
1.4. Nedestruktivní strukturoskopie litin  
 

Moderní průmyslová výroba je úspěšná jen při 100% záruce kvality výrobku a 
minimálních výrobních nákladech. Přejímka výrobků podle atestu nebo vlastností 
materiálu u statistického vzorku výrobků z dodaného množství nemusí vést ke 
zdárným výsledkům. Měření užitných vlastností přímo na výrobcích umožňuje 
nedestruktivní zkoušení. Stává se účinným nástrojem proti konkurenci, ale také 
prostředkem k získání důvěry v nové, efektivnější materiály.  

 
V případě izotermicky kalených litin ADI/AGI/AVGI úspěšné aplikace skýtající 

milionové efekty často uváznou na nepřipravenosti výroby k dodržení úzkých 
materiálových a procesních tolerancí výrobní technologie. Požadavky na vysokou 
kvalitu vyloučeného grafitu a homogenitu litiny pro tyto odlitky koliduje se stále 
nepříznivějšími surovinovými vstupy a rostoucí pestrostí sortimentu sléváren. Úzké 
tolerance transformačních teplot a izotermických intervalů souvisí s hmotností vsázek 
a solných lázní. Zvládnutá nedestruktivní kontrola výsledků izotermického kalení 
umožní reprodukovatelný a tím efektivní výrobní cyklus izotermicky kalených litin. 
 

Fyzikální a mechanické vlastnosti litinových odlitků závisí na vlastnostech 
matrice stejn ě jako na morfologii (tvar a velikost) a rozložení  částic grafitu . Obojí 
lze zkoumat bez porušení.  
 
1.4.1 Ultrazvuková strukturoskopie litin 
  

Využití ultrazvuku ve strojírenství je všeobecně známo především v oblasti 
defektoskopie, tj. hledání vad. (Existuje zde celá řada metod a postupů, využívajících 
zákonitosti pro šíření tohoto typu vlnění – viz např. [9].) Další využití ultrazvuku je pak 
ve strukturoskopii , jež zkoumá vlastnosti materiálu. Ultrazvuk je mechanické vlnění 
s vysokou frekvencí (obecně nad 20 kHz). Výhodou ultrazvuku je, že se šíří i relativně 
silnými vrstvami materiálů, kde se např. slyšitelné vlnění rychle utlumí. Při UZ 
strukturoskopii se nejčastěji zjišťuje rychlost šíření ultrazvuku, která je různá pro různé 
materiály a mění se s jejich vlastnostmi.  

 
Jak již bylo uvedeno, vlastnosti litinových odlitků jsou závislé jak na matrici, tak i 

na tvaru, velikosti a rozložení vyloučeného grafitu. Prostupnost akustických vln 
materiálem klesá s útlumem hmoty matrice  a zejména s množstvím a velikostí 
vnit řních nehomogenit.  [9], [37], [43] 
 
Útlumem  materiálu se rozumějí ztráty akustického tlaku vlivem absorpce a rozptylu. 
Absorpce je dominující veličinou při zkoušení plastů, zatímco rozptyl při zkoušení 
kovů. Absorpce je přeměna zvukové energie v teplo následkem vnitřního tření ve 
struktuře. Intenzita zvukového pole se oslabí, aniž by vznikl rušivý šum. Rozptyl 
znamená, že určitý podíl zvuku se v průběhu šíření odchyluje od přímého směru a na 
displeji zkušebního přístroje se projevuje jako strukturní šum (tráva). Rozptyl tedy 
snižuje možnost zkoušení výrobků ze dvou důvodů – snižuje intenzitu primárního 
zvukového pole a zmenšuje tak výšku echa a způsobuje vznik rušivého šumu, který 
může překrýt užitečné indikace např. od materiálových vad. Celkové útlumové ztráty 
(absorpcí i rozptylem) navíc exponenciálně rostou s použitou frekvencí sondy. [9], [36] 
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Rozptyl je vyvolán: 
 
- odrazem na malých nehomogenitách, jako jsou plynové póry a vměstky 
 
- odrazem na přirozených nehomogenitách, jako jsou grafitové částice v litině, 

porezita ve slinutých materiálech nebo krystaly různého složení 
 
- ohybem na hranicích zrn struktury (zvláště hrubozrnná struktura) 
 
- různými elastickými vlastnostmi zrn (rychlostmi zvuku) v různých směrech 

(anizotropie). 
 

Obecně platí, že se stoupající velikostí nehomogenit nebo i anizotropií krystalů 
tvořících strukturu se zvětšují ztráty rozptylem. Za nehomogenitu  lze považovat 
inkluze s akustickým (vlnovým) odporem Z [MPa/s] značně jiným, než má matrice. 
Čím větší je rozdíl akustického odporu matrice Zm a inkluze Zi (např. grafitu), tím větší 
je množství a velikost odrazů tlaku R akustické vlny z rozhraní zpět. 
 

Z c MPa s= ⋅ ⋅ −ρ[ ]1   (1.4.1.1)  
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 (Veličina c je rychlost šíření UZ vln v daném prostředí, ρ je měrná hmotnost daného prostředí.) 

 
Pro ocelovou matrici platí Zm=5,92*7,2=46,2 MPa/s, pro grafit přibližně platí 

Zg=2*2=4 MPa/s. Rozhraní matrice-grafit tedy odrazí R=80,5 % tlaku akustické vlny. 
Přímé šíření akustické vlny je tak po několika odrazech od útvarů grafitu vyčerpáno a 
rozptýleno. Velikost dráhy akustické vlny matricí (Lu) pak závisí na labyrintu 
grafitických útvarů. Čím více útvary matrici oslabují (čím jsou štíhlejší), tím větší je 
hodnota dráhy Lu ve srovnání s přímou dráhou (tloušťkou prozvučované stěny) L. 
Útlum amplitudy akustických kmitů výrazně roste, pokud se délka akustické vlny λ blíží 
velikosti l útvarů grafitu. Rychlost zvuku tak klesá. Hodnoty rychlostí ultrazvuku pro 
jednotlivé materiály jsou v tab.1.4.1.1. Vliv tvaru grafitu na rychlost UZ v litinách je na 
obr.1.4.1.2. [9], [34], [38] 
 

Měření rychlosti c ultrazvukových vln  (podélných či příčných) je poměrně 
snadné. Měří se nejčastěji impulsní odrazovou metodou (do předmětu se vysílá impuls 
a očekává se jeho odraz od rozhraní dvou prostředí, který se opět přijímá). Lze použít 
buď pro tyto účely speciálně upravené přístroje, nebo se rychlost měří pomocí 
ultrazvukových tloušťkoměrů a univerzálních defektoskopů, porovnáváním tlouštěk 
etalonu (známá rychlost šíření příslušné vlny, nacejchování přístroje) a neznámého 
materiálu. Princip ultrazvukového tloušťkoměru (obr.1.4.1.1) je založen na velmi 
přesném měření časové odlehlosti ∆t mezi emisí krátkého akustického pulsu 
ultrazvukovým emitorem a jeho absorpcí detektorem. Vyslaný signál se šíří v 
měřeném prostředí od vstupního povrchu ke druhému rozhraní, od kterého se odráží 
zpět. Rozdíl mezi měřením cL a cT je dán zákonem odrazu a lomu rovinné vlny (viz 
transformace vlnění). Pro měření podélných vln stačí nejběžnější přímá sonda a 
měření kolmým prozvučováním (viz obr.1.4.1.1). Pro vyvolání a změření vln příčných 
je třeba použít úhlovou sondu a měření šikmým prozvučováním (dle Snellova zákona), 
což vyžaduje již určitou míru zručnosti a zkušeností. [9], [37] 
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Tab.1.4.1.1:  Rychlost šíření ultrazvuku pro různá prostředí [9] 

 

 
 

 
 

Obr.1.4.1.1:  Princip UZ tloušťkoměru (přímá sonda, měření podélných vln) [37] 
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 Výpočet rychlosti šíření podélných UZ vln: 
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Veličina cL je rychlost šíření podélných ultrazvukových vln v litině, cLo rychlost šíření podélných 
ultrazvukových vln v oceli (ocelové matrici litiny, kalibrováno na etalonu), L je skutečná tloušťka 
materiálu, Lu dráha akustické vlny změřená ultrazvukovým tloušťkoměrem. 
 

Prostřednictvím měření rychlosti šíření ultrazvukových vln (rychlosti zvuku) 
v grafitické litině lze tedy poměrně snadno určovat morfologii (tvar a velikost) 
vylou čeného grafitu . Daná závislost rychlosti na morfologii grafitu platí jak pro vlny 
podélné, tak i pro vlny příčné. Nejčastěji se však výpočty a měření uvádějí s hodnotou 
rychlosti šíření podélné ultrazvukové vlny cL, neboť její zjištění je jednodušší (přímá 
sonda).  Poměrně rozsáhlý soubor experimentů a zkoušení odlitků ultrazvukem dovolil 
zpracovat výsledky v grafickém vyjádření funkčních vztahů (viz obr.1.4.1.2.), z nichž 
některé jsou dále uvedeny v číselné podobě. V litině s hrubým lupínkovým grafitem je 
rychlost podélné ultrazvukové vlny nejnižší (4300 m/s), v litině s globulárním grafitem 
nejvyšší (5600-5700 m/s). [34], [36], [37], [38] 

 
 

 
 
Obr.1.4.1.2:  Graficky vyjádřený vztah rychlosti zvuku k tvaru grafitu při různém stupni 

eutektičnosti Sc [36] 
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To znamená, že pomocí měření rychlosti ultrazvukových vln lze např. 
kontrolovat a t řídit odlitky z hlediska správného vylou čení grafitu 3, resp. ur čovat 
stupe ň sferoidizace grafitu 2(tzv. zkouška nodularity), protože závislost mezi těmito 
dvěma krajními hodnotami je lineární. Rychlost ultrazvuku je důležitá také pro 
stanovení mechanických vlastností  měřeného materiálu, protože rychlost šíření 
ultrazvuku je funkcí modulu pružnosti E, měrné hmotnosti ρ a Poissonova čísla µ. Pro 
rychlost podélných UZ vln platí: 

 

( ) ( )[ ]1
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cL µµ
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ρ
 (1.4.1.5) 

 
 Při známé rychlosti podélných i p říčných vln  lze určit elastické konstanty , 

jako jsou modul pružnosti v tahu E [MPa] (1.4.1.6), modul pružnosti ve smyku G [MPa] 
(1.4.1.7) či Poissonova konstanta µ (1.4.1.8). [34], [36] 
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Stanovení elastických konstant materiálu vyžaduje změřit rychlosti šíření 

ultrazvukových vln s velkou přesností. Proto je důležitý tvar a příprava vzorku 
materiálu. Ten musí mít konstantní tloušťku, dostatečné rozměry ve směru kolmém k 
ose ultrazvukového svazku a dobrý povrch. Pro optimalizaci přesnosti měření se 
používají sondy s velkým tlumením. Volba frekvence použité sondy závisí na tloušťce 
vzorku a na akustickém odporu materiálu. [9], [37], [43] 
 
 Rychlosti cL a cT pro výpočet elastických konstant je možné určit také měřením 
na půlkruhových výsečích (výřezech nebo odlitcích) – viz [36] a obr.1.4.1.3. Úhlová 
sonda U umístěná ve středu kruhu totiž vyzařuje příčné vlny, přičemž nezáleží na 
směrovém úhlu vyzařování: 
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kde je 
 
L…skutečná šířka výseče  
R…skutečný poloměr výseče  
Lu…šířka výseče změřená úhlovou sondou po kalibraci na ocelovém etalonu 
s podélnou rychlostí cL0 
r…poloměr výseče změřený úhlovou sondou po kalibraci na ocelovém etalonu 
s příčnou rychlostí cT0 
 

 
 

Obr.1.4.1.3:  Schema měření na půlkruhových vzorcích. [36] 
52 



    Mnohem častěji je přímo na součástech měřen tzv. počáteční modul 
pružnosti  E0, což je modul pružnosti při počátečním namáhání (uvažujeme-li v MPa - 
akustická vlna diagnostického UZ má tlaky max. několik Pa, zatížení je tah-tlak 
v případě podélné a smyk v případě příčné vlny). Jde o fyzikální veličinu, vyjadřující 
tuhost materiálu (síla-pružná deformace), její změření je tedy velmi užitečné při 
kontrole mechanických vlastností odlitků. Pro E0 ale existuje i matematický model, 
který číselně charakterizuje tvar, velikost a množství grafitu v prozvučované stěně 
odlitku3 - ve vztahu pro výpočet E0 (1.4.1.11) ho charakterizuje člen L/Lu. Materiálová 
konstanta K, která se dosazuje do vztahu (1.4.1.11) se stanovuje experimentálně1 a 
závisí na konkrétním typu prozvučovaného materiálu. Zahrnuje v sobě údaje o měrné 
hmotnosti a Poissonovu konstantu daného materiálu. V tab.1.4.1.2 je uvedeno 
základní rozdělení grafitických litin podle tvaru grafitu a jejich intervaly hodnot E0. [34], 
[36], [37], [38], [41] 
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     (1.4.1.11) 

 
Tab.1.4.1.2:  Hodnoty počátečního modulu pružnosti grafitických litin. [37] 
 

Typ litiny  Značení dle EN  Počáteční modul pružnosti E 0 ([GPa] 

s lupínkovým grafitem GJL 87-144 

s červíkovitým grafitem GJV 145-160 

s kuličkovým grafitem GJS 165-175 

 
1 Stanovení konstanty K pro určitý typ materiálu se provádí výpočtem z měření na štíhlých tyčích – viz 
[36]. Tyče musí splňovat podmínku L/d>7, kde L je délka tyče [mm] a d průměr tyče [mm]. Další údaje 
zjišťované na tyčích jsou: 
 
Lu… délka tyče měřená ultrazvukem [mm] 
τ…zpoždění transformované příčné vlny [mm], které se odečítá z displeje jako rozteč vedlejších ech za 

hlavním odrazem od čela tyče (viz obr. 1.4.1.4) 
M…hmotnost tyče v [kg] 
V…objem tyče [m3] 
(Vv…objem tyče výpočtem, Vp…objem tyče ponorem) 
 
Postup výpočtu 
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kde T je skutečné zpoždění příčné vlny. 
 
Srovnáním výše uvedených vztahů vznikl výsledný vztah pro konstantu K: 
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který lze upravit 
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Obr.1.4.1.4:  Odraz a transformace UZ vln na konci štíhlé tyče. [36] 

 
 
Ke kontrole struktury  lze použít i přímo měření útlumu.  V případě grafitických 

litin útlum roste, pokud se délka vlny λ blíží velikosti útvarů grafitu l (1.4.1.17). Oceli - 
přestože útlum je ovlivněn hlavně velikostí zrn, značný vliv má také chemické složení 
a tepelné zpracování součásti.  Může se např. projevit rozdíl útlumu správně a  
nesprávně tepelně zpracované součásti. Celkový útlum v materiálu tloušťky t se rovná 
součinu dráhy (tloušťka) a součinitele útlumu2 daného materiálu. Při odrazové metodě, 
kde vlna prochází dvojnásobnou dráhu, se útlum vypočítá ze vztahu (1.4.1.18). [9], 
[43] 

 
2








⋅⋅=
λ

α Lc
lu  (1.4.1.17)   [ ]u t dB= 2 α  (1.4.1.18) 

 
2 Součinitel útlumu αααα [dB/m] nebo [dB/mm] vyjadřuje ztráty akustického tlaku vlivem útlumu vztažené 
na jednotku dráhy. Hodnota součinitele útlumu je různá pro různé materiály a různé struktury jednoho 
materiálu. Pohybuje se řádově v setinách až desetinách dB/mm. Určuje se měřením poklesu koncového 
echa. Při měření útlumu p římou sondou  se požívají první dvě koncová echa o výškách H1 a H2 ve 
vzdálenostech S1 a S2. Na UZ přístroji se změří rozdíl zesílení V1 a V2 [dB] nastavením ech na stejnou 
výšku. Dále se odečtou odpovídající dráhy S1 a S2. Pro rozdíl dráhy S1-S2 se musí stanovit ztráta 
rozevřením ∆VS [dB]. Pro výpočet součinitele útlumu se pak použije následující vztah: 
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2 12

∆
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(Dráha odečtená z polohy echa na displeji znázorňuje vždy cestu vlnění tam a zpět. Proto musí být 

dvojnásobek rozdílu drah) 
 

Měření útlumu úhlovou sondou  (příčné vlny) je obtížnější, protože nejsou zpravidla k dispozici dvě 
koncová echa. Je tedy nutno postupovat tak, že se změří rozdíl průchodových ech dvojice úhlových 
sond umístěných proti sobě ve vzdálenosti jednoho a dvou kroků. Pro výpočet součinitele útlumu se 
použije stejný vztah, jako pro přímou sondu. Ve jmenovateli se dosadí rozdíl skutečně proběhnuté 
dráhy mezi oběma polohami sond, který je roven dráze jednoho kroku.  Rovněž vliv rozevření svazku se 
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uvažuje jako u přímé sondy.  Velikost součinitele útlumu příčných vln je také možno přesněji stanovit 
pomocí speciální přímé sondy, vysílající příčné vlny (měnič typu Y). Pro přenesení příčného vlnění do 
materiálu je nutno použít speciální vazbu (pasta, vosk). Útlum příčných vln bude vždy vyšší než útlum 
vln podélných téže frekvence vzhledem ke kratší vlnové délce. [9], [43] 
 

Přesné a reprodukovatelné měření součinitele útlumu je poměrně náročné, 
protože je nutno udržet konstantní podmínky, tzn. shodnou akustickou vazbu, 
přítlačnou sílu, kvalitu povrchu atd. Z tohoto důvodu je vhodnější, pokud se měření 
útlumu využívá pro kontrolu struktury např. na sérii shodných vzorků, s použitím 
imerzní vazby, kdy je snadnější udržet konstantní podmínky měření. [43]. 
 
 
3 Příklady z praxe – využití UZ k hodnocení kvality lit inových odlitk ů 
 
1) Kontrola jakosti odlitk ů. Množství grafitu nepřímo popisuje obsah uhlíku C 
vyjádřený stupněm eutektičnosti Sc, který zohledňuje i vliv Si a P. Pro LLG je 
dominantní souvislost mezi délkou lupínků l [µm] grafitu, stupněm eutektičnosti Sc 
(reprezentuje částečně množství grafitu) a rychlostí zvuku cL – viz (1.4.1.20). 

 

( )[ ] 89,0;/
1 3,0045,0

0 =
⋅

= Ksm
Sc

c
c L

L   (1.4.1.20) 

 
Ultrazvuková kontrola LLG si neklade za cíl stanovení délky nebo určitého 

podílu grafitu, ale zařazení do jakostní třídy dle ČSN podle hodnot tuhosti 
reprezentované hodnotou počátečního modulu pružnosti E0. Tab.1.4.1.2 uvádí 
hodnoty platné pro stěny odlitků silné 15–30 mm.  Např. hodnoty modulů pružnosti 
uvádí EN 1561 v široké toleranci pro jednu jakost LLG (vždy nižší než uvádí ČSN 42 
2410-35) s poznámkou, že závisí na morfologii grafitu a zatížení. Přisuzují se tedy již 
zatěžovaným provozovaným výrobkům z litinových odlitků. Pro posuzování shodnosti 
litin v odlitcích ještě ve slévárně je nutno uvádět mezní hodnotu nebo toleranci 
počátečního modulu pružnosti. U výchozího odlitku E0 číselně charakterizuje množství 
a velikost grafitu v prozvučované stěně. Nejde o porovnávací metodu, ale o rychlou a 
účinnou kontrolu jakosti litiny přímo na odlitku podle hodnoty počátečního modulu 
pružnosti E0. Pro potřeby provozní kontroly SKS Krnov byly např. stanoveny konstanty 
K pro: 
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Metalografické hodnocení struktury pomocí znaků dle EN ISO 945 není pro funkční 
objem litiny objektivní. Například při určování podílu červíkovitého grafitu se hodnoty 
od dvou různých osob mohou lišit až o 30 % a u tohoto typu grafitu je ještě nutné 
uvádět údaj, ze kterého místa vzorku odhad pochází, zda z tepelné osy či povrchu 
apod. V ose se vyskytuje nejvíce % GIII. Proto lze doporučit popis struktur hodnotami 
fyzikálních veličin cL, E0, a ne smluvními, vizuálně získanými znaky (% GVI apod.).  
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2) Kontrola nodularity.  Stěžejní operací metalurgické úpravy tekuté litiny při odlévání 
litiny s kuličkovým grafitem je modifikace hořčíkem, který umožní krystalizaci grafitu ve 
tvaru kuliček. Modifikační účinek Mg v tavenině však trvá maximálně několik desítek 
minut. Vysoké obsahy S a O v tavenině modifikační účinek krátí. Modifikaci je tedy 
nutno kontrolovat. Ultrazvuková rychlozkouška účinku modifikace se provádí na 
zkušebním odlitku (zakaleném ihned po ukončení eutektické reakce) ve tvaru klínku 
ještě před odlitím litiny do forem (1.4.1.24) a po odlití posledního odlitku z 
modifikovaného množství litiny (1.4.1.25). Množství červíkového grafitu GIII má být 
max. 20 %. Pro martenzitickou matrici platí: 
 

[ ] 83,0;%142,0775 =⋅−= KcG LIII  (1.4.1.24)  
 

K – koeficient korelace 
 

Kontrola tvaru grafitu přímo na posledním odlitku, který byl z pánve odlit, přináší jistotu 
celé dávce, pokud je množství kuličkového grafitu GVI > 85 %. Pokud tato podmínka 
není splněna, je nutno pomocí UZ zkontrolovat podíl GVI u všech odlitků dávky. Např. 
obsah 6. velikosti GVI dle ČSN byl v ojnicích z LKG v litém stavu určován dle rce: 
 

[ ] 9,0;%10001132 =−⋅= K
Lu

L
GVI   (1.4.1.25) 

 
3) Identifikace ledeburitu.  Pokud dochází v rychleji ochlazované části odlitku 
k metastabilní krystalizaci eutektika (to znamená, že se uhlík místo vyloučení jako 
grafit váže na železo ve formě karbidu Fe3C a vylučuje se jako tvrdý ledeburit), 
existuje v šíření akustické vlny odlitkem méně překážek, a proto hodnota rychlosti 
zvuku s rostoucím množstvím ledeburitu ve struktuře roste. Ledeburit ve struktuře LLG 
působí velké problémy při obrábění. Včasná identifikace pro obráběcí centra 
„nebezpečných“ odlitků (s obsahem ledeburitického cementitu) ultrazvukem je 
poměrně spolehlivá, což potvrzuje vysoká hodnota koeficientu korelace výrazu 
(1.4.1.26). (Vztah slouží jako příklad, byl určen pro kontrolu přírub konkrétního druhu 
armatur.) 
 

[ ] 98,0;%3685,462 =−⋅= K
Lu

L
CEM  (1.4.1.26) 

  
 V LKG se množství ledeburitického cementitu identifikuje s více jak 6x horší 
reprodukovatelností, než v LLG. Plyne to z faktu, že rozdíl mezi cL 100% ledeburitu 
(5900 m/s) a litiny se 100% podílem kuličkového grafitu GVI velikosti 6 (ideální případ) 
je pouze 200 m/s, kdežto průměrná LLG má cL=4600 m/s. Rozdíl cL pro LLG s 0% a 
100% ledeburitického cementitu je pak 1300 m/s – tedy více jak 6x vyšší. [34], [93] 
 
 
Vliv TZ na akustické vlastnosti litin   
 

Mikrostruktura grafitické litiny se skládá ze základní kovové hmoty a grafitu, který je 
v ní uložen. Základní kovová hmota se podobá oceli, a proto lze stejnými způsoby 
tepelného zpracování upravovat strukturu podobně jako u oceli. Nelze však podstatně 
měnit tvar a způsob rozložení grafitu. Tepelným zpracováním lze měnit především ty 
vlastnosti,  na  které nemá grafit výrazný vliv  (např. tvrdost).  Je-li však grafit vyloučen 
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v příznivých tvarech, které neporušují spojitost matrice (LKG) může se změna 
vlastností uplatnit v plném rozsahu. Níže jsou shrnuty poznatky o vlivu rovnovážného 
a nerovnovážného TZ na akustické vlastnosti litin, získané z praktických měření. [32], 
[34], [36], [93] 
 

� vliv rovnovážného TZ 
 

V pracích [34], [93] byly zkoumány vzorky litin (LLG-P1%, LLG a LKG s rozdílným 
chemickým složením, z několika sléváren) po normalizačním žíhání (N) a žíhání na 
odstranění cementitu (OC). U obou typů žíhání, u všech vzorků litin klesá jak cL, tak i 
cT. Pokles se pohybuje řádově v desítkách až stovkách m/s v závislosti na druhu 
grafitu, chemickém složení a typu vln (podélné/příčné)*. 
 
*V případě N žíhání LLG-P1% v průměru o 37,2 m/s (cL) a o 13 m/s (cT). U vzorků z LLG se pokles 
rychlosti šíření podélných vln pohyboval v rozsahu 130 m/s až 277,8 m/s, což by mohlo být způsobeno 
větší délkou vytvořených lupínků grafitu. Obdobně rozdílný pokles je i u vln příčných, a to 48,5 m/s, 47 
m/s, resp. 78,9 m/s. Důvod rozdílného chování litinových vzorků k ultrazvukovým vlnám je možno spatřit 
v rozdílném chemickém složení, zejména v přítomnosti většího množství fosforu u litin LLG-P1%. U 
LKG se pokles pohyboval v rozmezí 153,8–207,7 m/s (∆cL) nebo 52,7–94 m/s (∆cL), resp. pro cT byl 
rozdíl 64,31 a 22,9 m/s. Po OC je ∆cL u vzorků LLG-P1% průměrně 145,6 m/s a ∆cL=60,3 m/s, u LLG 
se pohybuje v rozmezí 108,4–168,1 m/s a příčných vln 38,9–52,2m/s. U LKG je změna rychlosti 
podélných vln max. 218,4 m/s a v průměru 141 m/s. Změna rychlosti příčných vln je v průměru 51 m/s a 
max. o 103,1 m/s. [34], [93] 
 

� vliv nerovnovážného TZ  
 

V práci [92] byly použity vzorky LLG a LKG v litém stavu (každý typ vždy se 
stejným chemickým složením, ze stejné slévárny). Vzorky byly měřeny po 
martenzitickém kalení do vody a popouštění na 500°C. Zkoumán byl vliv na rychlost 
podélných vln cL i příčných vln cT. Vzorky vykazovaly u obou typů litin jednoznačný 
pokles rychlosti UZ po kalení  a následně stagnaci (LLG), resp. prudký nárůst  (LKG) 
po popoušt ění**. 

 
** U vzorků  LLG  po kalení pokles  ∆cL v průměru o 497 m/s a ∆cT o 220 m/s. Po popouštění 
nezaznamenaly hodnoty rychlostí u LLG téměř žádnou změnu. U vzorků  LKG  po kalení pokles  ∆cL 
v průměru o 129 m/s a ∆cT o 56 m/s. Po popouštění nárůst ∆cL v průměru o 193 m/s a ∆cT o 82 m/s. 
 

K dispozici není mnoho informací o vlivu izotermického kalení na akustické 
vlastnosti litin, neboť UZ strukturoskopií izotermicky kalených litin se zabývalo jen 
několik studií. V [36] bylo zjištěno, že bainitická struktura po izotermickém kalení 
významn ě snižuje rychlost ší ření UZ vln  (litý stav – cR=0,956, bainit 300°C – 
cR=0,916, bainit 400°C – c R=0,910; kde je cR=L/Lu relativní rychlost zvuku, cL=c0*cR). 
Ve studii [72], která kromě magnetického testování zahrnovala také měření útlumu 
izotermicky kalených litin s kuličkovým grafitem (ADI) byl tento vliv bainitické struktury 
na akustické vlastnosti potvrzen – po izotermickém kalení došlo k výraznému zvýšení 
útlumu (a tedy snížení rychlosti UZ) oproti základnímu stavu. Ve studii [80] byly zase 
zkoumány mechanické a akustické vlastnosti 3 typů LLG (20,30,40) a 3 typů AGI 
(izotermické teploty 260, 316 a 371°C). Byly m ěřeny dva akustické parametry  - vlastní 
frekvence a vnitřní útlum. Z vlastní frekvence byly vypočteny elastické moduly a byly 
porovnány s různými parametry litin. Byly zde stanoveny velmi dobré závislosti mezi 
akustickými a mechanickými vlastnostmi – k využití pro kotrolu kvality a procesní 
kontrolu. Ze závislostí i v případě LLG (AGI) plyne zvýšení útlumu i vlastní frekvence 
po izotermickém kalení. [36], [72], [80] 
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Zařízení pro ultrazvukovou strukturoskopii litin, para metry m ěření, omezení 
 

Pro akustická měření byla v této práci použita impulsní odrazová metoda  a 
přímé UZ sondy.  

 
Při ultrazvukové impulsní metodě bývá obvykle zdrojem a zároveň detektorem 

ultrazvukových vln sonda s kruhovým nebo obdélníkovým piezoelektrickým měničem 
elektrické energie na mechanickou. Ultrazvuková energie se do stěny odlitku vyzařuje 
formou krátkých opakovaných impulsů (opakovací frekvence řádově v kHz) nosné vlny 
s frekvencí v jednotkách MHz. Konkrétní hodnota použité nosné frekvence tvoří 
kompromis mezi přesností měření (ta roste s výškou frekvence) a prozvučitelností 
stěny odlitku (viz útlum v litinách roste se štíhlostí útvarů grafitu a frekvencí sondy). 
Pro litiny s lupínkovým a vermikulárním grafitem se používá frekvence max. 1, resp. 1-
2 MHz, pro litiny s kuličkovým grafitem obvykle 2 MHz. U větších tlouštěk stěn se 
používá frekvence nižší. Vyslaný impuls se odrazí od protějšího povrchu stěny nebo 
rozhraní a jeho odraz sonda opět přijme. Po elektronickém zpracování se zobrazí jako 
odrazová echa („píky“) na displeji defektoskopu nebo číselnou hodnotou rozteče ech 
na displeji tloušťkoměru. [34], [38], [39] 
 

Zkoušení se týká prozvučovaného sloupce litiny, který odpovídá průměru sondy 
a rozevření svazku vysílaných vln. Pro získání hodnot L a Lu nutných ke stanovení 
rychlosti zvuku cL je nutno provést měření posuvným měřítkem a ultrazvukem. 
Specializované ultrazvukové přístroje měří současně posuvným měřítkem a sondou 
umístěnou v čelisti měřítka. [34], [38], [39] 

 
K přenosu ultrazvukového vlnění mezi čelem sondy a povrchem odlitku musí 

být navázána tzv. akustická vazba  kontaktním kapalným médiem (voda, vazelína, 
vazební gel). Kontaktní akustická vazba umožňuje bezprostřední styk UZ sondy se 
zkoušeným předmětem. Vrstva akustické vazby má být při měření vždy o stejné a 
rovnoměrné tloušťce. Kalibrace a vlastní měření se musí provádět za stejných 
podmínek akustické vazby a na ultrazvukovou sondu působit vždy stejným přítlakem. 
[34], [38], [39] 

 
Pozn.:  S použitím imerzní vazby přes vodní sloupec se kontroluje především při hromadné kontrole. 
Pokud se použije dvousondového uspořádání s imerzní vazbou, není nutno měřit skutečnou tloušťku L 
měřené stěny. 
 

Před měřením je vždy nutno provést kalibraci . Ke kalibraci UZ přístrojů a 
kontrole vlastností UZ sond slouží normalizované kalibrační měrky K1 nebo K2 (viz 
obr.1.4.1.5). Tvar měrek, jejich rozměry, drsnost povrchu a vlastnosti materiálu, 
z něhož jsou zhotoveny, uvádí ČSN ISO 2400 a ČSN EN 27963. Tyto normy též 
uvádějí některé postupy pro seřizování UZ přístroje, zjišťování jeho charakteristik, 
jakož i charakteristik UZ sond. [39] 
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Obr. 1.4.1.5:  Ultrazvukové kalibrační měrky;a) K1, b) K2. [39] 
 

Základní nastavení  přístroje při měření tloušťky impulsní odrazovou metodou: 
 

� Nastavení rychlosti šíření UZ vln. Funkce ultrazvukových tloušťkoměrů je 
založena na měření doby průchodu ultrazvukového svazku materiálem. Jestliže 
nastavená  hodnota  rychlosti   šíření   ultrazvukových  vln   přístroje   odpovídá 
rychlosti šíření ultrazvukových vln zkoušeného materiálu, budou případné 
chyby měření sníženy na minimum. 
 

� Kalibrace nulového bodu UZ sondy. Kalibrace nulového bodu ultrazvukové 
sondy se musí provádět na kalibrační měrce, která je obvykle součástí přístroje 
a podle postupu, uvedeného v návodu k obsluze přístroje. Nesprávná nebo 
nepřesná kalibrace nulového bodu ultrazvukové sondy je důvodem nepřesných 
výsledků při měření tloušťky stěny. Pro ověření správnosti nastavení rychlosti a 
měřených výsledků se používají referenční (stupňové) měrky, vyrobené 
z měřeného materiálu – viz obr.1.4.1.6. 
 

� Nastavení zesílení – prostř. tzv. atenuátoru (speciální zařízení na přesné nebo 
regulovatelné zeslabení signálu). Při správném nastavení časové základny má 
být výška ech v rozsahu 1/5 až 4/5 výšky displeje přístroje, přičemž atenuátor 
musí mít dostatečnou rezervu (alespoň 30 dB) pro další měření. 

[39], [43]  

 
 

Obr.1.4.1.6:  Příklad referenční stupňovité měrky. [43] 
 

Nejdůležitější vlivy na UZ strukturoskopická měření: 
 

� Druh zkoušeného materiálu – viz předch., každý materiál vykazuje jiné 
akustické vlastnosti. V případě grafitických litin má výrazný vliv především tvar 
grafitu a tepelné zpracování (jiná rychlost šíření ve F, P, M, B matrici…). Druh 
materiálu ovlivňuje volbu zkušební frekvence. 
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� Geometrický tvar zkoušeného materiálu. Při měření UZ se projevuje 
geometrický tvar součásti jak v možnostech dosažení dobré akustické vazby, 
tak i ve způsobu vyhodnocení tak, že tuto zkoušku nelze mnohdy vůbec 
provést. Při měření na válcových plochách je nutno počítat s vyšším zesílením 
vzhledem k poloměru zakřivení měřené plochy. Měření příliš tvarových součástí 
vyžaduje zpravidla speciální vybavení, zvláště pak speciální sondy nebo 
alespoň upravené sondy (za použití různých přizpůsobovacích členů). Při 
měření tvarů se využívá i různých druhů vln. 

 
� Povrch zkoušeného výrobku. Před měřením musí být z povrchu součásti 

v místech určených k měření odstraněny mechanické nečistoty, volné okuje a 
vrstvy nepřilnutých nátěrů. Drsnost povrchu pak ovlivňuje volbu akustické 
vazby. 

 
� Vady materiálu. Jestliže UZ tloušťkoměr během série měření náhle zobrazí 

hodnotu tloušťky výrazně menší, než se předpokládá, mohou být příčinou 
výrazné změny tloušťky vnitřní vady v materiálu V takovém případě je nutné u 
výrobku provést kontrolu univerzálním ultrazvukovým přístrojem, případně jinou 
NDT metodou, aby se zjistila příčina náhlé a nepředpokládané změny tloušťky. 

 
�  Vliv technologie výroby. Technologie výroby součásti výrazně ovlivňuje 

strukturu a tedy i ultrazvuková měření. Pro tvářené výrobky je charakteristická 
textura (orientace zrn ve směru tváření). Směru tváření je třeba přizpůsobit i 
směr zkoušení a volbu UZ vln. Výhodou tvářených výrobků je jemnozrnná 
struktura, díky které jsou výrobky pro UZ vlny dobře průchodné (lze tedy použít 
např. vyšší frekvenci sondy). Při UZ měření odlitků je třeba brát v úvahu, že 
jejich struktura bývá často tak hrubozrnná, že ztěžuje a někdy i zabraňuje 
průchodu UZ vln. Dále se v odlitcích vyskytuje značné množství strukturních 
nehomogenit (vlivem usměrněného tuhnutí, odmíšení), prostorových vad 
(mnohdy s velmi členitým povrchem, např. staženiny, vměstky) i plošných vad 
(trhliny). Z těchto důvodů je lépe příp. měření provádět v několika směrech 
(nejčastěji ve dvou směrech na sebe kolmých). Nesnáze způsobuje též kvalita 
povrchu odlitků, který bývá nutno upravovat na přijatelnou drsnost podle použité 
akustické vazby. 

 
� Vliv mechanického napětí. Mechanické napětí ovlivňuje šíření UZ vln v tuhých 

prostředích, a to se projevuje především na změně rychlosti šíření (před. cT). 
 

� Vliv teploty. Kolísání teploty ovlivňuje hodnotu rychlosti UZ vln v materiálu, 
dráhu UZ svazku a rovněž kalibraci nulového bodu UZ sondy. Proto se má 
jakákoli kalibrace provádět přímo na místě měření a pomocí měrek, které mají 
stejnou teplotu jako zkoušený materiál. Teplotní použitelnost běžných sond je 
cca do 60°C.  

[39], [43] 
 
1.4.2 Magnetická strukturoskopie litin 
 
    Magnetické strukturoskopické metody jsou založeny na využití souvislosti mezi 
magnetickými vlastnostmi a strukturně mechanickým stavem materiálu. V řadě 
případů  lze   totiž  použít  pro  kontrolu  tepelného  zpracování,   chemického  složení, 
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mechanického pnutí, hloubky povrchové vrstvy apod. nepřímý postup a to měření 
vybraného magnetického parametru hysterezní smy čky , který koresponduje se 
sledovanou vlastností kontrolované součásti. Experimentálně je ověřeno, že 
hysterezní smyčka s jejími charakteristickými parametry tj. koercitivní silou Hc 
remanentní  indukcí Br,  indukcí  nasycení Bs,  měrnými  (hysterezními)  ztrátami PH,  
úměrnými ploše hysterezní smyčky, často velmi citlivě reaguje na mechanické 
vlastnosti, často s rozlišitelností větší, než lze dosáhnout klasickými mechanickými 
zkouškami. Informaci o hysterezní smyčce a jejích parametrech lze získat buď přímým 
měřením, nebo jejím nepřímým projevem na indukovaném napětí v měřící cívce 
snímací jednotky.  V prvním případě se při kontrole používá stejnosměrné nebo 
pomalu se měnící excitační magnetické pole. Tyto metody lze označit jako 
magnetické strukturoskopické metody. V druhém případě je používán proud 
střídavý, magnetické pole je časově proměnné, základ je shodný s metodou vířivých 
proudů, pouze se liší použitým kmitočtem – metody se označují jako 
elektromagnetické strukturoskopické metody. [9] 

 
Mezi magnetické strukturoskopické metody patří i tzv. magnetická impulsní 

kontrola, známá již cca 40 let, která byla kromě ČR (metoda magnetické skvrny – 
přístroje REMAG, DOMENA) vyvíjena také v Bělorusku (přístroje IMPOK, IMA) a 
posléze našla aplikační rozšíření i v Rusku, na Slovensku, na Ukrajině či v Německu – 
viz [36], [55], [56], [88]. 
 
Interakce feromagnetické struktury s magnetickým po lem 
 
   Charakteristikou feromagnetických ocelí a litin jsou bloky stejně orientovaných 
atomů - takzvané domény, které tvoří subzrna krystalické struktury. Polarizací vnějším 
magnetickým polem dochází u domén se shodnou a blízkou polarizací s vnějším 
polem k růstu posunem Blochových zón, nebo ke skokovým změnám polarizace 
Barkhausenovými přeskoky. Po zániku vnějšího magnetického pole H0 se nevrátí 
všechny domény do původního stavu. Vzniká remanentní polarizace Ir. Zmagnetované 
místo má vlastní magnetické pole o intenzitě Hr. Vratným změnám brání atomy vázané 
v molekulách, atomární pnutí a mřížkové poruchy. Proto složky, které obsahují 
karbidy, martenzit, dislokace a hranice zrn vykazují vysokou hodnotu Ir.  
 

 
 

Obr.1.4.2.1 : Interakce feromagnetické struktury s magnetickým polem. [36] 
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Vztah pro výpočet intenzity zbytkového magnetického pole je: 

 

[ ]H H
N I

A mr
r= − ⋅ ⋅ −

0
1

µ
   (1.4.2.1) 

 

H velikost remanentního magnetického pole H velikost magnetizačního pulsu N demagnetizační činitel

I remanentní polarizace permeabilita
r

r

... _ _ _ ; ... _ _ ; ... _ ;

... _ ; ...
0

µ
 

 
Tzv. demagnetizační činitel N charakterizuje geometrické poměry rozhraní 

feromagnetika. Extrémy hodnot N (0;1) přísluší tenké desce či štíhlé tyči, resp. 
poloprostoru z feromagnetika. Jestliže se měří na površích, demagnetizační činitel je 
velký. [36] 

 
Hysterezní smyčka v sobě promítá chování magnetických domén při 

magnetování. Jak již bylo uvedeno, hysterezní smyčka s jejími charakteristickými 
parametry citlivě reaguje na některou mechanickou vlastnost, jako je tvrdost nebo 
pevnost1. [36], [48] 

 
1 U ocelí se koercitivní síla a hysterezní ztráta zvyšují a permeabilita se snižuje s rostoucím obsahem 
uhlíku. Tyto účinky se přičítají zvýšenému vyplnění Blochových stěn v doménové struktuře částicemi 
karbidů. Vzorkům s lamelárním perlitem náleží vyšší koercitivní síla než vzorkům s karbidy z malých 
kuliček.  (Destičky - lamely  perlitu, totiž více brzdí pohyb Blochovy stěny, než kuličky.) V eutektoidní  
oceli má  perlitická  mikrostruktura nejmenší koercitivní síly, nejmenší hysterezní ztráty a největší 
počáteční permeabilitu. Martenzit má největší koercitivní sílu, největší hysterezní ztráty a nejmenší 
počáteční permeabilitu. Bainitickým strukturám přísluší střední hodnoty pro všechny tři parametry. 
Koercitivní síla se zvětšuje s druhou odmocninou hustoty překážek, jako jsou dislokace. (Tento vztah se 
však neukázal jako univerzální, neboť jeho jednoduchost nebere v úvahu strukturu a rozdělení 
dislokací.)  [36], [48] 
 

Magnetická reakce feromagnetických materiálů se může změnit přítomností 
mikrostrukturních a kompozitních defektů, jako jsou dutiny, trhliny, neferomagnetické 
vměstky (př. grafit v litinách), nebo nečistoty ovlivňující mobilitu Blochovy stěny během 
magnetizace.2 [36], [48] 
 
2 Energie Blochovy stěny je snižována nemagnetickou oblastí a jsou produkovány vedlejší domény 
měnící magnetostatickou energii domény. Energie domény může být vměstkem snížena, protože je 
zmenšena plocha Blochovy stěny a sníží se i povrchová energie stěny. Stěna je bržděna v dalším 
pohybu, dokud použité magnetické pole nezesílí. Záleží především na poměru velikosti inkluzí a 
doménových stěn (b ...velikost domén, d…velikost inkluzí). Jeli d>>b, tvoří se na inkluzi samostatné 
domény. Maximum koercitivity Hc nastává při b=d. S odlišností d a b koercitivita Hc klesá. Velké 
nemagnetické oblasti ve feromagnetickém materiálu tíhnou ke zvýšení koercitivní síly a snižují 
počáteční permeabilitu tím, že se bude zvyšovat magnetostatická energie. Malé nemagnetické fáze, 
jako jsou precipitáty tuhé fáze nebo karbidy rovněž budou mít tendenci ke zvyšování koercitivní síly a 
počáteční permeability snížením povrchové energie Blochových stěn. Maxima permeability litin a to 600 
pro LKG a 150 pro LLG se dosahuje při intenzitě pole H0 asi 10 A/cm (1000 A/m). [36], [48] 
 
Princip metody magnetické skvrny 
 

Jak již bylo uvedeno, řada feromagnetických materiálů vykazuje velmi dobrou 
závislost mezi mechanickými vlastnostmi (před. tvrdostí) a koercitivitou, kterou je 
možno využít ke kontrolním účelům. Měření koercitivity však není jednoduché a 
v provozní praxi se nevyužívá. Na koercitivitu (Hc) zkoušeného výrobku lze však 
usuzovat z hodnoty remanence (Br), a proto je za určitých předpokladů možno 
nahradit měření koercitivity měřením remanence, které je podstatně jednodušší.  
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Vychází-li se z předpokladu, že zkoušené předměty mají zpravidla velký 
demagnetizační činitel, dojde ke snížení strmosti hysterezní smyčky (viz obr.1.4.2.2.). 
Smyčka přechází z původního tvaru  na tvar nový , kde je relace mezi koercitivitou a 
remanencí lineární – ve druhém kvadrantu souřadného systému tvoří její větev 
přeponu pravoúhlého trojúhelníka, jehož odvěsnami je remanence a koercitivita. Je 
patrné, že při změně koercitivity se mění úměrně i hodnota remanence (viz podobnost 
trojúhelníků) – za těchto podmínek lze na koercitivitu usuzovat z hodnoty remanence. 
Měření remanence lze jednoduše provést měřením pole v okolí zkoušeného 
předmětu, který byl předtím zmagnetován do nasycení. [39] 

 

 
 

Obr.1.4.2.2 : Linearizace průběhu hysterezní smyčky v druhém kvadrantu. [36] 

 
Princip metody magnetické skvrny tkví v tom, že se u zkoušeného objektu 

vytvo ří pomocí p říložné magnetiza ční cívky na povrchu magnetická skvrna – 
„bodový pól“. Po zániku proudového pulzu3 v magnetizační cívce se citlivými snímači 
měří remanentní magnetické pole Hr u povrchu vzorku. Tvar proudového pulsu 
vedený do cívky, případně jejich přesně definovaný sled definuje tok parazitních 
vířivých proudů a strukturně selektivní citlivost metody. Metody používané v Rusku a 
České Republice se odlišují právě v charakteristikách magnetizace, a tím i v cíli 
aplikací. [34], [36] 
 
3 Přítomnost permanentního magnetu by působila rušivě na sondy, proto je výhodnější generovat 
magnetovací pole proudovým pulsem do magnetizační cívky snímače. Tento puls lze vytvořit buď 
vybitím kondenzátoru do cívky snímače, nebo jej lze vygenerovat programovatelným proudovým 
zdrojem. [9] 
 

Příspěvek jednotlivých zrn feromagnetika k výsledné hodnotě Hr závisí na 
stínícím efektu a na vzdálenosti domén od snímače. S hloubkou průniku 
magnetizačního pole klesá vliv jednotlivých zrn na Hr. Snímačem Hr může být Hallova 
nebo Försterova sonda. Sondy jsou diferenciálně zapojeny a měří gradient 
tangenciální nebo normálové složky pole. Pro strukturoskopii se obvykle využívá 
normálová složka Hrn (resp. gradient normálové složky ∇Hrn), která je k měřenému 
povrchu kolmá. Pro ilustraci - obr. 1.4.2.4. ukazuje topografii intenzity remanentního 
pole pod magnetizační cívkou přístroje DOMENA B3. Strukturoskopy se nastavují 
podle magneticky tvrdého etalonu nebo normálu intenzity pole H. Kvantifikace 
strukturních složek (např. perlitu) nebo tvrdosti HB se získává lineární regresní 
analýzou (viz 1.4.2.2). [34], [36] 
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Obr.1.4.2.3:  Princip měření metodou magnetické skvrny. [36] 
 

 
 

Obr.1.4.2.4:  Metoda magnetické skvrny; a)průběh Hrt, b)průběh Hrn.  [48] 
 
   Jak již bylo zmíněno, velikost zm ěřené intenzity remanentního 
magnetického pole Hr (také se použ. označ. M [A/m] – remanentní magnetizace) 
souvisí se strukturou - matricí m ěřeného odlitku.  Vzájemný vztah mezi sledovanou 
veličinou a změřenou intenzitou magnetického pole je nutno experimentálně 
vysledovat a pak zkalibrovat přístroj. Metodou magnetického bodového pólu lze 
s určitou přesností měřit na feromagnetických materiálech tvrdost, pevnost nebo 
hloubku prokalení . Bylo zjištěno, že opakovanou magnetizací lze za určitých 
podmínek dokonce identifikovat strukturu matrice . Úspěšně lze také měřit hloubku 
oduhli čení.  Také je možné orientačně určit typ grafitu, neboť hodnota Hr roste se 
štíhlostí l/d útvarů grafitu. Metoda byla s úspěchem aplikována na výrobky z ocelí i 
litin, nejběžnější je využití pro mezioperační kontrolu odlitků – především 
prostřednictvím měření HB. [34], [36], [39], [40] 
 
Omezení p ři měření metodou magnetické skvrny 
 
1) Vliv povrchu  - V technické praxi se setkáváme s nutností měření metodou 
magnetického bodového pólu na součásti zkorodované či okujené. Měření metodou 
magnetické skvrny vykazuje dostatečnou přesnost i přes neupravené povrchy odlitků, 
příp. nátěry apod. Oxidy Fe však vykazují silnou magnetickou remanenci. 
Experimentálně bylo zjištěno, že povrchy po žíhání do 630 °C nevadí, ale p ři vyšších 
teplotách TZ (př. po austenitizaci) a po vytlučení odlitku z formy je nutno povrch před 
měřením otryskat. Otryskané odlitky skladované i dlouhou dobu venku nemusí být 
před měřením znovu otryskávány – atmosférická koroze nemá významný vliv. Naopak 
po působení agresivního prostředí se zvýšenými hodnotami oxidu siřičitého a teploty 
je nutno součást očistit, jinak by bylo měření znehodnoceno. [89] 

64 



2) Vliv nehomogenit  – Do hloubky 0,5 mm pod povrchem silně ovlivní hodnotu Hr (o 
desítky %) výskyt malé podpovrchové dutiny (o rozměrech v řádu mm). Malé dutiny, 
které se vyskytují ve větší hloubce, než 2,7 mm pod povrchem, již Hr neovlivňují. 
S rostoucím magnetizačním pulsem se tento vliv zmenšuje. [36] 
 
3) Tvar sou části  – Kalibrace přístroje platí vždy jen pro daný předmět. Při měření je 
nutné, aby osa sondy byla umístěna kolmo na povrch zkoušeného materiálu. 
V případě tvarových povrchů (např. kruhové tyče) je nutné měřit s pomocí vodícího 
přípravku nebo upravenou sondou (tvarové čelo). Vyduté plochy je také možno měřit 
s pomocí speciálně vyvinuté sondy s pružně výsuvným Hallovým snímačem (UV 
22605 z 22.8.2011). S rostoucí křivostí měřené plochy pod snímačem narůstá hodnota 
Hr. Pro menší poloměry je nutno pro každou hodnotu poloměru stanovit materiálové 
konstanty (A, B) zvlášť. Speciálně pro měření na válcových plochách pak byly v rámci 
disertační práce [70] stanoveny korekce měření pro tyče o průměru D – viz vztah 
(1.4.2.2.). [34], [36], [68], [70] 

 
[ ]162,13,1097 −− ⋅⋅−= mADHrHr Dplocha  (1.4.2.2)  

 

Hrplocha...hodnota zbytkového magnetismu měřeného na rovné ploše, HrD...hodnota zbytkového 

magnetismu měřeného na válcové ploše, D...průměr válcové tyče 

 
 4) Stínící faktor  - Výsledná hodnota měřené veličiny Hr se skládá z jednotlivých 
příspěvků domén dHr struktury feromagnetika uložených v různých hloubkách pod 
povrchem od snímače Hr. Příspěvek hlouběji položených domén snižuje tzv. stínící 
faktor s (viz 1.4.2.3). [36], [69]  

Hr s dHri i= ⋅∑  (1.4.2.3) 

Hr...hodnota zbytkového magnetismu, dHr...přírůstek zbytkového magnetismu, s...stínící faktor  

 
5) Vliv tlouš ťky st ěny, okrajový efekt  
 
S hloubkou průniku magnetizačního pole klesá vliv jednotlivých zrn na Hr.  
 
- V praxi u litin je to do hloubky cca 15 mm (Lkri). V tenčích stěnách se pak energie 

pulzu soustředí do menšího objemu zrn. Hodnota Hr do hodnoty Lkri roste podle 
experimentálně stanoveného modelu (1.4.2.4). Průběh je znázorněn na obr. 
1.4.2.5 - s poklesem síly stěny pod 15 mm Hr exponenciálně roste (resp. s rostoucí 
tloušťkou stěny od cca 0,5 až do 15 mm hodnota Hr ostře exponenciálně klesá) 
Nad 15 mm zůstává Hr prakticky beze změny. Z obr. je také vidět, že vliv tloušťky 
stěny L litiny na intenzitu pole Hr nezávisí příliš na matrici litin. [36] 
 

( )181 91,2 +⋅⋅= −LHrHr kriL   (1.4.2.4) 
 

- U všech měřených materiálů dochází v intervalu tlouštěk 0,1 mm až 4 mm 
k neustálému nárůstu hodnot Hr  (resp. relativních přírůstků až k 1500%) 

 
- Okrajový efekt - u ocelových plechů pro sondu průměru 21 mm dovoluje měřit bez 

významné odchylky 18 mm od osy snímače (tj. okraj snímače musí být min. 3 mm 
od okraje plechu, aby změna Hr dosahovala max. 5% - přípustná mez). 

[34], [36], [39] 
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Obr.1.4.2.5: Závislost relativní změny Hr (%M) na tloušťce stěny litinového odlitku. [36] 
 
6) Vliv neferomagnetických složek – Např. litiny tvoří diamagnetický grafit rozptýlený 
ve feromagnetické matrici, který zvyšuje hodnotu Hr. Jedná se o paradoxon tenkých 
vrstev feromagnetik, oddělených magnetickou izolací. Při konstantní matrici (Ir=konst) 
a různých tvarech grafitu v matrici vyloučených se hodnota Hr mění. Roste se štíhlostí 
l/d útvarů grafitu. Tvar grafitu tedy mění také stínící efekt s. [70] 
 
7) Stav magnetovaného materiálu  -  Nebyl-li feromagnetický materiál před měřením 
magnetován (je v panenském stavu), bude změřená hodnota po prvním magnetování 
větší, než další hodnoty při opakovaném měření. Velikost hodnoty se ustaluje až po 4. 
až 6. magnetování. [36], [69] 
 
8) Stupeň magnetizace  – Velikost zbytkového magnetismu závisí krom stavu 
magnetovaného materiálu také na použitém stupni magnetizace, tj. na intenzitě 
vnějšího magnetického pole, vytvořeného cívkou. To lze v případě použitého 
strukturoskopu DOMENA číselně charakterizovat např. pomocí napětí, z kterého se 
vybíjí kondenzátor do cívky. Strukturoskop používá 8 stupňů magnetizace M1 – M8, 
kde M1 odpovídá cca 6V, M8 cca 24 V. Intenzita vnějšího magnetického pole H0 je  
ale dána především druhem materiálu. Řádově se její velikost pohybuje v kA/m. 
S rostoucí intenzitou roste přesnost měření. 
 
9) Teplota  – Bylo prokázáno, že teploty mimo interval cca 0-40 °C mají zna čný vliv na 
výslednou hodnotu Hr. Je to způsobeno konstrukcí Hallova snímače, jenž měří Hr, 
který je vyroben z polovodičů (Si, Ge). Ty vykazují exponenciální závislost odporu na 
teplotě. Především při vyšších teplotách může být odchylka měření až 35% ! Je proto 
třeba dbát na teplotu předmětů, které jsou měřeny (rozpálené/vymrzlé odlitky) a 
zamezit také např. nežádoucímu vyhřátí sondy, jež je způsobeno průchodem proudu 
cívkou při opakovaných měřeních – např. upravit režim měření. Částečně pak lze 
odchylku zmenšit i kalibrací přístroje po jeho temperování. [36] 
 
10) Stabilita m ěření Hr   
 
- Časová stabilita magnetické skvrny v silné stěně – hodnoty Hr poklesnou za 5 

minut max. o 2%.  
 
- Relativní změnu 5% Hr mohou způsobit rušivá pole nad 200 A/m při magnetizaci 

M5.  
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- Oddálení sondy od povrchu feromagnetika do 0,3 mm působí pokles do 5% Hr. 
Oddálení působí stejný relativní pokles jak na tenké, tak na silné desce i pro různé 
magnetizace. [36] 

 
11) Vliv chemického složení  – Z legur používaných pro litiny nejvíce mění hodnotu 
Hr obsah Cu – hodnotu výrazně zvyšuje v množstvích nad 0,4% [36] 
 
12) Vliv mikrostruktury  matrice  – Matrice litin mohou mít celou řadu struktur (ferit, 
perlit, ledeburit, martenzit, sorbit, bainit) a jejich modifikací. Hodnoty Hr [A/m] 
některých odlišných typů struktur jsou shodné (např. ledeburit – perlit). S rostoucí 
pevností a tvrdostí nemusí být závislosti monotónní (např. martenzit  má nižší hodnotu 
Hr než sorbit). V [36] bylo zjištěno, že bainitická struktura po izotermickém kalení 
významn ě zvyšuje Hr oproti základnímu stavu (F, F/P) - viz obr.1.4.2.6.  
 

 
 

Obr.1.4.2.6:  Průběh zbytkového magnetismu pro některé typy mikrostruktur litin a různé 
stupně magnetizace. Měřeno přístrojem REMAG 1; TL – tvrárná litina, ŠL – šedá litina.[36] 

 
 Kvantifikace vlivů stanovuje meze využití, optimalizaci a korekce aplikací. 
Umožňuje vyhnout se provozním selháním metody. 
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Zařízení pro m ěření metodou magnetické skvrny 
 
   Pro měření metodou magnetické skvrny jsou v současné době v ČR používány 
přístroje řady DOMENA, komerčně vyráběné společností ELKOSO s.r.o v Brně. 
Vyrábí se od r. 1993. Řada DOMENA nahradila předchozí přístroje s označením 
REMAG, od nichž se liší způsobem magnetizace, měřením Hrn, a mobilitou. Přístroje 
REMAG 1 a 2 vyráběl v letech 1985 – 1990 SVÚM Slévárenský v Brně. 
 

Přístroje řady DOMENA jsou přenosné akumulátorové přístroje (viz obr.1.4.2.6) 
s taktem měření 3-5 sekund. V běžném režimu jsou schopny na jedno nabití provést 
minimálně 600 měření. Magnetizace se provádí třemi výboji 20 mF kondenzátoru 
(nabitý na volitelné napětí) v opačných polaritách. Hr se měří Hallovým snímačem po 
odeznění druhého a třetího výboje. Výsledná číslice na displeji přístroje ukazuje 
součet absolutních hodnot obou měření (viz 1.4.2.5). [49] 

 

32 nnn HrHrHr +=   (1.4.2.5) 

 

 
 

Obr.1.4.2.6:  Zařízení pro měření metodou magnetické skvrny; a)strukturoskop REMAG 1, 
b)strukturoskop DOMENA B2, c)strukturoskop DOMENA B3,  d)principielní uspořádání, 

e)schema příložné sondy, f)přejímka hlav válců z LLG [34], [36], [46] 
 
Prvním představitelem řady byla DOMENA B1, vyrobená pro strojírnu POLDI 

Kladno ke kontrole hloubky prokalení čepů klikových hřídelí. Následné přístroje  
DOMENA B2 a DOMENA B3 byly již vybaveny lineární regresní analýzou, takže 
ukazovaly přímo měřenou hodnotu příslušné veličiny. Používají se ve slévárnách litin a 
ocelí v ČR především na měření tvrdosti HB.  V současné  době je  vyvíjena DOMENA 
PROMAG, u níž bude možno programovat tvar a sled magnetizačních pulzů (např. 
umožní odbourání vlivu předchozí magnetizace vzorku na výsledky měření). Dále je 
vyvíjen strukturoskop DOMENA ∇Hr s programovatelnou stabilní magnetizací a 
dvougradientovým snímačem složek Hr a také DOMENA 4 (DOMENA laser) na 
základě objednávky TOS Varnsdorf, ve smyslu výsledků společného výzkumu, jež 
však zatím nejsou určeny k publikaci. [49], [94] 
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Určení vzájemného vztahu mezi sledovanou veli činou a zm ěřenou intenzitou 
magnetického pole – aplikace pro strukturoskopy DOM ENA 
 
   Přístroje DOMENA ukazují poměrné číslo M [A/m] , které je úměrné intenzitě 
zbytkového magnetického pole Hr [A/m] po předchozím zmagnetování vzorku.   
 

Před každým měřením i v jeho průběhu je třeba dbát na kalibrování přístroje na 
hodnotu M0 kalibračního kamene. V současné době se k přístrojům DOMENA 
dodávají kalibrační kameny z CuAlFe, bronzu nebo Ni-Resistu – tyto materiály 
vykazují stabilní a dostatečně vysoké hodnoty Hr při opakování měření. [91] 
 

Postup je následovný:  Nazvěme sledovanou veličinu S. Získáme soubor 
vzorků o různé velikosti S takové, aby bohatě překryly oblast možných S od minimální 
hodnoty  S0 po maximální hodnotu Sn (př. S0, S1, S2, S3, …, Sn). Tyto vzorky změříme 
přístrojem DOMENA při vhodně nastavených parametrech (režim měření - L/LL, 
stupeň magnetizace 1-8), čímž získáme soubor výsledků M0 až Mn. Pro vzájemný 
vztah mezi sledovanou veličinou S a změřenou intenzitou magnetického pole platí 
tento obecný vztah: 

S M A B= ⋅ +    (1.4.2.6) 
 
   Pro nastavení přístroje je z naměřených závislostí mezi M a S třeba určit 
materiálové konstanty A a B - buď metodou nejmenších čtverců, grafickou metodou 
nebo lineární regresí (zde navíc získáme i hodnotu korelačního koeficientu K, 
smysluplné měření vyžaduje K vyšší jak 0,9). Po zadání konstant A,B do paměti 
přístroje je již možné přímo měřit sledovanou veličinu na daném materiálu. [34], [36], 
[39], [40] 
 
Možnosti m ěření metodou magnetické skvrny 
 
1) Měření tvrdosti  
 
  Určování tvrdosti HB metodou magnetické skvrny se řídí dle vztahu: 
 

[ ]HB M A B= ⋅ + −    (1.4.2.7) 
 

Vztah (1.4.2.7) platí pro měřené tloušťky nad 15 mm. Převodní vztah mezi 
remanencí a tvrdostí pro měření na tenké stěně je dán: 

 

B
La

MA
HB

b
L +

+
⋅= − 1.

  (1.4.2.8) 

 
HB je tzv. magnetická tvrdost, A a B jsou materiálové konstanty, získané lineární regresí 
z experimentálních měření M a HB. ML je remanence pro danou tloušťku stěny a L je tloušťka stěny. 
 
   Touto metodou lze spolehlivě měřit např. i HB tenkostěnných odlitků, kde nelze 
použít tvrdoměr. Je však mj. třeba stanovit charakteristiku sondy (růst M s poklesem 
síly stěny) a stanovit intervaly tlouštěk stěn, pro něž platí určité hodnoty A a B. 
Závislost (1.4.2.7) se v praxi používá např. pro stanovování podílu perlitu, resp. feritu 
ve struktuře. Lamelární perlit kovové matrice je magneticky tvrdší než ferit. Po 
zmagnetování si udrží intenzivnější zbytkové magnetické pole – vyšší hodnotu M 
[A/m]. [34], [36], [39], [40] 

69 



2) Měření pevnosti  
 
  Na souboru odlitků nebo zkušebních Y bloků se provede na vhodném místě 
měření M [A/m]. Soubor by měl obsahovat i mimotolerantní hodnoty Rm. Poté se 
z příslušné  části  odlitků  nebo Y bloků vypreparují zkušební tyče pro zkoušku tahem, 
z kterých se přetržením získají skutečné hodnoty meze pevnosti Rm a meze kluzu 
Rp0,2. Po určení konstant A a B lze pak dosadit do vztahu: 
 

[ ]Rm M A B MPa= ⋅ +   (1.4.2.9)   nebo  [ ]Rp M A B MPa0 2, = ⋅ +   (1.4.2.10) 
 

Magnetické měření Rm či Rp0,2 lze uplatnit pouze v případě, kdy je zaručeno 
konstantní vyloučení grafitu. [34], [36], [39], [40] 

 
3) Měření hloubky prokalení  
   

K měření hloubky prokalení HL se využívá té skutečnosti, že martenzitická 
struktura tvořící tvrdou vrstvu od 1 do 5 mm má nižší remanentní magnetismus, 
zatímco základní měkký materiál se sorbitickou strukturou má remanentní 
magnetismus vyšší.  

 
Magnetizuje-li se zvolené místo na zakalené součásti, zmagnetizují se obě 

struktury a každá má svůj podíl na velikosti změřené intenzity magnetického pole. 
Bude-li tvrdá vrstva slabá (1-2 mm), bude podíl na intenzitě magnetického pole od 
podkladové  struktury   velký   a  výsledná   změřená   hodnota  bude  tomu odpovídat. 
Bude-li tvrdá vrstva silná (3-5 mm), bude podíl podkladové vrstvy značně zeslaben a 
výsledná změřená hodnota bude nižší. Při dalším zvětšování hloubky tvrdé vrstvy se 
změřená hodnota již nebude snižovat, protože podkladová struktura se na velikosti 
intenzity magnetického pole přestane uplatňovat – bude již daleko, mimo dosah 
magnetování. To lze upravit dalším zvýšením stupně magnetizace. Naopak bude-li 
magnetizace příliš velká, nebude možné rozeznat tenčí vrstvy. Proto je nutné při 
kalibraci zjistit vhodnou velikost magnetizace tak, aby rozlišovací schopnost byla pro 
rozhodující sílu vrstvy největší.  
 

[ ]HL M A B mm= ⋅ +  (1.4.2.11) 
 

Po stanovení konstant A a B je nutno mít k dispozici součást bez kalené vrstvy 
(HL=0) a s alespoň dvěma různými hloubkami prokalení při minimální a maximální 
hodnotě HL. [34], [36], [39], [40] 
 
4) Identifikace struktury opakovanou magnetizací  
 
  Metoda magnetické skvrny na diagnostiku struktur feromagnetických materiálů 
není zatím rozšířena. Bylo úspěšně testováno použití u ocelí – viz např. [69]. Aplikací 
na litiny se mj. zabývá tato práce. 
 

Slitiny Fe-C mohou mít celou řadu struktur (ferit, perlit, ledeburit, martenzit, 
sorbit, bainit) a jejich modifikací. Hodnoty Hr [A/m] některých odlišných typů struktur 
jsou shodné (např. ledeburit – perlit). S rostoucí pevností a tvrdostí nemusí být 
závislosti  monotónní  (např. již zmiňovaný martenzit má nižší hodnotu Hr než sorbit). 
Nelze tedy jednoznačně usuzovat na strukturu materiálu jen na základě jednoho údaje 
Hr. Struktura se běžně identifikuje „nepřímo“ prostř. měření HB či Rm aj. (viz výše). 
Jediným postupem, jak lze některé fáze v materiálu identifikovat přímo podle hodnoty  
 

70 



Hr, je využítí opakované magnetizace. Jak již bylo uvedeno, při opakovaném měření 
z panenského stavu na identickém místě hodnota Hr vždy klesá. Rozdíl mezi prvním a 
druhým měřením Hr se liší podle typu struktury. Vysoký rozdíl v hodnotách Hr mezi 
měřením panenského stavu a opakovaným měřením mají kalené struktury (50-100 
A/m), nízký pak žíhané struktury v rovnovážném stavu (cca 10 A/m). V rozdílech 
naměřených hodnot je odraženo mikrostrukturní pnutí. Hodnota Hr se ustaluje po 4. až 
6. měření. Při měření jakékoli veličiny je tedy nutné přizpůsobit postup měření tomuto 
jevu a při vyhodnocování výsledků posuzovat adekvátní hodnoty Hr. 
 

Postup měření je následovný. Magneticky neovlivněný (panenský) vzorek 
materiálu je proměřen dvakrát za sebou na stejném místě magnetizací M3. Po každé 
dvojici měření je třeba znovu přeměřit cejchovní kámen aby se zaznamenala případná 
odchylka měření způsobená např. teplotními vlivy. Z naměřených hodnot Hr1 a Hr2 se 
vypočte rozdíl dHr, jenž poskytuje informaci o struktuře.  [34], [36], [68], [69] 
 
5) Detekce a m ěření hloubky oduhli čení 
 

Při jakémkoli procesu spojeném s vysokou teplotou (odlévání, tváření, tepelné 
nebo  chemicko - tepelné  zpracování)  dochází  vždy  k  žádoucímu  či  nežádoucímu  
ovlivnění povrchových vrstev. Jedním z nich je oduhličení. Řízené oduhličení je v 
některých případech (např. vysokolegované oceli) považováno za žádoucí, často 
ovšem  vzniká  coby škodlivý vedlejší efekt.  Oduhličení  konstrukčních slitin  železa  je 
důsledkem tepelné oxidace povrchu. Na povrchu se vytvářejí vrstvy oxidů Fe2O3, 
Fe3O4 a FeO a pod nimi vrstva ochuzená o uhlík. Vrstvy oxidů se zpravidla odstraňují  
tryskáním nebo mořením, vrstva oduhličení pak obráběním. Tato vrstva má negativní 
vliv především na únavovou pevnost a životnost součástí, neboť míra odolnosti vůči 
únavovému porušení vychází hlavně ze stavu povrchu. „Neřízená“ oduhličená vrstva 
se totiž vyznačuje právě nekvalitním povrchem, špatnými mechanickými vlastnostmi v 
porovnání se základním materiálem (měkký ferit) a její tloušťka může dosáhnout 
řádově až mm – hloubka oduhličení roste především s teplotou a dobou expozice 
v oxidační atmosféře, neboť se jedná o difuzní proces. [32], [40] 
 

Dle ČSN 42 0496 se hloubka oduhličení stanovuje metalograficky na vzorku v 
dodaném stavu. Kalené a za studena tvářené výrobky se musí před stanovením 
hloubky oduhličení normalizačně vyžíhat. V oduhličené vrstvě se pak rozlišují dvě 
pásma – pásmo úplného oduhličení, tvořené pouze feritem a pásmo částečného 
oduhličení, jímž je přechod od struktury feritu k základní struktuře kovu. Za hloubku 
oduhličení se považuje největší hloubka úplně oduhličené nebo největší hloubka 
celkově oduhličené vrstvy (úplné + částečné). Obvykle se měří při 100 násobném 
zvětšení a vyjadřuje se v µm. [32] 

 
Měření oduhličení metodou magnetické skvrny bylo již s úspěchem testováno 

na ocelích – viz [40]. Při měření oduhličení metodou magnetické skvrny je 
z uvedených vlivů na měření třeba brát v potaz především výskyt oxidů na povrchu 
součásti.  Oduhličená feritická vrstva totiž při měření snižuje hodnotu Hr, vrstva oxidů 
naopak hodnotu Hr zvyšuje a tím znesnadňuje identifikaci oduhličení. Zatímco tenká 
vrstva oxidů v řádu do 10x µm nemá prakticky vliv, silné vrstvy v řádu 0,1x mm mohou 
až zněkolikanásobit hodnotu Hr. Je proto velmi důležité, aby byly odlitky před měřením 
dobře otryskány. Je však třeba vyvarovat se zbytkovému tlakovému napětí, které by 
mohlo být příliš intenzivním tryskáním do povrchu vneseno  (až ve -100x MPa),  neboť 
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tato napětí rovněž významně zvyšují „magnetickou tvrdost“ – průběh Hr ve vztahu 
k hloubce oduhličení pak není monotónní, při větších hloubkách oduhličení může vliv 
stavu povrchu (oxidy nebo tlaková napětí) dominovat nad „magnetickou měkkostí“ 
oduhličené vrstvy. Tryskání (ve smyslu čištění povrchu) navíc nebývá rovnoměrné, 
takže i příp. vnesené tlakové napětí nebude rozloženo rovnoměrně a bude tak ještě 
snižovat citlivost měření (i tak ale např. pískování vnáší do povrchu 10x menší pnutí 
než třeba kuličkování). [4], [5] 

 
Další předpokládanou skutečností při měření oduhličení je, že budou měřeny 

vzorky těsně po TZ, při kterém byla překročena Curieho teplota – budou v tzv. 
magneticky panenském stavu. Je tedy nutné počítat s tím, že při opakovaném měření 
z panenského stavu na identickém místě hodnota Hr vždy klesá. Při měření oduhličení 
na panenských vzorcích je nutné přizpůsobit postup měření a při vyhodnocení 
výsledků mezi sebou porovnávat pouze ekvivalentní hodnoty Hr. [3], [4] 

 
Při stanovování hloubky oduhličené vrstvy přístrojem DOMENA je po kalibraci 

přístroje (na tzv. „cejchovním kameni“, což je feromagnetický vzorek se stálou 
hodnotou Hr) magneticky neovlivněný (panenský) vzorek materiálu proměřen vždy 
dvakrát  za  sebou  na  stejném  místě  magnetizací  M3,   nejprve  ze  strany,   kde  je 
oduhličená vrstva odfrézována/odbroušena = strana a, poté stejným postupem ze 
strany s oduhličením = strana b. Vzápětí je přepnuto na magnetizaci M8 a ještě 
proměřeno 1x z každé strany "do hloubky" (pod oduhličení). Nakonec je při M3 znovu 
přeměřen cejchovní kámen (aby  se  zaznamenala  případná  odchylka proti kalibraci, 
způsobená např. teplotními vlivy). Z naměřených hodnot je vypočítán rozdíl mezi 1. a 
2. měřením každé strany M3dHr12 (viz opakovaná magnetizace - údaj Hr z 2. měření je 
vždy nižší než z 1. měření a velikost rozdílu vypovídá o struktuře materiálu). Tento 
rozdíl mezi 1. a 2. měřením je při jakémkoli měření pomocí této metody třeba 
zohlednit, aby nezkreslil výsledky měření. Dále jsou pro 1. i 2. měření vypočítány 
rozdíly M3dHrab, resp. M8dHrab mezi hodnotami naměřenými na neoduhličené straně a 
a oduhličené straně b. Tyto rozdíly potvrzují existenci oduhličení, resp. udávají 
hloubku oduhličené vrstvy (celkové oduhličení).  Při měření oduhličeného povrchu totiž 
hodnota Hr vykazuje pokles = identifikace oduhličení. Navázání hodnot Hr na konkrétní 
hodnoty hloubky oduhličení (získané metalograficky) se známou závislostí velikosti Hr 
na hloubce oduhličení pak umožňuje kvantifikaci hodnot z dalších NDT měření pro 
analogické materiály. Tzn., že pro daný materiál je vždy nutno vytvořit několik 
kontrolních vzorků pro získání dat potřebných pro sestrojení závislosti. [5], [7] 
 
1.4.3 Spojení magnetické a ultrazvukové strukturosk opie 
 

Obě strukturoskopické metody, magnetickou i ultrazvukovou, spojuje 
kombinovaný p řístroj TELIT  (T-tvrdost, E-modul pružnosti, LIT – litina). Byl vyvinut 
na základě výzkumu výše zmiňovaných metod na KMT FS TUL (UV 17380 
z 19.3.2007). Jedná se zařízení složené z ultrazvukového tloušťkoměru (DIO 570), 
magnetického strukturoskopu DOMENA, digitálního posuvného měřítka a kapesního 
počítače (PDA) s USB flash pamětí. Umožňuje nedestruktivní stanovení 
mechanických vlastností (Rm, Rp0,2, A, HB, E) či podílu grafitu v litině (viz předch.)  V 
praxi (ve slévárnách) se používá na měření pevnosti  (matematický model pro Rm 
zahrnuje rychlost šíření ultrazvuku a tvrdost HB měřenou magneticky – viz 1.4.3.1), 
meze kluzu  (Rp0,2) a tažnosti  litinových dílů přes neupravené povrchy, nátěry či 
oxidy. [37], [49] 
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Obr.1.4.3.1:  Kombinovaný strukturoskop TELIT 3. generace [37]. 
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Člen HB charakterizuje matrici - jedná se o tzv. magnetickou tvrdost, kde hlavní roli hraje 

hodnota zbytkové magnetizace M naměřená pomocí magnetického strukturoskopu DOMENA. 
Konstanty A, B, C, D, E se získají logaritmickou a lineární regresní analýzou z měřených experimentů. 
 

 Takt jednoho měření je 5-20 s. Probíhá výzkum na použití přístroje u aluminidů 
železa (FeAl), vybraných bronzů (CuAl), tvrdokovů (stellity) a vybraných austenitických 
ocelí (superparamagnetické stavy). [37] 
 
1.4.4  Nedestruktivní strukturoskopie izotermicky k alených litin 
 

Účinné kontrolní postupy pro predikci strukturních fází litin jsou tedy vyvinuty a 
aplikují se na odlitky v litém stavu. Nedestruktivní strukturoskopií izotermicky kalených 
litin se dosud zabývalo jen několik málo studií – viz např. [71], [72], [74]. S vysokými a 
proměnlivými obsahy paramagnetického austenitu ve struktuře lze totiž očekávat 
nemonotónní souvislosti mezi fyzikálními a užitnými vlastnostmi. Pro celkovou kontrolu 
izotermicky kalených litin je třeba využít vždy několika typů nedestruktivních metod 
s odlišnou citlivostí na popsané strukturní jevy. Dosavadní studie byly zaměřeny 
vesměs na ADI (především na sledování obsahu Az či mezí pevnosti). Z těchto studií 
lze vyvodit některé užitečné závislosti mezi strukturou a nedestruktivně měřitelnými 
fyzikálními vlastnostmi, nezabývají se ale komplexní kontrolou procesu výroby 
izotermicky kalených litin, příp. jsou ještě ve fázi vývoje. Také převážně využívají 
odlišné metody strukturoskopie odlitků, než jsou v náplni této práce (metoda vířivých 
proudů, akustické rezonanční zkoušení – akustická emise, magnetické adaptivní 
testování). 
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V této práci je měřena rychlost šíření podélných UZ vln a intenzita zbytkového 
magnetického pole Hr za účelem kontroly vyloučení grafitu, mechanických vlastností 
(tvrdost, pevnost, počáteční modul pružnosti), identifikace struktury, detekce 
oduhličení  či  množství  zbytkového  austenitu. Jednotlivé parametry byly vybrány tak, 
aby bylo možné kontrolovat celý proces výroby izotermicky kalených litin (od 
výchozího materiálu, přes TZ až po příp. povrchové zpevnění). Výsledky NDT měření 
(kap.2.3) jsou podloženy hodnotami z destruktivních zkoušek (kap.2.2) a z jejich 
vzájemného vztahu jsou regresní analýzou vytvořeny závislosti (kap.2.4). Samostatně 
a zde pouze okrajově je pak zmíněna problematika transformačního zpevnění povrchu 
izotermicky kalených litin (kap.2.5).  
 

Měření rychlosti šíření podélných UZ vln (prostřednictvím měření akustické 
dráhy) bylo jako jedno ze stěžejních pro kontrolu ADI/AGI/AVGI vybráno nejen proto, 
že pokrývá širší škálu kontrolovaných vlastností, ale také proto, že se jedná o jednu 
z nejdostupnějších NDT metod, pro niž není třeba zvláštního vybavení ani kvalifikace 
(pro měření cL/Lu lze v praxi použít téměř jakýkoli UZ přístroj, zejména UZ 
tloušťkoměr, kterým disponuje pravděpodobně každý strojírenský podnik). Stejně tak 
měření Hr metodou magnetické skvrny – hodnota Hr vypovídá o řadě vlastností 
materiálu, při správné kalibraci a nastavení přístroje je měření velmi jednoduché a 
spolehlivé a zařízení DOMENA je již v českých slévárnách hojně využíváno ke 
kontrole vlastností odlitků v litém stavu.  
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