hodnot MP je třeba pro každý jednotlivý vzorek nejprve zvolit 
správné hodnoty/rozsahy magnetizační frekvence MFS a magnetizačního napětí MVS. 
Ty se určují z tzv. přeběhů. Magnetizační frekvence je volena z maxima křivky, 
přičemž se nesmí jednat o násobek síťové frekvence (50 Hz). Je výhodné, pokud se 
jedná o podobné materiály, aby i magnetizační frekvence byla zvolena stejná a 
výsledky se tak daly porovnávat – zde byla nastavena na 125 Hz. Magnetizační napětí 
je dáno místem odezvy materiálu při měření na zvolené magnetizační frekvenci. 
Příklad určení parametrů měření z přeběhů MFS a MVS je na obr.2.5.6.3, přeběhy pro 
všechny vzorky jsou obsaženy v elektronické příloze 3.2.4. 
 

 
 

Obr.2.5.6.3: Přeběhy magnetizační frekvence (MFS) a magnetizačního napětí (MVS) pro 
určení podmínek měření vzorku 9C6 400 VB 2f metodou BNA. 

 
Výsledky měření magnetoelastického parametru (MP) jsou uvedeny 

v tab.2.5.6.1.  
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Tab.2.5.6.1:  Výsledky BNA – vnitřní struktury. 
 

Vzorek 
Bod 1, osa x.  Bod 1, osa y.  

Podmínky 
měření 1. měř. 

MPx [-] 
2. měř. 
MPx [-] 

3. měř. 
MPx [-] 

Průměr 
MPx [-] 

1. měř. 
MPy [-] 

2. měř. 
MPy [-] 

3. měř. 
MPy [-] 

Průměr 
MPy [-] 

3C6310 VB2f 120,5 118,3 122 120,3 117,6 121,3 120,6 119,8 125Hz, 4V 
9L6400 VB2f 195,3 197,3 195,4 196 195,7 192,7 194,2 194,2 125Hz, 4V 
9K6400 VB2f 134,4 134,8 134,6 134,6 136,4 137,2 136,1 136,5 125Hz, 4V 
9C6400 VB2f 131,5 132 132,1 131,9 130,7 131,1 130,9 130,9 125Hz, 4V 
3K6400 VB2f 130,5 133,7 137,9 134 134,7 133,3 133 133,6 125Hz, 4V 
3C6400 VB2f 98,9 98,7 102 99,8 95,3 94,9 94,6 94,9 125Hz, 4V 
9K6310 VB2f 123,8 123,6 124,2 123,9 145,2 145,4 145,2 145,3 125Hz, 4V 
9C6310 VB2f 128,8 129,3 129,3 129,1 127,3 127 128,8 127,7 125Hz, 4V 
3K6310 VB2f 126,4 126,2 126,4 126,3 126,7 126,3 125,8 126,3 125Hz, 4V 
3L6400 VB2f 255,1 255 258,8 256,3 283,8 279,5 288,2 283,8 125Hz, 4V 

 
Tab.2.5.6.2:  Výsledky BNA – kuličkované povrchy. 
 

Vzorek 
Bod 1, osa x.  Bod 1, osa y.  

Podmínky 
měření 1. měř. 

MPx [-] 
2. měř. 
MPx [-] 

3. měř. 
MPx [-] 

Průměr 
MPx [-] 

1. měř. 
MPy [-] 

2. měř. 
MPy [-] 

3. měř. 
MPy [-] 

Průměr 
MPy [-] 

3C6310 VB2f 81,2 80,9 82,3 81,5 51,8 50,9 51,6 51,4 125Hz, 4V 
9L6400 VB2f  96,3 92,3 92,7 93,8 67,3 67,3 66,4 67 125Hz, 4V 
9K6400 VB2f  110,5 103,1 103,3 105,8 58,3 59,4 59,2 58,9 125Hz, 4V 
9C6400 VB2f 70,7 68,4 67,8 68,9 47 45,5 48 46,8 125Hz, 4V 
3K6400 VB2f  53,3 49,4 50,4 51 46,1 46,9 46,7 46,5 125Hz, 4V 
3C6400 VB2f 63,2 59,5 60,7 61,1 51,4 50,8 55,9 52,7 125Hz, 4V 
9K6310 VB2f  97,9 98,7 99,2 98,6 56,2 57,5 58,2 57,3 125Hz, 4V 
9C6310 VB2f 47,2 47,2 48,9 47,8 34,5 35,3 36,1 35,3 125Hz, 4V 
3K6310 VB2f 95,2 97,1 96,3 96,2 58,1 59,8 59,4 59,1 125Hz, 4V 
3L6400 VB2f  84,4 79,6 80,5 81,5 74,6 74,1 75,8 74,8 125Hz, 4V 

Vzorek 
Bod 2, osa x.  Bod 2, osa y.  

Podmínky 
měření 1. měř. 

MPx [-] 
2. měř. 
MPx [-] 

3. měř. 
MPx [-] 

Průměr 
MPx [-] 

1. měř. 
MPy [-] 

2. měř. 
MPy [-] 

3. měř. 
MPy [-] 

Průměr 
MPy [-] 

3C6310 VB2f 80,7 81,3 83,1 81,7 50,8 51,6 51,8 51,4 125Hz, 4V 
9L6400 VB2f  76,4 79 78,8 78 78,1 77,3 77,2 77,5 125Hz, 4V 
9K6400 VB2f  99,8 102,3 102 101,3 53,2 53,9 55,7 54,3 125Hz, 4V 
9C6400 VB2f 54,4 53,7 55,1 54,4 40,4 42,1 40,5 41 125Hz, 4V 
3K6400 VB2f  39,1 40,1 40,3 39,8 42,7 43,7 43 43,1 125Hz, 4V 
3C6400 VB2f 49,6 48,3 48,4 48,7 60,3 59,8 58,3 59,4 125Hz, 4V 
9K6310 VB2f  89,8 92,1 90,6 90,8 51,9 53,5 54,3 53,2 125Hz, 4V 
9C6310 VB2f 88,9 86,7 89,4 88,3 73,7 72,1 73,1 72,9 125Hz, 4V 
3K6310 VB2f  81,7 82,1 83,5 82,4 53,4 54,4 54,6 54,1 125Hz, 4V 
3L6400 VB2f  72,8 74,2 75 74 71,6 71,4 76,7 73,2 125Hz, 4V 

Vzorek 
Bod 3, osa x.  Bod 3, osa y.  

Podmínky 
měření 1. měř. 

MPx [-] 
2. měř. 
MPx [-] 

3. měř. 
MPx [-] 

Průměr 
MPx [-] 

1. měř. 
MPy [-] 

2. měř. 
MPy [-] 

3. měř. 
MPy [-] 

Průměr 
MPy [-] 

3C6310 VB2f 83,7 86,8 85,1 85,2 51,2 51,6 50,6 51,1 125Hz, 4V 
9L6400 VB2f  75,3 76,8 75,8 75,9 66,8 65,3 64,9 65,6 125Hz, 4V 
9K6400 VB2f  107 109 108,2 108 51,5 54,8 56,1 54,1 125Hz, 4V 
9C6400 VB2f 63,6 63 66,1 64,2 48,2 50,1 51,2 49,8 125Hz, 4V 
3K6400 VB2f  45,4 44,5 43,8 44,5 43 41,5 42,7 42,4 125Hz, 4V 
3C6400 VB2f 56,5 51,5 52,4 53,5 45,8 46 46,1 45,9 125Hz, 4V 
9K6310 VB2f  99,8 99,3 97,7 98,9 62 62,7 62,8 62,5 125Hz, 4V 
9C6310 VB2f 86,8 84,9 82,3 84,6 39,8 40,4 41,4 40,5 125Hz, 4V 
3K6310 VB2f  90 88,4 90,3 89,5 55,1 54,5 54,9 54,8 125Hz, 4V 
3L6400 VB2f  81,4 80,8 81 81 83 83,6 83,4 83,3 125Hz, 4V 

 
 Jak je patrno, u všech vzork ů je hodnota MP u metalografického výbrusu 
výrazn ě vyšší, než u kuli čkovaného povrchu a podpovrchové vrstvy . Lze tedy 
předpokládat, že se v této vrstvě kuličkováním vytvořilo zbytkové tlakové napětí. 
Konkrétní hodnoty napětí by bylo možné získat pouze proměřením hloubkových profilů 
a kalibrací pomocí hodnot z XRD.  
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Rozdíly hodnot MP mezi jednotlivými vzorky jsou dány především odlišnou 
tvrdostí a tedy odezvou materiálu na kuličkování a na měření BN a v případě 
lupínkových litin také použitou rozdílnou intenzitou kuličkování. Jak již bylo naznačeno 
v kap.2.5.4, u vzorků se projevil vliv nešetrného broušení povrchu před kuličkováním a 
mezi hodnotami MP naměřenými ve směrech x a y na kuličkovaných površích je 
znatelný rozdíl. V ideálním případě by měly být v obou směrech naměřeny stejné 
hodnoty. To opět dokazuje, jak je metoda BNA vhodná ke kontrole kuličkovaných 
povrchů, neboť je citlivá i na ty nejmenší vady, vzniklé nedodržením technologického 
postupu. 
 
2.5.7 Shrnutí výsledk ů a poznatky získané z experimentu s řízeným 
zpevňováním povrchu izotermicky kalených litin 
 

Protože nebylo možné paralelně zkoumat hloubkové profily napětí pomocí XRD 
a BNA – odleptáváním vrstev a opětovným proměřením, byly vzorky měřeny pomocí 
zamýšlené NDT metody BNA bez této kalibrace, pouze ve smyslu porovnání hodnoty 
MP vnitřní struktury a povrchu, kdy povrch by měl u tohoto typu materiálu v případě 
zpevnění vykazovat nižší hodnotu MP než vnitřní struktura. Proměření hloubkových 
profilů zbytkového tlakového napětí výše uvedeným postupem je proces velmi náročný 
a především nákladný a bude realizován v případě navazujícího výzkumu 
povrchového zpevnění ADI/AGI/AVGI, resp. v samostatné disertaci. Hloubka 
zpevněné vrstvy zde byla ověřena proměřením gradientu mikrotvrdosti (nejedná se 
však automaticky o vrstvu tlakovou – tu lze proměřit pouze pomocí XRD). Výsledky 
měření tedy zatím nelze navázat na konkrétní hodnoty napětí a hloubky - nelze tedy 
vyvodit závěry pro definici NDT kontrolního postupu těchto materiálů po kuličkování. 
Pro stanovení závislostí MP – zpevnění by také bylo nutné zpracovat mnohem širší 
soubor vzorků od každého typu materiálu. 

 
 Transformace Az na M iniciovaná plastickou deformací byla ověřena 

kvalitativní a kvantitativní RTG fázovou analýzou a potvrdila tak další významnou 
vlastnost izotermicky kalených litin. 

 
Jako ideální pro ADI a AVGI se v tomto experimentu zdá být použitý střední tlak 

2 bar, odpovídající intenzitě A 0,31 mm. Při tomto tlaku je uspokojivá kvalita povrchu 
(v příp. ADI Ra v rozsahu od 1,04 do 1,85 µm, v příp. vermikulární litiny od 1,01 do 
1,96 µm, bez viditelných poškození). Hloubka zpevněné vrstvy se u obou materiálů dle 
gradientu mikrotvrdosti pohybuje v rozsahu od 90 do 110 µm. V případě pokračování 
experimentů by bylo možno využít i vyšších intenzit kuličkování (a ovlivnit tak 
velikost/hloubku zpevnění), přičemž kvalitu povrchu by bylo možné zachovat nebo 
ještě zlepšit buď změnou rozměru tryskacího média (menší průměry ocelových 
kuliček), příp. použitím skleněných kuliček. 
 

Nepříliš vhodná je zřejmě tato technologie pro AGI – již při nižších tlacích 
dochází ke značnému poškození povrchu (lupínky při povrchu se „vylupují“ z matrice – 
viz metalografie). Lupínkový grafit svou velikostí a morfologií (rozvětvené prostorové 
útvary) mj. také znesnadňuje proměření gradientu mikrotvrdosti, výsledky 
provedených měření tedy nejsou zcela důvěryhodné. Pro zkoumání účinku kuličkování 
a možnosti využití této technologie u AGI s lupínkovým grafitem by bylo zapotřebí 
postupů na zlepšení  kvality  povrchu  popsaných  v předchozím odstavci a proměření 

 
 



hloubkového profilu zbytkového tlakového napětí prostřednictvím XRD. Zůstává však 
otázkou, zda vůbec (vzhledem k využití AGI) má výzkum povrchového zpevnění AGI 
vůbec význam, tj. zda by se našla aplikace AGI, kde by se takové zpevnění povrchu 
uplatnilo, zvláště vzhledem k procesní náročnosti a nákladům s tím spojených. 

 
Tento experiment, byť se jeho rozsah ukázal být nakonec nedostatečným pro 

navázání byť jen obecných závislostí, byl uskutečněn především z důvodu 
neopominutelnosti tak významné vlastnosti izotermicky kalených litin, jakým 
deformační zpevnění povrchu je. Lze říci, že tento prvotní experiment potvrdil 
předpoklady o účincích kuličkování povrchu izotermicky kalených litin a jeho 
vynikajících výsledcích a naznačil směr, kterým se mají ubírat další testy. Především 
v případě nevyzkoušené varianty s vermikulárním grafitem jde o zajímavou 
perspektivu. Je nutné stále brát v úvahu, že experiment vycházel pouze z několika 
málo dostupných exemplářů vzorků mírně odlišných materiálů a v případě procesu 
kuličkování z neměnných, přednastavených parametrů (typ a průměr kuliček, omezený 
rozsah intenzit, doba kuličkování/rychlost přejezdů apod.) aktuálně používaných ve 
výrobě v Aeru Vodochody. Vzhledem k malému počtu vzorků nebylo možné zasahovat 
do nastavení stroje, který je většinu času plně vytížen, neboť by to znamenalo 
vynaložit značné náklady a narušit plánovanou výrobu. V případě dalšího výzkumu 
povrchového zpevňování ADI/AGI/AVGI, který by zahrnoval definici a nastavení 
přesných parametrů kuličkování a zkoumání jednotlivých vlivů by samozřejmě bylo 
možné naplánovat rozsáhlejší experimenty. Ty by kromě daleko většího spektra 
vzorků zahrnovaly i zásahy do nastavení stroje, samostatné programy pro konkrétní 
typy materiálů/součástí, testování jednotlivých druhů médií (ocel, sklo, různé průměry) 
apod. Společnost Aero Vodochody je takovéto spolupráci nakloněna, např. v rámci 
společného projektu. 
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